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  )٢٠١٠ (١٩١٨القرار     
   ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧ املعقودة يف ٦٣٠١ اختذه جملس األمن يف جلسته يالذ    

  ،إن جملس األمن  
 ١٨١٤ إىل قراراتــه الــسابقة بــشأن احلالــة يف الــصومال، وال ســيما القــرارات إذ يــشري  

) ٢٠٠٨( ١٨٤٦ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ و) ٢٠٠٨ (١٨٣٨ و) ٢٠٠٨ (١٨١٦ و) ٢٠٠٨(
  ،)٢٠٠٩ (١٨٩٧ و) ٢٠٠٨ (١٨٥١و 

الـيت  إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والـسطو املـسلح           شديد قلق وإذ ال يزال يساوره     
ــسفن يف البحــر متــارس  ــة،     مــضــد ال ــدول األخــرى يف املنطق ــصومال وال ــة يف ال ــد للحال ن هتدي

  وللمالحة الدولية وسالمة الطرق البحرية التجارية،
ــد    ــن جديـ ــد مـ ــدويل وإذ يؤكـ ــانون الـ ــة     أن القـ ــسده اتفاقيـ ــذي جتـ ــو الـ ــى النحـ ، علـ
ــم ــة     األم ــانون البحــار املؤرخ ــانون األول١٠املتحــدة لق ــسمرب / ك ــة” (١٩٨٢دي ، )“االتفاقي
علـى مكافحـة    الذي ينطبق    منها، حيدد اإلطار القانوين      ١٠٥ و   ١٠١ و   ١٠٠سيما املواد    وال

  القرصنة والسطو املسلح يف البحر، فضال عن األنشطة البحرية األخرى،
 ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ يف القـرار     دتأن الصالحيات اليت جد    جديد أيضا يؤكد من    وإذ  
ــسري  ــطتـ ــى  فقـ ــةاحلعلـ ــضاء أو    الـ ــدول األعـ ــوق الـ ــس حقـ ــصومال وال متـ ــا   يف الـ التزاماهتـ

مسؤولياهتا املقررة مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك أي حقوق أو التزامـات تـنص عليهـا      أو
 القـرار  عـدم اعتبـار أن   علـى  يـشدد بـصفة خاصـة   إذ  وخـر،   االتفاقية، فيما يتعلق بـأي وضـع آ       

  ،ا عرفيا دولياقانون ينشئ ١٨٩٧
 النظـام القـضائي     حمدوديـة قـدرة    على ضرورة معاجلة املـشاكل النامجـة عـن           يشددوإذ    

  ، على حنو فّعالفيهم لقراصنة املشتبها حماكمةللصومال والدول األخرى يف املنطقة على 



S/RES/1918 (2010)
 

2 10-33137 
 

ــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     مــع التقــدير اوإذ يالحــظ   ملــساعدة الــيت يقــدمها حالي
باملخدرات واجلرمية ومنظمات دولية أخرى وجهات ماحنة، بالتنسيق مع فريق االتـصال املعـين              
بالقرصنة قبالة سـواحل الـصومال، لتعزيـز قـدرة الـنظم القـضائية ونظـم الـسجون يف الـصومال                     

 القراصنة املـشتبه فـيهم وسـجن املـدانني          اكمةحمعلى  وكينيا وسيشيل ودول أخرى يف املنطقة،       
  لقانون الدويل حلقوق اإلنسان،القواعد املعمول هبا لمنهم، مبا يتسق و

عمليــة أطلنطــا لالحتــاد األورويب، وعملــييت منظمــة حلــف  كــل مــن  بــدور وإذ يــشيد  
 وةالقــ، و)Ocean Shield(ودرع احملــيط ) Allied Protector(األطلــسي حتــالف احلمايــة  مشــال

ــة املــشتركة، والــدول األخــرى الــيت تتــصرف بــصفتها    ١٥١املــشتركة   التابعــة للقــوات البحري
الوطنية بالتعاون مع احلكومة االحتادية االنتقالية وفيما بينها لقمع القرصـنة والـسطو املـسلح يف                
البحر قبالـة سـواحل الـصومال، بوسـائل تـشمل تقـدمي األشـخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم أعمـال                      

   إىل العدالة،قرصنة
فـيهم    القراصنة املشتبه  اكمةاليت بذلتها مجهورية كينيا حىت اآلن حمل        باجلهود وإذ يشيد   

ع التـسليم    كينيا على مواصلة هذه اجلهود، مـ       وإذ يشجع يف حماكمها الوطنية وسجن املدانني،      
  بالصعوبات اليت تواجهها كينيا يف هذا الصدد،يف الوقت نفسه 

 القراصـنة املـشتبه     اكمـة هود اليت بذلتـها حـىت اآلن دول أخـرى حمل           أيضا باجل  وإذ يشيد   
  فيهم يف حماكمها الوطنية،

 القراصــنة املــشتبه فــيهم،   اكمــةاملــشاركة يف حمالقاضــي ب بقــرار سيــشيل  وإذ يــشيد  
النظـر  شأن   بـ  ٢٠١٠فرباير  / شباط ٦ بالقرار الذي اختذته يف      يرحب على وجه اخلصوص    وإذ

  ، دعاءلإليف استضافة مركز إقليمي 
بـشأن  القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال    مبكافحة  بقرار فريق االتصال املعين وإذ يشيد   

املعين مبكافحة القرصـنة قبالـة      دويل لدعم مبادرات فريق االتصال      الستئماين  االصندوق  الإنشاء  
ــةتســواحل الــصومال، الــذي يــديره مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ل      غطي

 القراصنة املشتبه فيهم ودعم املبـادرات األخـرى ملكافحـة القرصـنة،             حاكمةكاليف املتصلة مب  الت
 اجلهــات املاحنــة احملتملــة األخــرى علــى   وإذ يــشجع بتربعــات الــدول املــشاركة،  وإذ يرحــب

  للصندوق،  التربع
اآلليـات   باعتماد فريق االتصال املذكور للتقرير املتعلـق بتقيـيم احتياجـات             وإذ يرحب   
 الـدول واملنظمـات الدوليـة علـى تـوفري أوىف دعـم ممكـن كـي يتـسىن تنفيـذ                   وإذ حيـث  اإلقليمية  
  ، يف وقت باكرتوصياته
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 اكمـة رمي القرصـنة وتيـسري حم  من أجـل جتـ    بالدول اليت عدلت قوانينها احمللية       يشيدوإذ    
 املعمــول هبــا،القــانون الــدويل أحكــام القراصـنة املــشتبه فــيهم يف حماكمهــا الوطنيــة، مبــا يتــسق و 

ــسان،    ذلــكيف مبــا ــدويل حلقــوق اإلن ــدول   وإذ يــشدد القــانون ال  علــى ضــرورة أن تواصــل ال
  الصدد،  جهودها يف هذا

 فيهـا  لعدد مـن الـدول لـيس         ة احمللي نيانو أن الق  يالحظ مع القلق يف الوقت نفسه     إذ  و  
ــنة و   ــرم القرصـ ــام جتـ ــة  /أحكـ ــام إجرائيـ ــات  أو أحكـ ــة حماكمـ ــة للق إلقامـ ــة فعالـ ــنة جنائيـ راصـ

  فيهم،  املشتبه
القرصـنة قبالـة    مبكافحة   باجلهود املبذولة حاليا يف إطار فريق االتصال املعين          وإذ يسلم   

ألشـخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم      ا اكمـة  آليـات حمل   إقامـة سواحل الـصومال الستكـشاف إمكانيـة        
  أجنع،  على حنو أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال

ــشدد    ــة،      وإذ ي ــز مؤســسات الدول ــصومال، وتعزي ــتقرار يف ال ــسالم واالس ــى أن ال عل
والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة، واحتـرام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون عوامـل ضـرورية                  
لتهيئــة الظــروف للقــضاء بــشكل دائــم علــى القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل 

 يف الـصومال يتوقـف      طويـل ن إرسـاء األمـن علـى املـدى ال         الصومال، وإذ يشدد كـذلك علـى أ       
نـشر احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة لقـوة األمـن الـوطين وقـوة الـشرطة الـصومالية يف              فعالية  على  

  مع استراتيجية األمن الوطنية،ومبا يتمشى إطار اتفاق جيبويت 
ــق    ــساوره القل ــا إخــالء ســبيل أشــخاص مــ     وإذ ي ــتم فيه ــيت ي شتبه يف  إزاء احلــاالت ال

 على هتيئة الظروف الكفيلـة بتحميـل        يصمم وإذتقدميهم للعدالة   دون  بارتكاهبم أعمال قرصنة    
  القراصنة مسؤولية أعماهلم،

 األشـخاص املــسؤولني عـن أعمــال القرصـنة والــسطو    اكمــة أن عـدم حم يؤكـد   - ١  
املـــسلح يف البحـــر قبالـــة ســـواحل الـــصومال يقـــوض جهـــود مكافحـــة القرصـــنة الـــيت يبـــذهلا    

  الدويل؛ اجملتمع
 جبميــع الــدول، مبــا يف ذلــك دول املنطقــة، جتــرمي القرصــنة يف قوانينــها   يهيــب  - ٢  

املشتبه فيهم الـذين ُيلقـى القـبض علـيهم         القراصنة   اكمةيف مسألة حم  إجيايب  احمللية والنظر بشكل    
  الـدويل  لقـانون املعمول هبـا ل   قبالة سواحل الصومال، وسجن املدانني منهم، مبا يتسق والقواعد          

  حلقوق اإلنسان؛
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ــسياق بالتقــدم  يرحــب  - ٣   ــذي حيــرز اآلن يف   يف هــذا ال ــويت  ال ــة جيب ــذ مدون تنفي
باملـشاركني فيهـا أن ينفـذوها     ويهيـب لقواعد السلوك الـصادرة عـن املنظمـة البحريـة الدوليـة،         

  بالكامل يف أقرب وقت ممكن؛
 تقريـرا   ، أشهر ٣ضون   يف غ  ، إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن        يطلب  - ٤  

 وسـجن األشـخاص املـسؤولني عـن         اكمـة اخليارات املمكنـة للمـساعدة يف بلـوغ هـدف حم           عن
علـى وجـه   وأن يضمنه  ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال،           

تأسـيس   عناصـر دوليـة، أو    مع إمكانية أن تشمل     اخلصوص خيارات إلنشاء دوائر حملية خاصة       
الــسجن، آخــذا يف اإليــداع يف قليميــة أو دوليــة مــع مــا يلزمهــا مــن ترتيبــات متــصلة ب  إحمكمــة 

القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال، واملمارسـات          مبكافحـة   اعتباره أعمال فريـق االتـصال املعـين         
املتبعة حاليا يف إنشاء حماكم دولية وخمتلطة، وما يلزم من وقت وموارد لتحقيق نتائج ملموسـة                

  واحلفاظ عليها؛
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٥  

  
  
  


