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  )٢٠١١ (٢٠١٥القرار     
 / األولتــشرين ٢٤ ، املعقــودة يف٦٦٣٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته     

  ٢٠١١أكتوبر 
    

  ،جملس األمنإن   
 ١٩١٨ ان القــراروخباصــةاحلالــة يف الــصومال، ب املتعلقــة إىل قراراتــه الــسابقة إذ يــشري  

  ،)٢٠١١ (١٩٧٦ و) ٢٠١٠(
إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو املـسلح ضـد           شديد  ال يزال يساوره قلق    وإذ  

ودول املنطقـة    للحالـة يف الـصومال        متزايـد  ن هتديـد  مـ قبالة سـواحل الـصومال       السفن يف البحر  
ــدول األخــرى  ــة،   وال ــة التجاري ــة وســالمة الطــرق البحري ســالمة البحــارة   و، وللمالحــة الدولي

 الـذي ميارسـه   إزاء ازديـاد مـستوى العنـف        وره أيضا قلق بالغ     إذ يسا  و األشخاص، وغريهم من 
  السطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال،أعمال  يف نوالضالعالقراصنة واألشخاص 

 على أمهية إجياد حل شامل ملشكلة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة        وإذ يشدد   
  سواحل الصومال،

ــات حت  وإذ يؤكــد   ــاء إمكان ــصومال     ضــرورة بن ــستدام يف ال ــصادي امل ــو االقت ــق النم قي
كوسيلة ملعاجلة األسباب الكامنة وراء القرصـنة، مبـا فيهـا الفقـر، مبـا يـسهم يف القـضاء بـصورة                 
دائمة على أعمال القرصنة والسطو املـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل الـصومال وعلـى األنـشطة                    

  غري املشروعة املرتبطة هبا،
امـــه لـــسيادة الـــصومال وســـالمته اإلقليميـــة واســـتقالله   احتريؤكـــد مـــن جديـــدوإذ   
  ووحدته، السياسي

 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية *  



S/RES/2015 (2011)
 

2 11-56101 
 

أن القــانون الــدويل، علــى النحــو الــذي جتــسده اتفاقيــة األمــم   وإذ يؤكــد مــن جديــد   
سـيما   ، وال )“االتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠املتحدة لقانون البحـار املؤرخـة       

ــواد  ــار  ١٠٥ و ١٠١ و ١٠٠امل ــها، حيــدد اإلط ــى مكافحــة القرصــنة     من ــق عل ــانوين املنطب  الق
  والسطو املسلح يف البحر، وغري ذلك من األنشطة البحرية،

أحكـام هـذا القـرار ال تنطبـق إال فيمـا يتعلـق باحلالـة                أن  وإذ يؤكد من جديد كذلك        
الــــصومال، وال متــــس حقــــوق الــــدول األعــــضاء والتزاماهتــــا أو مــــسؤولياهتا مبوجــــب         يف

  الدويل، القانون
جيبـويت لقواعـد الـسلوك املتعلقـة بقمـع أعمـال القرصـنة              مدونـة    يضع يف اعتبـاره      وإذ  

 بـالتزام الـدول     يـسلم وإذ  والسطو املسلح ضد السفن يف غـرب احملـيط اهلنـدي وخلـيج عـدن،                
املوقَّعــة علــى هــذه املدونــة باســتعراض تــشريعاهتا الوطنيــة لكفالــة وضــع قــوانني وطنيــة لتجــرمي   

سلح ضــد الــسفن، ومبــادئ توجيهيــة كافيــة ملمارســة الواليــة       أعمــال القرصــنة والــسطو املــ   
  القضائية، وإجراء التحقيقات، واحملاكمات ملن ُيدعى ارتكاهبم هذه اجلرائم،

 اكمـة رمي القرصـنة وتيـسري حم  من أجـل جتـ    بالدول اليت عدلت قوانينها احمللية       يشيدوإذ    
  ذلـك  يف  مبـا  ،رياسالـ قـانون الـدويل     القراصنة املشتبه فيهم يف حماكمهـا الوطنيـة، مبـا يتـسق وال            

  الصدد،  على ضرورة أن تواصل الدول جهودها يف هذاوإذ يشددقانون حقوق اإلنسان، 
ختلــو عــدد مــن الــدول يف  ة احملليــنيانو أن القــيالحـظ مــع القلــق يف الوقــت نفــسه إذ و  

صــنة جنائيــة فعالــة للقرا إلقامــة حماكمــات  أو أحكــام إجرائيــة  /أحكــام جتــرم القرصــنة و   مــن
  فيهم، املشتبه

 إقامـة حماكمـات وطنيـة للقراصـنة املـشتبه فـيهم مـن أجـل                 أمهيـة  وإذ يؤكد من جديد     
  مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال،

  املـشتبه فـيهم    قراصـنة ال أيـدي ممارسة احتجاز الرهـائن علـى        استمرار دين بشدة يوإذ    
ــالـــذين ينـــشطون قبالـــة ســـواحل الـــصومال،    إزاء الظـــروف شديدوإذ يعـــرب عـــن قلقـــه الـ

 يف ذلـك  خيلفـه الـذي  سليب الـ ثـر   أل ل وإدراكـا منـه    يف األسـر،     اليت يواجههـا الرهـائن    الالإنسانية  
 أمهيـة التعـاون بـني        إىل يـشري وإذ  إلفراج الفـوري عـن مجيـع الرهـائن،          ا إىل   يدعوإذ  وأسرهم،  

 يف ضـلوعهم   وضـرورة حماكمـة القراصـنة املـشتبه     الرهائناحتجاز  الدول األعضاء بشأن مسألة     
  يف احتجاز الرهائن،

ــالرغم مــن اجلهــود الــيت بذلتــها الــدول حــىت اآلن حملاكمــة القراصــنة    وإذ يــدرك    أنــه ب
 وأنــه ،ه فــيهم علــى الــصعيد الــوطين، ال يــزال العمــل اجلــاري يف هــذا الــصدد غــري كــافباملــشت



S/RES/2015 (2011)  
 

11-56101 3 
 

 ىل العدالـــةيـــزال يـــتعني القيـــام باملزيـــد مـــن أجـــل كفالـــة تقـــدمي القراصـــنة املـــشتبه فـــيهم إ   ال
  ،فعالة بصورة

 إزاء االضــطرار إىل اإلفــراج عــن عــدد كــبري مــن األشــخاص   قلقــه وإذ يكــرر تأكيــد  
 أن عـدم    وإذ يؤكـد مـن جديـد      املشتبه يف ارتكاهبم أعمال القرصنة دون مثـوهلم أمـام العدالـة،             

حماكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل  
 علـى    عقـد العـزم    قـد وصومال يقوض اجلهود الـيت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل ملكافحـة القرصـنة،                ال

  هتيئة الظروف الالزمة لضمان حماسبة القراصنة،
االسـتنتاج الـذي خلُـص إليـه األمـني العـام يف تقريـره عـن طرائـق          وإذ يالحظ باهتمام    

 بأن احملاكمـات الـيت جتريهـا    ،)S/2011/360(إنشاء حماكم صومالية متخصصة ملكافحة القرصنة       
ــوافرت       ــع أن ترتقــي، مــىت ت ــضايا القرصــنة يتوق ــد يف ق ــا يف صــوماليالند وبونتالن احملــاكم حالي
املــساعدة الدوليــة الكافيــة، إىل مــستوى املعــايري الدوليــة يف غــضون ثــالث ســنوات تقريبــا،          

ذا األجـل إذا تـسىن      ، متشيا مع التقرير املذكور لألمني العام، يف تقلـيص هـ           يعرب عن أمله   وإذ
  العثور على اخلرباء املناسبني واستقدامهم، مبن فيهم اخلرباء الصوماليون يف املهجر،

ورات اجلارية بني األمم املتحدة ودول املنطقـة، مبـا يف ذلـك تنــزانيا               باملشاوإذ يرحب     
ناسـبة،  وسيشيل وموريشيوس، وباستعداد تنـزانيا ملـساعدة اجملتمـع الـدويل، يف ظـل الـشروط امل               

  حملاكمة القراصنة املشتبه فيهم املوجودين داخل إقليمها،
تـؤدي  حوادث القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الـصومال   أن وإذ يقرر   

م واألمـــن الـــدوليني لـــسالخطـــرا يهـــدد ا يف الـــصومال الـــيت ال تـــزال تـــشكل احلالـــةتفـــاقم إىل 
  املنطقة، يف

 هنايـة املطـاف إىل تعزيـز مـسؤولية الـصومال       أن التوصـل يف يؤكد مـن جديـد     - ١  
ومــشاركته النــشطة يف اجلهــود املبذولــة حملاكمــة القراصــنة املــشتبه فــيهم، علــى حنــو مــا أكــده     
املستشار اخلاص لألمني العام املعين باملسائل القانونية املتـصلة بأعمـال القرصـنة قبالـة الـسواحل              

، )S/2011/30 (٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٩يف الصومالية يف تقريره احملال إىل جملـس األمـن       
  ال يزال يشكل هدفا على درجة كبرية من األمهية يف السياق العام ملكافحة القرصنة؛

 بالــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة والــسلطات    يقــر  - ٢  
  لصومال،اإلقليمية الصومالية املعنية يف القضاء على القرصنة قبالة سواحل ا

ــصدد    - ٣   ــذا ال ــة     يرحــب يف ه ــة االنتقالي ــة املرحل ــة بنهاي ــق املتعلق ــة الطري  خبريط
 والـيت تـنص علـى اضـطالع احلكومـة االحتاديـة            ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٦الصومال املؤرخـة     يف
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االنتقالية مبهمة رئيـسية تتمثـل يف وضـع سياسـات وتـشريعات ملكافحـة القرصـنة بالتعـاون مـع                     
ــة،   ــات إقليمي ــة     يالحــظوكيان ــة االنتقالي ــة االحتادي ــد جعــل دعمــه للحكوم  أن جملــس األمــن ق

  املستقبل مرهونا بإجناز املهام الواردة يف خريطة الطريق، يف
 تقريــر األمــني العــام عــن طرائــق إنــشاء حمــاكم صــومالية  يالحــظ مــع التقــدير  - ٤  

 مـن القـرار     ٢٦الـذي أُعـد عمـال بأحكـام الفقـرة           ) S/2011/360(متخصصة ملكافحـة القرصـنة      
  ؛)٢٠١١ (١٩٧٦

ودول امليناء والدول الـساحلية      مجيع الدول، وخباصة دول العلم       يكرر دعوته   - ٥  
والــدول الــيت حيمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  

إىل األخرى اليت يكون هلا والية يف هذا الصدد مبوجب القـانون الـدويل والتـشريعات الوطنيـة،             
ــع األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال       ــق يف أمــر مجي ــة، ويف التحقي أن تتعــاون يف إثبــات الوالي
القرصنة والسطو املسلح قبالة سـواحل الـصومال وحماكمتـهم، ويـشمل ذلـك كـل مـن حيـرض                    
على عمل مـن أعمـال القرصـنة أو ييـّسره، مبـا يتـسق مـع أحكـام القـانون الـدويل املعمـول بـه،               

  يف ذلك قانون حقوق اإلنسان؛ مبا
 جبميع الدول أن تتعاون أيضا، حـسب االقتـضاء، يف حماكمـة القراصـنة          يهيب  - ٦  

  املشتبه يف ضلوعهم يف احتجاز الرهائن؛
ــة  طلبـــه العاجـــل إىل يكـــرر تأكيـــد  - ٧   ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ  والـــسلطات احلكومـ

ب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات مكتــ مبــساعدة مــن اإلقليميــة الــصومالية املعنيــة أن تقــوم،
مكافحـة   واعتماد جمموعة كاملة من قـوانني        صياغةب،   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    واجلرمية
 مبا يف ذلك قوانني حملاكمة كـل مـن يقـوم بتمويـل هجمـات القراصـنة أو التخطـيط             القرصنة،

 مـشروعة، هبـدف كفالـة    بـصورة غـري    أو جين مكاسب من ورائها    تيسريهاهلا أو تنظيمها أو     
فعالية حماكمة القراصنة املـشتبه فـيهم وأولئـك الـضالعني يف هجمـات القرصـنة يف الـصومال،                   
ونقل القراصنة إىل الصومال بعد إدانتهم يف حماكمات أجريت يف اخلارج، وسـجن القراصـنة               

اليــة  كــل مــن احلكومــة االحتاديــة االنتقوحيــث بقــوةاملــدانني يف الــصومال بأســرع مــا ميكــن، 
والسلطات اإلقليمية يف الصومال على التعجيل مبعاجلة أي عقبات قائمة أخرى تعوق إحـراز              

إىل احلكومة االحتادية االنتقالية والـسلطات اإلقليميـة املعنيـة يف        ويطلب  تقدم يف هذا الصدد،     
ــر إىل جملــس األمــن حبلــول     ــشأن ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١الــصومال تقــدمي تقري  ب

  أعاله؛  املتخذة يف كل جمال من اجملاالت املشار إليهااإلجراءات
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمـم املتحـدة       يدعو  - ٨  

اإلمنــائي والــشركاء الــدوليني اآلخــرين إىل تعزيــز جهــودهم مــن أجــل دعــم وضــع التــشريعات   
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اكمة القراصـنة املـشتبه فـيهم ونقـل املـدانني       واالتفاقات واآلليات احمللية مبا يضمن الفعالية يف حم       
  وسجنهم؛ منهم

 الـدول الـيت مل جتـرِّم بعـد أعمـال القرصـنة مبوجـب قوانينـها احملليـة                  حيث بقـوة    - ٩  
فـيهم  املـشتبه  القراصنة  حماكمة يف بشكل إجيايب الدول إىل النظر   كرر دعوته يتفعل ذلك، و   أن

  مـع القـانون الـدويل      متـشيا ،   منـهم   املـدانني  جنسـ احل الـصومال، و   وقبالة س توقيفهم   الذين يتم 
   حلقوق اإلنسان؛، مبا يف ذلك القانون الدويلالواجب التطبيق

تبـادل األدلـة واملعلومـات ألغـراض إنفـاذ          علـى    الدول واملنظمات الدوليـة      ثحي  - ١٠  
 وســـجن  القراصـــنة املـــشتبه فـــيهمحماكمـــة  الفعاليـــة يفمكافحـــة القرصـــنة بغيـــة ضـــمان نيانوقـــ
  ؛منهم داننيامل

 مجيع الدول األعضاء إىل أن تقدم إىل األمني العام يف موعـد ال يتجـاوز               يدعو  - ١١  
 تقريــرا عــن التــدابري الــيت اختــذهتا لتجــرمي القرصــنة مبوجــب  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١

قوانينها احمللية وحماكمة األفراد املشتبه يف ضـلوعهم يف أعمـال قرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال                   
ــهم،   و ــهم وســجن املــدانني من ــع هــذه املعلومــات   ويطلــب إىلدعــم حماكمت  األمــني العــام جتمي

  وتعميمها بوصفها وثيقة من وثائق جملس األمن؛
 بالعمل اجلاري الذي يضطلع بـه كـل مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         يشيد  - ١٢  

 يف تقريـر األمـني العـام،        باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على النحـو املـبني          
دعما للمحاكمات املتعلقـة بقـضايا مكافحـة القرصـنة وزيـادة القـدرة االسـتيعابية للـسجون يف                 

 املتــصلةاملــسائل القانونيــة ب املعــينالــصومال متــشيا مــع توصــية املستــشار اخلــاص لألمــني العــام    
  ؛بالقرصنة قبالة سواحل الصومال

كثيـف اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز فعاليـة            ضـرورة مواصـلة وت     يؤكد من جديـد     - ١٣  
  اآلليات القضائية يف حماكمة القراصنة املشتبه فيهم؛

، مبواصــلة )S/2011/360( بتعهــد األمــني العــام، يف مــا يتــصل بتقريــره  يرحــب  ‐ ١٤  
املبــادرة بتقــدمي املــساعدة، بنــاء علــى طلــب جملــس األمــن، يف اختــاذ اخلطــوات املناســبة القادمــة  

   جهود إجراء احملاكمات املتعلقة بقضايا مكافحة القرصنة؛لزيادة تعزيز
 إىل الــدول واملنظمــات اإلقليميــة أن تنظــر يف الــسبل املمكنــة اللتمــاس يطلــب  - ١٥  

وتيسري املسامهة الفعالة من جانب صوماليي املهجر يف جهود مكافحـة القرصـنة، وال سـيما يف             
  ؛)S/2011/360(مني العام جمال احملاكمات، على حنو ما أشار إليه تقرير األ
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 مواصـلة نظـره، علـى سـبيل االسـتعجال ودون اإلخـالل بإمكانيـة اختـاذ                  يقرر  - ١٦  
املزيد من اخلطوات لكفالة حماسبة القراصنة، يف إنـشاء حمـاكم متخصـصة ملكافحـة القرصـنة يف                

لـب  ويطأو دعم قـوي مـن اجملتمـع الـدويل،     /الصومال ودول أخرى يف املنطقة مبشاركة قوية و      
 األمــني العــام أن يواصــل، بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   إىل

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، التشاور مع الصومال ودول املنطقة اليت لديها استعداد إلنـشاء           
 حمــاكم مكافحــة القرصــنة بــشأن نــوع املــساعدة الدوليــة املطلوبــة، مبــا يف ذلــك تــوفري مــوظفني 
ــل القراصــنة         ــة لنق ــة الالزم ــات اإلجرائي ــذه احملــاكم؛ والترتيب ــشغيل ه ــيني، للمــساعدة يف ت دول
املقبــوض علــيهم ومــا يتــصل بــذلك مــن أدلــة؛ والقــدرة املتوقعــة هلــذه احملــاكم مــن حيــث عــدد  
 القضايا اليت ميكنها الفصل فيها؛ واملدة الزمنية والتكاليف املتوقعة هلذه احملاكم، وموافاة اجمللـس           

 يوما مبقترحات التنفيذ املفـصلة إلنـشاء هـذه احملـاكم            ٩٠يف ضوء هذه املشاورات ويف غضون       
  حسب االقتضاء؛

 على أمهية أن يكون هلذه احملاكم والية قضائية متارسها ليس فقط علـى        يشدد  - ١٧  
املشتبه فيهم املقبوض عليهم يف عرض البحر، وإمنـا أيـضا علـى كـل مـن حيـرض علـى عمليـات          

ة أو يقــوم عمــدا بتيــسريها، مبــا يف ذلــك الشخــصيات البــارزة يف الــشبكات اإلجراميــة   القرصــن
أو تيــسريها  هــاتنظيمأو جمــات هلــذه اهل بــالتخطيط يقومــونالــضالعة يف أعمــال القرصــنة، ممــن 

  ؛بصورة غري مشروعةاالستفادة منها متويلها أو  أو
ب بالضرورة أن تقتـرن      بأن أي زيادة يف القدرة على إجراء احملاكمات جي         يقر  - ١٨  

 بكل مـن الـسلطات الـصومالية ومكتـب          ويهيببزيادة مقابلة يف القدرة االستيعابية للسجون،       
األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والـشركاء الـدوليني                   

ــسؤولة وف      ــصورة مــ ــشغيلها بــ ــصومال وتــ ــسجون يف الــ ــاء الــ ــدعموا بنــ ــرين أن يــ ــا اآلخــ قــ
  الدويل؛ للقانون

 بالــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــة والــشركاء اآلخــرين املالئمــني  يهيــب  - ١٩  
يدعموا اجلهود الرامية إىل إنشاء حماكم متخصصة ملكافحـة القرصـنة يف املنطقـة عـن طريـق                   أن

، عــن اختـاذ أو تيـسري ترتيبــات لتـوفري خـرباء دولــيني، مبـن فـيهم اخلــرباء الـصوماليون يف املهجـر        
ــداب أو غــريه، ودعــم أعمــال مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة        طريــق االنت

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي أو أعمـال غريمهـا يف هـذا الـصدد عـن طريـق تقـدمي تربعـات                         أو
  الصندوق االستئماين؛ إىل

  .نظرهاملسألة قيد هذه  أن يبقي يقرر  - ٢٠  
  


