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  )٢٠٠٨( ١٨١٦ القرار    
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢ يف املعقودة ٥٩٠٢ جلسته يف األمن جملس اختذه الذي    

  
  األمن، جملس إن  
  الصومال، يف احلالة بشأن رئيسه بيانات إىلو السابقة قراراته إىل يشري إذ  
 علــى املــسلح والــسطو القرصــنة أعمــال تــشكله الــذي اخلطــر الــشديد قلقــه يــثري وإذ  
 وأمــان بــسرعة الــصومال إىل اإلنــسانية ساعداتاملــ يــصالإل هتديــدات مــن ختلقــه ومــا ،الــسفن
  ،الدولية لمالحةلو التجارية البحرية الطرق سالمةلو ،وفعالية

 سـيما  ال البحر، يف املسلح والسطو القرصنة أعمال استمرار إزاء قلقه عن يعرب وإذ  
 الدوليـة  البحريـة  لمنظمـة ل الفـصلية  ريرتقـا ال ترصـده  الـذي  النحـو  على الصومال، سواحل قبالة
  ،٢٠٠٥ عام منذ

 القرصــنة مكافحــة علــى املنطبــق القــانوين اإلطــار حيــدد الــدويل القــانون أن يؤكــد وإذ  
 املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  جتـسده  مـا  حنـو  علـى  البحريـة  األنـشطة  مـن  ذلـك  وغـري  املسلح والسطو
  ،)“االتفاقية”( ١٩٨٢ ديسمرب/األول كانون ١٠ املؤرخة البحار لقانون

 ذلــك يف مبــا القرصــنة، بقمــع املتــصلة الــدويل القــانون أحكــام جديــد مــن يؤكــد وإذ  
 التـام إىل أقـصى حـد        للتعـاون  توجيهيـة  مبـادئ  تـوفر    األحكـام  هذه أن إىل يشري وإذ االتفاقية،

 الدولـة،  واليـة  نطاق خارج آخر انمك أي يف أو البحار أعايل يف القرصنة قمع سبيل يف ممكن
 بأعمـال  قيامهـا  يف ُيـشتبه  أو تقـوم  الـيت  الـسفن  اعتالء احلصر، ال املثال سبيل على ذلك، يف مبا

 بغيـة  األعمـال  تلـك  يرتكبـون  الـذين  األشـخاص  علـى  والقـبض  واحتجازهـا  وتفتيـشها ،  قرصنة
  مقاضاهتم،

 
  

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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 الـسياسي  واستقالله قليميةاإل وسالمته الصومال لسيادة احترامه جديد من يؤكد وإذ  
  ووحدته،
 احلكومـة  قـدرة  وعـدم  الـصومال، لوضع املتأزم الذي ميـر بـه        اأخذ بعني االعتبار    ي وإذ  
 الواقعـة  الدوليـة  البحريـة  املمرات وتأمني حراسة أو القرصنة أعمال منع على االنتقالية االحتادية

  ،اإلقليمية مياهه يف أو الصومال سواحل قبالة
إزاء احلـوادث األخـرية الـيت تعرضـت فيهـا سـفن العتـداءات                اسـتيائه  نعـ  يعرب وإذ  

 ذلـك  يف مبـا  سـواحله،  قبالـة  البحـار  أعـايل  ويف للـصومال  اإلقليمية املياه يفوعمليات اختطاف   
ــداء ــى االعت ــامج حلــساب تعمــل ســفن عل ــة برن ــد العــاملي األغذي ــسفن مــن والعدي ــة ال  التجاري

 وغريهـا  الغذائيـة  املعونـة  يصال االعتداءات بالنسبة إل   لتلك الوخيمة لعواقبإزاء ا و واختطافها،
 مـن  تـشكله  ومـا  وفعاليـة،  وأمـان  بـسرعة  الصومال شعب إىل اإلنسانية املساعدات أشكال من

  وشحناهتا، وركاهبا وأطقمها السفن على جسيمة أخطار
 ،٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلـول  ١٨ و ٢٠٠٧ يوليـه /متوز ٥ املؤرختني الرسالتني إىل يشري وإذ  
 القرصـنة  مـشاكل  بـشأن  الدوليـة،  البحريـة  للمنظمـة  العام األمني من العام األمني إىل املوجهتني

 الـذي  ،)٢٥( ١٠٠٢ ألف - الدولية البحرية املنظمة مجعية قرار وإىل الصومال، سواحل قبالة
 ملنــع جهودهــا بتكثيــف الــدويل، القــانون أحكــام أن تقــوم ضــمن علــى بقــوة احلكومــات حيــث
 الــبالغ إىل يــشري وإذ ارُتكبــت، حيثمــا الــسفن علــى املــسلح والــسطو القرصــنة لأعمــا وقمــع
 يوليـه  /متـوز  ١٠ يف العـاملي  األغذيـة  وبرنـامج  الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  أصـدرته  الـذي  املشترك
٢٠٠٧،  

ــام األمــني برســالة علمــا حيــيط وإذ   ــيس إىل الع ــشرين ٩ املؤرخــة األمــن، جملــس رئ  ت
 دوليـة  مساعدة حتتاج االنتقالية االحتادية الصومال حكومة بأن تفيد اليت ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

  املساعدة، بتلك وترحب املشكلة لتلك للتصدي
 لـدى  الـصومال  جلمهوريـة  الـدائم  املمثـل  وجههـا  الـيت  بالرسـالة  أيـضا  علما حييط وإذ  
 ألمـن ا جملـس  فيهـا  وأبلـغ  ،٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  ٢٧ يف األمـن  جملـس  رئـيس  إىل املتحدة األمم
 اإلقليميـة  امليـاه  لتـأمني  عاجلـة  مـساعدة  تلقـي  علـى  االنتقالية االحتادية الصومال حكومة مبوافقة

  واملالحة، البحري الشحن أنشطة سالمة لضمان الصومال سواحل قبالة الدوليةاملياه و
 اإلقليميـــة امليـــاه يف الـــسفن علـــى املـــسلح والـــسطو القرصـــنة حـــوادث أن يقـــرر وإذ  
 هــذا وأن الــصومال، يف الوضــع تفــاقم إىل تــؤدي ســواحله قبالــة البحــار ايلأعــيف و للــصومال
  املنطقة، يف الدوليني واألمن السلم على خطرا يشكل زال ما الوضع
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  املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب يتصرف وإذ  
 امليـاه  يف الـسفن  علـى  املـسلح  والـسطو  القرصـنة  أعمـال  مجيع ويشجب يدين - ١  
  سواحله؛ قبالة البحار أعايليف و للصومال يةاإلقليم

 البحـار  أعـايل  يف عـسكرية ا ال وطائراهتـ ها احلربيـة    سـفن  تعمـل    الـيت  الـدول  حيث  - ٢  
 والــسطو القرصــنة أعمــال إزاء اليقظــة تــوخي علــى الــصومال ســواحل قبالــة اجلــوي اجملــال ويف

 البحريــة الطــرق باســتخدام املهتمــة الــدول خــاص بــشكل يــشجع الــسياق، هــذا ويف املــسلح،
 والـسطو  القرصـنة  أعمال لردع جهودها وتنسيق تكثيف على الصومال سواحل قبالة التجارية
  االنتقالية؛ االحتادية احلكومة مع بالتعاون البحر يف املسلح

 الدوليــة، البحريــة املنظمــة ومــع بينــها، فيمــا التعــاون علــى الــدول مجيــع حيــث  - ٣  
 يف املـسلح  والـسطو  القرصـنة  أعمـال  بـشأن  احلـال، مقتـضى    املعنية حسب    اإلقليمية واملنظمات

 وعلـى   الـشأن،  هبـذا  املعلومات وتبادل الصومال، سواحل قبالة البحار أعايل ويف اإلقليمية املياه
 يعتـدي  أو يهـددها  الـيت  الـسفن  إىل،  الدويل لقانون لألحكام املناسبة من ا    وفقاتقدمي املساعدة،   

  املسلح؛ السطو مرتكبو أو القراصنة عليها
 فيهـا  مبـا ،  املعنيـة  املنظمـات  مـع  بالتعـاون  ، أن تعمـل   علـى  الدول كذلك حيث  - ٤  
 الـدول  هـذه  أعـالم  محـل  هلا حيق اليت السفن أطقم حصول كفالة على الدولية، البحرية املنظمة
 وجتنـب  الدفاعيـة  التقنيـات  وعلـى  واتقائهـا  األخطـار  تفـادي  ل املناسـبني  والتـدريب  التوجيه على

  ؛ ذلكأمكن كلما املنطقة
 تقـدمي  إىل الدوليـة،  البحريـة  املنظمـة  فيهـا  مبـا  املعنيـة،  واملنظمـات  الدول يدعو  - ٥  
 قـدرات  لتحـسني  طلبـها،  علـى  بنـاء  اجملـاورة،  الـساحلية  والـدول  الـصومال  إىل التقنيـة  املساعدة
 القرصــنة مكافحــة ذلــك ويــشمل البحــري، واألمــن الــسواحل أمــن كفالــة علــى الــدول تلــك
  هلا؛ اجملاورة والسواحل الصومال سواحل قبالة املسلح ووالسط

ــدابري أن يؤكــد  - ٦   ــرة مبوجــب املفروضــة الت ــرار مــن ٥ الفق  )١٩٩٢( ٧٣٣ الق
 علـى  تنطبـق  ال )٢٠٠٢( ١٤٢٥ القـرار  مـن  ٢ و ١ الفقـرتني  يف التفـصيل  من مبزيد ترد اليتو

 يف املـذكورة  ألغـراض  مـن أجـل ا     لالصوما إىل جيري تقدميها حصراً     اليت التقنية املساعدة لوازم
 الفقــرتني يف عليــه املنــصوص لإلجــراء وفقــا التــدابري تلــك مــن تــستثىن والــيت أعــاله، ٥ الفقــرة
  ؛)٢٠٠٧( ١٧٧٢ القرار من ١٢ و )ب( ١١

 أن تقــوم القــرار، هــذا تــاريخ مــن اعتبــارا أشــهر ســتة ملــدة وجيــوز، أنــه يقــرر  - ٧  
 يف املـسلح  والـسطو  القرصـنة  مكافحـة  علـى  االنتقاليـة  ةاالحتادي احلكومة مع تتعاون اليت لدولا
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 إىل بـشأهنا  مسبقا إشعارا االنتقالية االحتادية احلكومة تقدم واليت الصومال، سواحل قبالة البحر
  :يلي مبا العام، األمني

 املـسلح  والـسطو  القرصـنة  أعمـال  قمع بغرض للصومال اإلقليمية املياه دخول  )أ(  
 األحكــام املناســبة مــن سمح تــالــيت بالقرصــنة املتعلقــة اإلجــراءات عمــ تــسق يبــشكل البحــر، يف

  البحار؛ أعايل يف باختاذها الدويل القانون
 وبــشكل للــصومال، اإلقليميــة امليــاه داخــلاســتخدام مجيــع الوســائل الالزمــة    )ب(  
ــالــيت بالقرصــنة املتعلقــة اإلجــراءات مــع متــسق  الــدويل القــانون األحكــام املناســبة مــن  سمح ت
  املسلح؛ والسطو القرصنة أعمال لقمع البحار، أعايل يف اذهاباخت

 لكـي   املناسـبة  اخلطـوات  اختـاذ  التعاون هذا إطار يف الداخلة الدول من يطلب  - ٨  
 حرمـان  ٧ الفقـرة  يف الـوارد  لـإلذن  وفقا هبا تقوم اليت اإلجراءات يترتب عمليا على     أالتضمن  
  احلق؛ ذلكب اإلخالل أو الربيء املرور حق من ثالثة دولة أي سفن

 ال يـسري إال فيمـا يتـصل بالوضـع يف            القـرار  هـذا  يف املمنوح اإلذن أن يؤكد  - ٩  
 القـانون  مبوجـب  املقـررة  مسؤولياهتا أو التزاماهتا أو األعضاء الدول حقوق ميس وال،  الصومال
 ،ضـع آخـر    يتعلق بـأي و    فيما االتفاقية، عليها تنص التزامات أو حقوقة  أي ذلك يف مبا الدويل،
 كـذلك  ويؤكـد  عـريف،  دويل لقـانون  منـِشئا  ُيعتـرب  ال اإلذن ذلـك  أن على خاصة بصفة ويشدد

 املوجهـة  ٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  ٢٧ املؤرخـة  الرسـالة  تلقي عقب إال ُيمنح مل املذكور اإلذن أن
 أحـال  والـيت  املتحـدة  األمـم  لـدى  الـصومال  جلمهوريـة  الدائم املمثل من األمن جملس رئيس إىل
  ذلك؛ على االنتقالية االحتادية احلكومة موافقة افيه

 مـع  إجراءاهتـا  بتنـسيق  أعـاله،  ٧ و ٥ بالفقرتني عمال تقوم، أن بالدول يهيب  - ١٠  
  اإلجراءات؛ تلك يف املشتركة األخرى الدول

ــع يهيــب  - ١١   ــدول، جبمي ــم دول وخباصــة ال ــاء ودول العل ــدول املين ــساحلية وال  ال
 والـدول  مرتكبوهـا،  أو املـسلح  والـسطو  القرصـنة  أعمـال  ضـحايا  جنـسيتها  حيمـل  اليت والدول
 أن الوطنيـة،  والتـشريعات  الدويل لقانون مبوجب ا  الصدد، هذا يف والية هلا يكون اليت األخرى
 والـسطو  القرصـنة  أعمـال  عن املسؤولني األشخاص أمر يف والتحقيق الوالية، إثبات يف تتعاون
 القـانون  ذلـك  يف مبـا  املنطبق، الدويل للقانون وفقا اهتم،ومقاض الصومال، سواحل قبالة املسلح
 الترتيبـات  الختـاذ  العـون  تقـدمي  بطـرق شـىت منـها        املـساعدة  تبـذل  وأن اإلنـسان،  حلقوق الدويل
 علـيهم  اجملـين  مثـل  ولنفوذهـا،  لواليتـها  اخلاضـعني  باألشـخاص  يتعلـق  فيما واللوجستية القانونية
  القرار؛ هذا مبوجب هبا املضطلع العمليات نتيجة احملتجزين واألشخاص والشهود
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 جملــس تبلــغ أن االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة مــع املتعاونــة الــدول إىل يطلــب  - ١٢  
 الــسلطة ممارســة إطــار يف هبــا تقــوم الــيت األعمــال يف احملــرز بالتقــدم أشــهر ٣ غــضون يف األمــن

  أعاله؛ ٧ الفقرة يف عليها املنصوص
ــ األمــني إىل يطلــب  - ١٣   ــ أن امالع  هــذا اختــاذ مــن أشــهر مخــسة غــضون يف م،ديق
 يف املـسلح  والسطو بالقرصنة يتعلق فيما احلالة وعن تنفيذه، عن األمن جملس إىلاً  تقرير القرار،
  الصومال؛ سواحل قبالة البحار أعايليف و اإلقليمية املياه

 جملـس  إىل إحاطـة  يقـدم  أن الدوليـة  البحريـة  للمنظمـة  العـام  األمني إىل يطلب  - ١٤  
راعـاة  امل مـع  املتـضررة،  الـساحلية  الـدول  مجيع مبوافقة حاالت، من إليه يرد ما إىل تستند   األمن

 والـسطو  بالقرصـنة  يتعلـق  فيمـا  احلالـة  بـشأن  القائمة واإلقليمية الثنائية التعاون ترتيباتالواجبة ل 
  املسلح؛

 جتديــد يف االقتــضاء، حــسب ، الوضــع والنظــراســتعراض اعتزامــه عــن يعــرب  - ١٥  
 االحتاديــة احلكومــة طلــب علــى بنــاء إضــافية، ملــدد أعــاله ٧ الفقــرة عليهــا تــنص الــيت الــسلطة

  االنتقالية؛
  .نظره قيد املسألة هذه يبقي أن يقرر  - ١٦  

  


