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  )٢٠٠٨ (١٨٤٦القرار     
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢ املعقودة يف ٦٠٢٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
 إن جملس األمن،  

 ١٨١٤ إىل قراراتـه الــسابقة بـشأن احلالـة يف الــصومال، وال سـيما القــرارات     إذ يـشري   
 ،)٢٠٠٨ (١٨٣٨ و) ٢٠٠٨( ١٨١٦ و) ٢٠٠٨(

 القرصــنة والــسطو   أعمــالمــا تــشكلهإزاء  ديد قلقــه الــش  يعــرب عــن اســتمرار إذو  
 اإلنــسانية بــسرعة وأمــان املعونــة الــسفن مــن هتديــد إليــصال  الــيت تــستهدفاملــسلح يف البحــر 

 وللـسفن األخـرى     وفعالية إىل الصومال، وللمالحة الدولية وسـالمة الطـرق البحريـة التجاريـة،            
  ،ة الدولي وفقا للقوانني اليت ُتزاولنشطة صيد األمساكاملعرضة للخطر مبا يف ذلك أ

مته اإلقليميـــة واســـتقالله  احترامـــه لـــسيادة الـــصومال وســـال يؤكـــد مـــن جديـــدوإذ   
 ووحدته، السياسي

 اتفاقيـة   الـذي جتـسده   نحـو   العلـى   ،   أن القـانون الـدويل      كـذلك  وإذ يؤكد مـن جديـد       
 حيـدد   ،)“االتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٠األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة      

اإلطــار القــانوين املنطبــق علــى مكافحــة القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر، وغــري ذلــك مــن    
 األنشطة البحرية،

ــاره    ــضع يف اعتب ــة      وإذ ي ــة االحتادي ــدرة احلكوم ــصومال وعــدم ق ــأزم يف ال  الوضــع املت
 قبالـة   االنتقالية على منـع أعمـال القرصـنة أو حراسـة وتـأمني املمـرات البحريـة الدوليـة الواقعـة                    

 ،ةاإلقليمي همياهسواحل الصومال أو 

 احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة مـن       قدمتها بطلبات املساعدة الدولية اليت      وإذ حييط علما    
ســبتمرب /أيلــول ١، مبــا يف ذلــك الرســالة املؤرخــة   البلــدأجــل مكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل 

عـن تقـدير    أعربـت   املتحـدة الـيت      املوجهة من رئـيس الـصومال إىل األمـني العـام لألمـم               ٢٠٠٨
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 عزمهـا النظـر يف العمـل        عـن  و ة،ساعدا يقدمه مـن مـ     احلكومة االحتادية االنتقالية جمللس األمن مل     
واملنظمــات اإلقليميــة ملكافحــة القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة   األخــرى مــع الــدول 
ــواحل ــصوماسـ ــة  ل الـ ــالة املؤرخـ ــاين ٢٠، والرسـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــيت ٢٠٠٨نـ ــضمنت الـ  تـ
ــرار     طلــب ــد أحكــام الق ــة جتدي ــة االنتقالي ــل ، وطلــب )٢٠٠٨ (١٨١٦احلكومــة االحتادي املمث

 األمـن بـأن يكـون التجديـد ملـدة           نـوفمرب إىل جملـس    /تـشرين الثـاين    ٢٠الدائم للصومال املـؤرخ     
  إضافيا؛شهرا ١٢

ــا كــذلك    ــة إىل األمــ  وإذ حيــيط علم ــام  نيبالرســائل املوجه ــة االحت الع ــن احلكوم ــة م ادي
اليت تقدم إخطارا مسبقا يتعلق بالدول الـيت تتعـاون مـع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف             االنتقالية  

ــة ســواحل الــصومال،      ــدول  مكافحــة القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبال األعــضاء ومــن ال
 ١٢ و ٧ اإلجراءات اليت اختذهتا، على النحو املطلـوب يف الفقـرتني    اجمللس علىاألخرى إلطالع 

ــها احلكومــة     ،)٢٠٠٨ (١٨١٦مــن القــرار   ــة، الــيت قــدمت عن ــدول املتعاون  وإذ يــشجع تلــك ال
 االحتادية االنتقالية إخطارا مسبقا إىل األمني العام، على أن تواصل جهودها،

 أمـن عمليـات إيـصال سـلع برنـامج           كفالـة   علـى  تـصميمه عـن    وإذ يعرب مرة أخرى     
 ،لى املدى البعيد عاألغذية العاملي حبرا إىل الصومال

علــى املــسامهة الــيت قدمتــها بعــض ) ٢٠٠٨ (١٨٣٨إىل أنــه أثــىن يف قــراره  ريوإذ يــش  
 حلماية القوافل البحرية لربنامج األغذية العاملي، وعلـى        ٢٠٠٧نوفمرب  /الدول منذ تشرين الثاين   

تقـوم هبـا     قيام االحتاد األورويب بإنشاء وحدة تنسيق مهمتها دعم أنـشطة املراقبـة واحلمايـة الـيت               
دوليـة  البـادرات   املبعض الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب قبالـة سـواحل الـصومال، وعلـى                  

 ،)٢٠٠٨ (١٨١٦ و) ٢٠٠٨ (١٨١٤من أجل تنفيذ القرارين املتخذة خرى األوطنية الو

أن إحالل السالم واالستقرار يف الصومال، وتعزيز مؤسسات الدولـة، وحتقيـق            وإذ يؤكد     
تــصادية واالجتماعيــة واحتــرام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون أمــور ضــرورية إلجيــاد التنميــة االق

  الظروف الالزمة للقضاء التام على القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال،
 /آب ١٩يف  ) “اتفـاق جيبـويت   ”( واملـصاحلة     بالتوقيع على اتفـاق للـسالم      وإذ يرحب   

حتادية االنتقالية وحتالف إعـادة حتريـر الـصومال، وبتوقيعهمـا            بني احلكومة اال   ٢٠٠٨أغسطس  
أن يالحـظ    وإذ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦على اتفاق مشترك لوقف إطالق النار يف        

 االســتقرار، اتفــاق جيبــويت يــدعو األمــم املتحــدة إىل اإلذن بتــشكيل ونــشر قــوة دوليــة لتحقيــق
ــام عــن الــ   يالحــظ كــذلك   وإذ ــر األمــني الع ــؤرخ تقري ــشرين ١٧صومال امل ــاينت ــوفمرب / الث ن

  ،، مبا يف ذلك توصياته يف هذا الصدد٢٠٠٨
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 الدور الرئيسي الذي تؤديه بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال يف تيـسري               على يثينوإذ    
ســبيل  مينــاء مقديــشو، و علــى إســهام البعثــة يف عــربإيــصال املــساعدة اإلنــسانية إىل الــصومال 

علـــى اخلـــصوص  ميـــسلّوإذ م واســـتقرار دائمـــني يف الـــصومال، حتقيـــق هـــدف إرســـاء ســـال 
  باإلسهامات اهلامة املقدمة من حكوميت أوغندا وبوروندي إىل الصومال،

/  بتنظــيم جلــسة جمللــس األمــن علــى املــستوى الــوزاري يف كــانون األول وإذ يرحــب   
طو املـسلح   للنظـر يف سـبل حتـسني التنـسيق الـدويل يف مكافحـة القرصـنة والـس              ٢٠٠٨ديسمرب  

قبالة سواحل الصومال، وكفالة أن تتوافر للمجتمع الدويل الـسلطات واألدوات املناسـبة لكـي               
 يساعد يف هذه اجلهود،

يـاه  املسفن يف   يف البحر اليت تـستهدف الـ       القرصنة والسطو املسلح     أعمال أن   وإذ يقرر   
ــ ــصوماللة اإلقليمي ــؤدي إىل     ل ــصومال ت ــة ســواحل ال ــاقم الوضــع يف   ويف أعــايل البحــار قبال تف

 م واألمن الدوليني يف املنطقة، ما زال يشكل خطرا على السالالذيالصومال، 

 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

ــد   - ١   ــسطو املــسلح    يكــرر تأكي ــع أعمــال القرصــنة وال ــه وشــجبه جلمي الــيت  إدانت
 ؛ قبالة سواحل الصومالتستهدف السفن يف املياه اإلقليمية ويف أعايل البحار

إزاء االستنتاج الوارد يف تقرير فريق الرصد املعـين بالـصومال            يعرب عن قلقه    - ٢  
 إىل القراصـنة يزيـد مـن     املدفوعـة الفـديات تزايـد     بـأن  ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  
 ؛ قبالة سواحل الصومالأعمال القرصنةتفاقم 

دولية الرامية إىل حتديث توجيهاهتا وتوصـياهتا        جبهود املنظمة البحرية ال    يرحب  - ٣  
إىل صناعة النقـل البحـري وإىل احلكومـات مـن أجـل منـع وقمـع القرصـنة والـسطو املـسلح يف                        
ــدول األعــضاء        ــع ال ــا جلمي البحــر، وإىل إتاحــة تلــك التوجيهــات يف أقــرب وقــت ممكــن عملي

 ؛ العاملة قبالة سواحل الصومالأوساط النقل البحري الدويلو

صناعة النقل البحري وشـركات التـأمني       الدول أن تقوم، بالتعاون مع       ب يهيب  - ٤  
 التوجيـه املناسـبني   املـشورة و   ب لسفن اليت حيق هلـا رفـع علمهـا        زويد ا ، بت املنظمة البحرية الدولية  و

 لعمــل هبــا يف حالــة التعــرض لتهديــدلفيمـا يتعلــق بتقنيــات وتــدابري التجنــب والتــهرب والــدفاع  
 عتداء عند اإلحبار يف املياه الواقعة قبالة سواحل الصومال؛ال باالعتداء أو

 بالدول واملنظمات املعنية، مبا يف ذلك املنظمة البحرية الدوليـة،           كذلك يهيب  - ٥  
 املــساعدة الفنيــة إىل الــصومال والــدول الــساحلية اجملــاورة بنــاء علــى طلبــها مــن أجــل  أن تقــدم
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احلي والبحـري، مبـا يف ذلـك مكافحـة القرصـنة            تعزيز قدرة هذه الدول على ضمان األمن الس       
 والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال والسواحل اجملاورة؛

كـل مـن االحتـاد الروسـي وإسـبانيا والـدامنرك            باملبـادرات الـيت اختـذها        يرحب  - ٦  
ت  واملنظمــاوفرنــسا وكنــدا واململكــة املتحــدة واهلنــد وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة   

 ١٨١٤الدولية ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال عمـال بـالقرارات           املنظمات  اإلقليمية و 
 بــالقرار الــذي اختذتــه منظمــة    ويرحــب، )٢٠٠٨ (١٨٣٨ و) ٢٠٠٨ (١٨١٦و ) ٢٠٠٨(

 حراسـة  منـها    ،حلف مشال األطلـسي مبكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال، جبملـة أمـور                 
حتــاد األورويب يف  بــالقرار الــذي اختــذه اال  خاصــةويرحــب ي، ســفن برنــامج األغذيــة العــامل   

 اعتبـاراً مـن      شـهرا  ١٢ بالشروع يف تنفيذ عملية حبريـة مـدهتا          ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٠
ــسمرب /كــانون األول ــيت توصــل      ٢٠٠٨دي ــة ال ــاملي البحري ــة الع ــامج األغذي ــل برن ــة قواف  حلماي

قمــع أعمــال القرصــنة ل و،املــساعدة اإلنــسانية إىل الــصومال والــسفن األخــرى املعرضــة للخطــر
 ؛والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال

 القيــام، بوســائل منــها تبــادل املعلومــات  بالــدول واملنظمــات اإلقليميــة يهيــب  - ٧  
 جهودها لردع أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح     القنوات الثنائية أو األمم املتحدة، بتنسيقعرب  

قبالة سواحل الـصومال بالتعـاون فيمـا بينـها، ومـع املنظمـة البحريـة الدوليـة وأوسـاط          يف البحر   
  م، واحلكومة االحتادية االنتقالية؛النقل البحري الدويل، ودول العلَ

 أشـهر مـن   ٣، يف أجـل ال يتجـاوز   لمجلـس ام أن يقـدم ل   إىل األمني الع   يطلب  - ٨  
 بـضمان أمـن املالحـة البحريـة الدوليـة قبالـة سـواحل               اختاذ هذا القرار، تقريـرا عـن سـبل القيـام          
 أمن عمليات إيصال سلع برنامج األغذيـة العـاملي حبـرا    الصومال على املدى البعيد، مبا يف ذلك   

ألمـم املتحـدة يف هـذا الـصدد،         لذي ميكن أن تؤديه ا    ا  التنسيقي والقيادي  الدوروإىل الصومال،   
 والـسطو املـسلح     مكافحة القرصنة   يف من أجل مجع كلمة الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية       

  قبالة سواحل الصومال؛يف البحر

الدول واملنظمات اإلقليمية اليت لديها القدرة على املـسامهة بفعاليـة يف            ب يهيب  - ٩  
 علـى    متـشيا  ،طو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال أن تقوم بذلك         مكافحة القرصنة والس  

عـن طريـق نـشر سـفن         مع هـذا القـرار وأحكـام القـانون الـدويل ذات الـصلة،                وجه اخلصوص، 
 والسفن واألسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن           الزوارقز  اجتحاحبرية وطائرات عسكرية، وعن طريق      

ــستخدمة  ــيت يوجــد أســ املعــدات األخــرى امل ــستخدم   أو ال ــا سُت ــول لالشــتباه يف أهن  يف اس معق
  والتصرف فيها؛، قبالة سواحل الصومال يف البحرارتكاب أعمال القرصنة والسطو املسلح
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 شهرا اعتبارا من تاريخ هذا القرار، أن تقوم الـدول      ١٢ أنه جيوز، وملدة     يقرر  - ١٠  
ــة االنتقال     ــة االحتادي ــاون مــع احلكوم ــيت تتع ــة ال ــى مكافحــة القرصــنة   واملنظمــات اإلقليمي ــة عل ي

والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، والــيت تقــدم احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة   
 :إشعارا مسبقا بشأهنا إىل األمني العام، مبا يلي

دخول املياه اإلقليمية للصومال بغرض قمع أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح                 )أ(  
ت املتعلقة بالقرصنة اليت تـسمح األحكـام ذات الـصلة مـن             يف البحر، بشكل يتسق مع اإلجراءا     

 لدويل باختاذها يف أعايل البحار؛القانون ا

لقمــع أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف   اســتخدام مجيــع الوســائل الالزمــة  )ب(  
 مــع اإلجــراءات املتعلقــة بالقرصــنة الــيت يتــسقالبحــر داخــل امليــاه اإلقليميــة للــصومال، بــشكل 

 م ذات الصلة من القانون الدويل باختاذها يف أعايل البحار؛تسمح األحكا

أن اإلذنني املمنوحني يف هذا القرار ال يسريان إال فيمـا يتـصل بالوضـع                يؤكد  - ١١  
يف الــصومال، وال ميــسان حقــوق الــدول األعــضاء أو التزاماهتــا أو مــسؤولياهتا املقــررة مبوجــب 

تزامات تنص عليها االتفاقية فيما يتعلق بأي وضـع         حقوق أو ال   القانون الدويل، مبا يف ذلك أي     
ــريف،       ــانون دويل عـ ــِشئا لقـ ــرب منـ ــرار ال ُيعتـ ــذا القـ ــى أن هـ ــة علـ ــصفة خاصـ ــشدد بـ ــر، ويـ آخـ

 تـشرين   ٢٠ أن اإلذنني املـذكورين مل ُيمنحـا إال عقـب تلقـي الرسـالة املؤرخـة                  كذلك ويؤكد
 الية؛ احلكومة االحتادية االنتق اليت تتضمن موافقةنوفمرب/الثاين

ــرة   يؤكــد  - ١٢   ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــرار  ٥ أن الت ) ١٩٩٢ (٧٣٣ مــن الق
طبــق ال تن) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مــن القــرار  ٢ و ١ الفقــرتني  يفوالــيت تــرد مبزيــد مــن التفــصيل    

ــى ــن أجــل األغــراض         عل ــصومال م ــدميها حــصرا إىل ال ــيت جيــري تق ــة ال ــساعدة التقني ــوازم امل ل
اليت تستثىن مـن تلـك التـدابري وفقـا لإلجـراء املنـصوص عليـه يف                  أعاله، و  ٥املذكورة يف الفقرة    

  ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢ من القرار ١٢و ) ب( ١١ الفقرتني
ــا    يطلــب  - ١٣   ــة يف إطــار هــذا التع ــدول الداخل ون اختــاذ اخلطــوات املناســبة  مــن ال
ــوارد يف     لكـــي ــا لـــإلذن الـ ــا وفقـ ــوم هبـ ــراءات الـــيت تقـ ــا علـــى اإلجـ   تـــضمن أال يترتـــب عمليـ

  حرمان سفن أي دولة ثالثة من حق املرور الربيء أو اإلخالل بذلك احلق؛ ١٠الفقرة 
ــدول، وخباصــة دول العَ  يهيــب  - ١٤   ــع ال ــ جبمي ــساحلية   لَ ــدول ال ــاء وال م ودول املين

والــدول الــيت حيمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  
وجـب القـانون الـدويل والتـشريعات الوطنيـة،          األخرى الـيت يكـون هلـا واليـة يف هـذا الـصدد مب              

ــال القرصــنة         أن ــسؤولني عــن أعم ــر األشــخاص امل ــق يف أم ــة والتحقي ــات الوالي ــاون يف إثب تتع
لقــانون الــدويل مبــا يتــسق مــع أحكــام ا والــسطو املــسلح قبالــة ســواحل الــصومال ومقاضــاهتم،  
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ملـساعدة بطـرق شـىت منـها        املنطبق، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وأن تبـذل ا                 
تقدمي العون الختاذ الترتيبات القانونية واللوجستية فيمـا يتعلـق باألشـخاص اخلاضـعني لواليتـها                

ت املضطلع هبـا مبوجـب       والشهود واألشخاص احملتجزين نتيجة العمليا     الضحاياولنفوذها، مثل   
 هذا القرار؛

جهـة ضـد سـالمة املالحـة         أن اتفاقية قمع األعمـال غـري املـشروعة املو          يالحظ  - ١٥  
 اجلــرائم اجلنائيــة بتحديــد تــنص علــى أحكــام بــشأن قيــام األطــراف فيهــا ١٩٨٨البحريــة لعــام 

م األشــخاص املــسؤولني عــن االســتيالء علــى ســفينة أو الــسيطرة  يلتــس وقبــول ة،واليــال وإقامــة
 لتخويـف امـن أمنـاط     آخـر   عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي منط           

االتفاقيـة علـى أن تنفـذ التزاماهتـا     تلـك  الـدول األطـراف يف   ث حيوأو املشتبه يف قيامهم بذلك؛     
املنظمة البحرية الدولية، مـن أجـل بنـاء         واألمني العام    وأن تتعاون مع     بالكامل مبوجب االتفاقية 
سطو  األشــخاص املــشتبه يف قيــامهم بأعمــال القرصــنة والــمقاضــاة يف  للنجــاحقــدرات قــضائية
 ؛ قبالة سواحل الصومالاملسلح يف البحر

املتعاونـــة مـــع احلكومـــة االحتاديـــة  واملنظمـــات اإلقليميـــة  إىل الـــدول يطلـــب  - ١٦  
تقــدم يف حــرز مــن ا أُ أشــهر مبــتــسعةيف غــضون واألمــني العــام االنتقاليــة أن تبلــغ جملــس األمــن 

  أعاله؛١٠  الفقرةاملسندة مبوجب يف إطار ممارسة السلطة اإلجراءات املتخذة

 شـهرا مـن     ١١إىل جملـس األمـن، يف غـضون           إىل األمني العام أن يقدم     يطلب  - ١٧ 
اختاذ هذا القرار، تقريرا عن تنفيذه وعن احلالة فيمـا يتعلـق بالقرصـنة والـسطو املـسلح يف امليـاه                     

 اإلقليمية ويف أعايل البحار قبالة سواحل الصومال؛

علـى   لس، بنـاء  اجملالبحرية الدولية أن يقدم إىل       إىل األمني العام للمنظمة      يطلب  - ١٨ 
لترتيبـات   ما يرد إليه من حاالت، مبوافقة مجيع الدول الـساحلية املتـضررة، ومـع املراعـاة الواجبـة       

 ا يتعلق بالقرصنة والسطو املسلح؛التعاون الثنائية واإلقليمية القائمة، إحاطة بشأن احلالة فيم

الـسلطة   لوضع والنظر، حسب االقتضاء، يف جتديد      عن اعتزامه استعراض ا    يعرب  - ١٩ 
  أعاله ملدد إضافية، بناء على طلب احلكومة االحتادية االنتقالية؛١٠ الفقرة املسندة مبوجب

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٠ 
  


