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 )٢٠٠٩( ١٨٩٧ األمن جملس بقرار عمال املقدم العام األمني تقرير    
    

 مقدمة  - أوال  
 املـؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٧ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ١٧ بـالفقرة  عمال التقرير هذا يقدم  - ١

 ذلـك  تنفيـذ  عـن  تقريـرا  أقـدم  أن إيلّ اجمللـس  فيه طلب الذي ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠
. الــصومال ســواحل قبالــة البحــر يف املــسلح والــسطو بالقرصــنة يتعلــق مــافي احلالــة وعــن القــرار
 /الثـاين  تـشرين  ١٣ املـؤرخ  تقريـري  يف الـوارد  التقيـيم  عن مستكملة معلومات التقرير ويعرض
 ويــستند. )٢٠٠٨( ١٨٤٦ األمــن جملــس بقــرار عمــال املقــدم ،(S/2009/590) ٢٠٠٩ نــوفمرب
 .٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١١ حىت وردت اليت املعلومات إىل التقرير

 إىل تـستند  التاليـة  والتوصـيات  التقيـيم  فـإن  الـسابق،  لتقريـري  بالنـسبة  احلـال  هو وكما  - ٢
 القـرارين  مـن  ١٦ للفقـرة  وفقا اإلقليمية، واملنظمات األعضاء الدول إيلَ قدمتها اليت املعلومات
 إيطاليـا،  ملانيـا، أ إسـبانيا،  :مـن  كـل  معلومات وقدمت. )٢٠٠٩( ١٨٩٧ و )٢٠٠٨( ١٨٤٦

 كوريــا، مجهوريــة التــشيكية، اجلمهوريــة واهلرســك، البوســنة بلجيكــا،الربتغــال،  الربازيــل،
 العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  اململكـة  مـصر،  مالطـة،  ليتوانيـا،  الفلـبني،  عمـان،  ، سيشل الدامنرك،
 منظمـة  العربيـة،  لـدول ا جامعة األورويب، االحتاد اليونان، اليابان، نيوزيلندا، الشمالية، وأيرلندا
 التاليـة  ،هبـ  يتـصل  ومـا  البحـري  النقـل  منظمـات  علومـات امل قدمتكما  . األطلسي مشال حلف

ــة والرابطــة والــدويل، البلطيقــي البحــري اجمللــس :أمساؤهــا ، املــستقلني النــاقالت ملــالكي الدولي
 يف شاوراتمـ  أيـضا  وأجريـت . البحـري  للنقـل  الـدويل  واالحتاد،  البحري للنقل الدولية والغرفة
 وفريـق  )اإلنتربـول ( اجلنائيـة  للـشرطة  الدوليـة  املنظمـة  مـع  وكـذلك  املتحدة األمم منظومة إطار

 ).٢٠١٠( ١٩١٦ بالقرار عمال املنشأ ريترياإو بالصومال املعين الرصد

 والتنفيذيـة  والقانونيـة  السياسية األنشطة ويتفحص القرصنة حالة يف التقرير هذا ينظرو  - ٣
جمـال   يف وشـركاؤها  املتحـدة  واألمـم  اإلقليميـة  واملنظمـات  األعـضاء  الـدول  اهبـ  اضـطلعت  اليت
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 مبالحظـات  التقريـر  وخيتـتم . الصومال سواحل قبالة البحر يف املسلح والسطو القرصنة مكافحة
ــر عــن ــدويل البحــري الوجــود أث ــزز  ال ــة، يفاملع ــذي املنطق ــدما أحــرز وال ــواء يف تق  خطــر احت

 اجلذريـة  األسـباب  ملعاجلـة  سـيما  ال اجلهـد،  مـن  مزيـد  لبذل احلاجة إىل التقرير ويشري. القرصنة
ــق عــن املــشكلة، هلــذه ــانون وســيادة االســتقرار إعــادة طري ــصومال  إىلالق ــود وينبغــي. ال  جله

 تـسهم  وأن للـسالم  جيبـويت  التفـاق  الشاملة االستراتيجية من جزءا تكون أن القرصنة مكافحة
 . البلد ذاهل األجل طويل حل إجياد يف

  
 الصومال سواحل قبالة وقوعها عن املبلغ القرصنة حوادث  - ثانيا  

 لـسواحل  املقابلـة  امليـاه  يف سـفينة  ١٦٤ تعرض إىل الدولية البحرية املنظمة تقارير تشري  - ٤
ــصومال ــسعة األشــهر خــالل ،هلجمــات ال  اختطــاف  إىلأدى ممــا، ٢٠١٠ عــام مــن األوىل الت

 ٢٠١٠ عـــام خـــالل ســـفن اختطـــاف إىل دتأ الـــيت اهلجمـــات معظـــم ووقعـــت. ســـفينة ٣٧
 عنـــها اإلبـــالغ مت هجمـــة ١٩٣ مـــع باملقارنـــة هـــذا. اهلنـــدي احملـــيط غـــرب يف )هجمـــة ٢٥(
 بازديـاد  ضـمنيا  التقارير وتوحي. ٢٠٠٩ عام من الفترة نفس خالل اختطافها مت سفينة ٣٣ و

. البحريـة  الحـة امل تعطيل عمليات فعالية أيضا وازدادت. القراصنة ميارسه الذي العنف مستوى
 البحريــة املنظمــة توجيهــات كامــل حنــو علــى تنفــذ الــيت ،الــسفن تعــرض كــبرية بدرجــة يقــلو

 مـن  االختطـاف  خلطـر  ،البحـري  النقـل  قطـاع  طورهـا  الـيت  اإلدارية املمارسات وأفضل الدولية
ــواها  شخـــــصا ٢٨٩ الرهـــــائن عـــــدد بلـــــغ، ٢٠١٠ أكتـــــوبر/األول تـــــشرين ١١ ويف. ســـ

 .سفينة ١٨ و

 زالــت مــا لكــن العــسكري، للتــدخل املتــدرج االســتخدام اســتراتيجية جــدوى وثبتــت  - ٥
 عـدن  خلـيج  مـن  دوليـا  بـه  املوصـى  العبور ممر يف العسكري الوجود ساعد فقد. قائمة املشكلة

 قـادرين  زالـوا  مـا  القراصـنة غـري أن    . الفعلـي  االختطـاف  وعمليـات  اهلجمـات  عدد من احلد يف
 خـالل  األمحـر  البحـر  مـن  اجلنـويب  والطـرف  املنـدب  باب وإىل من واالنتقال،  هناك العمل على
 وقـد . مواتيـا  الطقـس  يكـون  عنـدما  املالـديف  جـزر  إىل بالوصـول  واملغامرة املومسية الرياح فترة
 نطــاق توســيع علــى الــصوماليني القراصــنة عــدن خلــيج علــي والــسيطرة املراقبــة تــشديد أجــرب

 قبالـة  اهلنـدي  احملـيط  داخـل  حبـري  ميـل  ١ ٠٠٠ علـى  تزيـد  مـسافة  إىل امتـدت  حبيث عملياهتم
 دخـول  إىل واجلنـوب  الـشرق  جهـة  القرصـنة  أعمـال  يف التحول هذا وأدى. الصومايل الساحل
 . اخلطر حيز بكثري أكربحبرية  منطقة

هلــم تــشكيل  تــسىن حيــث القراصــنة قــدرات زادت، بــالتقرير املــشمولة الفتــرة وخــالل  - ٦
ــة أو هجــوم زورقــي خلفــه يقطــر كــبري “رئيــسي قــارب” مــن مؤلفــة، عمــلجمموعــات   ثالث

 سـفن  ضـد  )حبـري  ميـل  ١ ٣٠٠ إىل تصل ملسافة( الساحل عن بعيدة هجمات تنفيذل،  زوارق
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يقومـون   القرصـنة مـرتكيب عمليـات     ومثـة دالئـل تـشري إىل أن بعـض           . قبـل  ذي مـن  أكرب شحن
 . باألشخاص واالجتار املمنوعات هتريب مثل أخرى إجرامية أنشطةب أيضا

 فـوق أراضــي  القراصـنة  حاليــا حيتجـزهم  رهينـة  ٣٨٩ حمنـة  خــاص بـشكل  القلـق  تـثري و  - ٧
ــصومال ــا آســيا مــن حبــارة الرهــائن هــؤالء بــني مــن. ال ــشرق وأفريقي ــا، األوســط وال ، وأوروب
 وروابـط  الـسفن  وأصحاب احلكومات من العديد بذل وقد. الغربية أوروبا من سياح وكذلك
 باملـساعدة ،  الـصدد  هـذا  يف ،وأرحـب . الرهـائن  راحسـ  إطالق أجل من مضنية جهودا البحارة
ــ تقــدم الــيت  مجيعــا علينــا يــتعني، ذلــك ومــع. ســراحهم إطــالق بعــد وأســرهم لــضحايابعض ال

 .االحتجاز قيد زالوا ما الذين الضحايا سراح إطالق لكفالة اجلهود مضاعفة
  

 اإلقليمية اتواإلدار الصومال يف االنتقالية االحتادية احلكومة مع التعاون  - ثالثا  
، ٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٣٠ املؤرخ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧ األمن جملس لقرار وفقا  - ٨

ــواردة األذون متديـــد مت فقـــد ــرارين يف الـ ــتعلق )٢٠٠٨( ١٨٥١ و) ٢٠٠٨( ١٨٤٦ القـ  نياملـ
 وحـىت . الـصومال  وداخـل  الـصومال  سـواحل  قبالـة  اإلقليميـة  امليـاه  يف القرصنة مكافحة بنشاط
 إخطـارا  إضـافية  إقليميـة  منظمـة  أو عـضو  دولـة أيـة    تقـدم  مل ،٢٠١٠أكتوبر/ولاأل تشرين ١١

 والـسطو  القرصـنة  مكافحـة  يف الـصومال يف   االنتقاليـة االحتاديـة    احلكومة مع تعاوهنا عن مسبقا
 .الصومال سواحل قبالة البحر يف املسلح

 “بونتالنـد ” و،  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  اتفقـت ،  ٢٠١٠ ينـاير /الثاين كانون ويف  - ٩
 علــى، كمبــاال يف عقــد القرصــنة مكافحــة بــشأن تقــين اجتمــاع خــالل ،“الــصومال أرض” و

ــشكيل ــة ت ــة جلن ــة تقني ــن مكون ــة م ــضاء ثالث ــق”( أع ــصال فري ــصومايل االت ــين ال  مبكافحــة املع
ــن )“القرصــنة ــسيق أجــل م ــشطة تن ــب أن ــها كــل يف القرصــنة مكافحــة مكات ــد. من ــد وق  عق
 البحريـة  املنظمـة  مـن  وبـدعم  للـصومال  الـسياسي  املتحـدة  األمـم  بمكتـ  مـن  بـدعوة  االجتماع
، اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج ،  واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  الدولية
مكتـب الـشرطة    و ،)نتربـول اإل(واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         ،  والزراعـة  األغذيـة  ومنظمة

 حمـدد  هو كما ،الصومال يف وطين اتصال مركز مبثابة الفريق وسيكون. )اليوروبول(األورويب  
املتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو املسلح ضد الـسفن يف           السلوك لقواعد جيبويت مدونة يف

 الدوليـة  البحرية املنظمة عقدته اجتماع خالل تاعتمد اليتغرب احمليط اهلندي وخليج عدن،       
 علـى  اإلقليميـة  القـدرة  تطـوير  يف ركـزي املتعتـرب الـصك     والـيت    ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كانون يف

 . القرصنة مكافحة
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، القرصــنة مبكافحــة املعــين الــصومايل االتــصال لفريــق أخــرى اجتماعــات عقــدتو  - ١٠
ــروف ــة باســـم أيـــضا واملعـ ــاال” جيبـــويت يف، كمبـــاال عمليـ  إىل ٣ مـــن الفتـــرة يف“ ٢ كمبـ

وعقــد . ٢٠١٠ أبريــل/نيــسان ١٦ إىل١٢ مــن الفتــرة يفكمبــاال يف  و٢٠١٠ فربايــر/شــباط ٥
ــا ــدعوة ناالجتماعـ ــة مـــن ومتويـــل بـ ــة املنظمـ ــة البحريـ ــد. الدوليـ ــة حـــددت وقـ ــة اللجنـ  التقنيـ

 ثالثـــة وخـــالل. املوحـــدة التـــشغيل وإجـــراءات االتـــصال وبروتوكـــوالت، االختـــصاصات
ــات ــسؤولني اجتماعـ ــانونيني ملـ ــن قـ ــة مـ ــة احلكومـ ــة االحتاديـ ــصومال أرض” و، االنتقاليـ  “الـ

، واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  وأدارها جيبويت يف عقدت ،“ونتالندب” و
 علـى  العمـل  وبـدأوا  الـصومال  يف القرصـنة  ملكافحـة  قـانون  مشروع على الثالثة األطراف اتفق
 . السجناء لنقل قوانني وضع

 االحتاديـة  للحكومـة  التـابع  االتـصال  مكتـب  واصـل ،  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  وخالل  - ١١
 جنبـا ،  ذلـك  وأدى. البحريـة  والقوات السفارات مع التيسريي بدوره القيام نريويب يف االنتقالية

 قـوات  مـع  “الـصومال  أرض” و “بونتالنـد ” مـن  ملـسؤولني  املتزايـدة  املـشاركة  مـع  جنب إىل
 اسيونالـسي  القـادة  ووجـه . الثقـة  بناء يف واملساعدة املعلومات من مزيد تقاسم إىل،  دولية حبرية

 منــها وســائط عــرب، القرصــنة ملكافحــة املــأل علــى رســائل الــصومال يف واجملتمعيــون والــدينيون
 “بونتالنـد ” مـن  كـال  حظـرت  وقد. اجملتمع على الضار القرصنة أثر بالتفصيل تتناول،  اإلذاعة

ــصومال أرض” و ــشتبه هبــم  القراصــنة دخــول “ال ــيهم  و امل ــى ووافقــت ،ألقــت القــبض عل  عل
 أغـسطس /آب يف املـربم  غالكـايو  اتفـاق  علـى  وتأسيـسا ،  ذلك على عالوة. مةللمحاك تقدميهم
 يف التعــاون بـشأن  تفــاهم مـذكرة  “بونتالنــد” و االنتقاليـة  االحتاديــة احلكومـة  وقعـت ، ٢٠٠٩
 .٢٠١٠ أبريل/نيسان يف القرصنة مكافحة قضايا

  
 الصومال سواحل قبالة لقرصنةللتصدي ل الدويل التعاون  -رابعا   

 القرصـنة  حـول  رمسـي  غـري  اجتماعـا  العامـة  اجلمعية عقدت،  ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤ يف  - ١٢
 بـشكل  ملواجهتـه  بـدائل  عـن  البحـث  إىل ودعـت  الـبالء  هـذا  بـشدة  فيـه  نـت اأد الدولية البحرية
 حنـو  علـى  املـشكلة  هـذه  تعاجل مل ما إنه بالقول االجتماع العامة اجلمعية رئيس واختتم. مجاعي
. وخيمـة ال العامليـة  العواقـب  مـن  مزيـد  إىل وتـؤدي  الـسيطرة  اقنطـ  عـن  ستخرج،  وفعال عاجل
 لبـذل  امللحـة  احلاجـة  جديـد  مـن  أكـدت  املناقـشات  إن قـائال  اسـتطرد ،  بالـصومال  يتعلـق  وفيما
 تـشكل  القرصـنة  إن حيـث ،  الـبالد  يف واالسـتقرار  الـسالم  لتحقيـق  ومنـسقة  جادة دولية جهود
 اسـتراتيجيات  تـبين  إىل االجتمـاع  ودعـا . هنـاك  االسـتقرار  عـدم  أعراض من فقط واحدا عرضا
 .شامل هنج إطار يف، للقرصنة املعقدة اجلذرية األسباب ملعاجلة تنسيقا وأكثر أقوى
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 إىل ٢١ مـــن  الفتـــرة يف عقـــد الـــذي بالـــصومال املعـــين اســـطنبول مـــؤمتر ورحـــب  - ١٣
 ويف. هبـم  شتبهاملـ  القراصـنة  حماكمـة  دعم إىل الرامية املختلفة باملبادرات،  ٢٠١٠ مايو/يارأ ٢٣
 يف عقـدت  الـيت  الـصومال  بـشأن  املـصغرة  القمـة  يف املشاركون أقر،  ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣
 اجملتمــع أبــداه الــذي بــااللتزام ورحبــوا القرصــنة تفرضــها الــيت بالتحــديات املتحــدة األمــم مقــر

 حيـاة  يـز تعز خـالل  مـن  سـيما  ال ،املـشكلة  جـذور  ملعاجلـة  االنتقاليـة  االحتادية واحلكومة الدويل
 قبالـة  بالقرصـنة  املعـين  االتـصال  فريق يبذهلا اليت اجلهود خالل ومن املتضررين السكان ومعيشة
 .الصومال سواحل

 مدريـد  يف ٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  ٢٨ يف بالـصومال  املعين الدويل االتصال فريق ودعا  - ١٤
ــذ إىل ــاال إطــار” تنفي ــذل خــالل مــن “كمب ــقفر رحــبكمــا . مــشتركة صــومالية جهــود ب  ي

 القـوات  بـه  تـضطلع  الـذي  وبالعمـل  املـشكلة  ملعاجلـة  املبذولة اإلقليمية باجلهودالدويل   االتصال
  .الدولية البحرية

  
 الصومال سواحل قبالة بالقرصنة املعين االتصال فريق  -ألف   

 قبالـة  بالقرصنة املعين االتصال فريق أنشئ،  )٢٠٠٨( ١٨٥١ األمن جملس بقرار عمال  - ١٥
 اإلجــراءات وتنــسيق املناقــشات يــسريلت ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ١٤ يف لالــصوما ســواحل

 الفريـق  وأشـار . الـصومال  سـواحل  قبالـة  القرصنة مواجهة أجل من واملنظمات الدول بني فيما
 جملــس إىل دوريــة تقــارير ســيقدم أنــه إىل، ٢٠٠٩ ســبتمرب/أيلــول ١٤ املــؤرخ، األول بيانــه يف

ــن ــن األم ــدم ع ــذي التق ــي ال ــران ويف .هحرزس ــه/حزي ــغ، ٢٠١٠ يوني ــدد بل ــضاء ع ــق أع  الفري
 . عضوا ٥٣

، بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل . إنشائه منذ مرات ستاالتصال   فريق اجتمع وقد  - ١٦
ــق اجتمــع ــاين كــانون ٢٨ يف الفري ــاير/الث ــرويج برئاســة ٢٠١٠ ين ــران ١٠ ويف الن ــ/حزي  هيوني
 يف ٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف املقبـل  اجتماعـه  الفريـق  وسـيعقد . اليونـان  برئاسـة  ٢٠١٠
 .كوريا مجهورية برئاسة، نيويورك

. ء الفريـق  أعـضا  مجيـع  مـشاركة ة أمـام    مفتوحـ  ةملـ اع أفرقة أربعة االتصال فريق وأنشأ  - ١٧
 بتنــسيق املعـين  ١ العامــل الفريـق لربيطانيـا العظمـى وأيرلنــدا الـشمالية     املتحــدة اململكـة  وتتـرأس 
 العامـل  الفريـق  ويركـز . الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  مـن  بدعم،  اإلقليمية راتالقد وبناء العمليات

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  مـن  بـدعم  للقرصـنة  القانونيـة  اجلوانـب  علـى ،  منركاالدتترأسه   الذي،  ٢
ــين ــة باملخــدرات املع ــق ويبحــث. واجلرمي ــل الفري ــز يف ٣ العام ــوعي تعزي ــذايت ال ــنوغــريه  ال  م

 املنظمـة  مـن  بـدعم ، األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات تترأسه و،  ري يف قطاع الشحن البح    القدرات
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 اجلهـود  حتـسني  يف املـساعدة  إىل يـسعى  الذي،  ٤ ملاالع فريقال مصرتترأس  و. الدولية البحرية
 .القرصنة جوانب جبميع املتعلقة واإلعالمية الدبلوماسية

 العـسكري  التنـسيق  تعزيـز  ١ العامـل  الفريـق  واصـل ،  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  وخالل  - ١٨
 أيـضا  وقـام . الـصومال  سـواحل  قبالـة  القرصـنة  تكـافح  اليت املختلفة البحرية القوات بني الفعال

. املنطقـة  يف الربيـة  البـدائل  زيـادة  إمكانيـة  ومناقـشة  أكرب، بشكل اإلقليمية القدرة تطوير يسريبت
ــة “أدوات جمموعــة” ٢ العامــل الفريــق ووضــع ــ ملــواردا مــن مؤلفــة قانوني ــة سوابقوال  القانوني
رز يف وضـع التـشريعات الوطنيـة        احملـ  التقـدم  باسـتعراض  الفريق ويقوم. األعضاء للدول املتوفرة
 القراصـنة املتعلقـة بنقـل      بـدائل ال يف النظـر  ويف،  هبـم  املـشتبه  القراصـنة  مالحقـة  ويف الصلة، ذات

 التقـدم  ٣ العامـل  الفريـق  واسـتعرض . اإلنـسان  حقوقفضال عن محاية     عليهم واحملكوم املدانني
 هبـا  املعتـرف  اإلداريـة  املمارسـات  أفـضل  تنفيـذ  ويف ونـشرها  املـستفادة  الـدروس  مجـع  يف احملرز
 الـصلة  ذات التوجيهـات  وضـع ب قامو. الصومال سواحل قبالة تعمل اليت السفن منت على دوليا

 العامـل  قالفريـ  واتفق. احلوادث وقوع تعقب اليت واألنشطة الطواقم تدريب تدعم اليت بالعمل
 اســـتراتيجية تنفيـــذ يـــسري أن ينبغـــي للـــصومال الـــسياسي املتحـــدة األمـــم مكتـــب أن علـــى ٤

 عمـال أ يف صـومالية  مـشاركة  أي ردع لالسـتراتيجية  الرئيـسية  األهـداف  وتـشمل . االتصاالت
 مـن  املزيـد  إشـراك  وتعزيز ؛الدولية القرصنة مكافحة لعمليات الدويل الدعم وتشجيع ؛القرصنة
 .احملتملة املخاطر على الدويل البحري اجملتمع وإطالع ؛لحةاملص أصحاب

 عــن ممثلــون وحيــضر. االتــصال فريــق أعمــال يف نــشطا مــشاركا املتحــدة األمــم وتعــد  - ١٩
 مـن  األربعـة  العاملـة  ه ألفرقتـ  الـدعم  املنظمـة  وتقـدم ،  الـسنوية  نـصف  الفريق اجتماعات املنظمة
 .عضائهأ بني احلوار يسريوت، التقنية اخلربات خالل

  
 اإلقليمي التعاون  - باء   

 اتفـاق  يوهـ ،  سلوكالـ  لقواعـد  جيبـويت  مدونة على اآلن حىت دولة عشرة ست وقعت  - ٢٠
 مــرور وحظــر، املعلومــات تبــادل خــالل مــن القرصــنة مكافحــة إىل يهــدف اإلقليمــي للتعــاون
 اصاألشــخ رعايــة يــسريوت، قرصــنة بأعمــال قيــامهم يف املــشتبه األشــخاص وحماكمــة، الــسفن
 مـشاريع  تنفيـذ  وحـدة  الدولية البحرية املنظمة أنشأت وقد. القراصنة هلجمات يتعرضون الذين

ــة تنفيــذ تــسهيل بغيــة القــدرات بنــاء أنــشطة وإدارة تنــسيق يف للمــساعدة  تلــك وميــول. املدون
 ميتلـك  والـذي ،  الدوليـة  البحريـة  للمنظمـة  التـابع  جيبـويت  ملدونـة  االسـتئماين  الصندوق األنشطة
 لتبـادل  إقليميـة  مراكـز  ثالثـة  تطوير على حاليا املشاريع وتركز. دوالر مليون ١٣,٨ حنو حاليا

ــات ــة املعلوم ــن كــل يف القرصــنة مبكافحــة املتعلق ــة جب، الــسالم دار م ــمهوري ،  املتحــدةزانياـتن
 إىل إضـافة . جيبـويت  يف اإلقليمـي  للتـدريب  منشأة عن فضال،  اليمنب وصنعاء،  كينياب ومومباسا
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ــك ــوف، ذل ــة رت ــة البحريــة املنظم ــدريبا الدولي ــا ت ــات علــى إقليمي ــاذ آلي ــانون إنف ، البحــري الق
 مواءمـــة علـــى األعـــضاء الـــدول وتـــساعد، للقلـــق املـــثرية القـــضايا مـــن وغريهـــا واالتـــصاالت
 . السلوك لقواعد جيبويت مدونة مع القرصنة مبكافحة املتعلقة الوطنية التشريعات

 واجلنــوب أفريقيــا لــشرق املــشتركة الــسوق حرصــت، االســتعراض قيــد الفتــرة خــالل  - ٢١
ــة، األفريقــي ــة،   احل واهليئ ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــةكومي ــة، اهلنــدي احملــيط وجلن ــدول وجامع  ال
 القـضايا  إبقـاء  علـى  ،األفريقـي  للجنـوب  اإلمنائيـة  اجلماعـة و،  اإلسـالمي  املؤمتر ومنظمة،  العربية
 .أعماهلا جداول على التقرير هذا يف الواردة

 للمــؤمتر سيــشل استــضافة بعــد إقليميــة عمــل خطــة لوضــعاملؤيــد  الــزخم تزايــدوقــد   - ٢٢
 األمــن حــول دوليــةال والنــدوة، ٢٠١٠ مــايو/أيــار ٢١ يف بالقرصــنة املعــين اإلقليمــي الــوزاري
 يف القرصــنة بــشأن التقنيــة العمــل وحلقــة، يوليــه/متــوز ١٣ و ١٢ يــومي عقــدت الــيت البحــري
ــ اهلنــدي احملــيط غــريب  احملــيط جلنــة تأخــذ وســوف. يوليــه/متــوز ٢٠ و ١٩ يــومي عقــدت يتال

 املبـادرة  زمـام ،  املنطقة يف األقاليم بني املشتركة التنسيق للجنة احلالية الرئيسة باعتبارها اهلندي،
ــة مــع التواصــل يف ــصادية اجلماعــات كاف ــة االقت ــذإطــار  يف اإلقليمي  العمــل خلطــة األويل التنفي

الـسوق   دول أيـدت  وقـد . املعنيـة  واملنظمـات  الـدول  مجيـع  قبل من ادهااعتم حني إىل اإلقليمية
 القرصــنة ملكافحــة اإلقليميــة اخلطــة وضــع عمليــةاملــشتركة لــشرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي  

 . ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ يف عقدت اليت عشرة الرابعة قمتها خالل

 يف موريـشيوس  يف عقـد  الـذي  رصنة،بالق املعين الثاين اإلقليمي الوزاري املؤمتر واعتمد  - ٢٣
 ومكافحـــة ملنـــع إقليميـــا إطـــارا تـــضع إقليميـــة اســـتراتيجية، ٢٠١٠ أكتـــوبر/األول تـــشرين ٧

 علـي  تقـوم ،  متجددة إقليمية عمل خطة أيضا الوزراء واعتمد. البحري األمن وتعزيز،  القرصنة
ــة االســتراتيجية ــادل علــى تــنص الــيت اإلقليمي ــاء، املــشترك لوالعمــ والتعــاون املعلومــات تب  وبن

 .شاملة مبادئ باعتبارها القدرات
  

 الصومال سواحل قبالة البحرية األنشطة  - جيم  
 واملتعـددة  املتحالفـة  الـثالث  البحريـة  القـوات  حافظـت ،  بالتقرير املشمولة الفترة خالل  - ٢٤

 يف احليـوي  وجودهـا  علـى  الـصومال  سـواحل  قبالـة  القرصـنة  مكافحـة  يف تسهم اليت اجلنسيات
، األورويب لالحتـاد  التابعـة  البحريـة  القـوة  هبـا  تـضطلع  الـيت  ‘أتاالنتـا ’ العملية واستمرت. نطقةامل

 املــشتركة العمــل وفرقــة ،األطلــسي مشــال حلــف منظمــة هبــا تــضطلع الــيت احملــيط درع وعمليــة
 قبالـة  الواقعـة  وامليـاه  عـدن  خلـيج  يف دوريـات  تـسيري  يف املشتركة البحرية للقوات التابعة ١٥١
بتقـدمي   املتحـدة  األمـم  قبـل  مـن  املكلفـة  والسفن التجارية لسفنافهي ترافق   . الصومال حلسوا

ــدعم ــة اللوجــسيت ال ــراقبني لبعث ــسكريني امل ــة الع ــاد التابع ــي لالحت ــصومال يف األفريق ــدمي و ال تق
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 مـستقل  بـشكل  األعـضاء  الـدول  مـن  عـدد  قـام ،  ذلـك  إىل إضافة. للصومال اإلنسانية املساعدة
 بعــضها، القرصــنة ملكافحــة الدوليــة اجلهــود إطــار يف املنطقــة يف حبريــة كريةعــسقطعــات  بنــشر

 . اجلنسيات متعددة حتالفات مع بالتنسيق
  

 األورويب االحتاد    

ــة تواصــل  - ٢٥ ــة العملي ــاد األوىل البحري ــا’ األورويب لالحت ــام ‘أتاالنت ــدور القي ــوري ب  يف حم
 قبالـة  البحـر  يف املـسلح  والـسطو  القرصـنة  عوقمـ  ومنـع  لـردع  الـدويل  اجملتمـع  يبذهلا اليت اجلهود
ــصومال ســواحل ــة وجنحــت. ال ــا’ العملي ــذ ‘أتاالنت ــدء من ــشطتها ب ــة أن ــام أواخــر يف التنفيذي  ع
 األورويب االحتـــاد يف األعـــضاء الـــدول وقامـــت. هجومـــا ٦٠ مـــن أكثـــر إحبـــاط يف ،٢٠٠٨
 مـن  أكثـر  مـن  ألفتتـ  حبريـة قطعـات    بنـشر  ورويبألا االحتـاد  أعـضاء  غـري  مـن  املـسامهة  والدول

يــة أو لتكملــة الفريــق يف مقــر العمل تلــك إطــار يف فــرد ١ ٨٠٠ جانــب إىل وطــائرة ســفينة ٤٥
 . األورويب االحتاد اتعملي

 ذلـك  يف مبـا ،  اهلنـدي  احملـيط  مـن  وجـزء  عـدن  خلـيج  ‘أتاالنتـا ’ العمليـة  منطقة وتشمل  - ٢٦
 أحـد  ويتمثـل . اهلنـدي  يطاحملـ  يف الشرق جهة تقع منطقة أيضا لتشمل مؤخرا وامتدتسيشل،  
 النقـل  عمليـات  عن فضال،  العاملي األغذية برنامج سفن محاية يف ‘أتاالنتا’ العملية تركيز حماور

 الحتــاداملــراقبني العــسكريني التابعــة ل بعثــة لــدعم املتحــدة األمــم مكتــب هبــا يقــوم الــيت البحــري
 . الصومال يف األفريقي

  
 األطلسي مشال حلف منظمة    

 الـيت  اجلهـود  يف ‘احملـيط  درع’ عمليـة  خـالل  مـن  األطلـسي  مشال حلف منظمة تساهم  - ٢٧
 مخـس  علـى  املبـادرة  وتـشتمل . الصومالية السواحل قبالة القرصنة ملكافحة الدويل اجملتمع يبذهلا
 القـرن  سـواحل  قبالـة  الواقعـة  امليـاه  يف بـدوريات  تقـوم  األطلسي مشال حلف ملنظمة تابعة سفن

 حلـف  منظمـة  تستكـشف  ،ذلك على عالوة. دوليا به املوصى العبور ممر طول وعلى األفريقي
 الـدول  ملـساعدة  القـدرات  بنـاء  يف املسامهة إمكانية،  احمليط درع عملية إطار يف األطلسي مشال

 مـع  التـام  بالتكامـل  القرصـنة  ملكافحـة  اخلاصـة  إمكانياهتـا  تطـوير  يف،  طلبـها  على بناء،  اإلقليمية
 .القائمة الدولية اجلهود

 إحبــاط يف األطلــسي مشــال حلــف منظمــة جنحــت، بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــاللو  - ٢٨
 عـن  يقـل  ال مـا  املتوسـط  يف عـادة  األطلـسي  مشال حلف منظمة وتوفر. للقراصنة هجمة ١٤٨
 علـى  عـالوة و. عـدن  خلـيج  يف دوليـا  بـه  املوصى العبور ممر تؤمن اليت احلربية السفن عدد ثلث
 بـه  املوصـى  العبـور  ملمـر  املنـسق  بـدور ، بالتنـاوب ،  األطلـسي  المش حلف منظمة تضطلع،  ذلك
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ــا ــيج يف دولي ــوىل عــدن خل ــسفن وتت ــة ال ــة احلربي ــسي مشــال حلــف ملنظمــة التابع ــسيق األطل  تن
 وقـد . ٢٠١٠ ديـسمرب /األول كـانون  مـن  اعتبارا أشهر ستة ملدة الصومال حوض يف العمليات

 مـدخل  حـىت  املتحـدة  األمـم  قبـل  مـن  تأجرةاملـس  السفن مبرافقة أيضا األطلسي مشال جملس أذن
 . مقديشو ميناء

  
 املشتركة البحرية القوات    

 دويل حبـري  حتـالف  هـي  املـشتركة  البحريـة  لقواتافـ ،  الـسابق  تقريري يفأشرت   كما  - ٢٩
 خلـيج  يف ومنـسقة  متكاملـة  عمليـات  جيـري و ،املتحـدة  الواليـات  تقـوده  ،دولـة  ٢٥ من مؤلف
. اهلنـدي  احملـيط  مـن  وأجـزاء  األمحـر  والبحـر  العـريب  واخللـيج  العـرب  وحبـر  عمـان  وخلـيج  عدن

 املـشتركة  العمـل  فرقـة  :هـي  متميـزة  ثـالث  عمـل  فـرق  مـن  املـشتركة  البحريـة  القوات وتتكون
 البحريــة القــوات وجتــري. ١٥٢ املــشتركة العمــل وفرقــة ١٥١ املــشتركة العمــل وفرقــة ١٥٠

 العمـل  فرقتـا  أمـا  ،١٥١ املـشتركة  عمـل ال فرقـة  خـالل  مـن  القرصنة ملكافحة عمليات املشتركة
 يف واملـساعدة  اإلرهـاب  مكافحـة  وعمليـات ،  البحـري  األمـن  عمليات فتجريان ١٥٢ و ١٥٠
 القـوات  جنحـت ،  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل . العمليـات  منطقة يف اإلقليمية القدرات بناء

، للقراصـنة  هجمـات  عـدة  ردع يف،  ١٥١ املـشتركة  العمـل  فرقـة  خالل من،  املشتركة البحرية
 تواجــه ســفن مــن طــوارئ لنــداءات واســتجابت متنــها، علــى قراصــنة حتمــل ســفينة وأنقــذت
 واألدوات واملخـدرات  األسـلحة  فيهـا  مبـا ،  املهربـة  الـسلع  من كبرية كميات وضبطت مشاكل
ــا اخلاصـــة ــافة. هبـ ــة لعبـــت، ذلـــك إىل إضـ ــا دورا ١٥١ املـــشتركة العمـــل فرقـ ــة يف حيويـ  إزالـ

 وخــالل. عـدن  خلـيج  يف العاملـة  األعـضاء  والـدول  الـسفن مجيـع   بـني  تيكـي التك “التـضارب ”
 العبــور ممــر يف املنــسق بــدور ١٥١ املــشتركة العمــل فرقــة اضــطلعت، بــالتقرير املــشمولة الفتــرة
 البحريـة  القـوات  واستـضافت . الـصومال  حـوض  يف املنسق بدور حاليا وتقوم دوليا به املوصى

 ووضــعت ٢٠١٠ هيونيــ/حزيــران يف عقــد الــذي ومالالــص حلــوض التخطــيط مــؤمتر املــشتركة
. ٢٠١٠ عـام  أواخـر  يف االنتقاليـة  املومسيـة  الريـاح  فتـرة  خالل القرصنة ملكافحة مشتركة خطة

ــة القــوات وتواصــل ــدول مــع العمــل املــشتركة البحري ــسيق لتحــسني األخــرى األعــضاء ال  التن
 البحريـة  القـوات  قـوده ت الـذي  التـضارب  وتفـادي  املـشترك  الـوعي  فريـق  خـالل  مـن  العسكري
 . األطلسي مشال حلف ومنظمة األورويب لالحتاد البحرية ةقووال، املشتركة

  
 األعضاء الدول تبذهلا إضافية جهود    

 هبـا  تقـوم  فرديـة  أنـشطة ب اجلنسيات متعددة التحالف قوات تبذهلا اليت اجلهود ملتوتك  - ٣٠
ــة األعــضاء الــدول ــة مــن كــل نــشرت فقــد. الــصومال ســواحل قبال ــران مجهوري  اإلســالمية إي

 قطعــا الــيمنو اليابــانو واهلنــد الــسعودية العربيــة واململكــة وماليزيــا والــصني كوريــا ومجهوريــة
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ــة ــائرات أو/و حبري ــة يف القرصــنة ملكافحــة ط ــك ســفن وقامــت. املنطق ــدان تل ــدرجات، البل  ب
 املباشـرة  احلمايـة  وتـوفري  التجارية السفن مئات مبرافقة،  التحالف قوات مع التنسيق من متفاوتة
 إنقــاذ عمليــات وأجــرت، القراصــنة عنــها أفــرج الــيت الــسفن ذلــك يف مبــا، معينــة جتاريــة لــسفن
  .املهربة السلع من وغريها األسلحة من كبرية كميات وضبطت مشاكل تواجه لسفن

  
 العسكرية -  واملدنية العسكرية املبادرات تنسيق  

 احلوســـ قبالـــة البحريـــة العـــسكريةت القطعـــا أنـــشطة لتنـــسيق آليـــات عـــدةأقيمـــت   - ٣١
، التـضارب  وتفـادي  املـشترك  الـوعي  فريـق  توسـع ،  بـالتقرير  املـشمولة  الفترة وخالل. الصومال

 لالحتـاد  البحريـة  والقـوة  األطلـسي  مشـال  حلـف  ومنظمـة  املشتركة البحرية القوات تقوده الذي
ــضم ، األورويب ــدول مــن ضــباطالي ــساحلية األعــضاء ال ــاوغري ال ــدول مــن ه  ويف .األعــضاء ال
 مـن  ٣٠ مـن  أكثـر عـن    ممثلـون  حـضر ،  ٢٠١٠ سـبتمرب /أيلول ٢١ يف للفريق األخري االجتماع
  .البحري النقل قطاع عن نيوممثل ،حتالفات ثالثة إىل إضافة، األعضاء الدول
 البحريـة  التجـارة  محاية استراتيجية يف رئيسيا عنصرا العسكري - املدين التنسيق وميثل  - ٣٢

ــة ــ العاملي ــاه يف متــر يتال ــة املي ــصومال احلوســ قبال ــزال وال. ال ــة ت ــسية اآللي ــة الرئي ــسفن حلماي  ال
 البحريـة  والقـوات  البحـري  النقـل  قطاع بني التعاون يف تتمثل عدن خليج عرب متر اليت التجارية
 الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  أقرتـه  الـذي  دوليـا  به املوصى العبور ممر استخدام خالل من املوجودة

 حبريـة  منـاطق  عـرب  مـسبقا  املـسجلة  التجاريـة  الـسفن  مـرور  ذلـك  ويتـيح . ٢٠٠٩ يوليه/متوز يف
ــة خمــاطرذات  ــة ظــل يف مناســبة أوقــات يف عالي ــةالقطعــات  محاي ــدوريات تقــوم الــيت البحري  ب
  .املنطقة يف
 عليهـا  الرمسـي  الطـابع  وإضـفاء  اآلليـة  توسـيع  إىل حاجـة  مثـة ،  اجلهـود  هـذه  إىل وإضافة  - ٣٣
 فعـال  حنـو  علـى  البحـر  يف العـسكرية القطعـات    عليهـا  حتـصل  الـيت  املعلومـات  عمج جيري حبيث

ــهاتاحإو ــسهولة ت ــف ب ــات ملختل ــاذ هيئ ــانون إنف ــضاء، الق ــن والق ــل م ــق قبي ــين الرصــد فري  املع
اإلنتربـول  و الدوليـة  البحريـة  املنظمة وتقوم .واملقاضاة التحقيق ألغراض ،اإلنتربولو بالصومال
 واحملافظـة  األدلـة  مجـع  بـشأن  للبحـارة  توجيهـات  بوضـع  حاليا حريالب النقل قطاع وجمموعات

 .القرصنة أعمال بعد اجلرمية مسرح على
  

  اإلنسان قوقاخلاصة حب عتباراتاال ذلك يف مبا القانونية، املسائل - دال  
 جملـس  أكـد ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٧ املؤرخ   )٢٠١٠( ١٩١٨ األمن جملس قرار يف  - ٣٤
 لقـانون  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  جتـسده  الـذي  النحـو  علـى  الـدويل،  انونالقـ  أن جديد من األمن
 علـى  ينطبـق  الـذي  القـانوين  اإلطـار  حيـدد  ،١٩٨٢ ديـسمرب /األول كـانون  ١٠ املؤرخـة  البحار
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 أوردكمـا    .األخـرى  البحريـة  األنـشطة  عـن  فضال البحر، يف املسلح والسطو القرصنة مكافحة
 سـياق  يف اإلنـسان  حلقـوق  الـدويل  القـانون  انطبـاق  إىل اتاإلشـار  من العديد قراراته يفاجمللس  
 اإلنـسان  حقـوق  اعتبـارات ب االسترشاد يتواصل أن املهم ومن .الصومال احلوس قبالة القرصنة

 ذلـك  يف مبـا ،  القرصـنة  مكافحـة  عمليـات  مراحـل  مجيـع  يف الـدول  تتخـذها  الـيت  إلجراءاتا يف
 القراصـنة  سـجن  عن فضال،  هم ومقاضاهتم جازواحتاملشتبه يف قيامهم بأعمال القرصنة       اعتقال
 الـيت  املسائل إحدى القرصنة قمع سياق يف اإلنسان حلقوق الدويل القانون شكل قدو. املدانني
 قبالـة  بالقرصـنة  املعـين  االتـصال  لفريـق  التـابع  ٢ العامـل  للفريـق  اخلـامس  االجتمـاع  يف نوقشت
 قـدم ،  ٢ العامـل  الفريـق  رئـيس  مـن  طلـب  علـى  وبنـاء . ٢٠١٠ مـايو /أيار يف الصومال سواحل
 حلقـوق  الـدويل  القـانون  بـشأن  رمسيـة  غـري  ورقـة  االجتمـاع  ذلـك  يف القانونيـة  الـشؤون  مكتب
  .املنطبق اإلنسان

ــن - ٣٥ ــد أن املؤســف وم ــات يف األطفــال جتني ــيت القراصــنة مجاع ــة تعمــل ال  ســواحل قبال
 ينــــاير/لثــــاينا كــــانون يف حــــاالت عــــشر املراقبــــون ســــجل حيــــث، يتواصــــل ‘‘بونتالنــــد’’

 األطفـال  هـروب  حاالت من العديد توثيق جرى،  ٢٠١٠ عام وخالل. ٢٠١٠ فرباير/وشباط
 وجنـــــوب ‘‘بونتالنـــــد’’ يف القراصـــــنة مجاعـــــات إىل وانـــــضمامهم الـــــشباب حركـــــة مـــــن

  .الصومال ووسط
 األشـــخاص حماكمـــة عـــدم أن’’ ،)٢٠١٠( ١٩١٨ قـــراره يف ،األمـــن جملـــس وأكـــد - ٣٦

 جهـود  يقـوض  الصومال سواحل قبالة البحر يف املسلح والسطو قرصنةال أعمال عن املسؤولني
يوليـه  / متوز ٢٦املؤرخ   تقريري يف أوردتوكما   .‘‘الدويل اجملتمع يبذهلا اليت القرصنة مكافحة
٢٠١٠ (S/2010/394)،  ــا ،إســبانيا :دول ١٠ يف القرصــنة ألعمــال حماكمــاتأجريــت  ،وأملاني

ــصومال ،سيــشلو ــدبونتال مــنطقيت يف( وال ــصومالو ن ــسا ،)أرض ال ــا ،وفرن  ،وملــديف ،وكيني
 مــن متزايــدا عــددا أن مــن الــرغم وعلــى .)١(والــيمن األمريكيــة املتحــدة والواليــات ،وهولنــدا

 حــوادث وقـوع  عـن  تقـارير  تــرد، احملاكمـات  بـإجراء  يقـوم ، وخارجهــا املنطقـة  داخـل ، الـدول 
 األمــم مدوتقـ  .)٢(العدالـة  إىل تقـدميهم  دوناملـشتبه يف قيـامهم بأعمــال القرصـنة     سـراح  إطـالق 
، أخـرى  وجهـات  واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  عمـل  خالل من،  املتحدة

 ذلـك  يف مبـا ،  الالزمـة  القـدرات  بنـاء مـن أجـل      حماكمـات  إجراء يف الراغبة الدولإىل   ساعدةامل
ــن ــالل مــ ــصندوق خــ ــتئماين الــ ــدعم االســ ــادرات لــ ــدول مبــ ــة الــ ــنة ملكافحــ ــةقبا القرصــ  لــ

  .الصومال سواحل
_________________ 

  .١٩، الفقرة S/2010/394انظر   )١(  
  .٢٠املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
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ــد  - ٣٧ ــن جملـــس طلـــب وقـ ــراره يف ،إيلّ األمـ ــدم أن ،)٢٠١٠( ١٩١٨ قـ ــرا أقـ ــن تقريـ  عـ
ــارات ــة اخلي ــساعدة املمكن ــوغ يف للم ــة هــدف بل ــسؤولني األشــخاص وســجن حماكم ــن امل  ع
 وجـه  علـى  أضمنه وأن الصومال، سواحل قبالة البحر يف مسلح وسطو قرصنة أعمال ارتكاب
 تأسـيس  أو دوليـة،  عناصـر  تشمل أن إمكانية مع خاصة حملية دوائر إلنشاء خيارات اخلصوص
 يف آخــذا الــسجن، يف باإليــداع متــصلة ترتيبــات مــن يلزمهــا مــا مــع دوليــة أو إقليميــة حمكمــة
 واملمارسـات  الـصومال،  سـواحل  قبالـة  القرصـنة  مبكافحـة  املعـين  االتـصال  فريق أعمال االعتبار
 ملموسـة  نتائج لتحقيق وموارد وقت من يلزم وما وخمتلطة، دولية حماكم إنشاء يف حاليا املتبعة

ــرا أعــددت، الطلــب هلــذا واســتجابة .عليهــا واحلفــاظ ــه حــددت (S/2010/394) تقري  ســبعة في
  .فيها األمن جملس ينظر كي خيارات

وخـــالل . ٢٠١٠ أغـــسطس/آب ٢٥ يف التقريـــرذلـــك  يف األمـــن جملـــس نظـــر وقـــد  - ٣٨
 الـسبعة  اخليـارات  دمتوقُـ ،  القرصنة على املنطبق الدويل نوينالقا اإلطارجرى عرض    ،املناقشة
 يف أدرج أن فيـه  إيلَّ طلـب ،  )S/PRST/2010/16( رئاسـيا  بيانـا  األمـن  جملسأصدر  و. بالتفصيل

الـيت ميكـن اختاذهـا، مـع مراعـاة           الوسـائل  بـشأن  جديدة ومالحظات معلومات أي التقرير هذا
 املنطقـة،  دولسني التعاون اجلاري، مبا يف ذلك مـع   ، لتح االتصال فريق به يضطلع الذي العمل
 قبالـة  البحر يف مسلح وسطو قرصنة أعمال ارتكاب عن املسؤولني األشخاص وسجن حملاكمة
  .الصومال سواحل

 نتــائجوضــمان  حتقيــق هبــدف اختاذهــا ميكــن إضــافية خطــوات أي حتديــد وعمــالً علــى  - ٣٩
 /آب ٢٥ يف فرنـــسا مـــن النـــغ جـــاك الـــسيد عينـــت القرصـــنة، مالحقـــة جمـــال يف موضـــوعية
 قبالـة  بالقرصـنة  املتعلقـة  القانونيـة  باملـسائل  املعـين  اخلـاص  مستـشاري  بوصـفه  ٢٠١٠ أغسطس
ــصومال ســواحل ــو. ال ــب عــن يعمــل وه ــع كث ــب م ــشؤون مكت ــة ال ــشؤون وإدارة القانوني  ال
  .للصومال السياسي املتحدة األمم ومكتب السياسية

 إجــراء أعــاله املــذكور التقريــر تقــدمي عقــب حــدثت يتالــ األخــرية التطــورات وتــشمل  - ٤٠
ــة بــشأن األورويب واالحتــاد موريــشيوس بــني مناقــشات  يف املــشتبه لنقــل ترتيــب وضــع إمكاني

 مبـسائل  يتعلـق  فيمـا و .متقدمـة  مرحلـة  إىل املناقـشات  هـذه  ووصـلت ،  ارتكاهبم أعمال القرصنة  
 سـواحل  قبالة بالقرصنة املعين االتصال لفريق التابع ٢ العامل الفريق رئيس يقوم السجناء، نقل

 سيــشل بــني املناقــشات بتــسهيل واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم ومكتــب الــصومال
 ‘‘بونتالنـد ’’ مـنطقيت  وسـلطات  االنتقالية االحتادية احلكومة ذلك يف مبا،  الصومالية والسلطات

ــصومال ’’ و ــذه وتــربز. ‘‘أرض ال ــاد أمهيــة املناقــشات ه  األجــل طويلــة ســجن ترتيبــات إجي
  .الصومال يف تكون أن األمثل من املدانني، للقراصنة
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 لعـدد  احملليـة  القـوانني  أن” )٢٠١٠( ١٩١٨ قـراره  يف القلـق  مع األمن جملس والحظ  - ٤١
 فعالـة  جنائيـة  حماكمـات  إلقامـة  إجرائية أحكام أو/و القرصنة جترم أحكام فيها ليس الدول من

 يف القرصـنة  جتـرمي  املنطقـة،  دول ذلـك  يف مبـا  الـدول،  جبميـع ” وأهاب “فيهم املشتبه للقراصنة
 القـبض  ُيلقى الذين فيهم املشتبه القراصنة حماكمة مسألة يف إجيايب بشكل والنظر احمللية قوانينها
 للقـانون  هبـا  املعمـول  والقواعـد  يتسق مبا منهم، املدانني وسجن الصومال، سواحل قبالة عليهم
 مـؤخرا  اعتمـدت  بأهنـا  واليابـان  وسيـشل  بلجيكـا  مـن  كـل  وأفـادت . “نـسان اإل حلقوق الدويل

 واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب ويقــدم .القرصــنة بــشأن جديــدة تــشريعات
ــساعدة ــة  دول إىل امل ــااملنطق ــق فيم ــشريعات واســتكمال باســتعراض يتعل  القرصــنة مكافحــة ت
 الدوليــة البحريــة املنظمــةمبــا يف ذلــك ، األخــرى املتحــدة األمــم كيانــاتكمــا أن  .هبــا اخلاصــة
 مـستعدة  واجلرميـة،  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنامج
، املثـال  سـبيل  فعلـى . تـشريعات ال واسـتكمال  باسـتعراض  يتعلق فيما الدول إىل املساعدة لتقدمي
ــامج تعــاون ــق فيمــا واجلرميــة باملخــدرات املعــين دةاملتحــ األمــم مكتــب مــع اإلمنــائي الربن  يتعل

 موافقـة  حاليـا  القـوانني  مـشاريع  وتنتظـر  .الـصومال  يف القرصـنة  مكافحـة  تشريعات باستعراض
  .املعنية املختصة السلطات

 املتحـدة  األمـم  ومكتـب  الدوليـة  البحريـة  واملنظمـة  القانونيـة  الـشؤون  مكتـب  ويواصل - ٤٢
ــة باملخــدرات املعــين ــاو واجلرمي ــع جمــال يف نالتع ــشريعات جتمي ــة الت ــة الوطني ، بالقرصــنة املتعلق

 التــشريعات إىل إلكترونيــة وصــالت وتتــاح .الــدول مــصادر أحــد بوصــفها، عالنيــة إلتاحتــها
 شـعبة  موقـع  علـى  العامـة  األمانـة  إىل األعضاء الدول تقدمها اليت املعلومات من وغريها الوطنية
  .)٣(القانونية الشؤون ملكتب التابعة البحار وقانون احمليطات شؤون
 القــدرات بنــاء إمكانيــاتو املــساعدة تقــدمي اإلمنــائياألمــم املتحــدة  برنــامج ويواصــل - ٤٣

 إىل باإلضـافة ،  ويقـوم  .“أرض الصومال ” و ‘‘بونتالند’’ يف ذلك يف مبا،  الصومال يف للشرطة
 املـساعدة  رنـامج ب نطـاق  تسعقد ا و. الصومال أحناء مجيع يف شامل قضائي برنامج بدعم،  ذلك

ــة  “أرض الــصومال” يف املنــاطق مجيــع ليــشمل اإلمنــائي الربنــامج بــه يــضطلع الــذي القانوني
 وجيـري . مقديـشو  يف االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  عليهـا  تـسيطر  الـيت  واملنـاطق  ‘‘بونتالند’’ و

 جلميـع  الواجبـة  القانونيـة  واإلجـراءات  القـانوين  التمثيـل  تـوفري  لضمان إضافية مساعدات حشد
  .بالقرصنة تتعلق جرائم بسبب املعتقلني

_________________ 
  .www.un.org/Depts/losانظر   )٣(  
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  على الصعيد اإلقليميالقواننيواملتصلة بإنفاذ  البحرية القدرات تعزيز  - هاء  
 أيــضا لكــن، وجريانــه للــصومال فقــط لــيس هــائال حتــديا القراصــنة اتحماكمــ شــكلت  - ٤٤

 مـن  البلـدان  مـن  دالعديـ  تعـاين ،  قبـل  مـن  أشـرت  وكما،  أوالف. نطاقا األوسع الدويل للمجتمع
، التحقيقـات  تعـد ،  ثانيـا و. القرصـنة  مبـسألة  يتعلـق  فيمـا  احملليـة  قوانينـها  يف كـبرية  ثغرات وجود
ــادل  إن حيــث، احملاكمــة مــدة طــوال هبــم واالحتفــاظ الــشهود ىلإ وصــولوال، املعلومــات وتب
. الــصعبة املهــام مــن، منــتظم بــشكل والــشركات الــسفن يغــريون الــذين البحــارة مــن معظمهــم

عـدم وجـود     ولـيس ،  طويلـة  لفتـرات  الـسجن  خيارات إىل اللجوء يف الدول تردد أصبح،  ثالثاو
 مثـة ،  رابعـا و. القراصـنة  حماكمـة  أمـام  ةالرئيـسي  قبـة الع يـشكل ،  احملاكمات إلجراءدول مستعدة   

  .البحرية القرصنة لتمويل الدولية الشبكات يقافإل حاجة
ــيو  - ٤٥ ــود أحي ــدول الباســلة اجله ــضاء لل ــة يف األع ــذين القراصــنة حماكم ــهم ال ــا نقلت  إليه

 تـتم  مـن  معظـم  أن نتربـول اإل مثـل  اجلنائيـة  للـشرطة  الدوليـة  املنظمات وتعتقد. البحرية القوات
 مـن  تـستفيد ،  الـشبكات  مـن  سلـسلة  أو،  متطـورة  إجراميـة  شـبكات  وراءهـم  توجـد  حماكمتهم
ــ تلــك لتفكيــك وهادفــة متــضافرة جهــودمــا مل تبــذل و. القرصــنة أعمــال  وقياداهتــا شبكات،ال

 يتطلـب  واألمـر . اهلجمـات  تلـك  تـستمر  أن املـرجح  منف،  هلا املادي الدعم تقدم اليت واجلهات
 تنظـر  الـيت  األعـضاء  الـدول  بـني  املعلومـات  تبادل وزيادة قوية وحتليالت،  فعالة حتقيقات إجراء
  .وتدمريها الشبكات هذه هوية لتحديد القضايا تلك يف
 القـوات  تقـوم  حيـث ،  األدلـة  مجـع  يف نوعها من فريدة صعوبات ريةالبح البيئة وتطرح  - ٤٦

 تـساعد  أن وميكـن . األويل اجلرميـة  موقـع  يف احملقـق  بـدور  األحيـان  مـن  كثري يف الدولية البحرية
 املالحقـة  جنـاح  احتماالت زيادة يف البحرية القوات تلك جتمعها اليت بالقرصنة املتعلقة البيانات
 هـذه  القرصـنة  هجمـات  متـول  الـيت  والـشبكات  القيـادات  ضـد  سـيما  ال،  املـستقبل  يف القضائية
 بـدور  القيـام  البحريـة  القرصـنة  مكافحـة  إىل الراميـة  اإلقليميـة  للمبادرات وميكن. منها وتستفيد
ــسي ــة ســيما ال، الــصدد هــذا يف رئي ــة للمنظمــة التابعــة الــسلوك لقواعــد جيبــويت مدون  البحري
 اهلنـدي  احملـيط  وغرب أفريقيا شرق يف البحرية القرصنة حةملكاف اإلقليمية العمل وخطة الدولية
  .األورويب االحتاد يدعمها اليت
 وغالبــا. القرصـنة  قـضايا  مـن  واحـدة  قـضية  يف ضـالعة  عديـدة  بلـدان  تكـون  أن وميكـن   - ٤٧
، بلـد  علـم  الـسفينة  ترفـع  أن ميكـن  كمـا ،  اجلنـسيات  متعـددة  التجاريـة  الـسفن  طـواقم  تكون ما

ينتمـي القراصـنة     أن أيـضا  املـرجح  ومـن . ثالـث  بلـد  بتشغيلها ويقوم ،آخر لبلد مملوكة وتكون
ــة القــواتو ــة املــستعدة إلجــراء     القــبض تلقــي الــيت البحري ــة عــن الدول ــدان خمتلف ــيهم إىل بل عل
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 بــني والتنــسيق املعلومــات تبــادل مــن جيعــلوهــذا مــن شــأنه أن  . وحماكمتــهم معهــم التحقيــق
  . األمهية بالغ أمرا القضائية واهليئات القوانني اذإنف على والقائمة العسكرية اهليئات
ــولاإل دخــل وقــد  - ٤٨ ــة الــشرطة ومكتــب نترب ــادرة لوضــع مــشترك اتفــاق يف األوروبي  مب

. عــدن خلــيج يف القرصــنةهتديــدات  مكافحــة أجــل مــناهليئــتني  بــني مــشتركة عامليــة شــرطية
ــشمل ــادرة وت ــة تقاســم املب ــات األدل ــة والبيان ــهاو بالقرصــنة املتعلق ــد. حتليل ــذه ســاعدت وق  ه
 وقـد . أفريقيـا  يف جتـرى  وأخـرى  أوروبـا  يف جترى حتقيقات بني طبروا إىل التوصل يف الشراكة
 املنظمــة اجلرميــة هياكــل علــى يركــز البحريــة بالقرصــنة املتعلقــة التحليــل ألعمــال ملــف أنــشئ

  . البحرية بالقرصنة املرتبطة املالية واألنشطة
بعــدة ، البحريــة القرصــنة لتمويــل الدوليــة الــشبكات إليقــاف حاليــا تبــذل جهــود مثــةو  - ٤٩

 إىل إضـافة . اهلنـدي  احملـيط  وغرب فريقياأ شرق يف املالية االستخبارات وحداتسبل من بينها    
 هيئــة وهــياملتعلقــة بغــسل األمــوال،  املاليــة بــاإلجراءات املعنيــة العمــل فرقــة بــدأت فقــد، ذلــك

 وضـع  أجـل  مـن  سبعةالـ  جمموعـة  ١٩٨٩ عـام  يف اأنشأهت عضوا ٣٤ من مكونة دولية حكومية
املـسألة   هـذه  علـى  التركيـز  ، يف اإلرهـاب  ومتويل األموال غسل ملكافحة وإطار عاملية سياسات

 علـى  للحـصول  اخلطـف  عمليـات ومـا يتـصل هبـا مـن        البحريـة  القرصنة عن مشروع خالل من
  . فدية
 القـوانني  إنفـاذ  على والقدرة،  يميةاإلقل البحرية القدرات املتحدة األمم منظومة تدعمو  - ٥٠

 لكينيــا الــدعم واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب ويقــدم. القــضائية واملالحقــة
 القـوانني  إنفـاذ  علـى  القـدرة  بنـاء  ودعـم  التـشريعية  ةاملـساعد  بينـها  مـن  شـىت،  أمور يفسيشل   و

 خـالل  مـن  بالـدعم  القرصـنة  يف بتـورطهم  املـشتبه  حماكمـات  وحظيت. والقضاء النيابة ورجال
ــة الــشهود حــضور تيــسري ــدفاع وحمــامني شــفوية ترمجــة وجــود وكفال ــذين املتــهمني عــن لل  ال

 بنــاء واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب ووفــر. عنــهم للــدفاع أحــدا يوكلــوا مل
 وقـد . سيـشل و كينيـا  سـجون  يف األوضـاع  بتحـسني  وقـام  دارهتـا إو السجون ملوظفي القدرات
. احملاكمـة  قيـد  آخـرين  شخـصا  ٩٨ زال ومـا  قرصنة بأعمال لقيامهم شخصا ٢٥ كينيا أدانت
 شخـصا  ١١ و سيـشل    يف حماكمتـهم  جتـري  قراصـنة  أهنـم  يف يـشتبه  شخـصا  ٢١ حاليـا  ويوجد
  .٢٠١٠ يوليه/متوز يف قرصنة بأعمال لقيامهم أدينوا آخرين
، لـديها  حملاكمتـهم  هبـم  املـشتبه  القراصـنة  نقل لقبول استعدادها موريشيوس أبدت وقد  - ٥١
 واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  ويقدم. الدويل اجملتمع منبتوفر الدعم    رهنا
  .القرصنة ملكافحة جهودها يف املالديف جلزر الدعم
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 اإلقلـيم  يف أخـرى  ودول وموريـشيوس  وملـديف  سيـشل    مـع  املناقـشات  كـشفت  وقد  - ٥٢
 يف تتـردد  لكنـها  حماكمـاهتم  حـني  إىل قرصنة بأعمال قيامهم يف ملشتبها الحتجاز استعدادها عن

 األحكـام  وكانـت . الطعـون  مـن  االنتهاء مبجرد ذلك ترفض أو الوطنية السجون يف احتجازهم
سـنوات   ٥ بـني  مـا  تتـراوح  ملـدد ،  األخـرية  احملاكمـات  يف صـدرت  الـيت بعقوبة السجن لفترات    

 انعـدام  وأصـبح . القراصـنة  حماكمـة  مواصـلة  عـن  نطقـة امل لـدول  قويـا  مثبطـا  عـامال ، سـنة  ٢٠ و
 ةالرئيـسي  قبـة الع وه،  احملاكمات إلجراء الدول استعداد وليس،  طويلة لفترات السجن خيارات
 باستـضافة  اهتمامـا  )الـصومال  عـدا ( املنطقـة  يف دولـة  أي تبـد  ومل. القراصنة حماكمة أمام حاليا
  . طويلة لفترات إدانة أحكام ضدهم رتصد الذين الصوماليني القراصنة الحتجاز مرفق
 اإلشــارة وجتــدر. القــضائية قــدراهتا لتعزيــز تــدابري حاليــا “بونتالنــد ”ســلطات وتتخــذ  - ٥٣
 يف حاليـا  جتـري  الـيت  سجنهم وعمليات القراصنة بأعمال قيامهم يف املشتبه اتحماكم إىل أيضا

  .واملعايري القدرات تعزيز إىل حاجة مثة حيث ،“أرض الصومال” و “بونتالند”
 ســجن يف العمــل انتــهى وقــد. الــسجون بعــض تأهيــل إلعــادة مــشاريع حاليــا وجتــري  - ٥٤

 املعــين املتحــدة األمــم ومكتــب اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج مــن مبــساعدة أساســا هرجيــسا
 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  منتـصف  يفهـذا الـسجن      يفتتح أن املقرر من حيث واجلرمية باملخدرات
 ويـستمر  ،غـاردو  سـجن  يف جيـري  الـذي  العمـل  اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج روييس. ٢٠١٠

 أميـة  حملـو  مـشروع  دعـم  عـن  فضال ،“بونتالند” يف احلراسة لفيلق والتدريب املعدات توفري يف
 بتحـسني  واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتب ويضطلع. “بونتالند” يف السجناء
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  وينفـذ . “بونتالند” يف سجن بوساسو يف      االكتظاظ ختفيفو الظروف
ــائي ــدفاع مـــــشاريع اإلمنـــ ــانوين للـــ ــام تـــــشمل القـــ ــارات القيـــ ــبوعية بزيـــ  يف لـــــسجون أســـ

ــصومال أرض” ــد” و، “الـ ــشو “بونتالنـ ــل ومقديـ ــخاصأ ومتثيـ ــد شـ ــبس قيـ ــاطي احلـ  االحتيـ
  .نةلقرصبا صلة ذات جرائم ارتكاهبم يف شتبهفيهم امل ، مباواالستئناف

، البحـر  يف اجلـرائم  مكافحة يف اأمهيته اهل الساحل وخفر البحرية القوات أنويف حني     - ٥٥
 املنـاطق  ىلإ متتـد  ال الـرب  علـى  الدولـة  وسـلطة ،  اجملـال  هـذا  يف جـدا  حمـدودة  الصومالفإن قدرة   

 بـذل  فريقـي ألا القـرن  منطقـة  يف أخـرى  بلـدان  وتواصـل . للقراصـنة  قواعـد  هبا توجد اليت احمللية
 اإلقليمـي  األمـن  تعزيـز  أن بيـد . املـوانئ  أمـن  ودعـم  أساسـية  حبريـة  قـوات  وصـيانة  لبنـاء  اجلهود
 األمـن  قطـاع  تطـوير  خطـط  تكمل اليت،  القدرات بناء مبادرات وحتتاج ضروري، أمر البحري
  .التحسني من مزيد إىل، للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب إشراف حتت
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 اليابـــان ذلـــك يف مبـــا األخـــرى، واملنظمـــات ألعـــضاءا الـــدول مـــن عـــدد وفـــر وقـــد  - ٥٦
 الـسواحل  خفـر  ملـسؤويل  القـدرات  وبنـاء  التـدريب ،  العربيـة  الـدول  وجامعـة  كوريـا  ومجهورية
  .واإلقليميني الصوماليني

 الرواتــب دفــع تــأخر الــصوماليف  واجلــيش الــشرطة تطــوير تعرقــل الــيت املــسائل ومــن  - ٥٧
 األجـور  دفـع  عدم يؤدي ألن كبري احتمال وهناك. القاإلط على دفعها عدمحىت   أو واألجور

 املناهـضة  امليليـشيات  لصفوف حديثا اتدريب تلقوا الذين الضباط انضمام وإىل العاملني فرار إىل
  . القراصنة جلماعات حىت أو للحكومة

  
  القرصنة قبالة سواحل الصوماللدعم مبادرات الدول اليت تكافح ستئماين االصندوق ال  - واو   

 املعــين االتــصال فريــق أنــشأ فقــد، (S/2010/394) الــسابق يتقريــر يف ذكــرت كمــا  - ٥٨
ــة بالقرصــنة ــصومال ســواحل قبال ــاين كــانون يف ال ــاير/الث ــدعم اســتئمانيا صــندوقا ٢٠١٠ ين  ل
 الــصندوق  مــن والغــرض . الــصومال ســواحل قبالــة  القرصــنة كــافحت الــيت  الــدول مبــادرات
 عـن  فـضال ،  هبـم  املـشتبه  القراصـنة  مبالحقـة  املرتبطـة  نفقـات ال حتمل يف املساعدة هو االستئماين
 مجيـع  مـن  القرصـنة  مبكافحـة  املتعلقـة  االتـصال  فريـق  أهـداف  بتنفيـذ  املرتبطـة  األخرى األنشطة
 الــصندوق مــوارد جتديــد وميكــن. اإلعالميــة واملبــادرات القــدرات بنــاء ذلــك يف مبــا، جوانبــها

 النفقــات بــدفع الــصندوق ويــسمح. اخلــاص عوالقطــا األعــضاء الــدول خــالل مــن االســتئماين
 الطــوارئ حــاالت يف متويــل مرفــق وإنــشاء، هبــم املــشتبه القراصــنة واحتجــاز مبحاكمــة املرتبطـة 
 عـرض  يف علـيهم  القـبض  يلقـى  الـذين  قرصـنة  بأعمـال  قيامهم يف املشتبه حماكمة نفقات لتغطية
  .هبم ملشتبها ونقل احملكمة ومعدات، الشهود سفر نفقات ذلك يف مبا، البحر
 أساسـا  املتعلقـة  املبـادرات  لـدعم  وسـريعة  فعالة أداة االستئماين الصندوق أن ثبت وقد  - ٥٩

 اخلـامس  الفـرع  ألحكـام  وفقـا  االسـتئماين  للصندوق إدارة جملس إنشاء أؤيد وإين. باحملاكمات
 هلـم  لـيس  أعـضاء  ثالثـة و،  أعـضاء  دول عـشر  مـن  اجمللـس  ويتـألف . الصندوق اختصاصات من
 ومكتـب  للـصومال  الـسياسي  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  الدوليـة  البحريـة  املنظمـة ( لتصويتا حق

، الــسياسية للــشؤون العــام األمــني وكيــل ويرأســه )واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم
الـصندوق   تلقـى  وقـد  .للصندوق مديرا واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتبويعمل  

وحــىت . دوالرا ٢ ٩٣٠ ٧٥٨  مــا جمموعــه٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١١االســتئماين حــىت 
 لتمويــل دوالرا ٢ ٤١٣ ٣٧٣ بــصرف مجــاعباإل اجمللــس أوصــى ،٢٠١٠ هيونيــ/حزيــران ١٠
 كينيــا مـن  كـل  يف باالحتجـاز  املتـصلة  واألنـشطة  احملاكمــات لـدعم  مـشاريع  سـبعة  جمموعـه  مـا 
 الـيت  االتـصاالت  اسـتراتيجية  مـن  ءأجـزا  لتنفيـذ  واحـد  مـشروع  عن فضال،  والصومالسيشل  و
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 النقـل  وصـناعة  األعـضاء  الـدول  أحـث  وإين. بكامل هيئتـه   االتصال فريق سابق وقت يف هاأيد
  .االستئماين الصندوق هذا يف بسخاء املسامهة على البحري

  
  الصومال سواحل قبالة الدولية املالحة حلماية املبذولة اإلضافية جلهودا  - زاي  

 الدوليـة  البحريـة  للمنظمـة  التابعـة  البحريـة  الـسالمة  جلنـة  وافقت ،٢٠١٠ وماي/أيار يف  - ٦٠
 خلـيج  يف العاملـة  احلربيـة  السفن على بعد عن وتتبعها السفن هوية حتديد نظام لتوفري آلية على
 البحريـة  املنظمـة  وتـشجع . التجاريـة  الـسفن  مبوقـع  وعيهـا  لتعزيـز  اهلنـدي،  احملـيط  وغـرب  عدن

 باجملـال  يـرتبط  لكـل مـا      الفعـال  والفهم ،“البحرية السالمة جمال يف وعيال” زيادة على الدولية
 سيـشل   بـني  البيئـة  علـى  أو واالقتـصاد،  والـسالمة  األمـن  علـى  يـؤثر  وميكـن أن     العـاملي  البحري

 ذلـك  يـؤدي  ميكـن أن  و. وكينيااملتحدة   ترتانيامجهورية  و القمر وجزر وموريشيوس ومدغشقر
  .الدولية البحرية قواتال على احلايل العبء ختفيف إىل
 تتبـع  ال الـيت  الـسفن  تكـون  مـا  غالبـا  للقراصـنة  فريـسة  تقـع  الـيت  السفن أن لوحظ وقد  - ٦١

ــة توجيهــات ــة املنظم ــة، البحري ــا الدولي ــك يف مب ــضل ذل ــة املمارســات أف ــيت اإلداري ــا ال  طورهت
. الـصناعية  املعـايري  مـع  تتطابق لكي عليها التصديق ميكن محاية خطة لديها توجد وال الصناعة،

 ألفـضل  املنقحـة  الـصيغة  الدوليـة  البحريـة  للمنظمـة  التابعـة  البحريـة  الـسالمة  جلنـة  أصدرت وقد
 نطــاق علــى توزيعهــا لكفالــة البحريــة، الــسالمة جلنــة عــن صــادر كتعمــيم اإلداريــة املمارســات

  .العامل يف البحري الشحن أوساط يف واسع
 التــام االلتــزام لكفالــة البحــري النقــل صــناعةو األعــضاء الــدول تبــذهلا الــيت اجلهــود إن  - ٦٢

 اخلطــط تغــيري التــدابري وتــشمل. األوليــة احلمايــة لتــوفري ضــرورية اإلداريــة املمارســات بأفــضل
 الـسفينة  علـى القراصـنة    سـيطرة    ملنـع  الـسفينة  هيكـل  تعديل وأ وتصميم؛  الفردية للسفن األمنية

 قاتلـة  غـري  مناسـبة  تـدابري  واسـتخدام ؛  الـسفينة  سـطح  إىل همصـعود  حال يفتأخري سيطرهتم    أو
 وخــراطيم املــدى، البعيــدة الـصوتية  واألجهــزة الكهربــائي، والـسياج  واألســالك، الــشباك، مثـل 
  .الصعود من ملنعهم املياه
 للتـدريب  دوليـة  معـايري  مـا ميكـن تنفيـذه بـسهولة مـن            وضـع  أيـضا  مبكـان  األمهية ومن  - ٦٣
 ولغريهـم مـن     الـسفن،  مـنت  علـى  املـسلحني  غـري  ينياألمن الفنيني لالستشاريني الشهادات ومنح

 هبـا  تـزود  الـيت  املؤهلـة  الـسفن  محايـة  مفـرزات  متزايد استخدام  حنو على وجيري. موفري األمن 
 مكتـب و العـاملي  األغذيـة  برنـامج  لـصاحل  املـستأجرة  للـسفن  ذلـك  يف مبـا  فقط، األعضاء الدول
ــدعم املتحــدة األمــم ــة ل ــالقرب تبحــر الــيت الالــصوم يف األفريقــي االحتــاد بعث ــسواحل مــن ب  ال

 التــدريب إجــراء خــالل مــن احملتمــل التــصعيد خطــر مــن التخفيــف جيــب أنــهعلــى . الــصومالية
 تـدابري  اختـاذ  ينبغـي  ذلـك،  علـى  عـالوة و. املعتمـدة  القياسـية  التـشغيل  إجـراءات  وتطبيـق  الكايف
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ــة ــة مــن كــاف مــستوى لكفال ــا واملــساءلة الرقاب  مــن أي تتخــذها الــيت إلجراءات فيمــا يتعلــق ب
  .السفن منت على األمن توفري يف املشاركة احلكومية غري الفاعلة اجلهات

 نــشر لــضمان الالزمــة اخلطــوات اختــذت أهنــا األعــضاء الــدول مــن العديــد وذكــرت  - ٦٤
 إىل الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  وتوصـيات  القرصـنة  ملكافحـة  نطـاق  أوسع على التوجيهية املبادئ
 بيانيــة رســوما وزعــت الــسويس قنــاة هيئــة أن مــصر وذكــرت. غريهــاو البحــري النقــل صــناعة
 اجتماعـات  نظمتـا  أهنمـا  كوريا ومجهورية بلجيكا وذكرت. الصدد هذا يف وكتيبات وخرائط
  .بالتقرير املشمولة الفترة خالل القرصنة حول دراسية وحلقات

 اليـوم  موضوع نيكو أن ٢٠١٠ يونيه/حزيران يف الدولية البحرية املنظمة جملس وقرر  - ٦٥
 مـستوى  حتـسني  علـى  سيـساعد  وهـذا . “الـرد  تنـسيق  :القرصـنة ” ٢٠١١ لعام العاملي البحري
 علــى واُتفــق. القرصــنة ملكافحــة فعالــة تــدابري لتنفيــذ العمــل علــى حيفــز أن املؤمــل ومــن الــوعي
  .الصومال يف حاليا احملتجزين الرهائن مجيع سراح إلطالق االهتمام من مزيد إيالء ضرورة
 بالربيـد  عريـضة  قـدمت  ،٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  ٢٣ يف العـاملي  البحري اليوم ومبناسبة  - ٦٦

ــروين ــع اإللكت ــة بتوقي ــون قراب ــة املنظمــة إىل شــخص ملي ــة البحري ــان الدولي ــق لتبي ــشديد القل  ال
  .القرصنة مشكلة بشأن البحري النقل صناعة يساور الذي والعاملي

  
  الصومال سواحل قبالة ةللقرصن اجلذرية األسباب معاجلة  - حاء  

 ســواحل قبالــة البحــر يف املــسلح والــسطو القرصــنة أعمــال فــإن ســابقا، ذكــرت كمــا  - ٦٧
 وحتــاول. الــصومال يف القــانون ســيادة وانعــدام االســتقرار عــدم أعــراض أحــد هــي الــصومال
 خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  القـانون،  وسـيادة  احلوكمـة  هياكـل  إقامـة  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومة
 ذلــك أن  هــذه اجلهــود،يعيــق الــسائد األمــين الوضــع أنغــري . والعدالــة األمــن قطــاعي تطــوير

 وتـأثر  الغذائية، املواد أسعار وارتفعت. البلد إىل البضائع استرياد بشدة تعيق   القراصنة هجمات
 وانتـشرت . تـوفرا  أقل األخرى اخلام واملواد البناء مواد وأصبحت احمللي االقتصاد يف االستثمار
ــة ــى البطال ــد و. واســع نطــاق عل ــّدق ــذه تح ــد الظــروف ه ــن بالعدي ــصوماليني م ــشباب ال  ال

 إجراميـة،  أنـشطة  يفإىل االخنراط دفعتهم  أو  وامليليشيات، املسلحة اجلماعات إىل االنضمام إىل
  .القرصنة ذلك يف مبا
شــكلت حــافزا يـــدفع    والــسفن  الرهــائن  لتحريـــر تــدفع  الــيت  الفديــة  مبــالغ  أن كمــا   - ٦٨
 يف القــائم القرصـنة  اقتـصاد  مــن السـتفادة إىل ا أو القرصـنة  أعمــال يف ملـشاركة إىل ا ومالينيالـص 
 دفعـت  الـيت  املبـالغ  جممـوع  عن رمسي تقدير يوجد وال. الصومايل الساحل على األماكن بعض
 يكـن  مل إن عـشرات  تبلـغ  أهنـا  يفترضـون  اخلـرباء  أن إال بالتقرير، املشمولة الفترة خالل كفدية
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 الـذي  اخلـاص  التأمني ميكنهم السفن أصحاب أن إىل اإلشارة وجتدر. الدوالرات ينيمال مئات
ــساعدة يغطـــي ــاوض يف املـ ــع التفـ ــة ودفـ ــال يف الفديـ ــسفينة اختطـــاف حـ  احلـــصول مقابـــل الـ
  .فدية على
 احمللــي االقتــصاد أن هلــم قواعـد  القراصــنة فيهــا أنــشأ الـيت  األمــاكن يف أنــه لــوحظ وقـد   - ٦٩

 للحيـاة  واالقتـصادي  االجتمـاعي  النسيج يف القرصنة ودخلت. السفن اختطاف حول يتمحور
 اإلدارات جعلـت     الوقائع هذه فإن األحيان، بعض ويف. الصومال من األصقاع هذه يف اليومية

 اجملتمــع بــدأ لــذلك. القراصــنة جمموعــات هبــا تقــوم الــيت األنــشطة عــن الطــرف تغــض اإلقليميــة
 املتاحـة  الوحيـدة  الوسـيلة  هـو  الفديـة  دفـع  يكـون  مـا  بـا غال ناحيـة،  فمـن  :معضلة يواجه الدويل
 كـبريا  حتـديا  االقتـصادي  اإلمجايلاألثر   شكل فقد أخرى، ناحية ومن والسفن، الرهائن لتحرير
ــام ــع أمـ ــرامج وضـ ــة بـ ــسب بديلـ ــيش لكـ ــادة العـ ــتعمري وإعـ ــاعي الـ ــصادي االجتمـ  يف واالقتـ
  .الساحلية املناطق
 األمــن نــشر يتطلــب هلــا والتــصدي اليابــسة، علــى للقرصــنة اجلذريــة األســباب وتوجــد  - ٧٠
 أيــضا املهــم مــن ســيكون البحــر، يف املتكاملــة اجلهــود اســتمرار جيــب حــني ويف. رض األعلــى
. األول املقـام  يف البحـر  اسـتخدام    مـن  القراصـنة  لـردع  الصومالية اإلقليمية املياه يف األمن حتقيق
 شـأهنا شـأن     احليويـة،  بـالغ  أمـرا  سواحل،الـ  وخفـر  الـشرطة  وخاصة األمين، القطاع تنمية وتعد
  . التعمريإعادة وبرامج العيش لكسب وجمدية بديلة برامج وضع

  
  اهلدف احملددة اجلزاءات  - خامسا 

ــرى  - ٧١ ــق أجــ ــد فريــ ــين الرصــ ــصومال املعــ ــشأ، بالــ ــال املنــ ــرار عمــ ــس بقــ ــن جملــ  األمــ
ــةالعام البحريـــة الـــصومالية امليليـــشيات أنـــشطة عـــن حتقيقـــات، )٢٠٠٨( ١٨٥٣  جمـــال يف لـ
ــسطو القرصــنة ــسلح وال ــدم البحــر يف امل ــارير وق ــشأهنا تق ــر ووصــف. ب ــق تقري  يف الرصــد فري

ــارس/آذار ــود )S/2010/91( ٢٠١٠ مـ ــبكات وجـ ــنة شـ ــخة قرصـ ــل راسـ ــني تعمـ ــو بـ  بوساسـ
 تقـع  سـاحلية  بلـدة  وهـي  كوراي، الس من تعمل للقرصنة ميليشيا ظهور وحدد  وهارادهريي،

 هـذه  ارتكبتـها  الـيت  الكـثرية  االختطـاف  عمليـات  وتـشكل . لالـصوما  شـرقي  سـاناغ  منطقة يف
 مــن )أ( ٨ الفقــرة حتظرهــا وواألمــن، للــسالم هتديــدا ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ األعــوام بــني امليليــشيا
 وصــــول أيــــضا القرصــــنة أعمــــال منعــــت احلــــاالت، بعــــض ويف. )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القــــرار

الرصـد   فريـق  وحـدد . نفـسه  ارالقر من )ج( ٨ الفقرة، األمر الذي حتظره     اإلنسانية املساعدات
 مـن  قـادة  أربعـة  ،٢٠١٠ مـارس /وآذار ٢٠٠٩ يوليـه /متـوز  بـني  الفتـرة  يف حتقيقاتـه،  إىل استنادا
 ينبـالقرار  عمـال  املنـشأة  األمـن  جملـس  جلنـة  قبـل  مـن  بتحديـدهم  وأوصـى  الصوماليني القراصنة
  .للجزاءات إلخضاعهم )٢٠٠٩( ١٩٠٧ و )١٩٩٢( ٧٥١
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 ١٩١٦ بـــالقرار عمـــال املنـــشأ وإريتريـــا بالـــصومال املعـــين الرصـــد فريـــق وسيواصـــل  - ٧٢
 القراصـــنة ميليـــشيات عـــن التحقيـــق ،٢٠١٠ أغـــسطس/آب يف عملـــه بـــدأ الـــذي، )٢٠١٠(

 تقـوم  بـأن  ويوصي. بشأهنم تقارير وتقدمي واملستفيدين الفعليني والداعمني وامليسرين واملمولني
  .للجزاءات إلخضاعهم إضافيني أفراد بتحديد اللجنة

  
 لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتـب و العاملي األغذية برنامج إىل املساعدة تقدمي  - سادسا 

  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
 وأسـرعها  الصومال، إىل الغذائية املساعدات إيصال وسائل أهم البحري النقل يزال ال  - ٧٣

 برنــامج يقــدمها يتالــ الغذائيــة املــواد مجيــع حاليــا وتــصل. التكلفــة حيــث مــن فاعليــة وأكثرهــا
، فضال عن مجيع الدعم الذي يقدمه مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم               الصومال إىل العاملي األغذية

  .البحر طريق عن بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال إىل هذه البعثة،
 بلــغ ،٢٠٠٩ عــام منتــصف إىل ٢٠٠٨ عــام منتــصف مــن ، العمليــاتذروةوأثنــاء   - ٧٤

 شـحنات  سـبع  إىل مخـس  مـن  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  قـدمها  الـيت  ةالغذائيـ  املساعدات متوسط
 يف أحبــرت فقـد . البحريــة احلراسـة  عــن فـضال  كافيــة مـوارد  لتــوافر نتيجـة  الــصومال إىل شـهريا 
 “تـشغيلي  توقـف ” حـدث  بينمـا  ٢٠١٠ عـام  يف الـصومال  إىل شهريا شحنات ثالث املتوسط

 تـسيطر  الـيت  املنـاطق  يف العمـل  علـى  قـدرة ال وعـدم  احملدودة املوارد بسبب الصومال جنوب يف
  .الشباب حركة عليها
 للـسفن  ٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  منـذ  بـدأت  الـيت  البحريـة  احلراسة سفن ووفرت  - ٧٥

 محايــة اإلنــسانية املــساعدات مــن وغريهــا العــاملي الغــذاء برنــامج باألغذيــة الــيت يقــدمها احململــة
 القرصـنة  أعمـال  زيـادة  مـن  الرغم على القراصنة، هجمات من الصومال إىل املتجهة الشحنات

 لتـوفري  األورويب، االحتـاد  وحتديـدا  اإلقليميـة،  والتجمعات األعضاء للدول ممنت وأنا. املنطقة يف
 األورويب لالحتـاد  التابعـة  البحريـة  القوة وفّرت األخري، تقريري ومنذ. تكلفة أي بدون احلراسة

 الـسفن  حلراسـة  حربيـة  سـفنا  الروسـي،  واالحتـاد  ،األطلـسي  مشـال  حلف ومنظمة ،الصومال يف
 وتوريدات مكتب األمم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد            العاملي األغذية برنامج إمدادات تنقل اليت

 األغذيــة برنــامج إمــدادات إليــصال البحــري الطريــق ألصــبح احلراســة، هــذه ولــوال .األفريقــي
. باملخــاطر حمفوفـاً  ،اًضـعيف  صـومايل  ليـون م ١,٨ حيـاة  إلنقـاذ  الغذائيـة  املـساعدات  مـن  العـاملي 
 األغذيــة برنــامج بإمــدادات حمّملــة ســفينة أي تتعــرض مل البحريــة، احلراســة تــوفري بدايــة ومنــذ
  .القراصنة قبل من هجوم أي إىل الصومال إىل املتجهة العاملي
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 األغذيـة  لربنـامج  الغذائيـة  املـواد  مـن  متـري  طـن  ٥٨٦ ٢٥٦ جمموعه ما حراسة ومتت  - ٧٦
 ويف. ٢٠٠٧ نـوفمرب /الثاين تشرين منذ الصومال إىل بسالم سفن ١١٠ على شحنها مت لعامليا

 مـن  مـستأجرة  سـفينة  ٦٨ جمموعـه  مـا  مرافقـة    متت األورويب، لالحتاد التابعة أتالنتا عملية إطار
 باإلضـافة . بأمـان  متـري،  طـن  ١٢٠ ٥٧٠ بــ  حمّملـة  الـصومال،  يف العـاملي  األغذية برنامج قبل
ــت ذلـــك، إىل ــةمتـ ــس مرافقـ ــفن  مخـ ــتأجرها  سـ ــراسـ ــامج مقـ ــة برنـ ــاملي األغذيـ ــلو العـ  حتمـ

  .بأمان الغذائية املواد من طن ١٢٠ ٥٧٠
  
   والقيادة التنسيق يف املتحدة األمم دور  - سابعا  

 قبالـة  البحـر  يف املـسلح  والـسطو  القرصـنة  مشكلة مبعاجلة ملتزمة املتحدة األمم تزال ال  - ٧٧
 القيـام  علـى  قـدرهتا  يف األساسـية  األركـان  أحـد  ويتمثـل . اوانبـه ج مجيـع  من    الصومال سواحل
 إدارات الـيت تـضطلع هبـا        القرصنة ملكافحة األنشطة خمتلف تنسيق على قدرهتا يف بفعالية بذلك
 االتـصال  فريـق  أعمـال  دمـج  مبكـان  األمهيـة  ومن. املتخصصة ووكاالهتا وبراجمها املتحدة األمم
 لـرئيس  التابعـة  القرصـنة  مبكافحـة  املعنيـة  العمـل  وفرقـة  ،صومالالـ  سواحل قبالة بالقرصنة املعين
ــة وزراء ــة احلكومـ ــة، االحتاديـ ــة، والعمليـــات االنتقاليـ ــافة البحريـ ــرامج إىل باإلضـ ــة بـ  يف التنميـ

  .ككل للصومال شاملة استراتيجية
 عـة التاب بالـصومال  املعنيـة  املتكاملـة  العمـل  فرقـة  أنـشأت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة ويف  - ٧٨
 ذلـك  يف مبـا  كيانا، عشر ستة من يتألف وهو. بالقرصنة معنيا فرعيا عامال فريقا املتحدة لألمم
 املتحـدة  األمـم  مكتـب و ،)اإلنتربول (اجلنائية للشرطة الدولية املنظمةو الدولية، البحرية املنظمة
. الـسياسية  الـشؤون  إدارة برئاسـة  بالـصومال،  املعـين  الرصـد  وفريـق  ،واجلرمية باملخدرات املعين

 وضـمان  األفكـار  وتبـادل  املعلومـات  يف اقتـسام     الفرعـي  العامل للفريق الرئيسي اهلدف ويتمثل
  .القرصنة مكافحة مسألة بشأن والتنسيق التعاون

  
  مالحظات  - ثامنا  

خالل الفترة املستعرضة، استثمرت الدول األعضاء الكثري من اجلهد واملوارد الحتـواء               - ٧٩
ومشـل  . ه أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سـواحل الـصومال  التهديد الذي تشكل 

كمـا نفـذت أعمـال كـثرية لتـوفري احلمايـة            . ذلك نشر سفن اخلفارة البحرية والطائرات احلربية      
وقــد أنــشئ عــدد مــن آليــات التعــاون الــيت أدت إىل رفــع  . الذاتيــة يف الــسفن الــيت تعــرب املنطقــة

وأود أن أعـرب    . اون بـني القطعـات البحريـة والعـسكرية الدوليـة          مستوى الوعي املشترك والتع   
 جلهات خمتلفـة منـها االحتـاد األورويب ومنظمـة حلـف مشـال األطلـسي                 يمرة أخرى عن تقدير   

ومجيع الدول اليت تشارك يف تـوفري احلمايـة يف عـرض البحـر للـشحنات اإلنـسانية الـيت يرسـلها            
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ألمــم املتحــدة والــيت حتمــل الــدعم اللوجــسيت لبعثــة   برنــامج األغذيــة العــاملي وللــسفن التابعــة ل 
  .املراقبني العسكريني التابعة لالحتاد األفريقي يف الصومال

ويف حني أن فعالية العمليات البحريـة للتـصدي للقرصـنة قـد حتـسنت وأن عـددا أكـرب                  - ٨٠
تفـاع  ويبعـث علـى القلـق ار      . من القراصنة مت اعتقاله ومقاضـاته، فـإن ذلـك مل يوقـف القرصـنة              

 مستوى العنف الذي يـستخدمه القراصـنة وكـذلك اتـساع الرقعـة الـيت بـات بإمكـاهنم بلوغهـا                    
وأناشد مجيع السفن اليت تعرب عرض البحـر قبالـة سـواحل الـصومال أن تتبـع توصـيات املنظمـة                     
البحرية الدولية واملمارسات اإلدارية األفضل اليت وضعتها الـصناعة البحريـة، فقـد أثبتـت هـذه                 

  .ات واملمارسات أهنا حتّد كثريا من خماطر اختطاف السفنالتوصي
. وأرحب باخلطوات اهلامة املتخذة ملقاضاة القراصنة املشتبه هبم ولسجن املدانني منـهم           - ٨١

وأود أن أتقدم بالشكر للبلدان اليت يقع عليهـا حاليـا عـبء ذلـك، وخـصوصا سيـشل وكينيـا،           
وقـد قـدم عـدد مـن     . قليميا ملقاضاة القراصـنة وأرحب بعزم موريشيوس على أن تصبح مركزا إ     

الدول األعضاء املـوارد هلـذه األنـشطة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق الـصندوق االسـتئماين املـذكور               
 يتعني بـذل املزيـد، ومـن ذلـك حتـسني عمليـة مجـع األدلـة         على أنه ال يزال . آنفا يف هذا التقرير   

ــاء  وغــري ذلــك مــن عناصــر التحقيــق عنــد إلقــاء القــبض علــى ال    قراصــنة يف عــرض البحــر، وبن
. القدرات يف هذا املضمار، والعثور على حلول قانونية طويلـة األجـل تـسهم يف ردع القرصـنة            

وأتطلع يف هذا الصدد إىل مناقشة نتائج البعثات اليت قـام هبـا مـؤخرا مستـشاري اخلـاص املعـين                     
لعواصم املختلفة وإىل الـصومال     باملسائل القانونية املتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال إىل ا        

  . املتضررة يف املنطقةلوالدو
إن اإلنتربول واليوروبـول يعمـالن مـع الـدول األعـضاء علـى كـشف عمـل الـشبكات                 - ٨٢

علـى أننـا حباجـة إىل       . اإلجرامية الدولية اليت جتين األرباح من القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال            
 بتمويل امليليشيات أو اجلماعـات املتمـردة، سـواء          معرفة املزيد عما إذا كانت هناك أية صالت       

كما أننا ال نعرف الكثري عن أثـر القرصـنة علـى النـساء، خاصـة الـاليت                  . يف الصومال أو غريها   
ــشاط اجملــرمني   ــاطق ن ــل وأن    . يعــشن يف من ــستمر التحقيقــات يف هــذه اجملــاالت ب وينبغــي أن ت

علـى مواصـلة التحقيـق حـول ميليـشيات       وأحث فريق الرصد املعين بالـصومال وإريتريـا         . تتعزز
 واملـستفيدين منـهم، وعلـى تقـدمي التقـارير           القراصنة ومموليهم وميـسريهم ومـسانديهم النـشطاء       

  .حول ذلك
لقد كان للقرصـنة يف املنطقـة أثـر هائـل علـى اقتـصادات شـرق أفريقيـا وكـذلك علـى                     - ٨٣

سلع يف املنطقـة ويف الـصومال       فطـرق التجـارة الدوليـة مهـددة وباتـت أسـعار الـ             . العامل األوسع 
 أحيـي  وهلـذا فـإين  . وزاد من تفاقم األمور أن االقتصاد العاملي مير يف حالة بائـسة         . أكثر ارتفاعا 
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ــى           ــة عل ــة والثنائي ــردود الدولي ــسيق ال ــضاء لتن ــدول األع ــا ال ــضطلع هب ــيت ت ــال الكــربى ال األعم
 الـذي تقـوم بـه املنظمـة         وقد كان العمل  . القرصنة، سواء على املستوى العسكري أو السياسي      

البحرية الدولية، مـن خـالل مدونـة جيبـويت لقواعـد الـسلوك وفريـق االتـصال املعـين بالقرصـنة                       
وعلــى هــذا فــإين أدعــو مجيــع الــدول  . قبالــة ســواحل الــصومال، مفيــدا للغايــة يف هــذا الــسياق 

 املنظمـة   األعضاء واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميـة إىل تنـسيق جهودهـا مـع جهـود               
البحرية الدولية، والدول املوقعة على مدونة جيبويت لقواعـد الـسلوك، ومكتـب األمـم املتحـدة                 

  .املعين باملخدرات واجلرمية، وفريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال
علـى أن   . إن فداحة املشكلة اليت نواجهها قبالة سواحل الصومال ظاهرة حديثة نـسبيا             - ٨٤
اوف تساورين حول كون هذه املشكلة باقيـة أمامنـا لفتـرة طويلـة يف املـستقبل، لـيس هـذا                     املخ

فحسب بل إن من املمكـن أن تـزداد خطـورة إذا مل يـتمكن الـصوماليون واجملتمـع الـدويل معـا                       
فهنـاك حاجـة ماسـة إىل اجلمـع بـني املبـادرات             . من التصدي لألسباب اجلذرية الكامنـة خلفهـا       

ــشديدة ا  ــة ال ــذا      البحري ــواردة يف ه ــضائية اخلاصــة مبكافحــة القرصــنة وال ــادرات الق ــة واملب ألمهي
ويعتـرب إنفـاذ    . التقرير، وبني البحـث عـن حـل للـصومال ككـل دعمـا التفـاق جيبـويت للـسالم                   

كمـا أن مـن األمهيـة مبكـان أن تقـدم الـدول األعـضاء                . القانون شرطا أساسيا إليقاف القرصنة    
كومة االحتادية االنتقاليـة، ألن هـذه األمـوال واملـوارد ستـساعد             التمويل واملوارد مباشرة إىل احل    

  .على دعم جهود احلكومة هذه يف مكافحة القرصنة
ــودة يف       - ٨٥ ــل تلـــك املوجـ ــن قبيـ ــة مـ ــصدد اإلدارات اإلقليميـ ــذا الـ أرض ”وأحـــث يف هـ

 أال ترضى عن نفسها فيما يتعلـق بنـشاط مجاعـات القراصـنة، وأن           “بونتالند”ويف  “ الصومال
وتـشكل عمليـة    . ضاعف جهودها الرامية إىل تعزيز االستقرار السياسي واالستقرار األمين معا         ت

كمباال أداة هامة لتنـسيق سياسـة مكافحـة القرصـنة والعمـل اخلـاص هبـا يف الـصومال، وينبغـي                      
  .تنشيط هذه العملية وتعزيزها

 امليـاه الـساحلية،     إن حتقيق األمن البحري للصومال يقتضي تنفيذ إجراءات تكميلية يف           - ٨٦
يف املنطقة الواقعة بني الساحل واملياه الدولية، باإلضافة إىل أنـشطة مكافحـة القرصـنة يف أعـايل                  

وفيما يتعلق بقطاع األمن، فإن فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالـة سـواحل الـصومال               . البحار
 علــى اليابــسة ويف امليــاه  يقــوم بأعمــال شــديدة األمهيــة لتنميــة القــدرات اإلقليميــة والــصومالية   

ويتعني ربط ذلك ببناء مؤسسات قطاع األمن، على النحـو املـبني يف التقيـيم األمـين                 . الساحلية
وهناك حاجة إىل العمل على تضافر جهـود فريـق االتـصال ومكتـب األمـم                . اخلاص بالصومال 

جيبـويت للـسالم،   املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مع جهود اجلهات املكلفة، مبوجـب اتفـاق          
يف التـرابط بـني مكافحـة القرصـنة         إضـافة لـذلك، ينبغـي إمعـان الـتفكري           . بإصالح قطاع األمـن   
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وممــا لــه أمهيــة كــربى أن تتخــذ احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة اخلطــوات لتعزيــز األمــن . والتنميــة
مج إصـالح  وينبغي أن ينـسق ذلـك مـع برنـا    . البحري وتنمية سبل عيش بديلة يف البيئة البحرية       

سـيما شـبابه،     فالشعب الـصومايل، وال   . قطاع األمن وغري ذلك من جهود إعادة بناء االقتصاد        
وقـد أصـدرت تعليمـات    . حباجة إىل حوافز أقوى تقيهم من اخلـضوع إلغـواء اقتـصاد القرصـنة             

ملمثلــي اخلــاص ملتابعــة استكــشاف هــذه املــسائل مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة وغريهــا مــن  
  .ات الفاعلةاجله
وأود أخــربا أن أشــدد علــى أن مــصري املئــات مــن البحــارة املخــتطفني، وهــم ضــحية        - ٨٧

فاسـتمرار أْسـرهم، ويف بعـض       . مباشرة للقرصنة الـصومالية، يـشكل شـاغال خاصـا بالنـسبة يل            
ولـيس مـن املعـروف يف كـثري مـن احلـاالت أيـن        . احلاالت لفتـرات طويلـة، أمـر ال ميكـن قبولـه       

ــصحي        يوجــد هــؤالء   ــن وضــعهم ال ــق م ــن التحق ــستقلة م ــة م ــة جه ــتمكن أي ــضحايا، ومل ت ال
 قـصاراها لوضـع     لية واإلدارات اإلقليمية على بذل    وأحث احلكومة االحتادية االنتقا   . وسالمتهم

وأدعـو احلكومـات والـشركات اخلاصـة واملنظمـات      . حد ملمارسة االختطاف من أجـل الفديـة     
  .للمساعدة على اإلفراج عنهمغري احلكومية أن تستكشف السبل األفضل 

  


