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 )٢٠٠٨ (١٨١٦القرار   
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ املعقودة يف ٥٩٠٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
 بيانات رئيسه بشأن احلالة يف الصومال،إىل  إىل قراراته السابقة وإذ يشري 
 خطر أعمال القرصنة والـسطو املـسلح الـيت تتعـرض هلـا الـسفن       الشديدوإذ يثري قلقه     

سـالمة الطـرق      وعلـى   بـسرعة وأمـان وفعاليـة إىل الـصومال،         ساعدات اإلنـسانية  إيصال امل لى  ع
 البحرية التجارية وعلى املالحة الدولية،

 عـن املنظمـة     ٢٠٠٥ بسبب التقـارير الفـصلية الـصادرة منـذ عـام             وإذ يعرب عن قلقه    
و املـسلح يف البحـر      البحرية الدولية، واليت تقـدم الـدليل علـى اسـتمرار أعمـال القرصـنة والـسط                

 سيما قبالة سواحل الصومال، ال
ــانون البحــار       وإذ يؤكــد  ــة األمــم املتحــدة لق ــدويل، كمــا ورد يف اتفاقي ــانون ال أن الق
، يضع اإلطـار القـانوين املنطبـق علـى      )“االتفاقية” (١٩٨٢ديسمرب  / األول كانون ١٠املؤرخة  

 خرى،مكافحة القرصنة والسطو املسلح، فضال عن أنشطة حبرية أ
أحكــام القــانون الــدويل ذات الــصلة بقمــع القرصــنة، مبــا فيهــا   وإذ يؤكــد مــن جديــد 

قدر اإلمكـان علـى قمـع القرصـنة يف           إىل أهنا تتيح مبادئ توجيهية للتعاون        وإذ يشري االتفاقية،  
أعايل البحار أو يف أي مكان آخر خارج نطاق والية أية دولة، مبا يف ذلك، على سـبيل املثـال                    

ر، تفقد السفن الـيت تقـوم أو ُيـشتبه يف قيامهـا بأعمـال قرصـنة وتفتيـشها واحتجازهـا،                   ال احلص 
 والقبض على األشخاص الذين يرتكبون تلك األعمال بغية مقاضاهتم،

 احترامـــه لـــسيادة الـــصومال وســـالمته اإلقليميـــة واســـتقالله  وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد 
 ووحدته،  السياسي
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ر هبــا الــصومال، وعــدم قــدرة احلكومــة االحتاديــة األزمــة الــيت ميــوإذ يــضع يف اعتبــاره  
االنتقالية على منع أعمال القرصنة أو تسيري دوريات لضمان األمـن سـواء يف املمـرات البحريـة              

 ،الدولية قبالة سواحل الصومال أو يف مياهه اإلقليمية
للــهجمات وعمليــات االختطــاف الــيت تعرضــت هلــا مــؤخرا  وإذ يعــرب عــن اســتيائه  

ياه اإلقليمية للصومال ويف أعـايل البحـار قبالـة سـواحله ويف مياهـه اإلقليميـة، مبـا يف                    سفن يف امل  
ذلك اهلجوم علـى سـفن يـشغلها برنـامج األغذيـة العـاملي وعلـى العديـد مـن الـسفن التجاريـة،                  
واختطافها، والعواقب الوخيمة لتلك األعمال على إيصال املعونة الغذائية وغريهـا مـن أشـكال               

إلنــسانية بــسرعة وأمــان وفعاليــة إىل شــعب الــصومال، ومــا تــشكله مــن أخطــار     املــساعدات ا
 جسيمة على السفن وأطقمها وركاهبا وشحناهتا،

 إىل الرسالتني املوجهتني إىل األمني العام مـن األمـني العـام للمنظمـة البحريـة               وإذ يشري  
مـــشاكل ، بـــشأن ٢٠٠٧ ســـبتمرب/ أيلـــول١٨ و ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٥الدوليـــة، املـــؤرختني 

، )٢٥ (١٠٠٢القرصنة قبالة سواحل الصومال، وإىل قرار مجعية املنظمة البحرية الدولية ألـف             
الذي حث احلكومات بقوة على القيام، يف حدود أحكـام القـانون الـدويل، بتكثيـف جهودهـا            

الـبالغ   إىلوإذ يـشري    ملنع وقمع أعمال القرصنة والسطو املسلح على السفن حيثمـا ارُتكبـت،             
/  متـــوز١٠رك الـــذي أصـــدرته املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة وبرنـــامج األغذيـــة العـــاملي يف  املـــشت
 ،٢٠٠٧ يوليه

ــيس جملــس األمــن، املؤرخــة     وإذ حيــيط علمــا   ــام إىل رئ ــشرين ٩ برســالة األمــني الع  ت
، والـــيت أفـــادت أن حكومـــة الـــصومال االحتاديـــة االنتقاليـــة حباجـــة إىل ٢٠٠٧نـــوفمرب /الثـــاين

 دي لتلك املشكلة وأهنا ترحب بتلك املساعدة، مساعدة دولية للتص
 بالرسـالة الـيت وجههـا املمثـل الـدائم جلمهوريـة الـصومال لـدى                 وإذ حييط علما أيـضا     

، وأبلـغ فيهـا جملـس األمـن     ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ٢٧األمم املتحدة إىل رئـيس جملـس األمـن يف        
 عاجلـة لتـأمني امليـاه اإلقليميـة     مبوافقة حكومة الصومال االحتادية االنتقالية علـى تلقـي مـساعدة          

 والدولية قبالة سواحل الصومال لضمان سالمة أنشطة الشحن واملالحة،
 أن حـــوادث القرصـــنة والـــسطو املـــسلح علـــى الـــسفن يف امليـــاه اإلقليميـــة  وإذ يقـــرر 

للصومال وأعايل البحار قبالة سـواحله تـؤدي إىل تفـاقم الوضـع يف البلـد، األمـر الـذي مـا زال                       
 را على السلم واألمن الدوليني يف املنطقة،يشكل خط

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
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 مجيع أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح علـى الـسفن يف امليـاه                 يدين ويشجب  - ١ 
 اإلقليمية للصومال وأعايل البحار قبالة سواحله؛

ية تعمـل يف أعـايل البحـار        الدول الـيت هلـا سـفن حبريـة وطـائرات عـسكر             حيث - ٢ 
ويف اجملــال اجلــوي قبالــة ســواحل الــصومال علــى تــوخي اليقظــة إزاء أعمــال القرصــنة والــسطو 

بــشكل خــاص الــدول املهتمــة باســتخدام الطــرق البحريــة   يــشجعاملــسلح، ويف هــذا الــسياق، 
ــردع أعمــال القرصــنة        ــسيقها ل ــصومال علــى تكثيــف إجراءاهتــا وتن ــة ســواحل ال ــة قبال التجاري

 السطو املسلح يف البحر بالتعاون مع احلكومة االحتادية االنتقالية؛و
 مجيع الدول على التعاون فيما بينها ومع املنظمـة البحريـة الدوليـة، ومـع             حيث - ٣ 

املنظمات اإلقليميـة ذات الـصلة إذا اقتـضى احلـال، بـشأن أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح يف                    
قبالة سواحل الصومال، وتبادل املعلومات هبذا الشأن، وتقـدمي         املياه اإلقليمية ويف أعايل البحار      

املــساعدة، وفقــا للقــانون الــدويل ذي الــصلة، إىل الــسفن املعرضــة لتهديــد أو هجــوم القراصــنة  
 مرتكيب السطو املسلح؛ أو

ــة، مبــا فيهــا املنظمــة      حيــث كــذلك - ٤  ــدول علــى التعــاون مــع املنظمــات املعني ال
 حـصول أطقـم الـسفن املؤهلـة حلمـل علمهـا علـى اإلرشـاد والتـدريب                 البحرية الدولية، لكفالة  

املناســبني بــشأن تفــادي األخطــار واهلــروب منــها والتقنيــات الدفاعيــة، وجتنــب املنطقــة كلمــا     
 أمكن؛

 الدول واملنظمـات املعنيـة، مبـا فيهـا املنظمـة البحريـة الدوليـة، إىل تقـدمي            يدعو - ٥ 
املساعدة التقنية إىل الصومال والدول الساحلية اجملاورة، بناء على طلبـها، لتحـسني قـدرة تلـك         
الدول على كفالة األمن الـساحلي والبحـري، مبـا يف ذلـك مكافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح                     

 والسواحل اجملاورة هلا؛قبالة سواحل الصومال 
وتناولتـها  ) ١٩٩٢ (٧٣٣ مـن القـرار     ٥ أن التدابري اليت فرضتها الفقرة       يؤكد - ٦ 

ال تنطبـــق علـــى لـــوازم ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مـــن القـــرار ٢ و ١مبزيـــد مـــن التفـــصيل الفقرتـــان  
 أعــاله، والــيت  ٥املــساعدة التقنيــة املقدمــة إىل الــصومال فقــط لألغــراض الــواردة يف الفقــرة        

ــتث ــرتني      اس ــوارد يف الفق ــراء ال ــا لإلج ــدابري وفق ــك الت ــن تل ــرار ١٢و ) ب (١١نيت م ــن الق   م
 ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٢

 أنـه جيـوز، ملـدة سـتة أشـهر اعتبـارا مـن تـاريخ هـذا القـرار، للـدول الـيت                    يقرر - ٧ 
تتعاون مع احلكومة االحتادية االنتقالية على مكافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر قبالـة                   

صومال، والـيت تقـدم احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة إشـعارا مـسبقا بـشأهنا إىل األمـني                    سواحل الـ  
 :العام، القيام مبا يلي
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دخول املياه اإلقليمية للصومال بغرض قمع أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح                )أ( 
يف البحــر، بــشكل متــسق مــع اإلجــراءات الــيت يــسمح هبــا القــانون الــدويل ذو الــصلة يف أعــايل 

 حار فيما يتعلق بالقرصنة؛الب
القيام، داخـل ميـاه الـصومال اإلقليميـة، وبـشكل متـسق مـع اإلجـراءات الـيت                    )ب( 

يسمح هبا القـانون الـدويل ذو الـصلة يف أعـايل البحـار فيمـا يتعلـق بالقرصـنة، باسـتخدام مجيـع                        
 الوسائل الالزمة لقمع أعمال القرصنة والسطو املسلح؛

ــر    الــدول املتعاو مــنيطلــب  - ٨  ــة اختــاذ التــدابري املناســبة لــضمان أال يكــون األث ن
إنكـار حـق املـرور الـربيء         ٧العملي لإلجراءات اليت تقـوم هبـا عمـال بـاإلذن الـوارد يف الفقـرة                 

 ؛ أو اإلخالل به أي دولة ثالثةعلى سفن
 أن اإلذن املمنوح يف هذا القرار ينطبق فيما يتـصل باحلالـة يف الـصومال               يؤكد - ٩ 

ــه  ال ميــس حبقــوق الــدول األعــضاء أو التزاماهتــا أو مــسؤولياهتا مبوجــب القــانون    وحــسب وأن
الدويل، مبا يف ذلك أي حقوق أو التزامات مبوجـب االتفاقيـة، فيمـا يتـصل بأيـة حالـة أخـرى،                      
ويشدد على وجه اخلصوص أنه ال يعترب منشئا لقانون دويل عريف، ويؤكد أيضا أن هـذا اإلذن                 

الة من املمثل الدائم جلمهورية الصومال لدى األمم املتحدة موجهـة           مل مينح إال عقب تلقي رس     
حييـل فيهـا موافقـة احلكومـة االحتاديـة          ٢٠٠٨فربايـر   /شـباط  ٢٧إىل رئيس جملس األمن بتاريخ      

 االنتقالية على ذلك؛
ــشتركة يف تلــك      يهيــب  - ١٠  ــدول األخــرى امل ــع ال ــا م ــسق إجراءاهت ــدول أن تن بال

  أعاله؛٧ و ٥ اإلجراءات عمال بالفقرتني
ــاء والــدول الــساحلية،    يهيــب - ١١   جبميــع الــدول، وخباصــة دول العلــم ودول املين

والدول اليت حيمـل جنـسيتها ضـحايا أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح أو مرتكبوهـا، والـدول                     
اليت هلا الوالية الدولية والوطنية ذات الصلة، أن تتعاون يف حتديـد الواليـة، ويف التحقيـق بـشأن                   

ــصومال،      األ ــواحل الـ ــة سـ ــسلح قبالـ ــسطو املـ ــنة والـ ــال القرصـ ــن أعمـ ــسؤولني عـ ــخاص املـ شـ
ومقاضاهتم، وفقا للقانون الـدويل املنطبـق، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وأن                     
تقدم املساعدة يف جماالت منها الفصل يف القـضايا واللوجـستيات بـشأن األشـخاص اخلاضـعني                 

جملين عليهم والشهود واألشخاص احملتجزين نتيجـة العمليـات املـضطلع           لواليتها ونفوذها، مثل ا   
 هبا مبوجب هذا القرار؛

 إىل الــدول املتعاونــة مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة أن تبلــغ جملــس   يطلــب - ١٢ 
 أشـهر بالتقـدم احملـرز يف العمليـات الـيت تقـوم هبـا يف إطـار ممارسـة الـسلطة            ٣األمن يف غـضون     
  أعاله؛٧ا يف الفقرة املنصوص عليه



S/RES/1816 (2008( 
 

 

08-36175 5 
 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن يف غـضون مخـسة أشـهر مـن       يطلب - ١٣ 
اختاذ هذا القرار تقريرا عن تنفيذه وعـن احلالـة فيمـا يتعلـق بالقرصـنة والـسطو املـسلح يف امليـاه                       

 اإلقليمية وأعايل البحار قبالة سواحل الصومال؛
لمنظمة البحرية الدولية تقدمي إحاطـة للمجلـس علـى          إىل األمني العام ل   يطلب   - ١٤ 

أساس ما يرده من حاالت مبوافقة مجيع الدول الساحلية املتضررة، ومع أخـذ ترتيبـات التعـاون            
الثنائية واإلقليمية القائمة بعني االعتبار على النحو الواجب، بشأن احلالة فيمـا يتعلـق بالقرصـنة                

 والسطو املسلح؛
استعراض احلالة والنظر، حـسب االقتـضاء، يف جتديـد الـسلطة             عن نيته    يعرب - ١٥ 

  أعاله ملدد إضافية، بناء على طلب احلكومة االحتادية االنتقالية؛٧اليت تنص عليها الفقرة 
 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر - ١٦ 

 


