
S/RES/1838 (2008)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
7 October 2008 
 
 

 

 
08-53882 (A) 

*0853882* 

  )٢٠٠٨ (١٨٣٨القرار     
ــسته        ــذه جملـــــس األمـــــن يف جلـــ ــودة يف ٥٩٨٧الـــــذي اختـــ /  تـــــشرين األول٧ املعقـــ

  ٢٠٠٨  أكتوبر
  

  إن جملس األمن،  
  ،)٢٠٠٨ (١٨١٦و ) ٢٠٠٨ (١٨١٤ إىل قراريه إذ يشري  
انتــشار أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر يف اآلونــة ري قلقــه الــشديد ثيــوإذ   

قبالة سواحل الصومال، والتهديد اخلطري الـذي يـشكله ذلـك علـى إيـصال       األخرية ضد السفن    
ــة إىل الــصومال، ساعدات اإلنــسانيةاملــ ــة وســالمة    وعلــى بــسرعة وأمــان وفعالي املالحــة الدولي

ــى حنــو       ــيت جتــري عل ــشطة صــيد األمســاك ال ــى أن ــة، وعل ــة التجاري يتماشــى مــع   الطــرق البحري
  الدويل،  القانون

أسـلحة  وتنفـذ باسـتخدام     يضا أن أعمال القرصـنة تـزداد عنفـا           أ وإذ يالحظ مع القلق     
أثقل يف منطقة أوسع قبالة سواحل الصومال، وباستعمال وسائط بعيدة املدى من قبيل الـسفن               

  األم، مع إظهار قدر أكرب من الدقة يف التنظيم وطرق اهلجوم،
مكافحـة   علـى     املنطبـق  حيـدد اإلطـار القـانوين       أن القانون الدويل   من جديد  وإذ يؤكد   

اتفاقيـة  جتـسده  على حنو ما  وغري ذلك من األنشطة البحرية       القرصنة والسطو املسلح يف البحر،    
  ،)“االتفاقية” (١٩٨٢ديسمرب / األولكانون ١٠األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 

 ٢٠٠٧ نـوفمرب / علـى املـسامهة الـيت قدمتـها بعـض الـدول منـذ تـشرين الثـاين                  وإذ يثين   
قيـام االحتـاد األورويب، بإنـشاء وحـدة         علـى   القوافل البحرية لربنـامج األغذيـة العـاملي، و        حلماية  
مايـة الـيت تقـوم هبـا بعـض الـدول األعـضاء يف االحتـاد                 احلراقبـة و  أنـشطة امل  دعـم   مهمتـها   تنسيق  

 حمتملــة لالحتــاد عمليــة حبريــةعلــى مــا جيــري مــن ختطــيط لواألورويب قبالــة ســواحل الــصومال، 
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 مـن أجـل تنفيـذ القـرارين         مبادرات دولية أو وطنيـة أخـرى      من  الوة على ما ُيتخذ     ع،  األورويب
  ،)٢٠٠٨ (١٨١٦و ) ٢٠٠٨ (١٨١٤

مؤخرا عن هيئات إنسانية بأن ثالثة ماليني ونـصف املليـون مـن    إىل ما ورد     شرييوإذ    
الــصوماليني سيــصبحون معتمــدين علــى املعونــة الغذائيــة اإلنــسانية حبلــول هنايــة العــام، وأن          
املتعهــدين البحــريني العــاملني حلــساب برنــامج األغذيــة العــاملي لــن يقومــوا بتوصــيل املعونــات    

أمـن  كفالـة   علـى  وإذ يعـرب عـن تـصميمه    الغذائية إىل الصومال بدون حراسـة سـفن حربيـة،           
 إىل أنـه طلـب إىل       وإذ يـشري  ،   يف األمـد الطويـل     إمدادات برنامج األغذية العـاملي إىل الـصومال       

ــام  ــرار األمــني الع ــامج      ١٨١٤ يف الق ــة لربن ــل البحري ــة القواف ــة حلماي ــود املبذول ــدعم اجله  أن ي
  األغذية العاملي،

 احترامـــه لـــسيادة الـــصومال وســـالمته اإلقليميـــة واســـتقالله  وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  
  ووحدته، السياسي
مـــن رئـــيس  املوجهـــة ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول١ بالرســـالة املؤرخـــة وإذ حيـــيط علمـــا  

ــصومال  ــام لألمــم املتحــدة   إىل األال ــيت مــني الع ــة    وال يعــرب فيهــا عــن تقــدير احلكومــة االحتادي
 وعــن اســتعداد احلكومــة للنظــر يف ،مــساعدةملــا يقدمــه للــصومال مــن االنتقاليــة جمللــس األمــن 

مـسبقة أخـرى إىل جانـب       وتقـدمي إشـعارات      ،املنظمات اإلقليميـة  ومع  ،  خرىأالعمل مع دول    
كافحـة القرصـنة   مل، )٢٠٠٨ (١٨١٦ مـن القـرار   ٧قا للفقرة   اليت سبق تقدميها، وف   اإلشعارات  

  والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال،
ــه رحــــب يف  إىلوإذ يــــشري   ــؤرخ   أنــ ــان رئيــــسه املــ ــبتمرب / أيلــــول٤ بيــ  ٢٠٠٨ســ

)S/PRST/2008/33 (  بتوقيـــع اتفـــاق ســـالم ومـــصاحلة يف جيبـــويت، وأثـــىن علـــى الـــسيد أمحـــد
ــه مــن جهــود   لخلــاص لألمــني العــام اهللا، املمثــل ا عبــد ولــد مــستمرة،  لــصومال، علــى مــا يبذل
   أمهية تشجيع التوصل إىل تسوية شاملة ودائمة يف الصومال،يؤكد وإذ

ســـبتمرب /أيلـــول ٤إىل أنـــه أحـــاط علمـــا، يف بيـــان رئيـــسه املـــؤرخ  وإذ يـــشري أيـــضا   
)S/PRST/2008/33( م املتحـــدة ، بطلـــب الطـــرفني الـــوارد يف اتفـــاق جيبـــويت بـــأن تـــأذن األمـــ

إىل وإذ يتطلــع  يومــا، بنــشر قــوة دوليــة لتحقيــق االســتقرار، ١٢٠وتــضطلع، يف غــضون فتــرة 
إيـراد  ال سـيما إىل      يوما من إقرار البيان،      ٦٠األمني العام يف غضون     ن يقدمه   أاملطلوب   تقريرال

ــسيات     ــددة اجلن ــوة متع ــق،  وصــف تفــصيلي وجــامع لق ــة التحقي وعــرض مفهــوم مفــصل  ممكن
  ،  أن تضطلع هبالألمم املتحدةميكن  إطار عملية حلفظ السالم يفللعمليات 
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 أن الـــسالم واالســـتقرار وتعزيـــز مؤســـسات الدولـــة والتنميـــة االقتـــصادية وإذ يؤكـــد  
ظــروف تتــيح  واالجتماعيــة واحتــرام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون، أمــور ضــرورية لتهيئــة 

  الصومال،  قبالة سواحل يف البحرالقضاء التام على أعمال القرصنة والسطو املسلح
 أن حـــوادث القرصـــنة والـــسطو املـــسلح علـــى الـــسفن يف امليـــاه اإلقليميـــة  وإذ يقـــرر  

أن وللصومال ويف أعايل البحار قبالة سواحل الصومال تـؤدي إىل تفـاقم الوضـع يف الـصومال،      
  السلم واألمن الدوليني يف املنطقة، على يشكل خطرا وضع ما زال هذا ال

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،تصرفوإذ ي  
 أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح علــى  جلميــعيكــرر تأكيــد إدانتــه وشــجبه   - ١  
  قبالة سواحل الصومال؛يف البحر السفن 

 بالدول املهتمة بـأمن األنـشطة البحريـة أن تـشارك بنـشاط يف مكافحـة                 يهيب  - ٢  
ة سواحل الصومال، عن طريق القيام على وجـه اخلـصوص   أعمال القرصنة يف أعايل البحار قبال   

  ؛“االتفاقية” يف املبنيوطائرات عسكرية، وفقا للقانون الدويل، على النحو حربية بنشر سفن 
وطائراهتـا العـسكرية يف أعـايل البحـار         احلربية  لدول اليت تعمل سفنها     با يهيب  - ٣  

يف أعـايل البحـار واجملـال اجلـوي قبالـة      ويف اجملال اجلوي قبالـة سـواحل الـصومال أن تـستخدم،       
شى مع القانون الدويل، على النحو املـبني يف         ايتم مباوسائل الالزمة،   سواحل الصومال، مجيع ال   

   ؛القرصنة ، من أجل قمع أعمال“االتفاقية”
 الدول اليت لديها قدرة علـى مكافحـة أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح                  حيث  - ٤  

قــرار ال وفقــا ألحكــام ،ن يف ذلــك مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف البحــار، علــى أن تتعــاو
  ؛)٢٠٠٨ (١٨١٦

الدول واملنظمات اإلقليمية على أن تواصل، وفقـا ألحكـام القـرار             أيضا   حيث  - ٥  
لربنامج األغذية العـاملي، الـيت      التابعة  ، اختاذ إجراءات حلماية القوافل البحرية       )٢٠٠٨ (١٨١٤
  املساعدة اإلنسانية إىل السكان املتضررين يف الصومال؛إيصال يف حيوية أمهية تكتسي 
 تنفيذا ملا طلبته على وجه اخلصوص املنظمـة البحريـة الدوليـة يف              ، الدول حيث  - ٦  
للـسفن الـيت حيـق هلـا     وتوجيهـات   نصائحعلى أن تقدم حسب االقتضاء ، A-1002 (25)قرارها 

اإلجـراءات   لكـي حتمـي نفـسها مـن االعتـداء أو          بشأن التـدابري االحترازيـة املناسـبة        رفع علمها   
ــة        ــر قبالـ ــي تبحـ ــداء وهـ ــر االعتـ ــداء أو خلطـ ــذها إذا تعرضـــت لالعتـ ــا أن تتخـ ــي هلـ ــيت ينبغـ الـ

  الصومال؛ سواحل
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  أن تنـــسق إجراءاهتـــا عمـــال بـــالفقراتاإلقليميـــة  بالـــدول واملنظمـــات يهيـــب  - ٧  
   أعاله؛٥ و ٤ و ٣

يف الوضـع   رار ال تسري إال فيما يتصل ب       هذا الق   الواردة يف  حكاماألأن  يؤكد    - ٨  
مبوجـب القـانون    املقـررة    اأو مـسؤولياهت  ا  أو التزاماهتـ  الدول األعضاء   وال متس حقوق     الصومال

وضـع  ، فيمـا يتعلـق بـأي        “االتفاقيـة ”تـنص عليهـا     الدويل، مبا يف ذلك أية حقوق أو التزامـات          
  قانون دويل عريف؛ ليعترب منشئاالقرار ال هذا أن  ويشدد بصفة خاصة على آخر،

ــع   - ٩   ــرة    يتطلــ ــوب يف الفقــ ــام املطلــ ــني العــ ــر األمــ ــرار  ١٣إىل تقريــ ــن القــ  مــ
ــرب، )٢٠٠٨( ١٨١٦ ــه اســتعراض ا  ويع ــسطو   لوضــع  عــن اعتزام ــق بالقرصــنة وال ــا يتعل فيم

املسلح يف البحر ضد السفن قبالة سواحل الصومال بغية القيام، على وجه اخلصوص، بتجديـد               
بـذلك  طلـب   تلقـي   لفترة إضافية لدى    ) ٢٠٠٨( ١٨١٦ من القرار    ٧قرة  اإلذن املمنوح يف الف   

  احلكومة االحتادية االنتقالية؛من 
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٠  

  
  


