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والســطو املســلح تقريــر األمــني العــام عــن احلالــة يف مــا يتعلــق بالقرصــنة       
 عرض البحر قبالة سواحل الصومال يف
    

 مقدمة  - أوالً    

الـذي   )٢٠١٥( ٢٢٤٦مـن قـرار جملـس األمـن      ٣٣هذا التقرير مقـدم عمـال بـالفقرة      - ١
طلب فيه الس مين أن أقدم تقريرا عن تنفيذ ذلك القـرار وعـن احلالـة يف مـا يتعلـق بالقرصـنة       

 والسطو املسلح يف عرض البحر قبالة سواحل الصومال.

ــؤرخ       - ٢ ــابق املـ ــذ تقريـــري السـ ــية الـــيت حـــدثت منـ ــر التطـــورات الرئيسـ ويغطـــي التقريـ
. ويســتند ٢٠١٦ســبتمرب /أيلــول ٣٠) حــىت S/2015/776( ٢٠١٥أكتــوبر /تشــرين األول ١٢

إىل معلومـات مقدمـة مـن الـدول األعضـاء      الواردة يف هذا التقرير كل من التقييم واملالحظات 
ــا للفقـــرة   . وقـــدم )٢٠١٥( ٢٢٤٦مـــن قـــرار جملـــس األمـــن   ٣٢واملنظمـــات اإلقليميـــة وفقـ

 ومدغشـقر،  والتفيـا،  وعمـان،  والسـويد،  النكـا،  وسـري  وتركيـا،  ،معلومات كل مـن إيطاليـا  
 استشـارة  أيضـا  وجـرت ). النـاتو ( األطلسـي  مشـال  حلـف  ومنظمـة  األورويب االحتـاد  عـن  فضال

ــة ــم منظوم ــة املتحــدة، األم ــة واملنظم ــة للشــرطة الدولي ــول( اجلنائي ــة ،)اإلنترب ــة الد واملنظم ولي
 للهجرة، وفريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا.

    
ــة      - ثانيا     التطــورات الرئيســية واالجتاهــات الســائدة يف مــا يتعلــق بالقرصــنة قبال

 سواحل الصومال

انقضت أكثر من ثالث سنوات على قيام قراصنة صوماليني بعملية جنحوا مـن خالهلـا     - ٣
 /كـــبرية واحتجازهـــا مـــن أجـــل طلـــب الفديـــة. وحـــىت آب      يف اختطـــاف ســـفينة جتاريـــة   

ــة الكــبرية      ٢٠١٦ أغســطس ــن الســفن التجاري ، مل حيتجــز القراصــنة الصــوماليون أي حبــارة م
كرهائن. وتعكس هذه التطورات اجتاها عاما يتمثل يف اخنفاض أعمال القرصنة قبالـة سـواحل   
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أنشـطة القرصــنة بصــورة  الصـومال؛ وإن ظلــت بعـض التحــديات الكــبرية قائمـة. وقــد حتولــت    
متزايدة إىل عمليات اختطاف للسفن الشراعية (الداو) وسفن الصيد األجنبيـة مـن أجـل طلـب     
الفدية. وأفاد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بـأن عـدد حبـارة السـفن الصـغرية      

  )،ةعمانيــــ( Naham 3رهينــــة مــــن الســــفينة  ٢٦فــــردا، منــــهم  ٣٩احملتجــــزين حاليــــا يبلــــغ 
)، وثـالث رهـائن مـن    اإلسـالمية)  -(مجهوريـة   (إيـران  Sirajرهائن متبقني من السـفينة   ١٠ و

يعتقَــد أن عصــابات القراصــنة حتتجــز رهــائن آخــرين طلبــاً       و(الــيمن).   Abdi Khanالســفينة 
ــالتقرير، زاد العــدد اإلمجــايل           ــرة املشــمولة ب ــيني. وخــالل الفت ــهم مخســة كين ــة، مــن بين للفدي

أبلغـت بـه    تسبب فيها قراصنة ينفذون أعماهلم انطالقـا مـن الصـومال، وفقـا ملـا      للحوادث اليت
حادثـا، ولكنـه    ١٥إىل  ٢٠١٤حادثـا يف عـام    ١٢املنظمة البحرية الدوليـة، زيـادة طفيفـة مـن     

وبلـغ   ٢٠١١عـام   ظل منخفضا اخنفاضا شديدا للغايـة مقارنـة بالعـدد املرتفـع الـذي سـجل يف      
 للقراصنة.هجمة  ٢٣٧ذروة وصلت إىل 

ــة         - ٤ ــاجلهود البحري ــا ب ــة يف الصــومال، مقرون ــة احتادي ــاء دول ــدم احملــرز يف بن وأســهم التق
الدوليــة اجلماعيــة وسياســات مكافحــة القرصــنة الــيت اعتمــدا واليــات إقليميــة مثــل بونتالنــد، 

املالذات الربية اآلمنة للقراصنة على طول الساحل الصومايل. وأشـارت دراسـة   خفض عدد  يف
تقصــائية اضــطلعت ــا مــؤخرا منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة حميطــات   اس
قرصنة إىل أن املناطق اليت كانت تعترب مالذات آمنـة للقراصـنة قـد تقلصـت مـن مسـاحات        بال

كيلـومترا إىل شـريط طولـه حنـو      ٣ ٣٣٣كبرية من اخلط الساحلي للصومال الـذي يبلـغ طولـه    
كيلومترا ميتد ما بني هرارديري وغرعد. وقامت معظـم السـفن الدوليـة بـردع هجمـات       ١٥٠

باألوضــاع البحريــة وعمليــات التصــدي احلازمــة وفقــا لتوجيهــات  القراصــنة مــن خــالل اإلملــام
 أفضل املمارسات اإلدارية للحماية من القرصنة املنطلقة من الصـومال املنظمة البحرية الدولية و
. ومن الواضح أن كال من الوجود املتـزامن للسـفن احلربيـة البحريـة،     الصادرة عن هذه املنظمة

ة املــذكورة، ووجــود حــراس مســلحني علــى مــنت الســفن،   وتنفيــذ أفضــل املمارســات اإلداريــ 
وتوافر طرائق احملاكمة واالحتجاز املدعومة من خالل الصندوق االسـتئماين ملكافحـة القرصـنة    
ــد مت قمــع أنشــطة       ــة الكــبرية. وق ــؤدي دورا ناجحــا يف ردع اهلجمــات علــى الســفن التجاري ت

 هذه السفن بصورة فعالة.  القراصنة ضد

ا يكتسـيه هـذا التقـدم مـن أمهيـة، فهـو ال يـزال هشـا وقـابال لالحنسـار.           وعلى الرغم مم  - ٥
فهناك تقارير موثوق ا تشري إىل أن القراصنة الصوماليني لديهم النيـة والقـدرة علـى اسـتئناف     
اهلجمات ضد السـفن التجاريـة الكـبرية، إذا مـا سـنحت هلـم الفرصـة، وكـذلك ديـد السـفن           

ــيت تظــل معرضــة بوجــه     ــز     الصــغرية ال ــارير عــن تنظــيم وجتهي خــاص للخطــر. كمــا وردت تق
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جمموعات قراصـنة يف منطقـة مـدج ويف القـرن األفريقـي شـرقي بوساسـو يف بونتالنـد. وميكـن          
تؤدي احلالة السياسية غـري املسـتقرة يف املنطقـة الوسـطى مـن الصـومال، إىل جانـب الواليـة          أن

ل، إىل حــدوث فــراغ أمــين قــد يفضــي احملــدودة للقــوة البحريــة الدوليــة املوجــودة قبالــة الســاح 
 جتدد أعمال القرصنة.  إىل

ــغ           - ٦ ــري املبل ــري املشــروع وغ ــني القرصــنة وصــيد األمســاك غ ــدة ب ــة املعق ــزال العالق وال ت
وغري املـنظم تشـكل أحـد بواعـث القلـق. ويعـزى ارتفـاع عـدد البحـارة الـذين احتجـزهم             عنه

طــاف ســفن الصــيد الصــغرية. ويــرى إىل حــد كــبري إىل عمليــات اخت ٢٠١٥القراصــنة يف عــام 
تعـويض عمـا   الفديـة مـن أجـل حتريـر الرهـائن هـي        مـدفوعات العديد مـن اتمعـات احملليـة أن    

ومـن هـذا    ،غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم يعتربونه خسائر يف إيرادات صيد األمساك
 ملبلــغ عنــه وغــري املــنظماملشــروع وغــري ا صــيد األمســاك غــريجــاء التصــور القائــل بــأن املنطلــق، 
 من حيث الفكرة والواقع، أحد الدوافع احملركة للقرصنة.يشكل، 

القـادة   ٢٠١٣ومكنت االستراتيجية الصومالية لألمن البحـري واملـوارد البحريـة لعـام       - ٧
إنشــاء هيئــة احتاديــة علــى تشــجيع المعاجلــة مســائل اإلدارة البحريــة ويف بــدء الالصــوماليني مــن 

وكـذلك تقاسـم    ،ئد األمساك تتيح الترخيص للصيد وتنظيمه على النحو الواجبصومالية ملصا
احلكومة االحتادية والواليات اإلقليمية لإليرادات بالتساوي. وتدعم هذا العمـلَ عـدة جهـات،    
منها منظمـة األغذيـة والزراعـة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج           

ة التابع ملنظمـة حميطـات بـال قرصـنة. بيـد أن الصـومال ال يـزال يفتقـر إىل         مصائد األمساك اآلمن
القدرة على القيام بدوريات يف مياهه واالضطالع بالتدابري األساسـية حلمايـة مصـائد األمسـاك.     

 دعما كبريا من اتمع الدويل.وال تزال هذه ااالت تتطلب 

. ٢٠٠٥سببت يف ظهور القرصـنة منـذ عـام    ومل يطرأ تغيري على العوامل احملركة اليت ت  - ٨
انعدام الفـرص االقتصـادية باعتبـاره العامـل      وقد حددت احلكومة االحتادية والشركاء الدوليون

احملرك الرئيسي للتشغيل يف أعمال القرصنة. وجتدر مالحظة أن الشبكات اإلجرامية اليت تقـف  
ــل     ــن قبي ــزال أقطــاب م ــث ال ي ــد، حي ــي    وراء القرصــنة مل تهــزم بع حممــد عثمــان حممــد مطلق

قرصـنة. وهنـاك اتفـاق واسـع النطـاق       السراح، وفقا لبحث أجرته مؤخرا منظمـة حميطـات بـال   
على أنه ما مل حيدث تغيري يف هذه العوامـل والشـبكات الـيت تقـوم عليهـا القرصـنة، فإـا ميكـن         

 أن تعود إىل الظهور من جديد.
    



S/2016/843

 

4/25 16-16886 

 

 الدعم هلمجهود اإلفراج عن الرهائن وتقدمي   -  ثالثا  

مل يفرج القراصنة الصـوماليون حـىت اآلن إال عـن رهينـة واحـدة.       ،٢٠١٦خالل عام   - ٩
واحتجـزوه يف منطقـة مـدج مـع زميلـة لـه مـن كينيـا.          بـرا وكانوا قد اختطفوا الشـخص املعـين   

بعــد عمليــة قامــت ــا عناصــر قــوات األمــن الصــومالية،   ٢٠١٦فربايــر /وأفــرج عنــه يف شــباط
بيتــه يف كينيـا منظمــةُ الشـراكة مــن أجـل دعــم الرهـائن مبســاعدة السـفارة الكينيــة       وأعادتـه إىل 

الصومال، ومنظمة حميطات بال قرصنة، ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة.     يف
 ومن دواعي األسف أن الرهينة الكينية ال تزال قيد األسر.

 ،Naham 3اقم ســفينة الصــيد العمانيــة فــردا مــن أفــراد طــ ٢٦وال يــزال يف األســر أيضــا   - ١٠
. وجيري حوار متواصل مع القراصنة الـذين حيتجـزون هـذا الطـاقم     ٢٠١٢يف عام اختطفت اليت 

احلصـول عليهـا يف    مت وصـور ة فيـديو  سعيا لضـمان اإلفـراج عنـهم. وتـبني أدلـة يف شـكل أشـرط       
يف حالـة متـدهورة. واسـتعانت    اآلونة األخرية أن أفراد الطاقم ال يزالون على قيد احلياة، لكنـهم  

منظمة الشراكة من أجل دعم الرهائن بوسطاء من أجل تقدمي الغذاء والدواء إلـيهم وتأمـل، مـن    
يـزال األفـراد    خالل احلوار النشط الذي يشـارك فيـه اتمـع احمللـي، ضـمان اإلفـراج عنـهم. وال       

أفـراد   ٣القراصـنة، يف حـني أن    أيضا يف قبضة Sirajالعشرة اإليرانيون املتبقون من طاقم السفينة 
. ويواصـل الشـركاء   ٢٠١١هم يف عداد املفقودين منذ عـام   Abdi Khanمينيني من طاقم السفينة 

ال ســـفينة وال حبـــارة يف قبضـــة القراصـــنة  ”الـــدوليون دعـــم اجلهـــود الراميـــة إىل بلـــوغ هـــدف  
 /أيـار  ١٤صـومال يف  فريـق االتصـال املعـين بالقرصـنة قبالـة سـواحل ال       أقـره الذي ‘‘ الصوماليني

  .٢٠١٤مايو 
    

 تطور جهود مكافحة القرصنة يف الصومال  -  رابعا  

 األطر القانونية والسياساتية  -ألف   

قامت حكومة الصومال االحتادية بوضع ـج شـامل لبنـاء القـدرات البحريـة مبسـاعدة         - ١١
ــن        ــتراتيجية الصــومالية لألم ــار االس ــذين، يف إط ــاحنني واملنف ــن امل ــتالف م ــوارد  ائ البحــري وامل

البحرية، اليت تشرف عليها جلنة لتنسيق األمن البحري برئاسة نائب رئيس الـوزراء الصـومايل.   
يف جلسـته العامـة املعقـودة     ،وأيد فريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال

اللجنـة باعتبارهـا   ، ٢٠١٦يونيـه  /حزيـران  ٣مـايو إىل  /أيـار  ٣١فيكتوريا خـالل الفتـرة مـن    يف 
 اآللية الوحيدة لتنفيذ االستراتيجية.
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تعـاون  المنظمات دولية خمتلفة يف إطـار   تناصرهاوتتألف االستراتيجية من ستة عناصر   - ١٢
مع الشركاء الصوماليني وغريهم من الشركاء الدوليني. وتتـوىل املنظمـة البحريـة الدوليـة قيـادة      

ــة  ــذه ال ثالثـ ــن هـ ــرمـ ــر،    و ،عناصـ ــرض البحـ ــة يف عـ ــالمة البحريـ ــة، والسـ ــي: اإلدارة البحريـ هـ
ــي:         ــة فه ــة املتبقي ــا العناصــر الثالث ــال البحــري. أم ــاذ يف ا ــتجابة واإلنق ــاذواالس القــانون  إنف

املكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة بالتعـاون مـع بعثـة االحتـاد األورويب        ، ويتوىل قيادته البحري
بعثـة  الـذي تقـوده   البحـري   وعنصـر األمـن   ؛ة القـرن األفريقـي  منطقـ  لبناء القـدرات البحريـة يف  

منظمـة   الـذي تقـوده  االقتصـاد البحـري   عنصـر  الصـومال، و  األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل  
ــة تنســيق األمــن البحــري استعراضــات منتظمــة لإلصــالحات       ــة والزراعــة. وجتــري جلن األغذي

مـع  ، باالشـتراك  االت أخـرى للسـالمة البحريـة   السياساتية والقانونية يف جمال إنفاذ القانون وجم
فريق االتصال. وتظل جلنة تنسيق األمن البحري اآلليةَ الوحيـدة الـيت متـارس قـدرا مـن التعـاون       

 واإلدارات االحتادية واإلقليمية للصومال. “صوماليالند” النشط بني

ت مبــادئ  وتقــوم حكومــة الصــومال االحتاديــة مبراجعــة قانوــا البحــري، وقــد أعــد          - ١٣
توجيهية إلنشاء إدارة للتنظيم البحري تابعة لوزارة املوانئ والنقـل البحـري. وجيـري االضـطالع     
ــة        ــرح إنشــاؤها احلكوم ــة. وستســاعد اإلدارة املقت ــة الدولي ــذا العمــل مبســاعدة املنظمــة البحري

ة. وتقـوم بعثـة   االحتادية يف االضطالع مبسؤولياا البحرية كدولة علَم ودولة ميناء ودولة سـاحلي 
األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل الصـومال بتيسـري التصـديق علـى القـانون البحـري الصـومايل           

 .املذكورةدارة اإلإنشاء  ا يتيحمب الذي متت مراجعته ١٩٥٩لعام 

ــة أيضــا بوضــع إطــار سياســايت حلــرس الســواحل،        - ١٤ ــة الصــومال االحتادي وتقــوم حكوم
مم املتحدة وبعثة االحتـاد األورويب لبنـاء القـدرات البحريـة يف منطقـة      مبساعدة تقنية من بعثة األ

القـرن األفريقــي. وأنشـأت بعثــة األمـم املتحــدة فريقـا عــامال فرعيـا تابعــا للفريـق العامــل املعــين       
. ويهـدف هـذا الفريـق العامـل     ٢٠١٥أكتـوبر  /تشـرين األول  ١٢حبرس السـواحل البحريـة يف   

) Naqude( “القبطــان”، يشـار إليهـا باســم خطـة    “هيــزتـدريب وجت ”الفرعـي إىل وضـع خطــة   
معلقـة إىل حـني اختـاذ احلكومـة      “القبطـان ”أجل حرس السواحل الصومايل. غري أن خطة  من

االحتادية لقرار سياسي بشـأن مـا إذا كانـت السـلطة علـى حـرس السـواحل سـتنقل مـن وزارة          
 الدفاع إىل وزارة األمن الداخلي.

  
  بناء القدرات  - باء  

خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، واصــلت حكومــة الصــومال االحتاديــة واإلدارات          - ١٥
الصــندوق اإلقليميـة بنـاء قــدراا األمنيـة البحريــة، مبسـاعدة مــن الشـركاء الــدوليني إىل جانـب       

وأنشــئ يف  .االســتئماين لــدعم مبــادرات الــدول الــيت تكــافح القرصــنة قبالــة ســواحل الصــومال 
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أول مركز ضمن جمموعة مراكز العمليات البحرية املقررة، بقيادة حـرس   “صوماليالند”بربرا 
السواحل يف صـوماليالند، مبسـاعدة مـن منظمـة حميطـات بـال قرصـنة، وبعثـة االحتـاد األورويب          

كافحـة اجلـرائم   العـاملي مل ربنـامج  اللبناء القدرات البحرية اإلقليمية يف منطقة القـرن األفريقـي، و  
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ودف هـذه املراكـز إىل تعزيـز     البحرية التابع ملكتب

إملام املؤسسات البحرية الصومالية باحلالة السائدة، وحتسـني االتصـاالت يف املنـاطق السـاحلية،     
مؤسســات األمــن البحــري احملليــة والقــوات البحريــة الدوليــة، مــع زيــادة املعــارف أيضــاً     وبــني

  بحرية احمللية.مبسائل اجلرمية ال

ــانون البحــري يف      - ١٦ ــاذ الق ــوب   “صــوماليالند”وواصــلت ســلطات إنف ــد وجن وبونتالن
ووسط الصـومال تطـوير قطـاعي األمـن البحـري والعدالـة لـديها، مبسـاعدة مـن املكتـب املعـين            
باملخدرات واجلرمية وبعثة االحتـاد األورويب لبنـاء القـدرات البحريـة اإلقليميـة يف منطقـة القـرن        

كافحــة اجلــرائم البحريــة التـابع للمكتــب املعــين باملخــدرات  العـاملي مل ربنــامج الفريقـي. ووفــر  األ
واجلرميــة مــوجهني قطــريني يف جمــال إنفــاذ القــانون البحــري وجمــايل اهلندســة واالتصــاالت،         
ــواحل      ــة وحـــرس السـ ــل لوحـــدات الشـــرطة البحريـ ــاء العمـ ــه أثنـ يقـــدمون التـــدريب والتوجيـ

ــدم الرب  ــات الســجون يف هرغيســة،     الصــومالية. وق ــدعم أيضــاً لعملي ــامج ال  ؛“صــوماليالند”ن
ــة         ــام وخــدمات الرعاي ــوفري الطع ــك بت ــد؛ وســجن مقديشــو املركــزي، وذل ــاروي، بونتالن وغ

احتياجات املشتريات، يف حـني قُـدم التـدريب ألفـراد حـرس السـجون        الصحية وغري ذلك من
يف السـجون روتينيـاً، بالتعـاون مـع املكتـب      يف جمايل األمن وإدارة املعلومات. ويقوم املوجهون 

املعين باملخدرات واجلرميـة، باسـتعراض األوضـاع األمنيـة بغيـة احلـد مـن خطـر الفـرار أو سـوء           
املعاملــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالســجناء املنقــولني يف إطــار برنــامج نقــل الســجناء املــدانني يف 

رة. وجيــري التمــاس التمويــل ملواصــلة جــرائم القرصــنة وغريهــم مــن اــرمني الشــديدي اخلطــو 
  .٢٠١٦الربنامج إىل ما بعد عام 

ويف مقديشــو، واصــلت الوحــدة البحريــة التابعــة لقــوة الشــرطة الصــومالية االســتفادة      - ١٧
ــاء املهــارات البحريــة والشــرطية. وتقــوم      مــن ــامج تــوجيهي وضــعه املكتــب يركــز علــى بن برن

. وتدعم الوحـدة أيضـا   مقديشو والسواحل ااورة الوحدة حاليا بتسيري دوريات منتظمة ملرفأ
القـوات البحريــة التابعــة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال يف تســيري دوريــات يف امليــاه قبالــة  
مطار مقديشو الدويل. غري أن انعدام األمن أدى إىل قصر الربنامج على مرفأ مقديشـو. وبريـا،   

السنوات يف جمـاالت التـدريب والشـراء والتشـييد يف جممـع      واصل املكتب تنفيذ برناجمه املتعدد 
مقديشو للسجون واحملاكم، الذي سيكون مرفـق السـجون األكثـر تقـدماً تكنولوجيـاً واألكثـر       

ــاً يف  ــة املأمن ــة الوســطى.  نطق ــات للســجناء      اجلنوبي ــراء احملاكم ــة إلج ــة آمن ــع بيئ ــيوفر ام وس
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ــابيني وا    ــورة كالقراصــنة واإلره ــرة املشــمولة     الشــديدي اخلط ــاتلني الســابقني. وخــالل الفت ملق
بــالتقرير، اســتمرت أعمــال التشــييد يف امــع إلنشــاء مــبىن للزنــازين مبواصــفات أمنيــة عاليــة،   
وجممع للمحاكم، وأماكن إقامة للقضاة. واستمر تدريب ضـباط السـجون الصـوماليني ـدف     

  حتسني األمن ورفع كفاءم املهنية.

ــ  - ١٨ ــام ويف بونتالنـــد، بـ ــاء    ٢٠١٥دأت يف عـ ــر اجلديـــد لشـــرطة مينـ ــال تشـــييد املقـ أعمـ
بوساسو، وقاربت علـى االنتـهاء. وسيسـتخدم هـذا املقـر أيضـاً كمركـز للتـدريب والعمليـات          
لشرطة املـوانئ. ويف الوقـت نفسـه، قامـت شـرطة مينـاء بوساسـو بتحـديث معـداا وهياكلـها           

ملخــدرات واجلرميــة، واعترضــت بانتظــام األساســية لالتصــاالت مبســاعدة مــن املكتــب املعــين با 
، اعترضـت  ٢٠١٥نـوفمرب  /فتـرة أسـبوعني يف تشـرين الثـاين     وخـالل  .سفن ريب األشـخاص 

نقـص القـدرات الالزمـة لصـيانة السـفن      وال يـزال  شخصـا.   ٩٨٠سفينة حتمل ما جمموعه  ١٢
ــاء بوساســو  ــة    يف مين ــر الشــرطة   يشــكل أحــد التحــديات القائم ــد خمف ــدج، مت جتدي يف  . ويف م

جنــوب غــالكعيو بإضــافة مســتودع آمــن جديــد لألســلحة، بتمويــل مــن الصــندوق االســتئماين 
      لفريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصـومال بعـد أن حلقـت بـاملخفر أضـرار

  من جراء الفيضانات.

بتحـديث عمليـام البحريـة بتقـدمي التـدريب       “صوماليالند”وقام حرس السواحل يف   - ١٩
كافحـة اجلـرائم   العـاملي مل ربنـامج  اللعاملي الالسلكي ومن خالل أشكال أخرى من الـدعم مـن   

ــه      ــابع للمكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة. ويرجــع إىل جهــود التــدريب والتوجي ــة الت البحري
صـيد غـري املشـروع ومهـريب     املسامهة يف عمليات حرس السواحل العتـراض سـفن ال   الفضل يف

أيضاً عمليـة إنقـاذ    “صوماليالند”البشر. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نفذ حرس سواحل 
مهـاجرا كـانوا    ٧٢ناجحة يف منطقة سناغ، قبالة الساحل الشـرقي لبلـدة مـيط، مت فيهـا إنقـاذ      

  على منت قارب متجه إىل اليمن اجنرف بعيدا عن الساحل ألكثر من أسبوع.

وعلى الـرغم مـن هـذه اجلهـود، يظـل تطـوير قـدرات حـرس السـواحل يف مجيـع أحنـاء              - ٢٠
الصــومال يف مرحلــة مبكــرة، وتشــمل التحــديات يف هــذا الصــدد تقلــب احلالــة األمنيــة وعــدم   

  . واستمر بذل جهود التدريب والتوعية.تكاليف التشغيلكفاية املعدات واملوارد إلدارة 

، رشــحت حكومــة الصــومال ٢٠١٦يوليــه /أبريــل ومتــوز/وخــالل الفتــرة بــني نيســان   - ٢١
االحتادية اثنني من موظفيها للمشاركة يف برنامج زمالة استراتيجية خاصة تقدمه شـعبة شـؤون   

يعني الزميالن لـدى عودمـا إىل    ويتوقع أن. احمليطات وقانون البحار مبكتب الشؤون القانونية
ون البحريـة وشـؤون احمليطـات. وقـد مـول      الصومال يف منصبني حكوميني يركـزان علـى الشـؤ   

الصندوق االستئماين لدعم مبادرات الدول اليت تكافح القرصـنة قبالـة سـواحل    هاتني الزمالتني 
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وعرضــت الشــعبة تقــدمي إحاطــات إىل الربملـــان     . ٦١، مــن خــالل املشــروع رقــم     الصــومال 
قرصـنة، وسـيتقرر موعـدها    االحتادي الصومايل بشأن اإلطـارين القـانونيني البحـري واملتعلـق بال    

  .٢٠١٦بعد العملية االنتخابية املقبلة لعام 

ــابع لالحتــاد         - ٢٢ ــة الت ــة احليوي ــانون يف الطــرق البحري ــاذ الق ــة إنف ويف إطــار مشــروع وكال
من األفراد الصوماليني العـاملني يف األجهـزة املعنيـة بإنفـاذ القـانون علـى        ٢١األورويب، حصل 

أغســطس /وآب ٢٠١٥أكتــوبر /رتــني عقــدتا يف تشــرين األولتــدريب قدمــه اإلنتربــول يف دو
، حصـل  ٢٠١٥أكتـوبر  /ويف تشـرين األول . يف مكتب اإلنتربـول اإلقليمـي يف نـريويب    ٢٠١٦

أربعة من موظفي املكتب املركزي الوطين يف مقديشو التابع لإلنتربول على التـدريب يف جمـال   
مـــن ضـــباط الشـــرطة  ١٧، حصـــل ٢٠١٦أغســـطس /أدوات اإلنتربـــول وخدماتـــه. ويف آب

ــدريب يف       ــى الت ــة يف مقديشــو عل ــات اجلنائي ــن شــعبة التحقيق ــة الصــومالية م أســاليب  االحتادي
 /ضــــابطا يف تشــــرين األول ٢٠التحقيــــق. ويعتــــزم تــــدريب جمموعــــة أخــــرى تتــــألف مــــن 

  .٢٠١٦  أكتوبر
  

  للقرصنة التصدي لألسباب اجلذرية  - جيم  
االقتصـاد، واالفتقـار إىل سـبل بديلـة لكسـب       تشمل األسباب اجلذرية للقرصنة هشاشة  - ٢٣

ــذه          ــذل للتصــدي هل ــود تب ــزال اجله ــة. وال ت ــن، وضــعف هياكــل احلوكم ــدام األم ــيش، وانع الع
التحديات يف إطار االتفاق الصومايل لبناء السالم وبناء الدولة. وترد آخر التطورات يف التقـارير  

) S/2016/27( ٢٠١٦ينـاير  /انون الثـاين كـ  ٨اليت قدمتها إىل جملس األمن عن الصـومال املؤرخـة   
  ).S/2016/763( ٢٠١٦سبتمرب /أيلول ٦) و S/2016/430( ٢٠١٦مايو /أيار ٩و 

عدد كبري من املنظمات غري احلكومية يف اجلهود الرامية إىل حتسـني األوضـاع    وشارك  - ٢٤
ــة األعمــال التجاريــة، وإتاحــة      االقتصــادية يف الــرب بتقــدمي فــرص التمويــل البــالغ الصــغر، وتنمي

بديلة لكسـب العـيش يف مجيـع أحنـاء الصـومال. وال غـىن عـن هـذه األنشـطة يف مكافحـة            سبل
لعيش يف الرب يف األجل الطويل. وتستطيع منظمات غري هادفـة  القرصنة، وحتسن سبل كسب ا

الوصـــول بصـــورة فريـــدة إىل  “شـــوراكو” و “الصــــيد العـــادل”و “ أديســــو”للـــربح مثـــل 
اتمعــات احملليــة املتضــررة ومــا برحــت تضــطلع بــدور مهــم يف حتقيــق التقــدم االقتصــادي يف    

  املناطق الساحلية.

معاجلــة الصــلة املعقــدة بــني القرصــنة وصــيد األمســاك        ويف إطــار اجلهــود الراميــة إىل    - ٢٥
ــة      غــري املشــروع وغــري املبلــغ عنــه وغــري املــنظم، تقــوم وزارة مصــائد األمســاك واملــوارد البحري

نشطة يف املنطقة االقتصادية اخلالصة للصومال مـن خـالل مجـع املعلومـات مـن      هذه األبتحديد 



S/2016/843 

 

16-16886 9/25 

 

لتحديد اهلوية، ومبسـاعدة مـن منظمـة األغذيـة      مصادر متنوعة، مبا يف ذلك بيانات النظام اآليل
، بــدأ االحتــاد األورويب يتــيح لــوزارة  ٢٠١٥والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو). ويف ايــة عــام  

مصائد األمساك واملوارد البحرية يف الصـومال معلومـات مجعتـها سـفن القـوات البحريـة التابعـة        
ــن  ــاد األورويب عـ ــيد   لالحتـ ــفن صـ ــاهدات لسـ ــددت هو”مشـ ــوح حـ ــا بوضـ ــة  “ياـ يف املنطقـ

، أصبح الصومال العضو الثامن يف فرقـة العمـل   ٢٠١٦االقتصادية اخلالصة للصومال. ويف عام 
)، وهـــي Fish-i-Africaاملنشـــأة يف إطـــار مبـــادرة مكافحـــة الصـــيد غـــري املشـــروع يف أفريقيـــا ( 

مكافحـة وإـاء    جمموعة من البلدان الواقعة يف غرب احمليط اهلندي تتبادل املعلومـات مـن أجـل   
أنشــطة صــيد األمســاك غــري املشــروع وغــري املبلــغ عنــه وغــري املــنظم يف املنطقــة. وقــد اختــذت      
الســلطات الصــومالية خطــوات لوقــف أنشــطة عــدد مــن الســفن الــيت حــددت هوياــا؛ إال أن   
ضعف اإلطار القانوين وعدم كفاية القدرات على إنفاذ القـانون كـثريا مـا حيـوالن دون فعاليـة      

ملنــع الصــيد جــراءات. والصــومال طــرف يف اتفــاق الفــاو بشــأن التــدابري الــيت تتخــذها دولــة  اإل
الــذي ميثـل أول معاهـدة دوليــة    ،القـانوين دون إبـالغ ودون تنظــيم وردعـه والقضـاء عليـه      غـري 

كافحة صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم من خالل تدابري تتخذها دولـة  مل
وطلبـت حكومـة الصـومال     ٢٠١٦يونيـه  /حزيـران  ٥وقد دخل االتفاق حيز النفـاذ يف  امليناء. 

  االحتادية إىل الفاو مساعدا يف تنفيذه.

وتقوم السلطات االحتادية الصومالية وسـلطات مصـائد األمسـاك اإلقليميـة بتنفيـذ عـدة         - ٢٦
بــه وغــري املــنظم  مشـاريع ــدف إىل تعزيــز التصــدي لصــيد األمســاك غـري املشــروع وغــري املبلــغ  

وحتســني األنظمــة احلكوميــة يف إطــار اســتراتيجية املــوارد البحريــة واألمــن البحــري للصــومال.  
ومشلــت املشــاريع الــيت تــدعمها الفــاو تســجيل البيانــات احليويــة للصــيادين وبيانــات القــوارب، 

لتحديـد  وإنشاء هيئة احتادية ملصـائد األمسـاك متـول مـن مصـادر مسـتدامة، وتركيـب نظـام آيل         
اهلويـــة يتـــألف مـــن جهـــاز مرســـل جميـــب مـــنخفض التكـــاليف يف قـــوارب الصـــيد الســـاحلي  

بونتالند. وأعلن االحتاد األورويب أيضاً مشروعا متعدد السـنوات مـن خـالل برناجمـه لتعزيـز       يف
ــذه يف أواخــر عــام    ،األمــن البحــري اإلقليمــي  ــدأ تنفي ــة هــذه  ٢٠١٦املقــرر أن يب . إال أن فعالي

د جزئيا على توصل حكومة الصومال االحتادية والدول اإلقليمية إىل اتفـاق ـائي   الربامج تعتم
  بشأن إدارة مصائد األمساك وتقاسم إيرادات التراخيص، وهو ما مل حيدث بعد.
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  التعاون الدويل  - خامسا   
  فريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال  -ألف   

 لصـاحل مـن املنطقـة   ” وكان موضوعهاعقد فريق االتصال دورته العامة التاسعة عشرة   - ٢٧
. وترأس الدورة العامـة جويـل مـورغن، وزيـر اخلارجيـة والنقـل يف       “املنطقة: إنشاء تراث دائم

نائـب رئـيس وزراء الصـومال    سيشيل. وكـان مـن بـني املشـاركني الرفيعـي املسـتوى اآلخـرين        
ــه، و  وأعــرب املشــاركون عــن  . طــاهر يأمحــد علــ العــام يف الصــومال   النائــبحممــد عمــر عرت

  .٢٠١٧يف عام  لفريق االتصالامتنام حلكومة سيشيل الستعدادها ملواصلة عملها كرئيس 

ــدورة   - ٢٨ ــذه الـ ــالل هـ ــروض،   وخـ ــتجدات والعـ ــر املسـ ــي آخـ ــافة إىل تلقـ ــر، وباإلضـ  نظـ
ــاركون  ــى ثال   يف املشـ ــة علـ ــزت املناقشـ ــال. وركـ ــق االتصـ ــتقبل فريـ ــة  مسـ ــارات ممكنـ ــة مسـ ثـ

ــق؛ و    يف ــة للفري ــة اجلغرافي ــها إىل   املســتقبل: توســيع الوالي ــق وحتويل ــام الفري منظمــة تبســيط مه
إقليمية مثل منتدى احمليط اهلندي املعين باجلرمية البحرية؛ وحل الفريق. واتفق املشـاركون علـى   

وأنـه ينبغـي بالتـايل أن    أن اإلطار العام لفريق االتصال ينبغـي أن يتوافـق مـع التهديـدات احلاليـة      
يتحول توازن التصدي للقرصنة تدرجييا إىل الصومال ودول ومنظمات احملـيط اهلنـدي. إال أنـه    
مت التشديد على أن الدعم الدويل املقدم لعمليـات مكافحـة القرصـنة كـان بـالغ األمهيـة لنجـاح        

شـاركون أيضـاً علـى    فريق االتصـال، وينبغـي أن يسـتمر يف إطـار اهلياكـل املسـتقبلية. واتفـق امل       
اهليكــل املســتقبلي لفريــق االتصــال ينبغــي أن حيــافظ علــى احلــد األدىن مــن قــدرات الــردع     أن

ــة ســواحل الصــومال. وســيتعني أيضــاً أن يواصــل       ــة دون عــودة القرصــنة قبال ــة للحيلول الالزم
ت الفريق أداء مهمة الرصد اليت ميكـن مـن خالهلـا تقيـيم خطـر القرصـنة وحتفيـز العمـل إذا زاد        

  مستويات القرصنة يف الصومال.

وناقش املشاركون ما إذا كان ينبغي لفريق االتصال أن يعـاجل مسـائل مـن قبيـل صـيد        - ٢٩
حيـافظ   أن األمساك غري املشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم وغـريه مـن اجلـرائم البحريـة، أو         

ــاك دعــوات إىل توســيع     ــزه علــى ردع القرصــنة. ويف حــني كانــت هن ــق   علــى تركي ــة فري والي
االحتفـاظ مبجـال تركيـزه علـى القرصـنة، لكنـه       الفريـق   قـرر االتصال أو تركيزه اجلغرايف، فقد 

وقـرر  أدخل تعديالت على هياكله الفرعية، علـى النحـو املـبني يف البيـان الصـادر عـن الفريـق.        
مـن  . وأكـد فريـق االتصـال    ٢٠١٧الفريق إرجاء القرار بشأن مستقبل الدورة العامة حىت عام 

حل مسألة القرصنة يكمن يف الرب وأنه مـن األمـور احليويـة دعـم الصـومال يف إعـداد        جديد أن
  تشريعاته البحرية واملتعلقة مبكافحة القرصنة وما يتصل ا من تشريعات دون تأخري.
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أوصى الفريق العامل املعين ببناء القدرات بإعادة تشكيل الفريق ليتسىن له اتباع ـج  و  - ٣٠
يف تــويل قـدر أكـرب مــن    الصـوماليني مبسـط ومسـتدام لبنـاء القــدرات، علـى حنـو يعكــس رغبـة       

اإلقليميـة  قيـادة  اليعكس التوجه االستراتيجي لفريق االتصال صوب تعزيـز  مبا ، ومقاليد األمور
ــانوين     نطقــة احملــيط مل ــرر املنتــدى الق ــيج عــدن. وق  برئاســة الربتغــال وموريشــيوس اهلنــدي وخل

أصـحاب املصـلحة يف فريـق االتصـال مبـن فـيهم        االستمرار بشكله احلايل ومواصـلة تعاونـه مـع   
ــذ       ــة القائمــة علــى تنفي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واملنظمــات اإلقليمي

وأوصــى الفريــق العامــل املعــين بعمليــات . اإلقليمــياألمــن البحــري مــي إىل تعزيــز االرالربنــامج 
ــة والتخفيــف مــن تأثريهــا   ــذي ترأســه  ،مكافحــة القرصــنة البحري ــة املتحــدة  ال اإلمــارات العربي

سيشيل واليابان، بتفعيل إطار اإلملام باحلالـة البحريـة، علـى النحـو املتفـق عليـه يف تقريـر عـام         و
الـذي ترأسـه إيطاليـا،     ،عين بتعطيل شبكات القراصنة يف الـرب . وأوصى الفريق العامل امل٢٠١٥

ــهم وإصــدار أحكــام قضــائية        ــادة القراصــنة وممــوليهم وحماكمت ــع ق ــات نشــطة م ــإجراء حتقيق ب
 ،حبقهم، وكذلك بتمكني بلدان املنطقة من تعزيز قدراا علـى رصـد ومراقبـة الكيانـات املاليـة     

  املة يف مناطق واليتها.العاملرخص هلا وغري الرمسية على حد سواء، 

العامـة التاسـعة عشـرة أنـه      دورتـه وذكر فريق االتصال يف البيـان الـذي أصـدره عقـب       - ٣١
قرر تنفيذ استراتيجية انتقالية يتم خالهلا نقل غالبية مهام التنسـيق الـيت تقـوم ـا أفرقتـه العاملـة       

حملـيط اهلنـدي، مـع احلفـاظ     إىل الصومال ودول احمليط اهلنـدي واملنظمـات اإلقليميـة يف منطقـة ا    
ــن البحــري          ــامج اإلقليمــي لألم ــل الربن ــن قبي ــة م ــربامج اإلقليمي ــدعم ال ــة ل ــات احلالي ــى اآللي عل
واملشــاريع ذات الصــلة الــيت ينفــذها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة. وأكــد  

ويـة دعـم الصـومال    البيان من جديد أن حل مسألة القرصنة يكمن يف الرب وأنه مـن األمـور احلي  
ــة        ــة البحريـ ــال اجلرميـ ــريعات يف جمـ ــداد تشـ ــة وإعـ ــارة البحريـ ــال اخلفـ ــه يف جمـ ــة قدراتـ يف تنميـ

تبــادل البيانــات والتعــاون مــع الســلطات     واتفــق أعضــاء فريــق االتصــال علــى     تــأخري.  دون
ــهم         ــاء عصــابات القراصــنة وممــوليهم وحماكمت ــى زعم ــبض عل ــن أجــل تيســري الق الصــومالية م

السـتعراض التقـدم احملـرز     ٢٠١٧خطر القرصنة. وسيعقد اجتماع عام يف عام ومواصلة رصد 
  يف االستراتيجية االنتقالية.

  
ــندوق  - باء   ــتئماين الصـ ــدعم االسـ ــادرات لـ ــدول مبـ ــيت الـ ــافح الـ ــنة تكـ ــة القرصـ  قبالـ

  الصومال  سواحل
مبـادرات  لـدعم   االسـتئماين  للصـندوق  اإلمجايل الرصيد بلغ ،٢٠١٦ مايو/أيار ٣١ يف  - ٣٢

ــة ســواحل الصــومال     ــيت تكــافح القرصــنة قبال ــدول ال ــذ .دوالرات ٨٩٨ ٤٠٧ ال  كــانون ومن
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ــه مبلغــا االســتئماين الصــندوق تلقــى ،٢٠١٢ ديســمرب/األول ــون ١٣,٤ إمجالي  مــن دوالر ملي
    ماحنة. جهة  ١٨

 عشـر  الثـامن  اجتماعه االستئماين الصندوق جملس عقد ،٢٠١٦ يونيه/حزيران ٢ ويف  - ٣٣
 إىل قيمتــها  تصــل مشــاريعالــس  واعتمــد . السياســية الشــؤون إدارة برئاســة فيكتوريــا، يف

ــة منظمــة قدمتــها مشــاريع مخســة منــها ،ادوالر ٩١٤ ٨٨٣  األمــم ومكتــب والزراعــة األغذي
ــين املتحــدة ــة. باملخــدرات املع ــة وتصــل واجلرمي ــة مشــروع تكلف ــة منظم ــة األغذي  إىل والزراع

 يف وأنشـطتها  الصـيد  قـوارب  لتحديـد  اًآليـ  معلومـات  نظاماملشروع  ويوفر اًدوالر ٤٠٠ ٥٧٨
 علــى واجلرميــة املخــدرات مكتــب مــن املقدمــة األربعــة املشــاريع وتركــز بونتالنــد. بوساســو،

 سيشـــيل يف احملتجـــزين القراصـــنة إرشـــادو تـــدريب يماـســـ وال الســـجون، إصـــالح يلـــي: مـــا
 مشــال يف البحــري واألمــن انونـالقــ إنفــاذ لــدعم دوالر ٤٢ ٨٠٠ و ؛) اًدوالر ١٧٦ ٥٦٠(

دوالر)؛ واألنشــطة  ٤٢ ٨٠٠ودعــم إنفــاذ القــانون البحــري واألمــن يف مشــال كينيــا (   كينيــا؛
 ١٤٥ ٥٢٠اإلرشادية واملهنية للقراصنة احملتجزين يف سجين شيمو ال تيـوا وكـامييت يف كينيـا (   

ويف الفتـرة   .)اًدوالر ١٤٩ ٤٢٥دوالرا)؛ ودعم أنشـطة فرقـة العمـل التابعـة لفريـق االتصـال (      
يونيــه، اعتمــد جملــس الصــندوق االســتئماين أيضــا  /حزيــران ٢االنتقاليــة الــيت ســبقت اجتمــاع  

مبـادرة املنظمـة البحريـة الدوليـة واإلنتربـول السـتخالص املعلومـات مـن الرهـائن، واستعراضـا           
 ملـدة  لصـومال ا يف السـمكية  املصـائد  جـرائم استراتيجيا للصندوق االستئماين؛ ودعمـا ملواجهـة   

 إبـداء  إىل االجتمـاع  يف املشـاركة  الدول بالقرصنة املعين االتصال فريق رئيس ودعا شهرا. ١٨
ــها ــمام يف رغبتـــ ــوية إىل االنضـــ ــندوق عضـــ ــتئماين. الصـــ ــاء االســـ ــس وأعضـــ ــرة الـــ   للفتـــ
ــايل هـــم ٢٠١٧-٢٠١٦ ــا، :كالتـ ــارات أملانيـ ــة واإلمـ ــدة، العربيـ ــيل، وجيبـــويت، املتحـ  وسيشـ

 (بالتشـارك  وهولنـدا  الشـمالية،  وأيرلندا العظمي لربيطانيا املتحدة واململكة وكينيا، والصومال،
 اهليئــة انتخبــت ذلــك، إىل وباإلضــافة واليابــان. األمريكيــة، املتحــدة والواليــات النــرويج)، مــع

    مراقب.  بصفة بالتنمية املعنية الدولية احلكومية

ــادرات    ويواصــل  - ٣٤ ــدعم مب ــة    الصــندوق االســتئماين ل ــيت تكــافح القرصــنة قبال ــدول ال ال
 جمـال  يف املنطقـة  لـدول  القضائية القدرة تعزيز أجل من املالية املساعدة تقدمي سواحل الصومال

 تعزيــز منــها األنشــطة، مــن طائفــة الصــندوق مــن املمولــة املشــاريع وتــدعم القرصــنة. مكافحــة
 وضــع وتيسـري  قرصــنة، الأعمـ  ارتكـام  يف املشــتبه األشـخاص  حماكمـة  علــى اإلقليميـة  القـدرة 
 الصــومال يف الشــرطة إدارات يف القــدرات لبنــاء الــدعم وتــوفري الســجناء، ملعاملــة دنيــا معــايري
 االسـتئماين  الصـندوق  مشـاريع  وتيسر .املتحدة ترتانيا ومجهورية وسيشيل وموريشيوس وكينيا
 اـرمني  تأهيـل  إعـادة  وتتـيح  ،عقوبتـهم  مدة لقضاء بأمان الصومال إىل املدانني القراصنة إعادة
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 وتســتهدف اتمــع. يف االنــدماج إلعــادة الالزمــة للمهــارات اكتســام لضــمان األحــداث
 وتزويـد  القرصـنة؛  أنشـطة  مـن  النابعـة  املشـروعة  غـري  املاليـة  التـدفقات  أيضـاً  الصندوق مشاريع

 إعـادة  بالفعـل  يسـرت  وقـد  العـيش؛  كسب مبهارات الصومال يف هدديناملُ والشباب احملتجزين
 ألقــت مثَّ ومــن ،قرصـنة  أعمــال ارتكـام  يف ملــديف اشـتبهت  الــذينمـن رعايــا الصـومال    ٤٠

    عليهم. القبض

االســتئماين  للصــندوق امللحوظــة اإلجنــازات مشلــت بــالتقرير، املشــمولة الفتــرة وخــالل  - ٣٥
 صـيادا  ٤ ٤٦٨ يلـتسجـ  لدعم مبادرات الدول الـيت تكـافح القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال      

 صــــيادا ١ ٢٤٤ و بونتالنــــد؛ يف ســــاحلية مقاطعــــات مثــــاين مــــن صــــيد ةنســــفي ١ ٤٧٠ و
ومـن شـأن    .“صـوماليالند ” يف صيادا ١ ٢٤٤ و وجوباالند؛ مدج منطقيت يف سفينة ١٥٦ و

كمـا   والقراصـنة.  الشـرعيني  الصـيادين  بـني  متيـز  أن للسـلطات عمليات التسجيل تلك أن تتـيح  
 مكّـن  ممـا  الصـومالية،  امليـاه  يف الدوريات عدد زيادة يف االستئماين الصندوق مشاريع أسهمت

 وشـحنة  مشـروع  غـري  صيد محلة ٥١ عن يقل ال ما اعتراض من“ صوماليالند” يف السلطات
 أيضـا  بونتالنـد  يف بوساسـو  مينـاء  شرطة ومكّن املشروعة، غري األسلحة من األقل على واحدة

 مشـاريع  أحـد  مكَّـن  مقديشـو،  ويف الـيمن.  من قادمة مشروعة غري وقود شحنات اعتراض من
 امليــاه  جتــوب  دوريــات  تســيري إعــادة  مــن  البحريــة  الشــرطة وحــدات  االســتئماين  الصــندوق
ــد الصــومالية ــاع بع ــري ســنة. ٢٠ دام انقط ــدم أن غ ــار التق ــوترية س ــأ ب ــوب يف أبط  وســط جن
 كـان  مشـروع  تنفيـذ  يف تـأخري  األمن وانعدام السياسية التحديات على ترتب حيث الصومال،

 بنـاء  إعـادة  وكـذلك  القرصـنة،  حماكمـات  إجـراء  علـى  القضائية السلطة قدرة تعزيز إىل يهدف
 هنــاك تــزال وال .٢٠١٣ أبريــل/نيســان يف الشــباب حركــة هامجتــه الــذي بنــادير حمــاكم جممــع
 الصـندوق  لـه  خيصـص  الـذي  القرصـنة،  جـرائم  علـى  القضـائية  املالحقـة  جمـال  يف حتديات أيضا

 شـهدت  قـد  املاضـية  القليلـة  السـنوات  كانـت  ولـئن  أموالـه.  مـن  املائـة  يف ١٩ قرابـة  االستئماين
 احملاكمــة،  بعــد  وإدانتــهم  واحتجــازهم  ومقاضــام ونقلــهم  فــيهم  املشــتبه  اعتقــال  يف تقــدما

 نشــاطها. متــارس اإلجراميــة الشــبكات تــزال وال طلقــاء القراصــنة عصــابات زعمــاء يــزال فــال
هـذه   يف االسـتئماين  الصندوق عمل دعم يف الدويل اتمع استمرار أمهية التحديات هذه وتربز

  ااالت احليوية.
  

  بالقرصنة املتصلة القضائية املالحقة جمال يف التعاون  - جيم  
وقد أنشئ الربنامج العاملي ملكافحة اجلرائم البحرية التابع ملكتب األمـم املتحـدة املعـين      - ٣٦

لتلبية متطلبات حقوق اإلنسان من حيـث صـلتها باعتقـال     ٢٠٠٩باملخدرات واجلرمية يف عام 
الدول األعضاء لقراصنة مشتبه م يف عرض البحر. وكفلـت مشـاركة مكتـب األمـم املتحـدة      
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ات واجلرمية أن يتم اعتقال واحتجاز وحماكمة القراصنة املشـتبه ـم يف الواليـات    املعين باملخدر
اإلقليميــة، ومــن مث نقلــهم الحقــا إىل الصــومال، يف ظــل التقيــد التــام بالقــانون الــدويل حلقــوق   

  اإلنسان. وبالتايل، فإن حقوق اإلنسان تكمن يف صميم عمل الربنامج.

ة اجلرائم البحرية التابع للمكتب تيسري عمليـات إعـادة   وواصل الربنامج العاملي ملكافح  - ٣٧
الصــوماليني املــدانني بارتكــاب أعمــال قرصــنة أو الــذين متــت تربئتــهم يف هــذا اخلصــوص، إىل   
الــوطن أو نقلــهم، كجــزء مــن جهــوده الراميــة إىل التخفيــف مــن أعبــاء املقاضــاة الواقعــة علــى   

عزيــز روابــط أوثــق مــع أســر القراصــنة   كاهــل دول االحتجــاز، مــع القيــام يف الوقــت نفســه بت  
وبلدام األصلية. وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، تـول الربنـامج إعـادة تسـعة صـوماليني مـن        
سيشيل، مثانية منهم بعد أن برئت سـاحتهم، وواحـد بعـد انقضـاء فتـرة احلكـم الصـادر حبقـه.         

ــدهم       ــة عشــر إىل بل ــادة الصــوماليني األربع ــة إع ــب عملي ــد املكت ــوأي ــا إىل الصــومال.  م ن كيني
ييسر املكتب أي عمليات تتعلق بنقل السجناء خالل الفترة املشمولة بـالتقرير. ومـع تقـدم     ومل

سري حماكمات القرصنة، من املتوقع حدوث املزيد من عمليات اإلعادة والنقـل خـالل النصـف    
  .٢٠١٧وخالل عام  ٢٠١٦الثاين من عام 

ــامج مكافحــة اجلرميــة الب   - ٣٨ ــابع للمكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة   وقــدم برن ــة الت حري
الدعم جلهود املالحقة القضائية من خـالل تـوفري خـدمات الترمجـة الشـفوية وتقـدمي الـدعم إىل        
املــدعني العــامني، وســفر الشــهود، وتســهيالت تقــدمي شــهادات الشــهود مــن بعــد عــن طريــق    

ين وتـوفري الـربامج املتعلقـة مبنـع     الفيديو. ودعم املكتـب أيضـا تقـدمي التـدريب املهـين للمحتجـز      
  .  ٢٠١٦التطرف العنيف. وجيري التماس التمويل ملواصلة الربنامج بعد عام 

 ســواحل قبالــة املتمركــزة األورويب لالحتــاد التابعــة البحريــة القــوة قامــت اآلن، حــىتو  - ٣٩
 جمموعــه مــا ونقــل .١٤٣ منــهم وأديــن ،ــم املشــتبه القراصــنة مــن ١٥٤ باحتجــاز الصــومال

 /نيســـان  ويف االســـتئناف. حمكمـــة بـــرأم ١١ منـــهم حملاكمتـــهم، سيشـــيل إىل رجـــال ٤٨
 الســفينتني قضــية يف املتــهمني بإدانــة قــرارا سيشــيل يف العليــا احملكمــة أصــدرت ،٢٠١٦ أبريــل

Shane Hind/Nave Atropos. يعـود  قرصـنة  جـرمييت  بارتكـاب  اخلمسـة  الصـوماليني  مجيـع  وأدين 
ــاين كــانون إىل تارخيهمــا ــاير/الث ــيهم وحكــم .٢٠١٤ ين  كــل عــن ســنة ١٢ ملــدة بالســجن عل

  .الوقت نفس يف احلكمني تنفيذ مع جرمية،

 /متــوز  يف سيشــيل يف مــن قضــايا القرصــنة املــذكورة أعــاله     قضــية آخــر واختتمــت  - ٤٠
 منــهم واحــد كــل ىعلــ وحكــم الصــوماليني املتــهمني مــن مخســة أُديــن حيــث ،٢٠١٦ يوليــه

 حضـور  تـأمني  يف الـدول  تواجهها اليت الصعوبة عن القضية هذه وكشفت عاما. ١٢ بالسجن
ــب الشــهود ــذل القرصــنة. حماكمــات يف للشــهادة األجان ــام االدعــاء وب ــل مل مســاعي الع  تكل
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 حمتجـزا  كـان  الـذي  الطـاقم  إلحضـار  املتبادلـة،  القانونيـة  للمسـاعدة  طلب تقدمي منها ،بالنجاح
 الـذايت  الـدفاع  قـوة  قدمتـها  احملكمةَ ساعدت، ولكن شهادات أخرى بالشهادة لإلدالء كرهينة
 شـركات  مـع  عليهم متعاقد مسلحون أمن وأفراد الفرنسية، البحرية والقوات اليابانية، البحرية
 يتوقّـع  الـيت  االستئناف، قرارات قضيتان وتنتظر خرباء. وشهود ،السفن منت على كانوا خاصة

  .٢٠١٦ عام من الحق وقت يف االستئناف حمكمة تصدرها أن

ــد  - ٤١ ــول وبع ــن قب ــاء طع ــام االدع ــانون يف الع ــت ،٢٠١٥ ديســمرب/األول ك ــة ألغ  حمكم
 السـفينة  قضـية  يف صوماليا ١٢ لصاحل صدرت قد كانت اليت التربئة قرارات العليا موريشيوس

Jasmine. إىل لالسـتماع يف موريشـيوس   املتوسـطة  احملكمـة  إىل القضـية  العليـا  احملكمـة  وأعادت 
الصـوماليني اإلثـين    بإدانـة  املتوسـطة  احملكمـة  قضـت  ،٢٠١٦ يوليـه /متـوز  ويف األدلـة.  من املزيد
 /آب ١١ويف . أغسـطس /آب ١١بتهمة القرصنة وأعلنت أن أحكام السـجن ستصـدر يف   عشر 

 الـيت  االحتجـاز  مـدة  إىل بـالنظر  أنـه  غـري  سـنوات.  مخـس  ملدة بالسجن عليهم حكم أغسطس،
 بـاقي  مـن  إعفـائهم ب قـرار أن صـدر   إىلو االسـتئناف  وأثنـاء  التحقيق ذمة على قضوها قد كانوا
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  ويؤيـد  نفسـه.  اليـوم  يف السـجن  مـن  عنـهم  أُفرج سلوكهم، حلسن املدة
 هـذه  وكانـت  احلقـوق.  جبميـع  متمتعني أحرارا الصومال إىل إعادم واجلرمية باملخدرات املعين
 تتوالهـا  إقليميـة  قرصـنة  قضـية  وآخـر  اآلن حىت والوحيدة موريشيوس يف للقرصنة حماكمة أول

  األورويب. لالحتاد التابعة البحرية القوة

 املتعلقـة  احلاليـة  اكمـات احمل مجيـع  اآلن األورويب لالحتاد التابعة البحرية القوة أت وقد  - ٤٢
يف لبحريــة اعامــا، وســاعدت القــوة  ١٦ و ١٤بــني الســجن بالقرصــنة. وتــراوح متوســط أحكــام 

    يف املائة. ٩٢ نسبة جتاوزمبتوسط املالحقة القضائية يف ستة بلدان، وحققت معدل إدانة عمليات 

اليت ينظـر فيهـا يف    القضية هي أوروبا يف منظورة تزال ال اليت الوحيدة القضية وكانت  - ٤٣
 والـذي ، ٢٠١١يف عـام   Tribal Kat فرنسا، وتتعلق باهلجوم الذي تعرض له اليخـت الفرنسـي  

 سـبعة  الـنقض  حمكمـة  أدانت ،٢٠١٦ أبريل/نيسان ويف واحد. فرنسي مواطن قتلم عن سفرأ
 ونـال  سـنة،  ١٥ إىل ٦ مـن  تتـراوح  ملـدد  بالسـجن  علـيهم  حكمـت و القرصنة بتهمة صوماليني

  التجنيد. عن مسؤولني كانا أما اعترب اللذان الصوماليان عقوبتني أطول

  الصومال سواحل قبالة البحرية األنشطة  - دال  
 لالحتــاد التابعــة الدوليــة البحريــة البعثــات اســتمرت بــالتقرير، املشــمولة الفتــرة خــالل  - ٤٤

 التجاريـة  السـفن  حبمايـة  البحـر  يف األمن ضمان يف املشتركة البحرية والقوات والناتو األورويب
ــيج يف القراصــنة أنشــطة وردع ــدي، واحملــيط عــدن خل ــى اهلن ــأذون النحــو عل ــه امل  القــرار يف ب
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 املتحـدة،  األمـم  يف األعضـاء  الـدول  فـرادى  اسـتمرت  ذلك، إىل وباإلضافة .)٢٠١٥( ٢٢٤٦
 األمـن  دعـم  يف واهلنـد،  والصـني،  ،اإلسالمية) -(مجهورية  وإيران الروسي، االحتاد ذلك يف مبا
 األفريقـي.  القرنساحل  قبالة القرصنة أنشطة وردع التجارية السفن محاية طريق عن البحر يف

 يف أخــرى أعضــاء دول قدمتــها الــيت اإلضــافية باملســامهات قائمــة التقريــر هــذا مرفــق يف ويــرد
  القرصنة. مكافحة

 عمليـة  خـالل  مـن  القرصـنة  ردع يف األورويب لالحتـاد  التابعـة  البحرية القوة واستمرت  - ٤٥
ــا، ــيت أتالنت ــا يشــارك ال ــادةً فيه ــا ع ــة ســفن مخــس إىل يصــل م ــالث حربي ــذل طــائرات وث  تنفي

 البحـر  مـن  متتـد  منطقـة  وتغطـي  فـرد،  ١ ٠٠٠ علـى  يزيـد  ومـا  البحرية املناطق فوق لدورياتا
 عـام  يف العمليـة  بـدء  ومنـذ  موزامبيـق.  قنـاة  حـىت  اهلنـدي  احملـيط  يف ومتتد العرب حبر إىل األمحر

تقـوم بإيصـال    الـيت  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  سـفن  محاية يف البحرية القوة هذه جنحت ،٢٠٠٨
 تعمـل  الـيت  السـفن  وكـذلك  الصـومالية،  املـوانئ  إىل طـن  مليـون  ١,٣ تتجاوزأغذية ومعونات 

 لصـاحل  تعمـل  سـفينة  أي تعرض عدم إىل أدى مما الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة دعم على
 طريـق  عـن  الردع بغرض ووجودها وضعها البحرية القوةوعززت  للقرصنة. املنظمتني من أي

 األورويب االحتــاد وينــاقش الســاحلية. احملليــة اتمعــات مــع وتعاوــا الشــاطئ قــرب العمــل
  .مقترحات لتمديد والية العملية ملدة سنتني، بغية حتسني دعم النهج الذي يتبعه االحتاد األورويب

 عمليــةاألطلســي، مــن خــالل  واصــل حلــف مشــال بــالتقرير، املشــمولة الفتــرة وخــالل  - ٤٦
 فــوق لــدورياتل ذةاملنفِّــ طــائراتالو البحريــة لألصــول الــدوري النشــرلــه،  التابعــة احملــيط درع

 املعنيـة،  طـراف األ سـائر  مـع  التكتيكي املستوى على أنشطته تنسيق عن فضال البحرية، املناطق
 مركــز واســتمر املشــتركة. البحريــة والقــوات األورويب لالحتــاد التابعــة البحريــة القــوة فيهــا مبــا

 يف اخلطـورة  العاليـة  املنـاطق  يف التجـاري  الشـحن  دعـم  يف املتحدة باململكة للناتو التابع الشحن
وواصــل حلــف مشــال  مناســبة. توقيتــات يف حبريــة معلومــات تقــدمي طريــق عــن اهلنــدي احملــيط

ــة املشــتركة اآلليــةب اخلاصــة التنســيق اجتماعــات رئاســةاألطلســي   التضــارب، وتفــادي للتوعي
 النـاتو  قمـة  ويف األورويب. لالحتاد التابعة البحرية والقوة املشتركة البحرية القوات مع بالتناوب

 عمليـة  أن علـى  واحلكومـات  الـدول  رؤساء اتفق وارسو، يف ٢٠١٦ يوليه/متوز يف قدتع اليت
 ،٢٠١٦ عــام ايــة يف ءهــاإا وقــرروا العســكرية، االســتراتيجية هاأهــداف حققــت احملــيط درع

 مــن البحريــة القرصــنة مكافحــة يف مشــاركا ســيظل النــاتو أن علــى نفســه الوقــت يف وأكــدوا
 األطـراف  بـاقي  مـع  وثيقـة  بصـالت  واحتفاظـه  البحريـة  بـاألحوال  اإلحاطة يف استمراره خالل
  القرصنة. مكافحة يف الفاعلة الدولية



S/2016/843 

 

16-16886 17/25 

 

 املشـتركة  البحريـة  والقـوات  النـاتو و األورويب لالحتـاد  التابعـة  البحريـة  القـوة  وعرضت  - ٤٧
 يف سيشـيل  يف املعقـود  االتصـال  فريـق  اجتماع يف القرصنة طرخل به اضطلعت تقييم آخر نتائج

 يتمثـل  اخلطـر  هلذا شتركامل والدميغرايف االقتصادي األثر أن إىل وأشاروا .٢٠١٦ يونيه/حزيران
 القرصـنة  أعمـال  يف للمشاركة ما فتئوا مستعدين الصومال يف من الرجال الشباب بعض أن يف
 األقـل  علـى  واحـدة  قرصنة منظمة هناك وأن تسمح، أن ومبجرد بذلك الظروف له مسحت إذا
 القراصـنة  أن أيضـا  تقيـيم املخـاطر   وأكـد  حبريـة.  إجراميـة  أعمـال  الرتكـاب  النية لديها تزال ال

 ميكـن  ال وبالتـايل  وقتـها،  يف املواتية األهداف مهامجة إىل تارخيهم عرب مييلون كانوا نيالصومالي
 يفيشـري إىل أنـه    تقيـيم ال أن بيـد  املسـتقبل.  يف ينفـذوها  أن يحتمـل  اليت اهلجمات بأماكن التنبؤ
 ردع يف النجــاح يســتمر أنفإنــه مــن املــرجح  اجلماعيــة، االســتجابة آليــات علــى اإلبقــاء حالــة

  الصومال. سواحل قبالة القرصنة

 إثنـاء  إىل راميـة ال احلاليـة  الدوليـة  اجلهودوحدد تقييم املخاطر أوجه القصور اليت تعوق   - ٤٨
 أن إىل بــالنظر األرض، علــى قــدرام والقضــاء علــى نيتــهم عــن القرصــنة ممارســة يف الــراغبني
 كــالزورق أساســية معــدات إال فيهــا الشــروع يتطلــب ال نســبيا بســيطة ممارســة تعــد القرصــنة

 البحــري النقــل قطاعــات بــني املشــتركة الدوليــة اجلهــود فــإن لــذلك، .الصــغرية واألســلحة
ــا ســيكون والتجــاري العســكري ــر أعظــم هل ــن اــرمني حتــرم أن اســتطاعت إذا األث  فرصــة م

 القرصـنة،  ملكافحـة  اجلنسيات املتعددة القوات وجود ومن شأن استمرار القرصنة. يف االخنراط
 وكـذلك  ،البحـري  النقـل  قطـاع  يف اإلداريـة  املمارسـات  ألفضـل  املسـتمر  التطبيق مع باالقتران

  الفرص. من القرصنة ممارسة يف الراغبني حرمان يف أن يكون له دوره احلاسم القانون، سيادة
  

  الدولية القدرات بناء  - هاء  
 إصـالح  علـى  الدوليـة  القـدرات  بنـاء  جهـود  ركـزت  بـالتقرير،  املشـمولة  الفتـرة  خالل  - ٤٩

 دقَــوع اإلقليميــة. املعلومــات وتقاســم السياســات، أطــر ووضــع القــانون، إنفــاذ تــدابري وتعزيــز
/ األول تشـرين  يف التقنيـة  االجتماعـات  مـن  سلسلة البحرية باجلرمية املعين اهلندي احمليط منتدى
 يتعلـق  فيمـا  املنطقـة  لـدول  والعمليـة  القانونيـة  القـدرات  يف الثغـرات  فيهـا  حـدد  ٢٠١٥ أكتوبر

 الربيـة  باألحيـاء  املشـروع  غـري  واالجتـار  ،باملخـدرات  االجتـار  قبيـل  من البحرية اجلرائم كافحةمب
 واملتعـدد  الثنـائي  العمـل  غياب التقنية االجتماعات وأظهرت بالبشر. واالجتار الغابات،موارد و

ــاء زيــادة علــى وحثــت اجلــرائم، هــذه مكافحــة يف املنســق األطــراف  إنفــاذ هيئــات قــدرات بن
 االفتتـاحي  االجتمـاع  وعقـد  األماميـة.  اخلطـوط  يف التصـدي  عمليـات ب املكلفة البحري القانون
 البحريـة  باجلرمية املعين اهلندي احمليط ملنتدى التابع األمساك مبصائد املتعلقة باجلرائم املعين للفريق

 مصـائد  وجلنـة  اآلمنـة  األمسـاك  مصـائد  برنـامج  مـع  بالشراكة ،٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين يف
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 يف مبـا  عـاجال،  اهتمامـا  تتطلـب  الـيت  اـاالت  أولويـات  لتحديـد  اهلنـدي  احمليط يف التونة أمساك
 والدوليـة.  اإلقليمية االتفاقيات وتعزيز املعلومات، وتقاسم االستخباراتية، املعلومات مجع ذلك
 املعـين  اهلنـدي  احملـيط  منتـدى  إطـار  يف العـامني  املـدعني  شبكة أنشئت ،٢٠١٦ مارس/آذار ويف

 يف التحقيــق يف التعــاون علــى اهلنــدي احملــيط دول قــدرة تعزيــز يف للمســاعدة البحريــة باجلرميــة
   مرتكبيها. ومقاضاة األخرى البحرية واجلرائم القرصنة أعمال

 يف البحـري،  لألمـن  اجلنسـيات  املتعـدد  االمتيـاز  ملركـز  التابع املتنقل التعليم فريق وقدم  - ٥٠
 البحـر  يف السـالمة  بشأن اتدريبي برناجما القرصنة، مكافحة جمال يف القدرات لبناء مبادرته إطار

 الـيت  )Cutlass Express( إكسـربس  كـتالس  منـاورات  خـالل  إقليميـة  دول أربع من للمشاركني
 هـذه  مـن  واسـتفاد  .٢٠١٦ فربايـر /شـباط  ٦ إىل ينـاير /الثـاين  كانون ٣٠ من الفترة يف أجريت

 مــن ١١ و روانــدا، مــن ١٠ و جيبــويت، مــن ٢٤ ، منــهممســؤوال ٥٦ التدريبيــة نــاوراتامل
 كينيا. من ١١  و ،السودان

 األمـن  بـأفراد  يتعلـق  فيمـا  التشـريعي  لإلطـار  الوضـوح  مـن  أكـرب  قـدر  تـوفري  إىل وسعيا  - ٥١
 البحريـة  اجلـرائم  كافحـة العـاملي مل  ربنـامج ال يعمل خاصة، شركات مع عليهم املتعاقد املسلحني

 البحـري  النقـل  صـناعيت  مـع  وثيق بشكل واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم ملكتب التابع
 أن املقـرر  مـن  ،لتنظيم شؤون احلـراس املسـلحني يف البحـر    إجرائي دليل وضع أجل من واألمن

  .  العام هذا من الحق وقت يف ينشر

مدونـة جيبـويت لقواعـد    علـى   املوقعـة  الـدول  مساعدة الدولية البحرية املنظمة وتواصل  - ٥٢
السـلوك املتعلقـة بقمــع أعمـال القرصـنة والســطو املسـلح ضـد الســفن يف غـرب احملـيط اهلنــدي         

 التـدريب  مركـز  مـع  بالتعـاون  القـدرات  بنـاء  أنشـطة  تنفيـذ  على (مدونة جيبويت)وخليج عدن 
 تـب ومك األورويب، واالحتـاد  األطلسـي،  مشال حلف ملنظمة التابع البحري احلظر عمليات على
 ،٢٠١٥ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ويف أخرى. وكيانات واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم

 الدوليــة البحريــة املنظمــة وتعكــف رمسيــا. جيبــويت يف للتــدريب اإلقليمــي جيبــويت مركــز تحافتــ
 مدونــة نطــاق لتوســيع الســلوك لقواعــد جيبــويت ملدونــة املوقعــة الــدول مــع العمــل علــى أيضــا

 الصــيد  مكافحــة  قبيــل  مــن  البحــري،  األمــن جمــال  يف أمشــل  مســائل  تتنــاول  حبيــث  جيبــويت
 والبشر. واألسلحة باملخدرات االجتار ومنع القانوين  غري

 املنظمــة تقــوم، ٢٠١٦إىل عــام  ٢٠١١، مــن عــام ســنوات ســت وعلــى مــدى فتــرة   - ٥٣
 البحريـة  الطـرق  يف القـانون  إنفـاذ  وكالـة  مشـروع  بتنفيـذ  (اإلنتربـول)  اجلنائيـة  للشـرطة  الدولية
 جمــايل يف املســتهدفني املســتفيدين قــدرات تعزيــز ــدف األورويب االحتــاد وضــعه الــذي احليويــة
 مـرتكيب  حماكمـة  إىل باإلضـافة  املاليـة  التحقيقـات  علـى  التركيـز  مـع  والتحقيـق،  اجلنائي البحث
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 بلـدان  تسـعة  املشـروع  مـن  وتسـتفيد  البحر. يف املنظمة اجلرمية ديدات وسائر القرصنة أعمال
 ،وسيشـيل  ،وجيبـويت  ملتحـدة، ا ترتانيـا  ومجهوريـة  ،القمـر  جـزر  ، وهـي اهلنـدي  احملـيط  يف غرب

 .واليمن ،وموريشيوس ،ومدغشقر ،وكينيا ،والصومال

ــداءات وعقــب  - ٥٤ ــيت الن ــدويل اتمــع أطلقهــا ال ــل هياكــل الســتهداف ال  وغســل التموي
 مشـروع  بوضـع  اإلنتربـول  تقـوم  بقائها، يف القرصنة شبكات عليها تعتمد اليت والدعم األموال
 واجلنـوب  أفريقيـا  لشـرق  املشـتركة  السـوق  يف األعضـاء  الـدول  قدرة وتعزيز تطوير إىل يهدف

 مسـتويات  تـوفري  على تركيز املشروع ينصبو املالية. التحقيقات جمال يف والصومال األفريقي
 أنشـطة  تكـافح  الـيت  املختصـة  القـانون  اذإنف وكاالت جلميع القدرات وبناء التدريب من خمتلفة

، وســـينفذ علـــى مــــدى   البحريـــة  اجلـــرائم  إىل املســــتندة اإلرهـــاب  ومتويـــل  األمـــوال  غســـل 
 سنوات.    ثالث

 إىل ـدف  الرهـائن  مـن  املعلومـات  السـتخالص  مبـادرة  تنفيذ على اإلنتربول وتعكف  - ٥٥
 رهــائن. واحتجــازهم باختطــافهم صــوماليون قراصــنة قــام الــذين البحــارة مــع مقــابالت إجــراء

 لشـبكات  أقـوى  فهـم  بنـاء  علـى  عنـهم  املفرج الرهائن من تستخلص اليت املعلومات وستساعد
 الـيت  األخـرى  األدلـة  أمهيـة  وتقيـيم  للقراصـنة  العشـائرية  االنتماءات حتديد ذلك يف مبا القرصنة،

    عنهم. املفرج الرهائن حيددها

  اهلندي احمليط حافة يف املستجدة القضايا  - واو   
 ينـاير /الثاين كانون يف أطلق الذي البحرية، باجلرمية املعين اهلندي احمليط منتدى يواصل  - ٥٦

ــه ترســيخ ،٢٠١٥ ــاره مكانت ــة شــبكة باعتب ــدول إقليمي ــدي احملــيط ل  التصــدي إىل ــدف اهلن
 األمـم  ملكتـب  التـابع  البحريـة  اجلرميـة  مكافحـة  برنـامج  مـن  الدعم يتلقى وهو البحرية. للجرمية
ــين املتحــدة ــة باملخــدرات املع ــار يف واجلرمي ــذ إط ــراري تنفي ــس ق  )٢٠١٤( ٢١٨٢ األمــن جمل

 األفريقـي  لالحتـاد  االسـتثنائي  القمـة  مـؤمتر  يفشارك ممثلون للمنتدى  وقد .)٢٠١٥( ٢٢٤٤ و
 عشـر  الثالـث  املتحـدة  األمم مؤمتر ويف ٢٠١٥ فرباير/شباط يف البحريني واألمن السالمة بشأن

 .٢٠١٥ أبريل/نيسان يف اجلنائية والعدالة اجلرمية ملنع
  
ــائل  -  سادساً   ــة املسـ ــائية القانونيـ ــة، والقضـ ــا الدوليـ ــا مبـ ــارات فيهـ ــة االعتبـ  املتعلقـ

 اإلنسان  حبقوق

 القانونيـة  املسـائل  بشـأن  رئيسـية  تطـورات  حتـدث  مل بـالتقرير،  املشـمولة  الفتـرة  خـالل   - ٥٧
 املعـين  املتحـدة  لألمـم  الـدويل  احلكـومي  العامل للفريق اخلامسة الدورة أرجئت وقد والقضائية.
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 إىل ،٢٠١٦ مـايو /أيـار  يف تعقد أن املقرر من كان اليت اخلاصة، واألمنية العسكرية بالشركات
 جديـدة  تطـورات  حتـدث  ومل األعضـاء.  الـدول  طلـب  علـى  بناء ٢٠١٦ ديسمرب/األول كانون

 الدوليـة  البحريـة  باملنظمـة  البحريـة  السـالمة  جلنـة  اسـتكملت  عنـدما  ٢٠١٥ يونيـه /حزيران منذ
 السـفن  مـنت  علـى  خاصـة  شـركات  مـع  عليهم املتعاقد املسلحني األمن بأفراد املتعلقة توجيهاا

الصـادرة عـن    املبـادئ التوجيهيـة لشـركات األمـن البحـري اخلاصـة      أحكـام   اعتبارهـا  يف لتأخذ
 مسـاعدة  إىل الرامـي  عملـها  الدوليـة  البحريـة  املنظمة وتواصل. املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

  القانونية. نظمها تعزيز على جيبويت على مدونة املوقعة الدول
  

 املالحظات  -  سابعا  

 القرصــنة مكافحــة يف الــدويل واتمــع الصـومال  أحــرزه الــذي الكــبري بالتقــدم أرحـب   - ٥٨
ــة ــارزة اإلجنــازات إىل خــاص بوجــه وأشــري الصــومال. ســواحل قبال ــيت الب ــت ال  ردع يف حتقق

 املسـبوقة  غـري  املسـتويات  علـى  اإلجنازاتهذه  وتشهد الكبرية. التجارية السفن على اهلجمات
 فريـق  علـى  وأثـين  الـدوليني.  واألمـن  المللسـ  املشـترك  التهديـد  هلـذا  التصدي يف الدويل للتعاون
 إىل إضـافة  الدوليـة،  البحرية والقوات الصومال، سواحل قبالة القرصنة مبكافحة املعين االتصال

 املسعى. هذا يف اجلهود بذل يف الستمرارها واإلقليمية االحتادية السلطات

دول  وكـذلك  االحتاديـة،  الصـومال  حكومـة  حققتـها  الـيت  البارزة باإلجنازات وأرحب  - ٥٩
ــة إىل    يف ،املنطقــة ــاء الرامي ــات إنشــاءجهودهــا اجلــديرة بالثن  للقرصــنة. للتصــدي حوكمــة آلي
يف  البحريـة  لـإلدارة  جهـاز  وإنشـاء  البحـري  القـانون  لتنقيح اجلارية اجلهود التقدير مع وأالحظ

 واألمـن  البحريـة  املـوارد  اسـتراتيجية  إىل تنفيـذ  أيضـا  . وأشريالبحري والنقل املوانئ وزارة إطار
 شــفاف نظــام بإنشـاء  االحتاديــة احلكومــة والتـزام  الســواحل، خفــر وإنشـاء  للصــومال، البحـري 

 اخلـاص  بالوضـع  االعتـراف  مـع  املـوارد  لتقاسـم  وإطـار  قـانوين  وإطار األمساك مصائد لتراخيص
 جتـدد  منـع  إىل ـدف  الـيت  األنشطة من وغريها املبادرات هذه بأن وتسليما .“صوماليالند” لـ

 ملســاعدة االســتعداد أهبــة علــى املتحــدة األمــم تقــف النشــأة، وحديثــة هشــة تــزال ال القرصــنة
 احلاجة. حسب االحتادية الصومال حكومة

 وإزاء الصـغرية،  السـفن  علـى  اهلجمـات  اسـتمرار  إزاء يسـاورين  القلـق  يـزال  ال بيد أنـه   - ٦٠
 جلـم  عـدم  يفضـي  أن وميكـن  .التكيـف  على القرصنة وراء تقف اليت اإلجرامية الشبكات قدرة
ــدرة ــى اهلجمــات جتــدد إىل الشــبكات هــذه ق ــة الســفن عل  تقييمــات وتشــري الكــبرية. التجاري

 الـدويل  البحـري  الوجـود  تفـرق  مـا  إذا تـزداد  القرصنة أعمال جتدد فرص أن إىل احلالية التهديد
 وميكـن  اإلدارية. املمارسات وأفضل السفن على اخلاص األمن مثل األخرى الروادع وتراخت
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 يف يفكــرون الــذين األشــخاص تــزود أن الــيمن مــن البحــر طريــق عــن الالجــئني هلجــرة أيضــا
 الـدويل  البحـري  الوجود مواصلة على بالتايل وأحث جذابة. بأهداف القرصنة أعمال ارتكاب

 بأفضـــل والتقيـــد اخلـــاص األمنبـــ يتعلـــق مـــافي اليقظـــة اســـتمرار علـــى وكـــذلك ،املنطقـــة يف
 اإلدارية.  املمارسات

ــ أن خاصــة بصــفة املهــم ومــن  - ٦١ ــة اجلهــود هتوج ــة الدولي  األســباب معاجلــة إىل اجلماعي
ــة ــة للقرصــنة اجلذري ــر ســيما ال الصــومال، ســواحل قبال ــاطق يف الفق ــذا ويف الســاحلية. املن  ه
ــزال ال الســياق، ــة الصــيد ســفن وجــود اســتمرار ي ــى األجنبي ــى عل ــن البصــر مرم  الســاحل م
 منظمــة أكــدت وقـد  الســاحلية. احملليـة  اتمعــات يف اجلمهـور  وســخط غضـب  يــثري الصـومايل 
 لعــامي تقاريرمهــا يف كلتامهــا قرصــنة بــال حميطــات ومنظمــة املتحــدة لألمــم والزراعــة األغذيــة
ــة مراكــب وجــود ٢٠١٦ و ٢٠١٥ ــة أميــال ١٠ مســافة إىل تقتــرب أجنبي  الســاحل مــن حبري

 الصـيد  أنشـطة  لرصـد  الدوليـة  البحريـة  للقوات والية وجود عدم أن له يؤسف ومما الصومايل.
 واحلكومـة  البحريـة،  القـوات  بني فعالة اتصال استراتيجية غياب جانب إىل الصومالية، املياه يف

 تصــور نشــوء يف يســهم ،املصــلحة صــاحبة األخــرى األطــرافو اإلقليميــة، والــدول االحتاديــة،
 األمســاك صـيد  حتمـي  الدوليـة  البحريــة القـوات  بـأن  يةالسـاحل  احملليــة اتمعـات  مـن  كـثري  لـدى 
 املنظمـات  إلحـدى  حديثـة  استقصـائية  دراسة وتشري املنظم. وغري عنه املبلغ وغري املشروع غري
 ميكـن  القرصـنة  وأن القرصـنة،  مع يتعاطف يزال ال الصوماليني من الكثري أن إىل احلكومية غري
 وبالتـايل،  مسـدودة.  االقتصـادية  اآلفـاق  ظلـت  حـال  يف جديـد  مـن  الـدعم  مـن  مزيدا تتلقى أن

 املـنظم  وغـري  عنـه  املبلغ وغري املشروع غري األمساك صيد ومكافحة فهم حتسني ضرورة تكتسي
 واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  علـى  وأثـين  فوريـة.  أمهية الصومالية املياه يف

 يبـذلوا  الـيت  للجهـود  اآلمنـة  األمسـاك  مصائد وبرنامج املتحدة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة
   املسألة. هذه ملعاجلة

 نفـس  علـى  حمـورين  حـول  الصـومال  سـواحل  قبالـة  القرصـنة  علـى  الـدويل  الرد ويدور  - ٦٢
 األجـل  يف النجـاح  أن بيـد  القراصـنة.  وحماكمـة  القراصـنة  هجمات ردع مهاو األمهية من القدر

 وغسـيل  التمويـل  هياكـل  السـتهداف  مسـتدام  دويل جهد هناك كان إذا إال يتحقق لن الطويل
 دعـم  مواصـلة  بالتـايل  املهـم  ومن بقائها. يف القرصنة شبكات عليها تعتمد اليت والدعم األموال
 لفريـق  التابعـة  القـانون  بإنفـاذ  املعنيـة  العمـل  فرقـةُ  الـدويل  الصـعيد  علـى  بـه  تضطلع الذي العمل

 أهـداف  مواَءتـ  أن أيضـا  املهـم  ومـن  الصـومال.  سـواحل  قبالـة  القرصـنة  مبكافحة املعين االتصال
 الـيت  الوطنية التنمية خطة يف املبينة االحتادية للحكومة االستراتيجية األهداف مع الدويل اتمع

 احملــيط منتــدى أيضــا ويــوفر اإلقليميــة. اإلدارات أهــداف مــع وكــذلك مــؤخرا، ــا العمــل بــدأ
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 تصـديها  لتنسـيق  إليهـا  احلاجـة  تشـتد  فرصـة  اهلنـدي  احملـيط  لدول البحرية باجلرمية املعين اهلندي
 الـيت  لـه  التابعـة  العـامني  املـدعني  شـبكة  خـالل  مـن  سيما ال أوسع، نطاق على البحرية للجرائم

 اهلندي. احمليط أحناء مجيع يف الوطنية عرب البحرية للجرمية الفعالة القضائية املالحقة تتيح

 بـأن  الدوليـة  املعايري لتطبيق االحتادية الصومال حكومة إىل وجهتها اليت الدعوة وأكرر  - ٦٣
 قـدراا  وتعزيـز  الوطنيـة،  عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف طرفا دولة تصبح
 بتسـليم  املتعلقـة  االتفاقـات  يشـمل  مبـا  األخـرى،  البلدان مع التعاون وتعزيز القانون، إنفاذ على

 تسـاعد  الـيت  االقتصـادية  الفـرص  تـوفري  تواصـل  الـيت  الكيانـات  عمـل  تعزيز املهم ومن ارمني.
ــة علــى ــة الشــاطئية الــرزق أســباب يئ  أعمــال ارتكــاب يف يفكــرون الــذين لألشــخاص البديل

   القرصنة.

ــرار التقــدير مــع وأالحــظ  - ٦٤ ــادي دورهــا مواصــلة سيشــيل ق ــق رئيســة بوصــفها القي  فري
   .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة الصومال سواحل قبالة القرصنة مبكافحة املعين االتصال

 املـدنيني  وسـائر  البحـارة  مجيـع  عـن  املشـروط  وغـري  الفوري اإلفراج إىل دعويت وأكرر  - ٦٥
 عمـل  علـى  وأثـين  أسـرهم.  إىل العـودة  مـن  يتمكنـوا  كـي  الصومال يف رهائن احملتجزين األبرياء

 األطـراف  ومجيـع  الصـومالية  السـلطات  وأدعـو  الصـدد.  هـذا  يف الرهـائن  بـدعم  املعنية الشراكة
 السـياق  ويف النتيجـة.  هذه حتقيق ضمان أجل من جهودها مضاعفة إىل املصلحة صاحبة املعنية

 يف للمســاعدة اإلنســانية واملنظمــات والصــناعة، احلكومــات، إىل أيضــا دعــويت أجــدد نفســه،
 صـندوق  يف املسـامهة  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  وأسـرهم،  القرصـنة  ضـحايا  معانـاة  من تخفيفال

 .االتصال لفريق التابع القرصنة ضحايا أسر

ــهائي احلــل ويكمــن  - ٦٦ ــة القرصــنة ملشــكلة الن  يتســم مســتقبل يف الصــومال ســواحل قبال
 مبعـزل  القرصـنة  ملشكلة التصدي عدم جيب النحو، هذا وعلى الصومال. يف واألمن باالستقرار

 إىل املقـدم  الـدويل  الـدعم  تـدابري  مـن  اجيـد  منسـقة  جمموعـة  إطـار  يف بـاألحرى  بـل  غريهـا،  عن
 انتقــال حتقيــق بينــها مــن أمــور، مجلــة لضــمان اإلقليميــة والــدول االحتاديــة الصــومال حكومــة
 الفـــرص ويئـــة الصـــومال، يف أقـــوى أمـــن قطـــاع وإجيـــاد ،٢٠١٦ عـــام يف مســـتقر سياســـي

 علــى بصــورة أساســية تركيــزال مــع الضـعيفة،  اتمعــات وســائر للشــباب ســيما ال االقتصـادية، 
 ديـد  علـى  القضـاء  إىل الراميـة  اجلهـود  بـدعم  ملتزمـة  املتحـدة  األمـم  تـزال  وال الوطنية. امللكية

    الصومال. سواحل قبالة القرصنة
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 املرفق

 )٢٠١٥( ٢٢٤٦ األمـن  جملـس  قـرار  تنفيـذ من أجـل   الثنائية املسامهات    
ــدمت   ــيت ق ــرة خــاللال ــالتقرير املشــمولة الفت ــى ب ــدم النحــو عل ــن املق  م

   املسامهة  البلدان

  إيطاليا    
للقــوة البحريــة التابعــة   )Operation ATALANTA( أطلنطــا عمليــة يف إيطاليــا شــاركت  

 إىل ٢٠١٥ أكتـوبر /األول تشـرين  مـن  الفتـرة  يف قـوة  قائـد  نشـر  ذلـك  يف مبا ،لالحتاد األورويب
 األورويب االحتـاد  بعثـة  إىل املـدنيني  املـوظفني  مـن  وحدات ثالث وانتداب ،٢٠١٦ مارس/آذار
 ).EUCAP Nestor( األفريقي القرن منطقة يف اإلقليمية البحرية القدرات لبناء

  التفيا    
ــا تشــارك   ــا تنشــر وهــي ،٢٠١١ عــام منــذ أطلنطــا عمليــة يف التفي  ضــباط أحــد حالي
 االحتـاد  عليهـا  اتفق آللية وفقا أطلنطا عملية متويل يف أيضا التفيا وتشارك العملية. يف األركان
 .  األورويب لالحتاد العسكرية بالعمليات املتعلقة العامة التكاليف مع للتعامل األورويب

  مدغشقر    
 يف أيضـا  وشـاركت  البحريـة  املراقبة جمال يف وفرا اليت القدرات على مدغشقر أبقت  
ــاورات ــة من ــة القــوات نظمتــها دوليــة حبري ــة  املتحــدة للواليــات البحري  يف سيشــيل يفاألمريكي

 ميولـه  الـذي  )MASE( اإلقليمـي  البحـري  األمن تعزيز برنامج قدمو .٢٠١٦ يناير/الثاين كانون
 وتـدعو  مدغشـقر.  يف البحريـة  املعلومـات  لـدمج  إقليمـي  مركـز  إلنشـاء  دعمـا  األورويب االحتاد
 أفريقيـا  شـرق  جنـوب  منطقـة  يف البحريني واألمن السالمة بشأن جيبويت إعالن من ١٠ الفقرة

 وضـع  دعـم  إىل الـدويل  اتمـع  ٢٠١٦ مـايو /أيـار  ٥ املؤرخ اهلندي واحمليط األفريقي واجلنوب
ــة آليــة ــة إقليمي ــة للمراقب ــة املعلومــات لــدمج اإلقليمــي املركــز تفعيــل خــالل مــن البحري  البحري

 سيشيل. يف العمليات لتنسيق اإلقليمي واملركز

  عمان    
 البلـدان  مـع  التعـاون  بتعزيـز  تقـوم  وهـي  البحـري  لألمـن  مركـزا  مـؤخرا  عمـان  أنشأت  
 القرصنة. مكافحة يف املشاركة
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  النكا سري    
 خطـوط  طـول  علـى و اخلالصة االقتصادية املنطقة يف سري النكا بتسيري دوريات تقوم  
 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  القرصـنة.  أعمـال  ردع أجـل  مـن  النكـا  سـري  جنـوب  البحرية االتصال
 إىل األخـرى  األطـراف  املتعـددة  البحريـة  القـوات  ـا  تقـوم  الـيت  واملرافقـة  املراقبة أنشطة أفضت

. وتقـوم  ٧٨مـن خـط العـرض     ٦٥خط العـرض   إىل الغرب حنو اخلطورة الشديدة املنطقة نقل
 البحريـة  القـوات  مـع  القرصـنة  كافحـة مل عمليـات  ذلك يف مبا تدريبية، مناورات البحرية بإجراء

 أفـراد  عمليـات  النكـا  سـري  رتيسـ و كولومبـو.  مرفـأ  يف السـفن  ترسـو  عندما بانتظام املذكورة
 خـارج  ترسـو  الـيت  التجاريـة  السـفن  مـنت  علـى ، يف شـكل أفرقـة أمنيـة    املسلحني البحري األمن
 سـلحة لأل اآلمـن  احلفـظ  البحري األمن ألفراد وتوفر ،وكولومبو غايل مرفئي قبالة امليناء حدود

 سـواحل  قبالـة  القرصـنة  ملكافحـة  املبذولـة  اجلهـود  العمليـات  هـذه  وتكمـل ، وغريهـا.  والذخائر
 الصومال.

  السويد    
ــة         ــدعم يف مكافحــة أعمــال القرصــنة يف املنطق ــدمي ال ــنواصــلت الســويد تق  خــالل م
 القــرن منطقــة يف اإلقليميــة البحريــة القــدرات لبنــاء األورويب االحتــاد بعثــة إىل شــخص انتــداب
 اململكـة يف  نورثـوود،  يف أطلنطا عملية مقر يف للعمل أركان ضباط مخسة حنو وإيفاد األفريقي
 املسـامهة  أيضـا  السويد وواصلت .٢٠١١ عام منذلربيطانيا العظمى وأيرلند الشمالية،  املتحدة
 يف العســكري للتــدريب األورويب االحتــاد بعثــة يف القائــد، نائــب فــيهم مبــن أفــراد، ١٠ بنحــو

   .الصومال

  تركيا    
 بـني  الفتـرة  يفالتابعـة للقـوات البحريـة املشـتركة      ١٥١ العمـل  فرقة قيادة تركيا تولت  

 السـفينة  عملـت  الفترة، تلك وخالل .٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٢١ و أغسطس/آب ٢٧
ــة ــة لتكــون Gemlink التركي ــادة ســفينة مبثاب ــة القي ــك، إىل وباإلضــافة العمــل. لفرق ــت ذل  رافق
 املعونـات  مـن  شـحنة  تنقـل  كانـت  الـيت  Sea Amore السفينة Gaziantep التركية احلربية السفينة

  الصومال. إىل اإلنسانية
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