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  )٢٠٠٠ (١٨٥١القرار     
  

ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٦٠٤٦الــــذي اختــ ــانون ١٦، املعقــ  كــ
  ٢٠٠٨ديسمرب /األول

  
  ،إن جملس األمن  
ــة يف الــصومال، وال  إذ يــشري   ــسابقة بــشأن احلال ــه ال  ١٨١٤ســيما القــرارات   إىل قرارات

  ،)٢٠٠٨ (١٨٤٦، و )٢٠٠٨ (١٨٤٤و ) ٢٠٠٨ (١٨٣٨و ) ٢٠٠٨ (١٨١٦و ) ٢٠٠٨(
إزاء الزيادة الكـبرية الـيت شـهدهتا الـشهور الـستة             قلقه الشديد     عن استمرار   يعرب إذو  
، واخلطـر الـذي     سـواحل الـصومال    أعمال القرصنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة              يف األخرية

 إيـصال  هتدد به أعمال القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر الـيت ترتكـب ضـد الـسفن عمليـات               
 أن هجمـــات يالحـــظإذ و ،ىل الـــصومالإإلنـــسانية بـــسرعة وأمـــان وفعاليـــة ملعونـــة ااالـــسفن 

  علـى وجـه   القراصنة قبالة سواحل الصومال ازدادت دقة وجـرأة ونطاقـا جغرافيـا مثلمـا يتـضح               
 ميل حبـري مـن سـواحل كينيـا،          ٥٠٠اخلصوص من اختطاف السفينة سريييس ستار على بعد         

  ،زانياـلى مسافات بعيدة شرق تنومن احملاوالت الفاشلة اليت حدثت بعد ذلك ع
 احترامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي         وإذ يؤكد من جديد     

الواقعـة  وارده الطبيعيـة    مب ما له من حقوق وفق القانون الدويل فيما يتصل        ووحدته، مبا يف ذلك     
  ئد األمساك،يف مياهه الساحلية، مبا فيها مصا

أن القانون الدويل، على النحو الذي جتسده اتفاقيـة األمـم           يضا  وإذ يؤكد من جديد أ      
، ) قــانون البحــاراتفاقيــة (١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠املتحــدة لقــانون البحــار املؤرخــة 

حيدد اإلطار القانوين املنطبق على مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحـر، وغـري ذلـك مـن             
  األنشطة البحرية،
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الوضع املتأزم يف الصومال وعدم قدرة احلكومـة االحتاديـة   اره جمددا   وإذ يضع يف اعتب     
 ،يف حــال منــع تلــك األعمــال   مقاضــاة القراصــنة   أو االنتقاليــة علــى منــع أعمــال القرصــنة،    

لدوليـة  حراسة وتأمني املياه الواقعة قبالـة سـواحل الـصومال، مبـا يف ذلـك املمـرات البحريـة ا               أو
  ومياه الصومال اإلقليمية،

اليت قدمتها احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة         طلبات املساعدة الدولية العديدة    يالحظ وإذ  
من أجل احلصول على مساعدة دوليـة يف مكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل البلـد، مبـا يف ذلـك                       

 اليت يطلب رئيس الـصومال فيهـا مـن اجملتمـع        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩الرسالة املؤرخة   
ــدويل مــساعدة احل  ــع    ال ــة علــى اختــاذ مجي ــة االنتقالي ــدابريكومــة االحتادي ــع  الت ــضرورية ملن مــن  ال

 أعمــال القرصــنةلتــدبري أو تــسهيل أو ارتكــاب  الــصومال وجمالــه اجلــوي  يــستخدمون أراضــي 
ــسطو املــسلح يف البحــر  أو ــام مــن ال ــذلك القي ــول١الرســالة املؤرخــة  ، وب  ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل

 الــيت أعــرب فيهــا عــن تقــدير  ،العــام لألمــم املتحــدة املوجهــة مــن رئــيس الــصومال إىل األمــني  
احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة جمللـس األمـن ملـا يقدمـه مـن مـساعدة، وعـن اسـتعدادها للنظـر يف                        

سطو املــسلح يف البحــر العمـل مــع الـدول األخــرى واملنظمــات اإلقليميـة ملكافحــة القرصــنة والـ    
  ،الصومالقبالة سواحل 

 األورويب عمليـة أطلنطـا ملكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل        بـإطالق االحتـاد    وإذ يرحب   
 املتجهـة إىل الـصومال، وبـاجلهود الـيت تبـذهلا منظمـة               للقرصـنة  ضةعرالصومال ومحاية السفن امل   

حلف مشال األطلسي، ودول أخرى تتصرف بصفتها الوطنيـة بالتعـاون مـع احلكومـة االحتاديـة              
   الصومال، القرصنة قبالة سواحل أعمالاالنتقالية لقمع

اليت اختذهتا مؤخرا حكومتا مصر وكينيا واملمثـل اخلـاص            باملبادرات وإذ يرحب أيضا    
 اختـاذ تـدابري   مـن أجـل    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة      لألمني العام للصومال و   

 والتــصدي لعمليــات  أســباب القرصــنة والــسطو املــسلح قبالــة ســواحل الــصومال لعــالجفعالــة 
  علـى ضـرورة التنـسيق الفعـال بـني أنـشطة       ويـشدد  ة والقضاء علـى إمكانيـة القيـام هبـا،         القرصن
   مكافحة القرصنة حاليا ويف املستقبل،عمليات
ــق     ــدر وإذ يالحــظ بقل ــاب الق ــة، والوضــوح  أن غي ــشريعات احمللي ــة ات، والت  يف كيفي

 يف التـصدي    التصرف مع القراصـنة بعـد اعتقـاهلم قـد أعـاق قيـام اجملتمـع الـدويل بعمـل أجـدى                     
 إىل اإلفــراج عــن قراصــنة بــدون  األحيــانللقراصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، وأدى يف بعــض  

 األعمال غري املـشروعة املوجهـة ضـد    قمعاتفاقية   أن   وإذ يؤكد من جديد   مثوهلم أمام العدالة،    
ف تـنص علـى قيـام األطـرا    ) اتفاقية سالمة املالحة البحرية (١٩٨٨ لعام سالمة املالحة البحرية 

 بتجرمي تلك األفعال، وبفـرض واليتـها القـضائية عليهـا، وبقبـول تـسليم األشـخاص املـسؤولني           
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بالتهديـــد  أو الـــسيطرة عليهـــا بـــالقوة أو املـــشتبه يف أهنـــم مـــسؤولون عـــن اختطـــاف ســـفن أو
  بأي شكل آخر من أشكال الترهيب، أو باستعمال القوة

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٠ؤرخ   بتقرير فريـق الرصـد املعـين بالـصومال، املـ           وإذ يرحب   
٢٠٠٨) S/2008/769(  ،   عـات  جلماه القرصـنة يف قيـام ا      ؤديـ الدور الذي ميكـن أن ت     وإذ يالحظ

  ،انتهاك احلظراملسلحة بتمويل عمليات 
 يف البحــر قبالــة ســواحل  الــيت ترتكــب أن أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلحىوإذ يــر  

زال يــشكل خطــرا علــى الــسالم   مــا لــذيالــصومال تــؤدي إىل تفــاقم الوضــع يف الــصومال، ا  
  واألمن الدوليني يف املنطقة،

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــد    - ١   ــسطو املــسلح الــيت     يكــرر تأكي ــع أعمــال القرصــنة وال ــه وشــجبه جلمي إدانت

   قبالة سواحل الصومال؛الواقعةتستهدف السفن يف املياه 
ظمات اإلقليمية والدوليـة القـادرة علـى االشـتراك الفعلـي يف             بالدول واملن يهيب    - ٢  

ســيما  مكافحــة القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال أن تفعــل ذلــك، ال 
، والقـانون الـدويل، وذلـك عـن طريـق           )٢٠٠٨ (١٨٤٦ار، والقرار   بشكل يتماشى مع هذا القر    

 عـدات املز املراكب والـسفن واألسـلحة و  نشر سفن حبرية وطائرات عسكرية، وعن طريق احتجا  
أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــر قبالــة  ارتكــاب ستخدمة يف املــذات الــصلة  األخــرى

  اليت يوجد شك معقول يف أهنا معدة لذلك االستخدام، والتصرف فيها؛ أو سواحل الصومال،
بالـة سـواحل     مجيـع الـدول واملنظمـات اإلقليميـة الـيت تكـافح القرصـنة ق               يدعو  - ٣  

الصومال إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات خاصة مع البلدان املستعدة للتحفظ على القراصنة، مـن               
مـن تلـك    ) “منفذي القانون على ظهـر الـسفن      ”(أجل السماح بصعود مسؤويل إنفاذ القانون       

عمليـات  البلدان، وخباصة بلدان املنطقة، إىل ظهر السفن، لتيسري التحقيق مع املعـتقلني نتيجـة لل          
الــيت يــضطلع هبــا مبوجــب هــذا القــرار، وحماكمتــهم علــى أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح يف  
البحـر قبالــة ســواحل الــصومال، شــريطة احلــصول علـى موافقــة مــسبقة مــن احلكومــة االحتاديــة   

 لواليـة دول ثالثـة يف امليـاه اإلقليميـة الـصومالية،      هـؤالء االنتقالية علـى ممارسـة منفـذي القـانون        
  وشريطة أال متس تلك االتفاقات أو الترتيبات بالتنفيذ الفعال التفاقية سالمة املالحة البحرية؛

 وأعمـال الـسطو   مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية اليت تكافح القرصنة    يشجع    - ٤  
ء آليــة تعــاون دوليــة تكــون نقطــة اتــصال  قبالــة ســواحل الــصومال علــى إنــشااملــسلح يف البحــر

مــشتركة بــني الــدول واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة وتعــىن جبميــع جوانــب مكافحــة القرصــنة   
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ألمـني العـام سيـصدر    ا إىل أن ويـشري   سواحل الـصومال، قبالةوأعمال السطو املسلح يف البحر      
 الـيت  فاصـيل التوصـيات  يتـضمن ت  تقريـرا  ١٨٤٦ أشهر من اختـاذ القـرار     ٣يف موعد ال يتجاوز     

ــستقبال  ــصدر م ــة ســواحل        ست ــة قبال ــة الدولي ــن املالحــة البحري ــضمان أم ــام ب ــشأن ســبل القي  ب
الصومال على املدى البعيد، مبا يف ذلك أمن عمليات إيصال سلع برنامج األغذيـة العـاملي حبـرا       

ــصومال ــد إىل ال ــه     علــى املــدى البعي ــادي الــذي ميكــن أن تؤدي ــسيقي والقي ــدور التن األمــم ، وال
كافحــة ملاملتحــدة يف هــذا الــصدد مــن أجــل مجــع كلمــة الــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــة  

  القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال؛
والـسطو   مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية الـيت تكـافح القرصـنة            يشجع أيضا   - ٥  

 إنــشاء مركــز يف املنطقــة لتنــسيق    نظــر يفال  علــىقبالــة ســواحل الــصومال  املــسلح يف البحــر  
 القـدرة  تعزيـز وقبالـة سـواحل الـصومال،        والسطو املسلح يف البحر      املعلومات املتعلقة بالقرصنة  

وضـع   ب ،مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           مبـساعدة مـن      ، القيـام  اإلقليمية على 
تتماشـى مـع اتفاقيـة األمـم        ن و  أو ترتيبات فعالة ختص منفذي القانون على ظهـر الـسف           اتفاقات

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         وتنفيذ اتفاقية سالمة املالحة البحرية، و      ،املتحدة لقانون البحار  
ذات الـصلة الـيت انـضمت إليهـا دول املنطقـة،         األخـرى   الصكوك  و،  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

ومقاضـاة   البحـر  يفوالـسطو املـسلح    يف جرائم القرصنة بالتحقيقبفعالية  وذلك من أجل القيام     
  مرتكبيها؛
ــشجع  - ٦   ــى   ي ــضاء، ردا عل ــدول األع ــالة ال ال ــواردة رس ــة   ال ــة االحتادي ــن احلكوم م
، على مواصلة التعاون مـع احلكومـة االنتقاليـة          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ؤرخة  املاالنتقالية  

مـة األساسـي يف استئـصال     دور احلكوويالحـظ يف مكافحة القرصنة والـسطو املـسلح يف البحـر،        
 شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ         ١٢ أنـه جيـوز، ملـدة        ويقـرر  ،جذور القرصنة والسطو املسلح يف البحـر      

 مــع احلكومــة االنتقاليــة يف ةتعاونــ، أن تقــوم الــدول واملنظمــات اإلقليميــة امل١٨٤٦اختــاذ القــرار 
 إخطـار مـسبق   سـاس  أعلـى مكافحة القرصنة والسطو املـسلح يف البحـر قبالـة سـواحل الـصومال        

باختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة يف الـصومال، مـن أجـل          توجهه احلكومة االنتقالية إىل األمني العام،       
 أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحـر، بنـاء علـى طلـب احلكومـة االنتقاليـة، شـريطة أن                قمع

لقانون اإلنساين وقـانون  تتماشي أي تدابري تتخذ عمال باإلذن املنصوص عليه يف هذه الفقرة مع ا       
  ؛دويل املنطبقحقوق اإلنسان ال

 الــدول األعــضاء إىل مــساعدة احلكومــة االنتقاليــة، بنــاء علــى طلبــها، ومــع يــدعو  - ٧  
إشعار األمـني العـام بـذلك، مـن أجـل تعزيـز قـدرهتا التنفيذيـة علـى تقـدمي مـن يـستخدمون أراضـي                     

ــدبري أو  ــةة والــسطو املــسلح يف البحــر ارتكــاب جــرائم القرصــن  تــسهيل أو الــصومال لت ،  إىل العدال
قـانون حقـوق اإلنـسان     على أن أي تدابري تتخـذ عمـال هبـذه الفقـرة جيـب أن تتماشـى مـع             ويشدد

  ؛الدويل املنطبق
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بالبالغ الـصادر عـن املـؤمتر الـدويل املعـين بالقرصـنة حـول الـصومال،                 يرحب    - ٨  
األعــضاء  الــدول ويــشجع، ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول١١ويب بكينيــا، يف املعقــود يف نــري

ا يف ذلــك  مبــ،علــى الــسعي إىل تعزيــز قــدرة البلــدان املعنيــة يف املنطقــة علــى مكافحــة القرصــنة  
  القضائية؛القدرة 

 بقلق االسـتنتاجات الـواردة يف تقريـر فريـق الرصـد املعـين بالـصومال،                 يالحظ  - ٩  
ملدفوعـة إىل القراصـنة يزيـد مـن         ، بأن تزايد الفـديات ا     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  

عدم إنفـاذ احلظـر علـى األسـلحة املفـروض           تفاقم أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، وأن        
لوصـول بـسهولة إىل األسـلحة والـذخرية الـيت يـستعملها             تـيح ا  ي) ١٩٩٢ (٧٣٣ القرار   مبوجب
  نة ويساهم يف التزايد غري العادي ألعمال القرصنة؛القراص

اإلذن املمنوح يف هـذا القـرار ال يـسري إال فيمـا يتـصل بالوضـع يف                   أن   يؤكد  - ١٠  
مسؤولياهتا املقـررة مبوجـب القـانون       أو   التزاماهتا أو   الصومال، وال ميس حقوق الدول األعضاء     

فيمــا يتعلــق قــانون البحــار تفاقيــة أي حقــوق أو التزامــات تــنص عليهــا ا الــدويل، مبــا يف ذلــك  
على أن هذا القـرار ال ُيعتـرب منـِشئا لقـانون دويل عـريف،               وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة       بأي

ــة   مل  أن اإلذن املـــذكورويؤكـــد كـــذلك ــالة املؤرخـ ــانون ٩ُيمـــنح إال عقـــب تلقـــي الرسـ  كـ
  اليت تضمنت موافقة احلكومة االحتادية االنتقالية؛ ٢٠٠٨ديسمرب /األول

ــرة   يؤكــد  - ١١   ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــرار  ٥ أن الت ) ١٩٩٢ (٧٣٣ مــن الق
ال تنطبـق علـى     ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مـن القـرار      ٢ و   ١واليت ترد مبزيد من التفـصيل يف الفقـرتني          

ــسكرية    ــدات الع ــدول األعــضاء واملنظمــات      األســلحة واملع ــى ال ــرر حــصر اســتخدامها عل املق
   أعاله؛٦اإلقليمية اليت تتخذ تدابري وفقا للفقرة 

  الـشحن والتـأمني، ومـع   ن مـع صـناعيت  ، بالتعـاو  اصـل الدول على أن تو   حيث     - ١٢  
تباعهــا يف تفــادي  املمارســات والنــصائح الــيت ينبغــي ااملنظمــة البحريــة الدوليــة، تطــوير أحــسن 

لــدول  اوحيــث أيــضااهلجمــات وجتنبــها والتــصدي هلــا عنــد املالحــة قبالــة ســواحل الــصومال،  
مينـاء  ، حـسب االقتـضاء، يف أول         اجلنائيـة  لتحقيقـات لللخـضوع   إتاحة مواطنيها وسـفنها      على

قبيــل القرصــنة أو الــسطو املــسلح يف  مــن  حماولــة هجــوم أو تبلغــه ســفينة بعــد تعرضــها هلجــوم 
  ؛عنها أو بعد اإلفراج ،البحر

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٣  
  


