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  )٢٠١٠ (١٩٥٠القرار     
  

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ املعقودة يف ٦٤٢٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
      

  ،إن جملس األمن  
ســــيما القــــرارات   إىل قراراتــــه الــــسابقة بــــشأن احلالــــة يف الــــصومال، والإذ يــــشري  
 ١٨٤٦و   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤و   ) ٢٠٠٨ (١٨٣٨و   ) ٢٠٠٨ (١٨١٦و   ) ٢٠٠٨( ١٨١٤

ــسه  )٢٠١٠ (١٩١٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧ و )٢٠٠٨ (١٨٥١ و) ٢٠٠٨( ــان رئيــ ، وإىل بيــ
(S/PRST/2010/16) ٢٠١٠أغسطس / آب٢٥ املؤرخ،  

 أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح         مـا تـشكله    إزاء   وإذ ال يزال يساوره شـديد القلـق         
 لعمليــات إيــصال املعونــة اإلنــسانية إىل مــن هتديــد مــستمر  يف البحــر ضــد الــسفن  الــيت متــارس 

وللمالحـة  ولسالمة البحارة وغريهـم مـن األشـخاص     ،الصومال واملنطقة بسرعة وأمان وفعالية  
 ذلـك  ويـشمل لخطـر،  ل وللـسفن األخـرى املعرضـة       ،الدولية وسـالمة الطـرق البحريـة التجاريـة        

إزاء امتـداد   إذ يـساوره شـديد القلـق أيـضا          أنشطة صيد السمك وفقا للقانون الدويل، و      ممارسة  
   وازدياد قدرات القراصنة، غرب احمليط اهلنديإىلقرصنة نطاق هتديد ال

إزاء مــا يتــردد عــن اخنــراط األطفــال يف أعمــال القرصــنة قبالــة وإذ يعــرب عــن القلــق   
  سواحل الصومال،

أن اســـتمرار عـــدم االســـتقرار يف الـــصومال يـــسهم يف مـــشكلة القرصـــنة  وإذ يـــدرك   
 يؤكـد احلاجـة إىل اسـتجابة شـاملة مـن            والسطو املسلح يف البحر قبالة سـواحل الـصومال، وإذ         

 اجملتمع الدويل ملعاجلة أسباهبا الدفينة،

 احترامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي         وإذ يؤكد من جديد     
يتـصل مبـوارده الطبيعيـة       امـ  لقـانون الـدويل يف    ا ل ذلك ما له مـن حقـوق وفقـ        ويشمل  ووحدته،  
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 وإذ يـشدد علـى أمهيـة القيـام، وفقـا للقـانون               فيهـا مـصائد األمسـاك،      ، مبـا  قبالـة سـواحله   الواقعة  
ــا يف ذلـــك      ــانوين، مبـ ــاء النفايـــات غـــري القـ الـــدويل، مبنـــع صـــيد األمســـاك غـــري املـــشروع وإلقـ

 السامة، النفايات

 أن القـانون الـدويل، علـى النحـو الـذي جتـسده اتفاقيـة                 كـذلك  وإذ يؤكد مـن جديـد       
، حيـدد   )“االتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٠ملؤرخة  األمم املتحدة لقانون البحار ا    

نـشطة  األ وعلـى  على مكافحة القرصنة والسطو املـسلح يف البحـر،        الذي ينطبق اإلطار القانوين   
 خرى، األبحرية ال

ــاره جمــددا    ــأزم يف الــصومال و وإذ يــضع يف اعتب ــة  الوضــع املت حلكومــة اقــدرة حمدودي
أعمال القرصنة، أو مقاضاة القراصنة يف حال منـع تلـك األعمـال،             االحتادية االنتقالية على منع     

أو حراسة أو تأمني املياه الواقعة قبالة سواحل الصومال، مبا يف ذلـك املمـرات البحريـة الدوليـة                   
 ومياه الصومال اإلقليمية، 

ــات وإذ يالحــظ   ــددة الطلب ــة مــن أجــل     املتع ــة االنتقالي ــة االحتادي ــها احلكوم ــيت قدمت  ال
 الرســالةكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل البلــد، مبــا يف ذلــك  ملدوليــة الساعدة املــعلــى احلــصول 
ــة  ــشرين األول٢٠املؤرخـ ــوبر / تـ ــواردة ٢٠١٠أكتـ ــدى     الـ ــصومال لـ ــدائم للـ ــل الـ ــن املمثـ مـ

ــة جمللــس األمــن ملــا يقدمــه مــن     الــيت يعــرب فيهــا املتحــدة  األمــم  عــن تقــدير احلكومــة االنتقالي
قليميـة  اإلنظمـات   املخـرى و  األدول  الـ العمـل مـع     إمكانيـة    يف    وعن اسـتعدادها للنظـر     ،مساعدة

تجديـد  بملكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الـصومال، وورد فيهـا طلـب                
 ثين عشر شهرا إضافيا، املدة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧ القرارأحكام 

ملـييت منظمـة    وع ،اجلهود املبذولة يف إطار عملية أطلنطـا لالحتـاد األورويب         ب يشيدوإذ    
 Ocean(‘‘ درع احملــيط’’ و) Allied Protector(‘‘ حتــالف احلمايــة’’حلــف مشــال األطلــسي  

Shield(  ــشتركة ــة العمــل امل ــشتركة،   ١٥١، وفرق ــة امل ــوات البحري ــة للق ــدول   التابع وجهــود ال
بينـها   كومـة االحتاديـة االنتقاليـة وفيمـا    األخرى الـيت تتـصرف بـصفتها الوطنيـة بالتعـاون مـع احل        

الـصومال،   قبالـة سـواحل   العـابرة للميـاه الواقعـة       قمع القرصنة ومحاية الـسفن املعرضـة للخطـر          ل
 بـاجلهود الـيت تبـذهلا فـرادى البلـدان، ومـن بينـها االحتـاد الروسـي ومجهوريـة إيـران                وإذ يرحب 

ــان          ــد والياب ــسعودية واهلن ــة ال ــة العربي ــا واململك ــصني وماليزي ــا وال ــة كوري اإلســالمية ومجهوري
ــيمن ــفنا و  وال ــشرت س ــيت ن ــام     /، ال ــني الع ــر األم ــة، حــسبما ورد يف تقري ــائرات يف املنطق أو ط

)S/2010/394(،  
باجلهود الرامية إىل بناء القدرات اليت يبـذهلا الـصندوق االسـتئماين ملدونـة              وإذ يرحب     

صــندوق اســتئماين متعــدد اجلهــات (جيبــويت لقواعــد الــسلوك التــابع للمنظمــة البحريــة الدوليــة 
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ــان  املاحنــة ــن الياب ــادرة م ــشئ مبب ــدول ملكافحــة     )  أن ــادرات ال ــدعم مب ــصندوق االســتئماين ل وال
القرصنة قبالة سواحل الصومال وإذ يـسلم بـضرورة أن تتعـاون مجيـع املنظمـات املعنيـة الدوليـة          

  واإلقليمية تعاونا كامال،
ري تيـس الكفيلـة ب  وطنيـة   التـشريعات   القدرات و لحمدودية ا  أن استمرار    بقلقوإذ يالحظ     

كثـر  دوليـة أ   اختـاذ إجـراءات      يعيـق اعتقال ومقاضاة املشتبه يف أهنم قراصـنة بعـد القـبض علـيهم              
يف بعـض األحيـان إىل اإلفـراج عـن القراصـنة            يـؤدي   لقراصنة قبالة سـواحل الـصومال، و      ل ردعا

لــدعم مقاضــاهتم، أدلــة كافيــة  عمــا إذا كانــت هنــاك دون مثــوهلم أمــام العدالــة، بغــض النظــر  
 مع أحكـام االتفاقيـة املتعلقـة بقمـع القرصـنة، تـنص اتفاقيـة قمـع                  متشيان جديد أنه    يؤكد م  وإذ

ــة لعــام      ــة ســالمة ( ١٩٨٨األعمــال غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحري اتفاقي
، وقبـول تـسليم     وإثبات الواليـة  على أن يقوم األطراف بتجرمي تلك األعمال،        ) املالحة البحرية 

سـفن أو الـسيطرة عليهـا       االستيالء على    أو املشتبه يف أهنم مسؤولون عن        األشخاص املسؤولني 
 و بأي شكل آخر من أشكال الترهيب،بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أ

على أمهية مواصلة تعزيز مجع األدلة على أعمال القرصـنة والـسطو املـسلح              وإذ يشدد     
ــدميها إىل     ــا وتق ــصومال وحفظه ــة ســواحل ال ــصة، وإذ يرحــب   يف البحــر قبال ــسلطات املخت  ال

باجلهود اليت تبذهلا حاليا املنظمة البحرية الدولية واملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة وجمموعـات      
ــال          ــة اجلــرائم عقــب أعم ــشأن حفــظ أدل ــل البحــري لوضــع توجيهــات للبحــارة ب قطــاع النق

عاوى اجلنائيـة مـن أجـل       القرصنة، وإذ يالحظ أمهية متكني البحارة من اإلدالء بالشهادة يف الـد           
  النجاح يف مقاضاة أعمال القرصنة،

 قاضـــاةمل ومجهوريـــة سيـــشل مـــن جهـــودمجهوريـــة كينيـــا مـــا تبذلـــه  علـــى وإذ يـــثين  
وإذ يرحــب مبــشاركة مجهوريــة ا الوطنيــة، مــ حماكمهأمــام أهنــم قراصــنة  يفاألشــخاص املــشتبه

مكتـب األمـم   حاليـا   يقدمها وإذ يالحظ مع التقدير املساعدة اليتموريشيوس يف تلك اجلهود،  
والــصندوق االســتئماين لــدعم مبــادرات الــدول ملكافحــة   املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  

واملنظمـات الدوليـة األخـرى واجلهـات املاحنـة، بالتنـسيق مـع              القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال        
ودول وكينيـا  ال والـصوم لسيـشل  فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، دعما       

 اليمن، من أجـل اختـاذ إجـراءات ملقاضـاة القراصـنة املقبـوض علـيهم                 هاأخرى يف املنطقة، مبا في    
يتـسق والقـانون الـدويل املعمـول بـه           مباسجنهم يف دولة ثالثة بعد مقاضاهتم يف مكان آخر،           أو

ــسان،حلقــوق  ــة    اإلن ــدول واملنظمــات الدولي ــشدد علــى احلاجــة إىل أن تواصــل ال ــز  وإذ ي  تعزي
  اجلهود الدولية املبذولة يف هذا الصدد، 
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باستعداد اإلدارات الوطنية اإلقليمية يف الصومال على التعاون بعضها مـع           وإذ يرحب     
بعض ومع الدول اليت تقاضي املشتبه يف أهنم قراصنة بغية التمكني من إعـادة القراصـنة املـدانني                  

ء، مبـا يتـسق والقـانون الـدويل املعمـول بـه،             إىل الصومال يف ظل ترتيبات مناسـبة لنقـل الـسجنا          
  يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا

ــام  وإذ يرحـــب    ــر األمـــني العـ ــوارد يف  (S/2010/394)بتقريـ ــا للطلـــب الـ ــدم وفقـ ، املقـ
ــا يف إطــار فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة    )٢٠١٠ (١٩١٨ القــرار ــة حالي ــاجلهود املبذول ، وب
ألمانة العامة لألمم املتحدة السـتطالع إمكانيـة إنـشاء آليـات إضـافية              سواحل الصومال وا   قبالة

للمقاضــاة الفعليــة لألشــخاص املــشتبه يف ارتكــاهبم أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح قبالــة          
  الصومال، سواحل

علــى ضــرورة أن تنظــر الــدول يف الــسبل املمكنــة ملــساعدة البحــارة الــذين وإذ يــشدد   
يرحــب يف هــذا الــصدد بــاجلهود املبذولــة حاليــا يف إطــار فريــق   يقعــون ضــحية للقراصــنة، وإذ 

ــة بــشأن وضــع           ــة البحريــة الدولي ــواحل الــصومال واملنظم ــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة س االت
  إرشادات لرعاية املالحني واألشخاص اآلخرين الذين يتعرضون ألعمال القرصنة،

كتـب األمـم املتحـدة املعـين         حاليـا م   اليت يبـذهلا   اجلهود   مع التقدير الحظ كذلك   يوإذ    
الـسجون   نظـام  ة تعزيـز قـدر  دعمـا ملـساعي   باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

وخاصة بتمويل من الصندوق االسـتئماين لـدعم        يف الصومال، مبا يف ذلك السلطات اإلقليمية،        
متـشيا  صـنة املـدانني     على سـجن القرا   مبادرات الدول ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال،        

 مع القانون الدويل املعمول به حلقوق اإلنسان،

 مدونـة جيبـويت لقواعـد الـسلوك املتعلقـة بقمـع أعمـال القرصـنة                 يضع يف اعتبـاره   وإذ    
ــسلح   ــسطو امل ــة وال ــرف      املرتكب ــيج عــدن، وإذ يعت ــدي وخل ــسفن يف غــرب احملــيط اهلن ضــد ال

األطر التنظيميـة والتـشريعية املالئمـة ملكافحـة          وضععة من جهود من أجل      تبذله الدول املوقّ   مبا
 ومقاضـاة املـشتبه     ، الـسفن املـشبوهة    واعتراضالقرصنة وتعزيز قدراهتا على حراسة مياه املنطقة        

 يف أهنم قراصنة،

ــشدد   ــسال وإذ ي ــى أن ال ــصومال  عل ــتقرار يف ال ــز مؤســسات الدولــة  ،م واالس  ، وتعزي
حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون عوامـل ضـرورية             واحتـرام    ،والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة   

لتهيئــة الظــروف للقــضاء بــشكل دائــم علــى القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل 
 يف الـصومال يتوقـف      األمـد الطويـل    علـى أن إرسـاء األمـن علـى           شدد كذلك إذ ي والصومال،  

 الـصومالية طين وقوة الـشرطة     على نشر احلكومة االحتادية االنتقالية بشكل فعال لقوة األمن الو         
 استراتيجية األمن الوطنية،متشيا مع يف إطار اتفاق جيبويت 
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ــصومال    حــوادث أن يقــرروإذ    ــة ســواحل ال ــسطو املــسلح يف البحــر قبال  القرصــنة وال
ــاقم   ــؤدي إىل تف ــةت ــصومال الــ احلال ــال  يت يف ال ــزال ت ــداشكل ت ــدوليني   هتدي ــن ال ــسالم واألم  لل

 املنطقة، يف

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
ــه وشــجبه يكــرر تأكيــد  - ١    ضــدميــع أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح   جل إدانت

  قبالة سواحل الصومال؛الواقعة السفن يف املياه 
ــدرك  - ٢   ــة     ي ــل أحــد األســباب الدفين ــصومال ميث  أن عــدم االســتقرار احلــايل يف ال

الـصومال،   قرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل      ملشكلة القرصنة ويسهم يف مشكلة ال     
  ويؤكد احلاجة إىل استجابة شاملة من اجملتمع الدويل للتصدي للقرصنة وأسباهبا الدفينة؛

 ورد يف تقرير فريـق الرصـد املعـين بالـصومال            ما قلقه إزاء يالحظ مرة أخرى      - ٣  
من استنتاجات مفادهـا    ) ٧٥فحة  ، الص S/2008/769 (٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  

أن تصاعد مبالغ الفدى املدفوعة وعدم إنفـاذ حظـر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب القـرار                    
 جبميــع يزيــدان مــن تفــاقم أعمــال القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، ويهيــب  ) ١٩٩٢ (٧٣٣

 ذلـك تبـادل    وإريتريـا، مبـا يف    امـا مـع فريـق الرصـد املعـين بالـصومال           الدول أن تتعـاون تعاونـا ت      
  ؛املعلومات بشأن االنتهاكات احملتملة حلظر توريد األسلحة

 بالــدول واملنظمــات اإلقليميــة القــادرة أن تــشارك يف مكافحــة   يهيــب جمــددا  - ٤  
القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، ال ســيما، متــشيا مــع هــذا القــرار 
وأحكام القانون الـدويل، بنـشر سـفن حبريـة وأسـلحة وطـائرات عـسكرية، واحتجـاز الـزوارق                  

خرى املستخدمة أو اليت يوجد أسـاس معقـول   والسفن واألسلحة وما يتصل هبا من املعدات األ   
لالشتباه يف أهنا سُتستخدم يف ارتكاب أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل            

  الصومال، والتصرف فيها؛
مـن أجـل    فريق االتصال املعين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال        بعمل يشيد  - ٥  

طو املـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل الـصومال،            ردع أعمال القرصـنة والـس     جهود  تيسري تنسيق   
 وحيث الـدول    ،بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية، ودول العلَم، واحلكومة االحتادية االنتقالية         

  ؛ظمات الدولية على مواصلة دعم هذا العملواملن
ما يتصل مبوارده الطبيعيـة       مبا للصومال من حقوق وفق القانون الدويل يف        يقر  - ٦  

ويذكّر بأمهية القيام، وفقا للقانون الدويل، مبنـع        ، مبا فيها مصائد األمساك،      قبالة سواحله قعة  الوا
ويهيــب ، مبــا يف ذلــك النفايــات الــسامة،  القــانوينالــصيد غــري املــشروع وإلقــاء النفايــات غــري   
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إىل بالــدول واملنظمــات املهتمــة، مبــا فيهــا املنظمــة البحريــة الدوليــة، أن تقــدم املــساعدة الفنيــة    
الصومال، مبا يف ذلك السلطات اإلقليمية، والدول الساحلية اجملاورة بناء على طلبها مـن أجـل                

 ذلـك مكافحـة القرصـنة والـسطو         ويشملتعزيز قدرهتا على ضمان األمن الساحلي والبحري،        
املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال والــسواحل اجملــاورة، ويؤكــد أمهيــة التنــسيق يف هــذا 

  ؛فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومالن خالل الصدد م
الدول األعضاء على مواصلة التعاون مع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة            يشجع    - ٧  

يف مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر، ويالحـظ دور احلكومـة األساسـي يف التـصدي                 
 ملـدة اثـين عـشر شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ               للقرصنة والسطو املـسلح يف البحـر، ويقـرر أن جيـدد           

 ٦والفقـرة   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦ مـن القـرار      ١٠اختاذ هذا القرار الصالحية اليت خوهلـا يف الفقـرة           
للــدول واملنظمــات  ، )٢٠٠٩ (١٨٩٧والــيت جــددها بــالقرار   ) ٢٠٠٨ (١٨٥١مــن القــرار  

 املـسلح يف البحـر قبالـة    اإلقليمية املتعاونة مع احلكومـة االنتقاليـة يف مكافحـة القرصـنة والـسطو             
   احلكومة إىل األمني العام؛وجهتهسواحل الصومال، على أساس إخطار مسبق 

 أن الــصالحية الــيت جــرى جتديــدها يف هــذا القــرار ال تــسري إال علــى   يؤكــد  - ٨  
الوضــع يف الــصومال وال متــس حقــوق الــدول األعــضاء أو التزاماهتــا أو مــسؤولياهتا املقــررة         

مـا يتعلـق      يف ،ويل، مبا يف ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليها االتفاقية          مبوجب القانون الد  
بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القـرار ال ُيعتـرب منـِشئا لقـانون دويل عـريف،                     

ــي       ــصالحية مل جتــدد إال عقــب تلق ــك ال ــة  ويؤكــد كــذلك أن تل ــالة املؤرخ ــشرين ٢٠الرس  ت
  فقة احلكومة االحتادية االنتقالية؛موا اليت تتضمن ٢٠١٠أكتوبر /األول

 ٧٣٣ مـــن القـــرار ٥ أن التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرة كـــذلك يؤكـــد  - ٩  
ــد مــن التفــصيل يف الفقــرتني    )١٩٩٢( ــرد مبزي ــيت ت ــرار  ٢ و ١، وال ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مــن الق
صر اســتخدامها علــى الــدول األعــضاء قــتــسري علــى األســلحة واملعــدات العــسكرية املقــرر  ال

 أعاله أو علـى لـوازم املـساعدة الفنيـة الـيت             ٧ظمات اإلقليمية اليت تتخذ تدابري وفقا للفقرة        واملن
 أعــاله والــيت ٦ الفقــرة جيــري تقــدميها حــصرا إىل الــصومال مــن أجــل األغــراض املــذكورة يف  

   مـن القـرار    ١٢و  ) ب (١١تلك التدابري وفقا لإلجراء املنصوص عليـه يف الفقـرتني            تستثىن من 
  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢

اختــاذ اخلطــوات املناســبة لكــي تــضمن أال يترتــب املتعاونــة  إىل الــدول يطلــب  - ١٠  
 حرمـان سـفن أي   ٧عمليا علـى اإلجـراءات الـيت تقـوم هبـا وفقـا للـصالحية الـواردة يف الفقـرة                    

  أو اإلخالل بذلك احلق؛الربيء دولة ثالثة من حق املرور 
ــدعو  - ١١   ــصومال،   ي ــساعدة ال ــدول األعــضاء إىل م ــة    ال ــى طلــب احلكوم ــاء عل بن

، مبـا يف ذلـك الـسلطات اإلقليميـة،          البلـد االحتادية االنتقالية وبإخطار األمني العام، لتعزيز قدرة        
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 لتـدبري أو تـسهيل أو ارتكـاب جـرائم القرصـنة             يةراضي الـصومال  األعلى تقدمي من يستخدمون     
 تتخــذ عمــال هبــذه والــسطو املــسلح يف البحــر إىل العدالــة، ويــشدد علــى أن تتمــشى أي تــدابري 

  ؛القانون الدويل املعمول به حلقوق اإلنسانالفقرة مع 
ــب  - ١٢   ــساحلية      يهي ــدول ال ــاء وال ــم ودول املين ــدول، وخباصــة دول الَعلَ ــع ال  جبمي

والــدول الــيت حيمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  
 مبوجـب القـانون الـدويل والتـشريعات الوطنيـة، أن      األخرى اليت يكون هلا والية يف هذا الصدد     

ــق يف أمــر األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال القرصــنة       ــة، ويف التحقي ــات الوالي تتعــاون يف إثب
ويشمل ذلك كـل مـن حيـرض علـى عمـل            والسطو املسلح قبالة سواحل الصومال ومقاضاهتم،       

، مبـا يف ذلـك    املعمـول بـه     مبـا يتـسق مـع أحكـام القـانون الـدويل           من أعمال القرصنة أو ييسره،      
ــسان قــانون ال ــدويل حلقــوق اإلن ــسلَّ   ال ــع القراصــنة امل ــسلطات ، وأن تكفــل خــضوع مجي مني لل

، وأن تبذل املساعدة بطرق شىت منها تقدمي العون الختـاذ الترتيبـات   ة قضائياتالقضائية إلجراء 
ــها ولنفوذهــا     ــة واللوجــستية فيمــا يتعلــق باألشــخاص اخلاضــعني لواليت ، مثــل الــضحايا  القانوني

  القرار؛  العمليات املضطلع هبا مبوجب هذاوالشهود احملتجزين نتيجة
 جبميــع الــدول، مبــا يف ذلــك دول املنطقــة، جتــرمي القرصــنة يف قوانينــها   يهيــب  - ١٣  

احمللية والنظر بشكل إجيايب يف مسألة حماكمة القراصنة املشتبه فيهم الـذين ُيلقـى القـبض علـيهم                
مال، وسجن املدانني منهم، مبا يتسق والقواعد املعمول هبا للقانون الـدويل،            قبالة سواحل الصو  

  مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
 اهتمامه باستمرار النظـر يف مجيـع اخليـارات الـسبعة حملاكمـة              يؤكد من جديد    - ١٤  

ــر األمــني العــام      والــيت تكفــل  (S/2010/394)القراصــنة املــشتبه فــيهم الــيت ورد وصــفها يف تقري
مستويات خمتلفة من املشاركة الدولية، مع مراعاة مـا يـرد مـن معلومـات ومالحظـات جديـدة                   
من األمني العام على أساس املشاورات اليت جيريهـا مستـشاره اخلـاص املعـين باملـسائل القانونيـة                   
املتعلقــة بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، بغيــة اختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات لــضمان خــضوع   
القراصنة للمساءلة، ويشدد على ضـرورة توطيـد تعـاون الـدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة                  
على حتقيق هذا اهلدف، ويشجع فريق االتصال املعـين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال علـى                   

  مواصلة مباحثاته يف هذا الصدد؛
ــها    حيــث  - ١٥   ــدول علــى اختــاذ اإلجــراءات املناســبة مبوجــب قوانين ــع ال ــة  مجي  احمللي

  القائمة ملنع التمويل غري املشروع ألعمال القرصنة وغسل العائدات املتأتية منها؛
 الــدول علــى أن تــوايل، بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة   حيــث  - ١٦  

ومكتـــب الـــشرطة األورويب، التحقيـــق يف الـــشبكات اإلجراميـــة الدوليـــة الـــضالعة يف أعمـــال  
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 املــسؤولني عــن عمليــات التمويــل والتيــسري  ذلــك الــصومال، ويــشمل القرصــنة قبالــة ســواحل 
  املشروعة؛ غري

ــشدد  - ١٧   ــى   ي ــسياق عل ــذا ال ــون    احلاجــة يف ه ــذين ميول ــع ال ــق م  إىل دعــم التحقي
ــصومال         أو ــة ســواحل ال ــشروعة هجمــات القراصــنة قبال ــصورة غــري م ــون ب ــدبرون أو ينظم ي
  جينون منها أرباحا غري قانونية، وحماكمتهم؛ أو

 بإنــشاء الــصندوق االســتئماين الــدويل لــدعم مبــادرات الــدول ملكافحــة يــشيد  - ١٨  
ــويت لقواعــد        ــة جيب ــة ملدون ــة الدولي ــشاء املنظمــة البحري ــصومال وبإن ــة ســواحل ال القرصــنة قبال

وحيـث اجلهـات   ) صندوق اسـتئماين متعـدد اجلهـات املاحنـة أنـشئ مببـادرة مـن اليابـان           (السلوك  
لــدول املتــضررة مــن القرصــنة، وبــاألخص أوســاط النقــل البحــري    الفاعلــة مــن الــدول وغــري ا 

  الدويل، على أن تسهم فيهما؛
أن  علـى    ،اتفاقية سـالمة املالحـة البحريـة       يف االتفاقية، و   األطراف الدول   حيث  - ١٩  

تنفذ تنفيذا كامال التزاماهتا يف هذا الـشأن مبوجـب هـاتني االتفـاقيتني وأحكـام القـانون الـدويل                    
ــة  ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  تتعــاون مــع العــريف وأن  املنظمــة البحري

خــرى علـى بنــاء القـدرة القــضائية للنجــاح يف   األدوليـة  النظمــات املخـرى و األدول الــ والدوليـة 
حماكمة األشخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم أعمـال قرصـنة وسـطو مـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل                      

  الصومال؛
ــها    بالتيرحــب  - ٢٠   ــيت أدخلت ــة  نقيحــات ال ــة الدولي ــة البحري ــى توصــياهتا  املنظم  عل

ويـشدد علـى    وإرشاداهتا املتعلقـة مبنـع أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح ضـد الـسفن وقمعهـا،                    
أمهية تنفيـذ مجيـع أصـحاب املـصلحة هلـذه التوصـيات واإلرشـادات، مبـا فـيهم قطـاع الـشحن،                     

ي الـشحن والتـأمني، ومـع املنظمـة البحريـة      الدول علـى أن تواصـل، بالتعـاون مـع قطـاع          وحيث  
ــرض          ــد التع ــا عن ــي اتباعه ــيت ينبغ ــادات ال ــضل املمارســات واإلرش ــذ أف ــوير وتنفي ــة، تط الدولي
هلجمات أو عند املالحـة يف امليـاه الواقعـة قبالـة سـواحل الـصومال مـن أجـل تفـادي اهلجمـات                

إلشـارة وإتاحـة سـفنها      وجتنبها والتصدي هلا، وحيث كذلك الدول على جعل مواطنيها رهـن ا           
للخـــضوع للتحقيقـــات اجلنائيـــة، حـــسب االقتـــضاء، يف أول مينـــاء تبلغـــه ســـفينة مباشـــرة         

تعرضها هلجـوم أو حماولـة هجـوم مـن قبيـل القرصـنة أو الـسطو املـسلح يف البحـر، أو بعـد                    بعد
  اإلفراج عنها؛

ديـــة  إىل الـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة املتعاونـــة مـــع احلكومـــة االحتا يطلـــب  - ٢١  
اختـاذ  االنتقالية أن تبلغ جملس األمن واألمني العام يف غضون تسعة أشهر مبا أُحرز من تقـدم يف                  

 أعــاله ويطلــب كــذلك إىل مجيــع ٧اإلجــراءات يف إطــار ممارســة الــصالحية املخولــة يف الفقــرة 
 يف مكافحـة    فريق االتصال املعين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال          مة من خالل    الدول املساهِ 
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القرصنة قبالة سواحل الصومال، مبـا فيهـا الـصومال ودول أخـرى يف املنطقـة، أن تقـدم تقـارير           
يف املهلة ذاهتا عن جهودها إلثبات الواليـة والتعـاون يف التحقيـق يف أعمـال القرصـنة وحماكمـة                    

  مرتكبيها؛
 شـهرا مـن     ١١ إىل األمني العام أن يقدم إىل جملـس األمـن، يف غـضون               يطلب  - ٢٢  

ما يتعلق بالقرصنة والسطو املسلح يف البحـر         هذا القرار، تقريرا عن تنفيذه وعن احلالة يف       اختاذ  
  قبالة سواحل الصومال؛

 والنظـــر، حـــسب االقتـــضاء، يف    عـــن اعتزامـــه اســـتعراض الوضـــع   يعـــرب  - ٢٣  
ــد ــرة   جتديـ ــة يف الفقـ ــافية، ٧الـــصالحية املخولـ ــدد إضـ ــاله ملـ ــة   أعـ ــى طلـــب احلكومـ ــاء علـ  بنـ
  قالية؛االنت االحتادية
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٤  

  


