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إن جميع الدول والمنظمات الدولية والممثمين عن قطاع الصناعة البحرية العالمي المشاركة في مؤتمر دولة
اإلمارات الثاني رفيع المستوى لمقطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة والذي يعقد تحت عنوان" :استجابة

إقميمية لمقرصنة البحرية :تعزيز الشراكات العامة والخاصة وتفعيل المشاركة العالمية" ،قد اتفقوا عمى النقاط
التالية:
التهديد المتواصل
أعرب المشاركون عن قمقيم المستمر إزاء التيديد الناجم عن القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال ،والتي

تعد جريمة تخضع لموالية القضائية العالمية ،وأشار المؤتمر بصورة خاصة إلى:

كبير لمسمم واألمن واالزدىار في
أ .مازالت القرصنة البحرية والسطو المسمح في البحار يشكالن تيديدا ا
الصومال ،وفي المنطقة والعالم كذلك.
ب .مازالت القرصنة تشكل تيديداً جدياً لحرية حركة المالحة البحرية ،وىي تعطل المصالح االقتصادية
في ىذه المنطقة البحرية.

ت .أشار المشاركون إلى أنو ،وخالل األشير الستة األولى من عام  ،2102وقع أكثر من  76ىجوماً
عمى السفن قبالة السواحل الصومالية ،منيا  01عممية اختطاف تمت بنجاح.

ث .أعرب المشاركون كذلك عن قمقيم العميق إزاء األثر اإلنساني لظاىرة القرصنة البحرية عمى البحارة
المجتجزين وعائالتيم ،وفي ىذا السياق ،أقر المشاركون بأن  081بحا اًر ال يزالون جميعاً رىن

االحتجاز من قبل القراصنة الصوماليين باإلضافة إلى  01سفينة محتجزة .1

1

األرقام سارٌة حتى ٌ 52ونٌو  ،5105كما وضعها المكتب البحري الدولً فً المحكمة الجنائٌة الدولٌة.

الرؤية الخاصة بالصومال
أقر المشاركون الرؤية المتعمقة بالصومال بعد المرحمة االنتقالية ،والتي تمت الموافقة عمييا من قبل كل من
الحكومة االنتقالية في الصومال ،والسمطات المحمية الصومالية وىي جالمودوج وبوتالند وأىل السنة
والجماعة والمجتمع المدني في الصومال وغيرىم من أصحاب المصالح.
تتبنى ىذه الرؤية جعل الصومال دولة قادرة عمى ضمان السمم واألمن واالزدىار لجميع مواطنييا ،وقادرة
عمى فرض حكم القانون عمى البر وفي البحر ،وذلك من خالل اإلدارة الفعالة لممياه اإلقميمية ،وصيانة
السالمة واألمن البحريين ،والقضاء عمى أعمال الصيد غير المشروع لألسماك ،وطرح الفضالت السامة في

المياه الصومالية ،وبناء دولة منخرطة بصورة تامة بالتجارة البحرية في المنطقة.
أشار المشاركون إلى أنو ال يمكن التوصل إلى حل طويل األمد لمقرصنة قبالة سواحل الصومال بدون
التوصل إلى حل طويل األمد إقميمياً وعالمياً قادر عمى معالجة جذور مشكمة القرصنة في الصومال ،والذي

يمكنو أن يسيم بصورة كبيرة في تحقيق استقرار الصومال ،ويعزز الحوكمة الرشيدة وحكم القانون ،ويدعم
التنمية االقتصادية واالجتماعية لتصبح توجياً شامالً متعدد المجاالت.
التقدم في الصومال

تقدم المشاركون في ىذا السياق بـ:
أ .اإلشادة بالتطور التاريخي نحو تحقيق نظام سياسي جديد ،خاصة التقدم الذي تم تحقيقو من قبل
األطراف الصومالية حول خارطة الطريق ،وتشكيل برلمان وحكومة جديدين بحمول  21أغسطس

 ،2102والتأكيد عمى أىمية أن تؤتي تمك المؤسسات ثمارىا من خالل عممية أكثر تمثيالً وشفافية
وشرعية .كما أشار المشاركون إلى دعميم لـ "عممية كمباال" التي تدعم الحوار البناء والفعال

والتنسيق بين السمطات الصومالية ،وأقروا اإلنجازات التي حققتيا االجتماعات الالحقة ليا ،وأثنوا

عمى الت ازم األطراف الصومالية الموقعة كافة عمى استكمال العممية االنتقالية بحمول أغسطس.

ب .الترحيب بحضور الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد ،رئيس الحكومة االنتقالية الصومالية
إلى مؤتمر دولة اإلمارات لمكافحة القرصنة ،األمر الذي يعكس التزام الصومال عمى أعمى
المستويات بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

ت .االعتراف بالعمل الذي قام بو مكتب األمم المتحدة السياسي لمصومال في مواصمة دعم العممية
السياسية في الصومال ،والعمل الذي قام بو فريق االتصال الدولي المعني بالصومال ،إضافة إلى

الترحيب باالجتماع المقبل لمفريق المقرر في روما خالل الفترة ما بين  1-2يوليو .2102

ث .اإلشادة بالدور القيادي المتنامي الذي أظيرتو دول المنطقة والمتأثرة بصورة مباشرة بالقرصنة ،وذلك
المدارة إقميمياً ىي وحدىا التي ستكون مستدامة عمى المدى الطويل ،وفي
في اعتراف بأن الحمول ُ
ىذا السياق ،أشاد المشاركون كذلك عمى حكومة اإلمارات العربية المتحدة الستضافتيا المؤتمر
الثاني رفيع المستوى لمقطاعين العام والخاص في دبي خالل شير يونيو .2102
التقدم المحرز عمى األرض في الصومال
أقر المشاركون كذلك ب التقدم الممموس الذي تم إح ارزه في مجال مكافحة القرصنة عمى البر وفي البحر وذلك
منذ انعقاد المؤتمر األول لمقطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة في دبي خالل شير أبريل من العام
الماضي.
أ .أثنى المشاركون عمى االنجازات التي حققتيا القوات الصومالية وقوات االتحاد األفريقي في
الصومال ( )AMISONإلعادة فرض السمم واألمن عمى األرض في الصومال ،حيث أسيمت ىذه
القوات في محاربة قوات حركة الشباب ومواصمة تحسين الوضع األمني في البالد وخاصة في

مقديشو ،كما أسيمت في تقديم فرصة تاريخية إلى الصومال وشركائيا الدوليين لممضي قدماً نحو

االستقرار واإلدارة الفعالة والتنمية االقتصادية في البالد.

ب .أفاد المشاركون بعمميم بالجيود التي تبذليا السمطات اإلقميمية والمحمية ومن ضمنيا جالمودوج
وبوتالند وصوماليالند وذلك لمواجية أنشطة القرصنة بالتعاون مع القوات البحرية الدولية ،كما
شجعوا الشركاء الدوليين عمى تقديم الدعم والمساعدة لممبادرات المحمية الرامية لمكافحة القرصنة
وانعاش التنمية االقتصادية عمى السواحل.

ت .أثنى المشاركون عمى الجيود المبذولة من قبل القوات البحرية المشتركة ،والقوات البحرية التابعة
لالتحاد األوروبي ( ،)EUNAVFORوقوات حمف شمال األطمسي ( ،)NATOوغيرىا من القوات

البحرية الدولية لمكافحة القرصنة عمى السواحل الصومالية وقبالتيا ،كما رحب المشاركون بتوسيع
نطاق ميام القوات البحرية التابعة لالتحاد األوروبي فيما يتعمق بالقضاء عمى مواقع اإلمداد
الموجيستية لمقراصنة عمى خط الساحل ،وأشاروا كذلك إلى األنشطة التي تبذليا القوات البحرية
الدولية لتخفيض عدد ىجمات القراصنة ودعم حرية المالحة البحرية.

تحقيق توجه شامل
أقر المشاركون بالحاجة المتزايدة نحو تحقيق توجو شامل لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال من قبل
المجتمع الدولي ،ومن ضمن ذلك المدخالت المحددة المقدمة من قبل الدول والمنظمات الدولية وقطاع

المالحة البحرية العالمي ،وفي ىذا السياق أشار المشاركون إلى:
أ .اإلقرار بالتطور المستمر لالستجابات القانوينة والقضائية لمقرصنة في البحار ،وبالمحاكمات التي
تمت ألكثر من  0011من القراصنة في  20دولة ،إال أن ىناك حاجة إلى إحراز المزيد من التقدم،
بما في ذلك ما يتعمق بتطوير نظام المالحقة القضائية واالعتقال في الصومال .وأشاروا بصورة

خاصة إلى جيود حكومات سيشيل وكينيا والجيود المقبمة لموريشوس وتنزانيا في ضمان محاكمة

الق ارصنة المحتجزين لدييا ،ودعوا جميع الدول ،وخاصة دول العمم ،إلى دراسة إمكانية محاكمة
القراصنة.
وفي ىذا السياق فقد شجع المشاركون األنشطة الميمة التي يقوم بيا مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة ( )UNODCوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPفي دعم محاكمة
واعتقال القراصنة المشتبو بيم ،ودعم األمن في الصومال ونظاميا القضائي ككل.

ب .التشجيع عمى التقدم المتواصل المحرز في مجال التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في
مكافحة القرصنة ،بما في ذلك زيادة المساىمات المالية المتزايدة من قبل مبادرات قطاع الصناعة

البحرية ،ومن ضمن ذلك تمك المبادرات المتعمقة باليابسة في الصومال ،ورحبوا بالمبادرة التي تنوي
موانئ دبي العالمية إطالقيا وغيرىا من مبادرات الشركاء اآلخرين اإلقميميين في قطاع الصناعة
البحرية والرامية إلى تعزيز التنمية االقتصادية في المجتمع الصومالي الساحمي.
ت .اإلشادة بقطاع النقل البحري في تنفيذه ألفضل الممارسات اإلدارية فيما يخص مكافحة القرصنة،
والتي تمت اإلشارة إلييا عمى أنيا واحدة من العناصر المركزية في تخفيض عدد اليجمات الناجحة

التي يقوم بيا القراصنة ،ودعوا إلى مواصمة تنفيذ ىذه الممارسات ،بما في ذلك اإلخطار عن

نشاطات القرصنة .وأشاروا أيضاً إلى الحاجة إلى استطالع السبل التي يمكن من خالليا وضع
أفضل الممارسات اإلدارية فيما يخص السفن الصغيرة ،ومن ضمن ذلك مراكب الصيد التي تعتبر

جوىرية بالنسبة لمتجارة المحمية واإلقميمية ،كما أشاروا إلى دور العناصر األمنية الخاصة والذين يتم
التعاقد معيم في مجال مكافحة القرصنة.
ث .الترحيب بالدعم المتزايد لتطوير قدرات الصومال لقيادة استجابة وطنية صومالية لمكافحة القرصنة
تكون قابمة لمتطبيق وبما يتوافق مع األمن الوطني وخطة االستقرار .وأشاروا بصورة خاصة إلى
جيود االتحاد األوروبي في إطالق برنامج بناء القدرات اإلقميمي الخاص بالصومال ،كما أشاروا

إلى مدونة جيبوتي لقواعد السموك بشأن قمع القرصنة والسطو المسمح ضد السفن عمى أنيا مكون
أساسي لبناء القدرات البحرية اإلقميمية ،كما أشادوا عمى المباردة التي تم اتخاذىا من قبل المنظمة
بناء عمى الشراكات االستراتيجية التي تم
البحرية الدولية ( )IMOلدعم آليات تنفيذ مدونة جيبوتي ً
تنسيقيا مؤخ اًر ،والتي أقيمت بين المنظمة البحرية الدولية ووكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي.

الجهود الدولية
أثنى المشاركون عمى المجموعة الواسعة من اآلليات والمبادرات التي تدعم االستجابة الدولية لمقرصنة
البحرية ،وأقر المشاركون بصورة خاصة بـ:

أ .الجيود التي تم بذليا من قبل المنظمات اإلقميمية في مكافحة القرصنة البحرية وفي دعم الصومال
ومن ضمن ذلك الييئة الحكومية لمتنمية ،واالتحاد األفريقي ،والجامعة العربية ،ومفوضية المحيط
اليندي ،ومجمس التعاون الخميجي.
ب .فريق االتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال ( )CGPCSومجموعات العمل الخمسة
التابعة لو ،عمى أنيم الييئة الدولية التي يمكن من خالليا الوصول إلى حل شامل لمشكمة القرصنة

البحرية.

ت .الصندوق االستئماني الخاص بدعم مبادرات الدول في مجال مكافحة القرصنة والتابع لفريق
االتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال ،وتمقى إلى اآلن نحو  01مميون دوالر أمريكي
منذ تأسيسو في يناير  ،2101وتم صرف نحو  01.1مميون دوالر أمريكي منيا إلى اآلن ،كما

أثنى المشاركون عمى الدول ومنظمات القطاع الخاص عمى دعميا المالي لمصندوق.

وفي ىذا السياق أشار المشاركون إلى مقترح دولة اإلمارات بجعل ىذا الصندوق االستئماني
األساس الذي سيتم من خاللو تطوير القدرات البحرية لمصومال ،وذلك حتى تتمكن السمطات
الصومالية من ضمان السالمة البحرية في مياىيا اإلقميمية ،كما رحب المشاركون بنية دولة
اإلمارات االلتزام بتقديم مبمغ مميون دوالر أمريكي إضافية ليذا الغرض.
ث .سمسمة القمم العالمية رفيعة المستوى حول االستقرار في الصومال ،ومن ضمن ذلك :مؤتمر لندن
حول القرصنة ،ومؤتمر إسطنبول الثاني حول الصومال ،ومؤتمر اإلمارات العربية المتحدة الثاني

حول القرصنة ،حيث برىنت ىذه القمم وبصورة واضحة لمشعب الصومالي ولمعالم أجمع أن حقبة
امتناع العالم عن المشاركة في الصومال قد انتيت ،وأوضح المجتمع الدولي أنو سيقف مستعداً
لتقديم دعم فعال وموثوق إلى الصومال وبالصورة المطموبة ،ورحب المشاركون بعقد مؤتمر بيرث

حول مكافحة القرصنة في أستراليا خالل شير يوليو المقبل.

ج .شجع المشاركون جميع الدول وأصحاب المصمحة عمى مواصمة وتطوير مشاركة المعمومات عبر
قاعدة بيانات االنتربول حول القرصنة البحرية العالمية ،وذلك بيدف تسييل التحقيقات والمالحقات

القضائية الخاصة بالقرصنة.

ح .تمت دعوة المشاركين إلى احترام القانون الدولي ذات الصمة بالتعامل مع الحوادث المتصمة بأفعال
القرصنة في المياه الدولية.

األولوليات الجديدة لمعالجة مسألة التهديد الناجم عن القرصنة
ذكر المشاركون المجاالت ذات األولوية التالية والتي يجب بذل الجيود فييا بيدف إنياء التيديد الناجم عن
القرصنة قبالة السواحل الصومالية ،وىي:
أ .المجال اإلنساني :رحب المشاركون بالمبادرات الجديدة الرامية لمقضاء عمى معاناة البحارة
المح تجزين وعائالتيم ،وبصورة خاصة مبادرة جميورية كوريا الرامية إلى إيجاد سبل جديدة لتقديم
الدعم في سياق مجموعة العمل رقم  1التابعة لفريق االتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل
الصومال.

ب .تطوير القدرات البحرية اإلقميمية :أشار المشاركون إلى ضرورة إيالء المزيد من االىتمام لدعم
تطوير القدرات الصومالية بيدف مكافحة القرصنة ،مع المحافظة في ذات الوقت عمى جيود بناء

القدرات الجارية حالياً من قبل الدول التي وقعت عمى مدونة جيبوتي لقواعد السموك والرامية إلى
التنفيذ الناجح لممدونة في المنطقة.

ت .مواصمة التقدم السياسي في الصومال :دعا المشاركون إلى مواصمة تحقيق التقدم في الصومال،
وشددوا بصورة خاصة عمى الحاجة إلى إتمام المرحمة االنتقالية في  21أغسطس .2102
ث .التزامات مالية جديدة واالستثمار في الصومال ودول المنطقة :دعا المشاركون إلى تقديم المزيد من
االلتزامات المالية من الدول وقطاع الصناعة البحرية العالمي بيدف دعم مكافحة القرصنة ،وشجعوا

االستثمارات الجديدة في الصومال لضمان جني ثمار التقدم االقتصادي واالزدىار الناجم عن السمم
الذي تم تحقيقو في مقديشو.

