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القرار )2020( 2554
الذي اتخذه مجلس األمن في  4كانون األول/ديسمبر 2020
إن مجلس األمن،
إذ يشـــــــــــــــير إلى ق ارراته السابقة المتعلقة بالحالة في الصومال ،وبخاصة الق اررات )2008( 1814
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بياني رئيسه ( )S/PRST/2010/16المؤرخ  25آب/
( )2017و  )2018( 2442و  ،)2019( 2500والى َ
أغسطس  2010و ( )S/PRST/2012/24المؤرخ  19تشرين الثاني/نوفمبر ،2012
واذ يرحب بتقرير األمين العام ( ،)S/2020/1072المقدم وفقا للطلب الوارد في القرار ،)2019( 2500

عن تنفيذ ذلك القرار وعن الحالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال،

واذ يؤكد من جديد احترامه لســيادة الصــومال وســإلمته اةقليمية واســتقإلله الســياســي ووحدته ،ويشــمل ذلك

حقوقه السيادية وفقا للقانون الدولي فيما يتصل بالموارد الطبيعية الواقعة قبالة سواحله ،بما فيها مصائد األسماك،

واذ يرحب بعدم تس ـ ــييل أ هيمات نايحة للق ارص ـ ــنة قبالة س ـ ـواحل الص ـ ــومال في األش ـ ــهر اةثني

أدت إلى انخفاد مطرد في عدد
عش ـ ـ ــر الما ـ ـ ــية ،واذ يالحظ أن اليهود المش ـ ـ ــترفة لمفافحة القرص ـ ـ ــنة قد م
هيمات الق ارص ـ ـ ـ ــنة وعمليات اذختطا منذ عام  2011حيث لم يبلغ عن نياح أ أعمال اختطا لس ـ ـ ـ ــفن

طلباً للفدية قبالة س ـواحل الصــومال منذ آذار/مارس  ،2017واذ يسـمل مع ذلك بما يشــفله تيدد وهور أعمال
تمارس في البحر من تهديد مســتمر ،واذ يشـير إلى الرســالة المؤرخة  2فانون
القرصــنة والســطو المســلح التي َ
األول/ديسمبر  2020التي وردت من الممثل الدائم للبعثة الدائمة للصومال لدى األمم المتحدة طلباً للمساعدة

الدولية لمفافحة القرص ــنة قبالة سـ ـواحل البلد ،واذ يشــير إلى تقارير األمين العام والبيانات الص ــادرة عن فريق
اذتص ـ ــال المعني بمفافحة القرص ـ ــنة قبالة س ـ ـواحل الص ـ ــومال التي ذ تقال تو ـ ــح أن أعمال القرص ـ ــنة قبالة

قد عليها ،واذ يثني على البلدان والمنومات التي نشـرت بعثات بحرية
سـواحل الصـومال قد قمعت ولفن لم ي َ
لمفافحة القرصـ ـ ـ ــنة في المنطقة من أيل قمع أعمال القرصـ ـ ـ ــنة وحماية السـ ـ ـ ــفن التي تعبر الميا الواقعة قبالة
سواحل الصومال والمنطقة،
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واذ يؤكد من جديد أن القانون الدولي ،على النحو الذ تي مس ـ ـد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
المؤرخــة  10فــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر ”( 1982اتفــاقيــة قــانون البحــار ) ،يحــدد اةطــار القــانوني الــذ يتعين

أن تنفذ في حدود يميع األنشــطة التي تير في المحيطات والبحار ،بما في ذلك مفافحة القرصــنة والســطو

المسلح في البحر،

واذ يدرك

ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة التحقيق ليس فقط مع المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتبه فيهم المقبود عليهم في عرد البحر ،وانما

حرد على عمليات القرصــنة أو يقوم عمداً بتيســيرها ،ومحافمتهم ،بمن فيهم الشــخصــيات
أي ــا مع فل من ي م
الرئيسـية في الشـبفات اةيرامية ال ـالعة في أعمال القرصـنة بما يشـمل من يقومون بالتخطيط لهذ الهيمات
أو تنويمها أو تيسـيرها أو يمولونها بصـورة غير مشـروعة أو يترمبحون منها ويشـيد باليهود التي تبذلها الدول،
وذ س ـ ـ ـ ـ ــيما دول المنطقة ،لهذا ال رد ،واذ يكرر اإلعراب عن قلقه إقاء إطإلق سـ ـ ـ ـ ـ ـراح أش ـ ـ ـ ـ ــخا مش ـ ـ ـ ـ ــتبه

في ارتفابهم أعمال قرصـ ـ ـ ـ ــنة دون أن يمثلوا أمام العدالة أو اةفران المبفر عنهم ،واذ يؤكد من جديد أن عدم
محافمة األشـخا

يقود
المسـؤولين عن أعمال القرصـنة والسـطو المسـلح في البحر قبالة سـواحل الصـومال م

يهود مفافحة القرصنة،

واذ يرحب بالعمل الذ يقوم به فريق اذتص ـ ــال المعني بمفافحة القرص ـ ــنة قبالة س ـ ـواحل الص ـ ــومال

وفرقة العمل المعنية بإنفاذ القانون من أيل تس ـ ــهيل محافمة المش ـ ــتبه في أنهم ق ارص ـ ــنة ومن ييس ـ ـرون أعمال

القرص ـ ــنة ،وباليهود الدولية الرامية إلى تنس ـ ــيق عمل المحققين والمدعين العامين بس ـ ــبل عدة منها عن طريق
فرقة العمل المعنية بإنفاذ القانون والى يمع المعلومات وتبادلها بهد

إحباط عمليات القرص ـ ـ ــنة فما يت ـ ـ ــح

من خإلل قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصـ ــنة البحرية التي أنشـ ــنتها المنومة الدولية للشـ ــرطة الينائية،

واذ يشـــــــ ـيـد كـذلـك ببيـان بـادانو واعإلن التعـاون البحر لرابطـة بلـدان حـافـة المحيط الهنـد وبتفعيـل المرفق
اةقليمي لتيميع المعلومات البحرية في مدغشـ ـ ـ ــقر ،واذ يشـــــدد على

الدولية تعقيق اليهود الدولية المبذولة في هذا الصدد،

ـ ـ ـ ــرورة أن تواصـ ـ ـ ــل الدول والمنومات

واذ يرحب باليهود التي يبذلها فريق اذتصـ ـ ــال المعني بمفافحة القرصـ ـ ــنة قبالة سـ ـ ـواحل الصـ ـ ــومال

ومفتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات واليريمــة وبرنــامو األمم المتحــدة اةنمــائي ولينــة تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق األمن

البحر وآلية التمويل المقدم من الصــندوق اذســتئماني لدعم مبادرات الدول التي تفافح القرصــنة قبالة سـواحل
الصـ ــومال (الصـ ــندوق اذسـ ــتئماني) والمانحون ابت اء تعقيق القدرة اةقليمية في ميالي الق ـ ــاء وانفاذ القانون

للتحقيق مع األشــخا

المشــتبه في أنهم ق ارصــنة وال ــالعين في تيســير أعمال القرصــنة والقاء القبد عليهم

ومحافمتهم ولس ـ ـ ــين المدانين منهم بما يتس ـ ـ ــق والقانون الدولي لحقوق اةنس ـ ـ ــان الوايب التطبيق ،واذ يالحظ

مع التقـدير المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة وخـدمـات بنـاء القـدرات التي يقـدمهـا البرنـامو العـالمي لمفـافحـة اليرائم البحريـة التـابع
لمفتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات واليريمة والص ـ ـ ـ ــندوق اذس ـ ـ ـ ــتئماني والمنومة البحرية الدولية وعملية

مدونة ييبوتي لقواعد السـ ـ ـ ـ ــلوك وبعثة اذتحاد األوروبي لبناء القدرات في الصـ ـ ـ ـ ــومال ،واذ يســـــــل ب ـ ـ ـ ـ ــرورة

أن تنسق يميع المنومات الدولية واةقليمية المعنية فيما بينها وأن تتعاون مع بع ها بع ا على نحو تام،

واذ يشيــد بيه ــود عملي ــة أطلنطا التي تقوم بها القوة البحرية التابع ــة لإلتح ــاد األوروبي وبيهود بعثة

اذتحاد األوروبي لبناء القدرات في الصـومال و ”قوة المهام المشـترفة  151التابعة للقوات البحرية المشـترفة،
وبننشـ ــطة مفافحة القرصـ ــنة التي ي ـ ــطلع بها اذتحاد األفريقي داخل الصـ ــومال ،وبيهود الدول األخرى التي

تتصـ ــر بصـ ــفتها الوطنية بالتعاون مع السـ ــلطات الصـ ــومالية لقمع القرصـ ــنة وحماية السـ ــفن التي تعبر الميا

الواقعة قبالة سـ ـ ـواحل الصـ ـ ــومال ،واذ يرحب بمبادرة تبادل المعلومات وتنسـ ـ ــيق العمليات وباليهود التي تبذلها
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فرادى البلدان ،ومن بينها اذتحاد الروس ــي ويمهورية فوريا والص ــين والهند واليابان ،التي تنش ــر بعثات بحرية

لمفافحة القرصنة في المنطقة،

واذ يشــــيد بيهود فريق اذتصـ ـ ــال المعني بمفافحة القرصـ ـ ــنة قبالة سـ ـ ـواحل الصـ ـ ــومال وفينيا ،التي

تتولى رئاسة الفريق خإلل الفترة من  2020إلى  ،2022على الرغم من تعرد عملهما لقيود شديدة من يراء

يائحة فوفيد ،19-واذ يريب بيهودهما الرامية إلى عقد ايتماع نايح عبر اةنترنت ألص ـ ـ ـ ـ ــدقاء رئيس فريق

اذتصــال المعني بمفافحة القرصــنة قبالة سـواحل الصــومال ،بح ــور مشــارفين من أفثر من  50بلدا إ ــافة
إلى منومات إقليمية ودولية ،من أيل تناول أحدث مستيدات التهديدات البحرية المطروحة واألنشطة البحرية

اليارية قبالة سـواحل الصـومال وو ـع الصـي ة النهائية ذختصـاصـات الفريق التوييهي للتخطيط اذسـتراتييي
الذ ســيعد خطة اســتراتييية بشــنن أولويات المســتقبل لفريق اذتصــال المعني بمفافحة القرصــنة قبالة س ـواحل

الصـومال ،وسـيبحث إمفانية إنشـاء آلية مالية تحل محل الصـندوق اذسـتئماني بالتشـاور مع حفومة الصـومال

اذتحادية وتمشيا مع سياساتها،

واذ يؤكد أهمية التعاون بين حفومة الص ــومال اذتحادية والوذيات اذتحادية األع ــاء في مس ــاعي

إنش ــاء قوات لخفر الس ـواحل في الص ــومال ،واذ يالحظ مع التقدير اليهود التي تبذلها المنومة البحرية الدولية
وقطاع النقل البحر من أيل و ـ ــع وتحديث التوييهات وأف ـ ــل الممارسـ ــات اةدارية والتوصـ ــيات لمسـ ــاعدة

السـفن على منع وقمع هيمات القرصـنة قبالة سـواحل الصـومال ،ونشـر اةصـدار الخامس من منشـور ”أف ـل

ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اةدارة المتبعة من أيل ردع القرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة وتعقيق األمن البحر في البحر األحمر ،وخليو عدن،

والمحيط الهند  ،وبحر العرب ،
المنصـ ـ ـ ـ ــو

واذ يؤكد من جديــــــد اةدانـ ـ ـ ـ ــة الدولـ ـ ـ ـ ــية ألعمال اذختط ـ ـ ــا

واحتياق الرهائن ،بما في ذلك اليرائم

عليها في اذتفاقية الدولية لمناه ـ ـ ـ ـ ــة أخذ الرهائن ،واذ يعرب عن قلقه الشــــــديد إقاء الورو

الإلإنســانية التي توايهها الرهائن في األَســر ،واذ يشــير إلى أهمية التعاون بين الدول األع ــاء بشــنن مســنلة
احتياق الرهائن ومحافمة القراصنة المشتبه في

لوعهم في احتياق رهائن،

واذ يرحب باس ــتعداد حفومة الص ــومال اذتحادية والوذيات اذتحادية األع ــاء للتعاون فيما بينها ومع

الدول التي تحافم األشـ ـ ـ ــخا

المشـ ـ ـ ــتبه في أنهم ق ارصـ ـ ـ ــنة لتتسـ ـ ـ ــنى إعادة الق ارصـ ـ ـ ــنة المدانين إلى الصـ ـ ـ ــومال

في ول ترتيبات مناسبة لنقل السي ــناء ،بمــا يتس ــق والقان ــون الدولي الوايب التطبيق ،بما في ذلك القانون الدولي

لحقوق اةنسـ ـ ــان ،لفي يق ـ ـ ـوا العقوبة الموقعة عليهم فاملةً في الصـ ـ ــومال ،وان فان يعرب عن بالغ القلق إقاء
اةفران المبفر عن أ ســيناء مدانين أعيدوا من ســيشــيل إلى الصــومال ويفرر تنفيد أن العقوبة التي يتعين
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤهــا ييــب أن تفون تلــك التي قررتهــا محــافم الــدولــة التي يرت فيهــا المحــافمــة وأن أ اقتراح بت يير

العقوبات ذ بد أن يفون متس ــقاً مع اذتفاقات المبرمة مع س ــيش ــيل بش ــنن نقل األش ــخا
والقانون الدولي الوايب التطبيق ،بما فيه القانون الدولي لحقوق اةنسان،

المدانين ،وبما يتفق

واذ يعرب عن بـالغ قلقـه إقاء مـا يرد من تقـارير عن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد غير القـانوني دون إبإل ودون تنويم

الذ يير في المنطقة اذقتصـادية الخالصـة للصـومال ،واذ يدرك أن أنشـطة الصـيد هذ يمفن أن تؤد إلى

قعقعة اذس ـ ـ ــتقرار في أوس ـ ـ ــاط الميتمعات المحلية الس ـ ـ ــاحلية ،واذ يالحظ العإلقة المعقدة بين هذ األنش ـ ـ ــطة

والقرصــنة ،واذ يرحب بان ــمام الصــومال إلى اتفاق منومة األغذية والقراعة بشــنن التدابير التي تتخذها دولة
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الميناء لمنع الص ــيد غير القانوني دون إبإل ودون تنويم وردعه والق ــاء عليه وباليهود اليارية التي تبذلها

حفومة الصومال اذتحادية من أيل و ع نوام قانوني لتوقيع وانفاذ تراخي

صيد األسماك،

واذ يرحب بإطإلق سراح ثإلثة بحارة إيرانيين من طاقم المرفب ”سران بف ل يهود يمهورية إيران

اةسـ ـ ــإلمية والش ـ ـ ـرافة المعنية بدعم الرهائن ،وقد فانوا محتيقين داخل الصـ ـ ــومال فرهائن في ورو

مقرية،

واذ يقدر عمل الشــبفة الدولية لرعاية ومســاعدة البحارة وبرنامو المســاعدة ل ــحايا القرصــنة البحرية وصــندوق
أسـ ــر

ـ ــحايا القرصـ ــنة التابع لفريق اذتصـ ــال المعني بمفافحة القرصـ ــنة قبالة سـ ـواحل الصـ ــومال فيما يتعلق

بتوفير الدعم ل ـ ـ ــحايا القرص ـ ـ ــنة وأس ـ ـ ــرهم ،واذ يس ـ ـ ـلمم بالحاية إلى أن يتواص ـ ـ ــل الدعم لهذ المبادرات وتقديم

التبرعات للصناديق،

واذ يشـدد على أن الســإلم واذســتقرار في الصــومال ،وتعقيق مؤس ـســات الدولة ،والتنمية اذقتصــادية

واذيتماعية ،واحترام حقوق اةنسـان وسـيادة القانون عوامل

ـرورية لتهيئة الورو

للق ـاء بشـفل دائم على

القرصـ ــنة والسـ ــطو المسـ ــلح في البحر قبالة س ـ ـواحل الصـ ــومال ،واذ يشـــدد فذلك على أن إرسـ ــاء األمن على
المدى الطويل في الصــومال يتوق

على مدى فعالية الســلطات الصــومالية في تطوير وحدات خفر الس ـواحل

والشرطة البحرية الصومالية ،والييش الوطني الصومالي ،وقوة الشرطة الصومالية،

واذ يقرر أن حوادث القرص ــنة والس ــطو المس ــلح في البحر قبالة س ـواحل الص ــومال ونش ــاط يماعات

الق ارصــنة في الصــومال يمثإلن عامإل مهما يفاقم الحالة في الصــومال التي ذ تقال تشــفل خط ار يهدد الســإلم

واألمن الدوليين في المنطقة،

واذ يتصرف بمويب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،
-1

سواحل الصومال؛

-2

يكرر تأكيد إدانته وشـ ـ ـ ـ ــيبه ليميع أعمال القرصـ ـ ـ ـ ــنة والسـ ـ ـ ـ ــطو المسـ ـ ـ ـ ــلح في البحر قبالة
يســــل  ،رال مالحظته التحسـ ـ ـن الذ يش ـ ــهد الص ـ ــومال ،بنن القرص ـ ــنة تفاقم حالة انعدام

اذس ـ ـ ــتقرار في الص ـ ـ ــومال بإدخال فميات فبيرة من األموال النقدية غير المش ـ ـ ــروعة التي ت ذ قيادة اليريمة

والفساد واةرهاب؛
-3

يؤكـد الحـايـة إلى تحرك ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـل من يـانـب الميتمع الـدولي ،بـالتعـاون مع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات

الص ـ ـ ـ ـ ــومالية وغيرها من اليهات الفاعلة المعنية ،من أيل منع وقمع القرص ـ ـ ـ ـ ــنة ومعالية األس ـ ـ ـ ـ ــباب الفامنة

وراءها ،ويشـج الدول األع ـاء على مواصـلة التعاون مع السـلطات الصـومالية في مفافحة القرصـنة والسـطو
المسـ ـ ـ ــلح في البحر دون تقييد لحرية أعالي البحار أو غيرها من الحقوق والحريات المإلحية المففولة للسـ ـ ـ ــفن

تيسد اتفاقية قانون البحار؛
من فل الدول ،وذلك بما يتفق مع القانون الدولي على نحو ما م
-4

يؤكد أن المسـؤولية الرئيسـية عن مفافحة القرصـنة والسـطو المسـلح في البحر قبالة سـواحل

الصـ ـ ــومال تقع على عاتق السـ ـ ــلطات الصـ ـ ــومالية ،ويقدر إنشـ ـ ــاء يهاق اةدارة البحرية الصـ ـ ــومالي في ا ونة

األخيرة ،ويرحب بايتماع اللينة الوطنية للتنسـ ـ ـ ــيق البحر الذ عقدته حفومة الصـ ـ ـ ــومال اذتحادية من أيل

الشروع في عملية مسح ليميع األنشطة البحرية ،بما في ذلك الدعم الدولي؛
-5

يقر ب ـ ــرورة مواص ـ ــلة التحقيق مع األش ـ ــخا

الذين يخططون لهيمات الق ارص ـ ــنة قبالة

س ـ ـواحل الصـ ــومال أو ينومونها أو يمولونها بصـ ــورة غير مشـ ــروعة أو يترمبحون منها ،ومحافمتهم ،بمن فيهم
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الش ــخص ــيات الرئيس ــية في الش ــبفات اةيرامية ال ــالعة في أعمال القرص ــنة ،و ــرورة تنمية قدرة الس ــلطات

الصــومالية على التحقيق مع هؤذء األشــخا
الفشـ ـ

ومحافمتهم وقدرة الوحدة الصــومالية لإلســتخبارات المالية على

عن األنش ــطة المالية غير المش ــروعة ودعم محافمة من يمولون أعمال القرص ــنة ،ويحث الدول على

أن تقوم ،بالتعاون مع المنومات الدولية المعنية ،باعتماد تشـ ـ ـ ـ ـريعات لتسـ ـ ـ ـ ــهيل محافمة المشـ ـ ـ ـ ــتبه في قيامهم
بنعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال؛
-6

يهيب بالسـ ــلطات الصـ ــومالية أن تعترد سـ ــبيل الق ارصـ ــنة ،وأن تفون لديها عند اعتراد

س ــبيلهم آليات تس ــتطيع من خإللها أن تعيد على نحو آمن الممتلفات التي اس ــتولى عليها الق ارص ــنة ،وأن تقوم

بالتحقيق معهم ومحافمتهم ،وأن تسـ ـ مـير دوريات قبالة س ـ ـواحل الصـ ــومال لمنع وقمع أعمال القرصـ ــنة والسـ ــطو
المسلح في البحر؛
لتقدم إلى العدالة َمن يس ـ ــتخدمون
-7
يهيب بالس ـ ــلطات الص ـ ــومالية أن تبذل قص ـ ــارى يهدها م
أ ار ـي الصـومال للتخطيط ليرائم القرصـنة والسـطو المسـلح في البحر أو تيسـيرها أو ارتفابها ،ويهيب بالدول

بناء على طلب السـ ــلطات الصـ ــومالية ومع إخطار األمين العام بذلك ،على
األع ـ ــاء أن تسـ ــاعد الصـ ــومالً ،
تعقيق القدرات البحرية في الصــومال ،بما في ذلك قدرات الســلطات اةقليمية ،ويؤفد ــرورة اتســاق أ تدبير

يتخذ عمإل بهذ الفقرة مع القانون الدولي الوايب التطبيق ،وذ سيما القانون الدولي لحقوق اةنسان؛
-8

يشـــــج حفومة الصـ ـ ـ ــومال اذتحادية على اذن ـ ـ ـ ــمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمفافحة

اليريمة المنومة عبر الوطنية وعلى إرس ـ ـ ـ ــاء هيفل قانوني مص ـ ـ ـ ــاحب لها في إطار يهودها التي تس ـ ـ ـ ــتهد

غسل األموال وهيافل الدعم المالي التي تعتمد عليها شبفات القرصنة في بقائها؛
-9

يهيب بالدول أن تتعاون ،حس ـ ـ ـ ــب اذقت ـ ـ ـ ــاء ،فيما يتعلق بمس ـ ـ ـ ــنلة احتياق الرهائن وفي

- 10

يســـــل ب ـ ـ ــرورة قيام الدول األع ـ ـ ــاء والمنومات الدولية واةقليمية والش ـ ـ ــرفاء المناس ـ ـ ــبين

محافمة القراصنة المشتبه في

لوعهم في احتياق رهائن؛

ا خرين بتبادل األدلة والمعلومات ألغراد إنفاذ قوانين مفافحة القرص ـ ـ ـ ــنة ل ـ ـ ـ ــمان القبد على األش ـ ـ ـ ــخا

المش ـ ــتبه في أنهم ق ارص ـ ــنة ومحافمتهم على نحو فعال وس ـ ــين المدانين بارتفاب أعمال قرص ـ ــنة والش ـ ــخص ـ ــيات
الرئيسـ ـ ـ ــية في الشـ ـ ـ ــبفات اةيرامية ال ـ ـ ـ ــالعة في أعمال القرصـ ـ ـ ــنة ،ممن يقومون بالتخطيط لعمليات القرصـ ـ ـ ــنة

أو تنويمها أو تيس ـ ـ ــيرها أو يمولونها بص ـ ـ ــورة غير مش ـ ـ ــروعة أو يترمبحون منها ،ويبقي قيد اذس ـ ـ ــتعراد إمفانية
تطبيق يقاءات مويهة ــد الفيانات أو األفراد الذين يخططون لعمليات القرص ــنة أو ينومونها أو ييس ــرونها أو
يمولونها بصورة غير مشروعة أو يترمبحون منها إذا استوفوا معايير اةدران في قائمة اليقاءات على النحو الوارد
في الفقرة  43من القرار  ،)2013( 2093ويهيب بيميع الدول أن تتعاون تعاونا فامإل مع فريق الخبراء المعني
بالصومال ،بما في ذلك بشنن تبادل المعلومات عن اذنتهافات المحتملة لحور توريد األسلحة أو حور الفحم؛
- 11

يســـــــل بنهمية بناء القدرات ويطلب إلى المانحين النور في تقديم الدعم لتعقيق قدرات خفر

- 12

يهيب مجددا بالدول والمنومات اةقليمية القادرة على أن تشـ ـ ـ ـ ــارك في مفافحة القرصـ ـ ـ ـ ــنة

السواحل الوطنية الصومالية من خإلل تنمية الموارد البشرية ،والتدريب ،والتيهيق ،وبناء مرافق خفر السواحل؛
والســطو المســلح في البحر قبالة سـواحل الصــومال بشــفل خا

 ،أن تفعل ذلك على نحو يتفق مع هذا القرار

وأحفام القانون الدولي ،بنشــر ســفن بحرية وأســلحة وطائرات عســفرية ،وتوفير القواعد والدعم اللويســتي لقوات

مفافحة القرصـ ـ ـ ــنة ،واحتياق القوارق والسـ ـ ـ ــفن واألسـ ـ ـ ــلحة وما يتصـ ـ ـ ــل بها من المعدات األخرى المسـ ـ ـ ــتخدمة
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في ارتفاب أعمال قرص ـ ــنة وس ـ ــطو مس ـ ــلح في البحر قبالة سـ ـ ـواحل الص ـ ــومال ،أو التي يويد أس ـ ــاس معقول
لإلشتبا في استخدامها في ذلك ،والتصر فيها؛
- 13

يشـــــدد على أهمية التنس ـ ـ ــيق فيما بين الدول األع ـ ـ ــاء والمنومات الدولية من أيل ردع

أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال ،ويشيد بالعمل الذ يقوم به فريق اذتصال
المعني بمفافحة القرصــنة قبالة س ـواحل الصــومال من أيل تيســير هذا التنســيق بالتعاون مع المنومة البحرية

العلَم والس ـ ــلطات الص ـ ــومالية ،ويش ـ ــيع المش ـ ــارفة الفاملة للص ـ ــومال في يميع يهود التنس ـ ــيق،
الدولية ودول َ
ويحث على اذستمرار في دعم هذ اليهود؛
- 14

يقرر أن يي ــدد لم ــدة  12شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ار أخرى اعتب ــا ار من ت ــاريأل اتخ ــاذ ه ــذا القرار األذون ــات

الممنوحة ،بمويب الفقرة  14من القرار  ،)2019( 2500للدول والمنومات اةقليمية المتعاونة مع السـ ـ ــلطات
تقدم الس ـ ــلطات
الص ـ ــومالية في مفافحة القرص ـ ــنة والس ـ ــطو المس ـ ــلح في البحر قبالة سـ ـ ـواحل الص ـ ــومال التي م
الصومالية إخطا ار مسبقا بشننها إلى األمين العام؛
- 15

يؤكــد أن األذون ــات التي يرى تي ــدي ــده ــا في ه ــذا القرار ذ تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إذ على الو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

في الص ـ ـ ــومال وذ تمس حقوق الدول األع ـ ـ ــاء أو التقاماتها أو مس ـ ـ ــؤولياتها المقررة بمويب القانون الدولي،
بما في ذلك أ حقوق أو التقامات تن

عليها اتفاقية قانون البحار ،فيما يتعلق بن و ـ ـ ـ ـ ــع آخر ،ويش ـ ـ ـ ـ ـ مـدد

بصـ ــفة خاصـ ــة على أن هذا القرار ذ يعتبر منشـ ـئاً لقانون دولي عرفي؛ ويؤفد فذلك أن هذ األذونات يددت

استيابةً للرسالة المؤرخة  2فانون األول/ديسمبر  2020التي أحيل بها طلب السلطات الصومالية؛
- 16

يقرر أن حور األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلح ـ ــة المفرود على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ــال بموي ـ ــب الفقرة  5من القرار

 )1992( 733والذ يرى بيانه بمقيد من التفصـ ـ ـ ــيل في الفقرتين  1و  2من القرار  ،)2002( 1425وع مدل
بمويب الفقرات من  33إلى  38من القرار  ،2093ذ يسر على اةمدادات من األسلحة والمعدات العسفرية

أو تقديم المس ـ ــاعدة المقرر قص ـ ــر اس ـ ــتخدامها على الدول األع ـ ــاء والمنومات الدولية والمنومات اةقليمية
ودون اةقليميــة التي تتخــذ تـدابير وفقــا للفقرة  14أعإل  ،على نحو مـا أعيــد تـنفيــد مؤخ ار في الفقرة ( 19ب)

من منطوق القرار )2020( 2551؛
- 17

يهيب بيميع الدول أن تتخذ اةيراءات المناس ـ ـ ـ ــبة بمويب قوانينها المحلية القائمة ،أو أن

ت ع عمليات تشريعية ،ل رد منع التمويل غير المشروع ألعمال القرصنة وغسل العائدات المتنتية منها؛

العلَم ودول الميناء والدول السـاحلية والدول التي يحمل
 - 18يهيب بيميع الدول ،وبخاصـة دول َ
ينس ـ ــيتها ـ ــحايا أعمال القرص ـ ــنة والس ـ ــطو المس ـ ــلح ومرتفبوها ،والدول األخرى التي يفون لها وذية في هذا

الصدد بمويب القانون الدولي والتشريعات الوطنية ،أن تتعاون في إثبات الوذية الق ائية ،وأن تيرم القرصنة

في قوانينها المحلية ،وأن تنور بشـ ــفل إييابي في محافمة األشـ ــخا

المشـ ــتبه في أنهم ق ارصـ ــنة الذين يلقى

القبد عليهم قبالة س ـواحل الصــومال والقائمين على تيســير أعمالهم وتمويلها في البر وســين المدانين منهم،

ويقرر أن يبقي هذ المس ـ ــائل قيد اذس ـ ــتعراد ،بما في ذلك ،حس ـ ــب اذقت ـ ــاء ،إنش ـ ــاء محافم متخص ـ ـص ـ ــة
لمفافحة القرصـ ـ ــنة في الصـ ـ ــومال بمشـ ـ ـ ب
ـارفة أو ب
دعم دوليين فبيرين أو فليهما ،على النحو المنصـ ـ ــو عليه

في القرار  ،)2011( 2015ويشـ ــيع فريق اذتصـ ــال المعني بمفافحة القرصـ ــنة قبالة سـ ـواحل الصـ ــومال على
مواصلة مناقشاته في هذا الصدد؛
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يهيـب كـذلـك بيميع الــدول أن تتعــاون في التحقيق مع يميع األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــا

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولين

عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال أو ذو الصلة بها ،بما يشمل الشبفات اةيرامية
الدولية ال ـ ـ ـ ـ ــالعة في أعمال القرص ـ ـ ـ ـ ــنة ،ممن يقومون بالتخطيط لهذ الهيمات أو تنويمها أو تيس ـ ـ ـ ـ ــيرها أو

تمويلها بش ـ ـ ـ ـ ــفل غير مش ـ ـ ـ ـ ــروع أو الترمبح منها وفي محافمتهم ،بما يتس ـ ـ ـ ـ ــق مع أحفام القانون الدولي الوايب
التطبيق ،بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اةنس ـ ـ ـ ــان؛ وأن تففل خ ـ ـ ـ ــوع يميع الق ارص ـ ـ ـ ــنة المس ـ ـ ـ ــلمين إلى
السـ ــلطات الق ـ ــائية ةيراءات ق ـ ــائية ،وأن تبذل المسـ ــاعدة بطرق شـ ــتى منها تقديم العون ذتخاذ الترتيبات

القانونية واللويســتية فيما يتعلق باألشــخا

الخا ــعين لوذيتها ولنفوذها ،مثل ال ــحايا والشــهود واألشــخا

المحتيقين نتيية العمليات الم طلع بها بمويب هذا القرار؛
البرية،

- 20

يحث يميع الدول على ففالة أن تراعى في أنش ــطة مفافحة القرص ــنة ،وذ س ــيما األنش ــطة

- 21

يحث يميع الدول على تبادل المعلومات مع المنومة الدولية للشرطة الينائية ،عن طريق

- 22

ير ـحب بـالعمـل المتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـذ يقوم بـه البرنـامو العـالمي لمفـافحـة اليرائم البحريـة التـابع

رورة حماية النساء واألطفال من اذست إلل ،بما في ذلك اذست إلل الينسي؛

القنوات المناسبة ،ب رد استخدامها في قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصنة البحرية؛

لمفتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات واليريمة مع السلطات في الصومال وفي دول اليوار من أيل ففالة
محافمة المشـ ـ ـ ـ ــتبه في فونهم ق ارصـ ـ ـ ـ ــنة وسـ ـ ـ ـ ــين المدانين منهم على نحو يتسـ ـ ـ ـ ــق مع القانون الدولي الوايب

التطبيق ،بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقوق اةنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ويرحـب بــالعمــل الــذ تقوم بــه المنومــات الــدوليــة

واةقليمية من أيل تعقيق قدرات وحدات اذستخبارات المالية في الصومال ودول اليوار؛
- 23

يحيط علما بنياح س ـ ــيش ـ ــيل في محافمة اليناة في ق ـ ــايا القرص ـ ــنة ،ويناش ـ ــد الس ـ ــلطات

- 24

يحــث ال ــدول األط ار

اةقليمية أن تحترم اتفاقات نقل السيناء؛
غير المش ـ ـ ـ ــروعة المويهة

في اتفـ ــاقيـ ــة ق ــانون البحـ ــار واتفـ ــاقيـ ــة ع ــام  1988لقمع األعمـ ــال

ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــإلمة المإلحة البحرية وبروتوفوذتها ،على أن تنفذ تنفيذا فامإل التقاماتها

في هذا الشـ ـ ـ ـ ـ ــنن بمويب هاتين اذتفاقيتين وأحفام القانون الدولي العرفي وأن تتعاون مع مفتب األمم المتحدة

المعني بــالمخــدرات واليريمــة والمنومــة البحريــة الــدوليــة والــدول والمنومــات الــدوليــة األخرى على بنــاء القــدرة

الق ــائية للنياح في محافمة األش ــخا

سواحل الصومال؛
- 25

المش ــتبه في ارتفابهم أعمال قرص ــنة وس ــطو مس ــلح في البحر قبالة

يحيط علما بالتوصيات واةرشادات المقدمة من المنومة البحرية الدولية بشنن منع أعمال

القرصـ ـ ـ ــنة والسـ ـ ـ ــطو المسـ ـ ـ ــلح في البحر وقمعها؛ ويحث الدول على أن تواصـ ـ ـ ــل ،بالتعاون مع قطاعي النقل

البحر والتنمين ومع المنومة البحرية الدولية ،إعداد وتنفيذ أف ـ ـ ـ ـ ــل الممارس ـ ـ ـ ـ ــات واةرش ـ ـ ـ ـ ــادات التي ينب ي
اتباعها عند التعرد لهيمات أو عند المإلحة في الميا الواقعة قبالة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواحل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومال من أيل تفاد

الهيمات وتينبها والتص ـ ـ ــد لها ،ويحث فذلك الدول على إتاحة إمفانية إخ ـ ـ ــاع س ـ ـ ــفنها ومثول مواطنيها،

حس ـ ــب اذقت ـ ــاء ،لتحقيقات ييريها خبراء األدلة الينائية في أول ميناء مناس ـ ــب تبل ه الس ـ ــفينة مباشـ ـ ـرة بعد

تعر ــها لعمل من أعمال القرص ــنة أو الس ــطو المس ــلح في البحر أو للش ــروع في ذلك العمل ،أو بعد اةفران

عنها؛
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 - 26يرحب باليهود التي تبذلها دول العلَم ودول الميناء لمواص ـ ـ ـ ـ ــلة النور في إمفانية و ـ ـ ـ ـ ــع
تدابير للسإلمة واألمن على متن السفن ،بما في ذلك ،حيثما اقت ى األمر ،و ع أنومة بشنن استخدام أفراد
أمن مسـ ـ ــلحين متعاقد عليهم مع شـ ـ ــرفات خاصـ ـ ــة على متن السـ ـ ــفن ،بهد

منع وقمع أعمال القرصـ ـ ــنة قبالة

سـ ـواحل الصـ ــومال ،وذلك من خإلل عملية تشـ ــاورية تير في محافل منها المنومة البحرية الدولية والمنومة

الدولية لتوحيد المقاييس ،ويشج هذ اليهود؛
- 27

يـدعو المنومـة البحريـة الـدوليـة إلى مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـامـاتهـا في يهود منع وقمع أعمـال

القرص ـ ــنة والس ـ ــطو المس ـ ــلح

ـ ــد الس ـ ــفن ،بالتنس ـ ــيق على ويه الخص ـ ــو

مع مفتب األمم المتحدة المعني

ويقر
بــالمخــدرات واليريمــة وبرنــامو األغــذيــة العــالمي وقطــاع النقـ ل البحر ويميع األط ار المعنيــة األخرى ،م
بــدور المنومــة البحريــة الــدوليــة فيمــا يتعلق بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام أفراد األمن المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحين الــذين يير التعــاقــد عليهم

مع شرفات خاصة ليفونوا على متن السفن في المناطق البال ة الخطورة؛
- 28

يالحظ أهمية ففالة إيص ـ ــال المس ـ ــاعدات المقدمة من برنامو األغذية العالمي بش ـ ــفل آمن

عن طريق البحر ،ويرحـب بـالعمـل الـذ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بـه حـاليـا فـل من برنـامو األغـذيـة العـالمي وعمليـة أطلنطـا

العلَم فيما يتعلق باس ــتخدام مفارق حماية الس ــفن على
التي تنفذها القوة البحرية التابعة لإلتحاد األوروبي ودول َ
متن سفن برنامو األغذية العالمي؛
- 29

يطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى ميلس األمن ،في غ ون أحد عشر شه ار من اتخاذ

هذا القرار ،تقري ار عن تنفيذ هذا القرار وعن الحالة فيما يتعلق بالقرص ـ ـ ـ ــنة والس ـ ـ ـ ــطو المس ـ ـ ـ ــلح في البحر قبالة

سـ ـ ـواحل الص ـ ــومال ،بما يش ـ ــمل تقييما لقدرات خفر السـ ـ ـواحل الوطنية وتقارير تقدمها طوعاً الدول والمنومات

اةقليمية المتعاونة؛
- 30

يعرب عن اعتزامه اسـ ـ ـ ـ ــتعراد الحالة والنور ،حسـ ـ ـ ـ ــب اذقت ـ ـ ـ ـ ــاء ،في تيديد األذونات

- 31

يقرر أن يبقي المسنلة قيد نور .

بناء على طلب السلطة الصومالية؛
الممنوحة في الفقرة  14أعإل لمدد إ افية ً
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