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  پیشگفتار
ایی نقش بسزهمواره ها  دریاها و اقیانوستا آنجا که در حافظه تاریخ ثبت شده است          

خطـوط  همیـشه  در حقیقـت دریاهـا   . انـد    داشـته  المللی   بین روابطبرقراري و توسعه    در  
 ضـامن حفـظ و توسـعه روابـط          کشتیرانی  آزادي و   ،مواصالتی تمدنهاي مختلف انسانی   

ها بـه عنـوان شـاهراههاي ارتبـاطی جامعـه        اهمیت دریاها و اقیانوس   . اند  ی بوده الملل  بین
در انـد   کشورهایی کـه در خـشکی محـاط گـشته         چنان بوده است که حتی        المللی آن   بین

 حقـوق دریاهـا     1982 ژنو و    1958 هاي چهارگانه   نظیم کنوانسیون هایی که به ت      کنفرانس
جامعـه  هـا  مـورد شناسـایی          شان در دریاها و اقیـانوس       حقوقمنتهی شدند کوشیدند تا     

  .قرار گیردالمللی  بین
صـنعت  قرن هجدهم تحـوالتی گـسترده در        در  به رغم آنکه پس از انقالب صنعتی        

رقابـت بـا    عرصـه    بـه     و سرانجام هواپیماهـا    اها، قطاره   کامیونحمل و نقل پدید آمد و       
حمـل و   % 90 هـا   ها وارد شدند اما در حوزه حمل و نقل و جابجایی هنوز کـشتی               کشتی

تـرین، ارزانتـرین و    سـهل شتی  و کـ انـد   را به خود اختـصاص داده      کاالها المللی  نقل بین 
  .شود محسوب میالمللی  بین حمل و نقل وسیلهترین  امن

 ضـمن بـه رسـمیت شـناختن حقـوق دولتهـاي       الملـل  قوق بیناینجاست که ح  نکته  
تواند از عواملی کـه مهمتـرین آزادي          ها، نمی   دریاها و اقیانوس  ساحلی و غیرساحلی در     

. افکنـد غافـل بمانـد       شناخته شده یعنی آزادي کشتیرانی در دریاي آزاد را به مخاطره می           
اندهی ارتباطات رادیویی    سام ، فنی در مورد خطوط مواصالتی      بدیهی است که هماهنگی   

بخشی اند فقط     شده هایی که دچار سانحه      و کمک به کشتی    ها در دریاي آزاد     میان کشتی 
 تـأمین   .یی را به راههایی امـن مبـدل سـازد         تواند مسیرهاي دریا     است که می   اقداماتیاز  
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تفاده المللی را قابل اس     رانی است که آزادي در آبهاي بین         کشتی »امنیت« و   »ایمنی«توأمان  
  . سازد می

شود و به تاریخ      اي نسبتاً نادر تلقی می      رفت پدیده   که گمان می  » دزدي دریایی «امروز  
البته .  گویا از سواحل سومالی و خلیج عدن حیاتی دوباره آغاز کرده  است             باشدپیوسته  

 المللـی را    بعد از فترتی طوالنی مجدداً آبهاي بین       دریایی   اناین به آن معنا نیست که دزد      
المللی   صحنه بین دزدي دریایی هیچگاه از     واقعیت آن است که      .اند  جوالنگه خود ساخته  

داده   و به ویژه در جنوب شرقی آسیا و آمریکاي التین کم و بیش رخ می               محو نشده بود  
 جغرافیـایی    گستره عملیات دزدي دریایی و اهمیت سیاسی و اقتصادي منطقـه          اما  . است

هـاي   سـابقه آنهـا حـساسیت    خـواهی بـی   و بـاج ) المندب ابمجاور تنگه ب  (عملیات آنها   
و اظهـار  از سـوي دیگـر نـاتوانی      . المللی زیادي را در سطح منطقه و جهان دامن زد           بین

دولت سومالی در مقابله با دزدان دریایی که آن کشور را به بهشتی امن براي دزدان   عجز  
 ،مانه آنها را باعـث شـده بـود        دریایی مبدل ساخته بود و استمرار و توسعه اقدامات مجر         

و بر این اساس شوراي امنیت که       . جویی واداشت   سرانجام سازمان ملل متحد را به چاره      
دار گـشته اسـت بـا         مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی را طبق منـشور عهـده            

به عرصه کارزار با دزدي دریـایی در سـواحل           2006 می   10 در   1676تصویب قطعنامه   
 اوت  20 (1772هـاي     شـورا بـا تـصویب قطعنامـه       . یج عـدن وارد گردیـد     سومالی و خل  

 1846، )2008 اکتبـر   7 (1838،  )2008 ژوئـن    2 (1816،  )2008 می   15 (1814،  )2007
المللــی  و ســازمانهاي بــینبــه دولتهــا  )2008 دســامبر 16 (1851و ) 2008 دســامبر 2(

و محاکمه آنهـا اعطـا نمـود و    اي در مقابله با دزدان دریایی، تعقیب     صالحیتهاي گسترده 
اي که صلح و امنیت جهانی را بـه مخـاطره افکنـده               اش با این پدیده     نشان داد که مبارزه   

 گستره اقـدامات    ،سومالیکشور  با توجه به اوضاع داخلی      . است مقطعی و موقتی نیست    
دزدان دریایی و اهمیت استراتژیک مناطق محل فعالیت آنها و فقـدان دولـت کارآمـد و                 

 گروههـاي   آمیـز   خشونتکزي در این کشور جهت مبارزه با دزدي دریایی و اقدامات            مر
مسلح سازمان یافته در این زمینه تالش شوراي امنیت و اعطاي صـالحیت گـسترده بـه                 
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  .اهمیت استبادولتها در مبارزه با این پدیده قابل درك و 
 همکاري انجمـن  با» الملل دزدي دریایی از منظر حقوق بین   «نشستی که تحت عنوان     

ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سازمان بنادر و کشتیرانی و دانـشگاه شـهید بهـشتی                
شود تـالش داشـته اسـت کـه      تقدیم میبرگزار شده و حاصل آن در قالب کتاب حاضر          

الملل، اقدامات شـوراي امنیـت        ضمن تحلیل عناصر دزدي دریایی در گستره حقوق بین        
بـدیهی اسـت کـه در ایـن     .  زمینه را مورد واکاوي قـرار دهـد  سازمان ملل متحد در این   

ویژه جمهوري اسالمی ایران در مبارزه با این پدیـده            نشست بررسی اقدامات دولتها و به     
  . از جایگاهی خاص برخوردار بوده است
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  :دزدي دریایی
  جنایتی کهن، ظهوري جدید

  ∗زاده دکتر ابراهیم بیگ

  سخن آغازین
چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نـه فقـط در دریـاي              آزادي دریانوردي از    
ضـرر در دریـاي سـرزمینی و حتـی در           هایی در قالب عبور بـی     آزاد، بلکه با محدودیت   

 معهـذا بـر   1.هاي ساحلی پذیرفته و تضمین شـده اسـت        مواردي در آبهاي داخلی دولت    
 3تـرین آن دزدي دریـایی      که مهم  2آزادي دریانوردي در دریاي آزاد استثنائاتی وارد است       

به همین دلیل هـم  . المللی استترین جنایات بیندزدي دریایی در زمرة قدیمی  . باشدمی
تـرین و در عـین حـال    است انسان همـراه بـا دزدي دریـایی بـه اعمـاق یکـی از کهـن                 

  

  

  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی∗

ضرر در آبهاي داخلی زمانی ممکن است که دولت ساحلی با اعمال خطـوط مبـداء مـستقیم                  عبور بی . 1
سـرزمینی آن دولـت محـسوب       آبهایی وارد محدودة آبهاي داخلی خود نماید که قبالً بخشی از دریـاي              

  . شدندمی
از جمله استثنائات وارد بر آزادي دریانوردي در دریاي آزاد حمل برده، حمل غیر قانونی مواد مخـدر    . 2

 . باشند و پخش امواج غیرمجاز می
3. Piracy or Piraterie.  
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بـا توجـه بـه فجیـع بـودن جنایـت دزدي       . شـود مستمرترین حوادث دریاها کشانده می   
کند، بلکه سـبب     نه فقط بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می          دریایی، این جنایت  

  . شودنسبت به دزدان دریایی می» صالحیت جهانی«اعمال 
و هـم در    » دریـاي آزاد  « ژنـو در مـورد       1958چنین صـالحیتی هـم در کنوانـسیون         

 حقوق دریاها در قالب همکـاري کلیـه دولتهـا بـراي سـرکوب دزدي                1982کنوانسیون  
  4.به هر شکل ممکن قابل مشاهده استدریایی 

هاي تاریخی حـداقل در زمـانی       اگر دزدي دریایی توانسته یکی از مستمرترین پدیده       
باشـد کـه آن     بیش از دو هزار سال درآید براي آن است که در پیوند با عامل دیگري می               

» خـشونت «هم به سهم خود از تداوم در طول تاریخ برخوردار است و آن چیـزي جـز                  
کـه مهمتـرین ویژگـی جنایـت        » خشونت«نماید آن که این       اي که جالب می   نکته. تنیس

اي اسـت     شود، در عین حال پدیـده     دزدي دریایی است و سبب سرکوب این جنایت می        
بدین معنـا کـه خـشونت هـم عامـل           . دو بعدي که ابعاد آن کامالً در تقابل با یکدیگرند         

بنابراین دزدي دریایی   . ت و پشتیبانی باشد   تواند عامل حمای  اجبار و الزام است و هم می      
اي مستمر در طول تـاریخ بـه دلیـل برخـوردار بـودن از چنـین ویژگـی                     به عنوان پدیده  

  5.نماید مضاعفی جنایتی بسیار پیچیده می
دزدي دریایی در طول قرنها با تساهل و تسامح و حتی در مواردي با رضایت کـم و                  

حتی در مـواقعی    . عد دولتها مواجهه بوده است    بیش ضمنی جوامع سیاسی و در مرحله ب       
هاي تجاري    براي مثال کشتی  . شددر تنظیم روابط قدرت نیز استفاده می      » جنایت«از این   

پرداختنـد کـه ایـن عمـل        ها می   هایی به غارت، چپاول و تخریب دیگر کشتی       به مناسبت 
مشروع و مورد قبول    رفت که در آن روزگاران عملی       کشی به کار می     گاهی به مثابه انتقام   

دزدي دریایی حتی در عصري توسط پادشاهان براي غارت و تخریب           . شدمحسوب می 

  

  

 . 1982 کنوانسیون 100 و 1958 کنوانسیون 14رجوع شود به مواد . 4
5. Lucchini Laurent, Voelckel Michel "Droit de la mer", Tome 2: Délimitatiom, navigatiom et 
Pêche, Volume 2 navigation et Pêche, A. Pedone, Paris, 1996, p. 153. 154.  
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  6.گرفتهاي رقباي خود مورد ترغیب و تشویق قرار می کشتی
در زمان حاکمیت الیزابت اول در انگلستان، دزدي دریایی با تسامح زیـادي مواجهـه     

-ر معاش دزدان انگلیسی محـسوب مـی       اي براي امرا  شد، چون که این جنایت وسیله     می

رسد که یکی از دالیلی که سبب شد که انگلستان تا قـرن هفـدهم آزادي           به نظر می  . شد
دریانوردي را در آبهاي خود تسهیل و ترغیب نماید فـراهم کـردن امکـان بـراي دزدان                  

  . دریایی توسط دریانوردان انگلیسی براي گذران زندگی خود باشد
اش یایی خشن و وحشیانه است که به دلیل قدمت و گستردگی      معذلک این دزدي در   

منحصر کردن خشونت مـشروع  . جاي پاي خود را در تاریخ گذاشته و تداوم یافته است         
 پاریس از یـک سـو، و لـزوم اسـتمرار            1885هاي دولتی بر اساس اعالمیه        به نفع کشتی  

ر، سـبب شـد تـا دزدي    از سوي دیگـ ) به ویژه دریاي آزاد  (آزادي دریانوردي در دریاها     
تبدیل شود؛ جنایتی که مرتکبان آن مستحق محاکمـه         » المللیجنایت بین «دریایی به یک    

اي است که خطـر آسـیب       از آن جا که دزدي دریایی مهمترین پدیده       . و مجازات هستند  
گیري ها را در پی دارد و دولت خاصی را نشانه           رساندن به آزادي دریانوردي کلیه کشتی     

 و در عین حال عمل شخصی تـوأم بـا خـشونت بـراي اهـداف      7دهد،  ر نمی و هدف قرا  
تلقـی  » دشمنان نـوع بـشر    «سودجویانه است سبب شده است تا دزدان دریایی به عنوان           

  

  

و یا به رویه مـشابه در زمـان لـویی شـانزدهم اشـاره               » هنري هفتم «هاي  توان به نامه  در این مورد می   . 6
آن روزگاران تفکیک میان خشونت براي مقاصد خصوصی و خشونت شاه یا دولت از چنـدان                در  . نمود

هاي مورد استفاده از سوي حکام در چارچوب حقـوق جنـگ            براي مثال کشتی  . شفافیتی برخوردار نبود  
توانستند به چندین برابر آن چیزي که       ها و غارت و چپاول آنها می      گاه در جریان عمل با حمله به کشتی       

به همین دلیل مرتکب سوءاستفاده از قدرت شده، دست بـه دزدي            . پرداختند دست یابند  کام به آن می   ح
هـاي  ها با کشتی  شد که تفکیک میان این گونه کشتی      این خود سبب می   . زدندبراي مقاصد خصوصی می   

  .Lucchini, Voeckel, op. cit., p. 152  رجوع شود به؛    . دزدان دریایی امکان پذیر نباشد  

توان به نحوي به این واقعیت پـی بـرد   ها میبا رصد کردن حمالت دزدان دریایی سومالیایی به کشتی . 7
هاي چینی، فرانسوي، ایرانـی،     حمله آنان به کشتی   . باشدهاي خاصی نمی  ها و دولت  که هدف آنان کشتی   

ت چنین ادعایی است... استرالیایی و  . مثبِ
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  . شوند
دزدي دریایی به عنوان مهمترین مانع آزادي و امنیت دریانوردي بـراي مـدت زمـان                

میت دولتهـاي سـاحلی یعنـی در        طوالنی در خارج از محدودة مناطق دریایی تحت حاک        
یافت، اما در عصر حاضر این جنایت دیگر خـود را محـدود بـه               دریاي آزاد ارتکاب می   

دهنـد کـه در قلمـرو حاکمیـت یـا             کند و در مناطقی از دریاها رخ می       دریاي آزادي نمی  
  . صالحیت انحصاري دولتهاي ساحلی قرار دارند

نیست که بـه عنـوان مـانعی در برابـر           دزدي دریایی فقط یک پدیده منحصر به دریا         
آزادي دریانوردي مطرح و محدود به حقوق دریاها شود، بلکه دزدي دریایی نمایشی از              

 به دیگر سخن دزدي دریایی اشکال مختلف توسل به زور و            8.باشدقدرت خشن نیز می   
ا همین ویژگی هم سبب گردید تا دولتها بتوانند دزدي دریـایی ر           . دهد  قهر را پوشش می   

مطرح و تعریف نموده، به سرکوب آن بپردازنـد؛         » جنایت بر ضد حقوق ملتها    «به عنوان   
و با این سرکوب تالش نمایند تا مجدداً نظمی را که با استفاده از خشونتهاي فرا دولتـی                 

معذلک تکثر و تنـوع خـشونت       . در دریاها دچار گسست شده بود اعاده و مستقر نمایند         
هاي اعتراضی زیـست    تر آن مانند حرکت   سم، یا اشکال خفیف   در دریاها در قالب تروری    

  . محیطی سبب شدند تا تعریف دزدي دریایی به چالشی عمیق مبدل شود
ها و رفتارهـاي      همان طور که قبالً اشاره شد دزدي دریایی فقط تهاجم بر ضد کشتی            

ق و  آمیز و گاه توأم با کشتار مردم نیست، بلکـه دزدي دریـایی مرزهـاي اخـال                  خشونت
اي که بر مبنـاي     طلبد؛ مداخله  را می » مداخله«نورد و این خود نوعی      حقوق را نیز در می    

  . باشدمالحظات بشردوستانه و حفاظت و حمایت از حقوق بنیادین و اولیه افراد می
  با عنایت به مطالب مقدماتی فوق مطالب این تحقیق تحت عناوین 

  الف ـ تعریف دزدي دریایی 
  وقی حاکم بر سرکوبی دزدي دریایی ب ـ نظام حق

  ج ـ پیشگیري و سرکوب خشونت در دریا 

  

  

8. Lucchini. L, Voelckel. M, op. cit., p. 157.  
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د ـ تحول دزدي دریایی در پرتو اعمال ارتکابی در آبهـاي تحـت حاکمیـت کـشور      
  . شوند سومالی مطرح می

  الف ـ تعریف دزدي دریایی 
شـود، پلـیس جهـانی و       این که دزدي دریایی از کجـا شـروع و بـه کجـا خـتم مـی                 

یابد، سؤاالتی  انی نسبت به دزدان دریایی از کجا شروع و به کجا پایان می            صالحیت جه 
توانند براي آنها ارائه شوند؛ چون که نه یـک تعریـف،            هاي متعددي می   هستند که پاسخ  

  . بلکه تعاریف متعددي از دزدي دریایی وجود دارند
وق دزدي دریایی در مواقع حاوي این ویژگی است که هم زمان هم یک بحـث حقـ                

صالحیت قضایی دولت دستگیر کننده و      . الملل است و هم یک بحث حقوق داخلی       بین
انگـاري و مجـازات آن بـه هـر صـورت مـستلزم                سرکوب کیفري این عمل، یعنی جرم     

المللی دائمی  مداخله حقوق داخلی است به ویژه آن که با فقدان یک محکمه کیفري بین             
بدین ترتیب قوانین داخلی مختلفـی در       . ستیمبراي برخورد با دزدي دریایی نیز روبرو ه       

این قوانین در اغلب حاالت در تعریف خود از جـرم،           . مورد دزدي دریایی وجود دارند    
ها و اشـخاص موجـود در      هاي تحت پرچم یک دولت یا بر کشتی         فقط بر اتباع و کشتی    

بـراي  البتـه دولتهـا الزامـی نیـز         . گردنـد آبهاي تحت صالحیت ملی آن دولت اعمال می       
المللـی از دزدي     این قوانین جملگی منطبق با تعریف بین      . تصویب قوانین خاص ندارند   

  . باشند و به ویژه در مورد مجازاتها نیز هماهنگ نیستنددریایی نمی
الملل هم به سهم خود دو نـوع تعریـف را از دزدي دریـایی ارائـه کـرده                   حقوق بین 

  . است
   تعریف عرفی -
 ژنـو  1958هـاي   کنوانـسیون 101 و 15شکل مندرج در مواد  تعریف معاهداتی به   -

   حقوق دریا1982در مورد دریاي آزاد و کنوانسیون 



 الملل ي دریایی از منظر حقوق بیندزد

 

18

  ـ تعریف عرفی دزدي دریایی 1
باشـند،  کننـده عـرف مـی       اگر چه تعاریف معاهداتی دزدي دریایی به نـوعی تـدوین          

رفی شده یا   هاي ع معذلک سؤالی که مطرح است این که آیا این تعاریف جایگزین رویه           
نوعی همزیستی با آنها دارند؟ به ویـژه ایـن مـسأله در خـصوص دولتهـایی کـه عـضو                     

  . شودهاي حقوق دریاها نیستند مطرح میکنوانسیون
تعاریفی . ها، باید تعاریف موسع دیگري را نیز افزودبه تعاریف مندرج در کنوانسیون

دث و رخدادهاي دریـایی را دزدي       اي از حوا  که طبق آنها برخی با استفاده از قیاس پاره        
 6توان به اعالمیـه واشـنگتن مـورخ         در این مورد می   . کنند  دریایی یا مشابه آن لحاظ می     

  .  اشاره نمود1934 سپتامبر 14نامه نییون مورخ   و موافقت1922فوریه 
باالخره بر این تعاریف باید تعاریفی که شـاغالن کارهـاي دریـایی در مـورد دزدي                 

توانـد  گـران، دزدي دریـایی مـی      براي مثال براي بیمه   . نمایند اضافه شود  ه می دریایی ارائ 
» خطـرات جنـگ   «باشد و از این منظـر در زمـرة مجموعـه            هاي سیاسی می  داراي انگیزه 

هـاي حقـوقی داخلـی و         این نوع برداشت بسیار فراتر از برداشت نظام       . بندي گردد   طبقه
  . المللی از دزدي دریایی استبین

اگر چه وجود آن در این نظـم        .  در حقوق دریا دارد    فی دزدي دریایی ریشه   بحث عر 
کند، اما ثبات و اسـتحکام آن فـارغ از هـر گونـه مـشکلی                حقوقی مشکلی را ایجاد نمی    

  . نیست
اگر چه محتوي آن از نظر سرکوب یعنی شناخت صالحیت براي هر دولـت جهـت                

بـر آن چنـدان محـل بحـث و     توقیف کشتی دزدان دریایی و اعمال صـالحیت قـضایی      
مناقشه نیست، اما در عوض تعریف عرفی دزدي دریایی به طور دقیق و به آسانی قابـل                 

برخی از نویسندگان بر این نظر بودند کـه یـک تعریـف چنـدان بـا                 . فهم و قبول نیست   
ارزشی از دزدي دریایی در عرف وجود نداشته است، امـا اگـر چـه ایـن نظـر درسـت                     

  9.نماید نمی

  

  

9. Nyon.  
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هاي موجود میان تعاریف مندرج در قوانین داخلی منجـر بـه رعایـت نـوعی                تفاوت
شود؛ تعریفی که بتواند    احتیاط در خصوص یک تعریف عرفی دقیق از دزدي دریایی می          

البته ارجاع بـه اعمـال خـشونت    . بیانگر نوعی رویه هماهنگ و متحدالشکل دولتها باشد     
بـراي  . ائم دریایی قائل به تفکیـک شـد  بار کافی است که میان دزدي دریایی و سایر جر         

ترین اشـکال  مثال برخی اعمال متقلبانه کاپیتان کشتی در اجراي وظایفش یکی از قدیمی   
در کنار ایـن    . جرم است که آن هم به سهم خود دچار کثرت و تنوع قابل توجهی است              

 موضـوع حقـوق معاهـداتی    1958تعریف نه چندان دقیق عرفی، دزدي دریایی از سـال   
  .رار گرفت و داراي تعریفی قراردادي گردیدق

  ـ تعریف معاهداتی دزدي دریایی 2
 ژنو  1958هاي  توان در کنوانسیون  تعریف قراردادي یا معاهداتی دزدي دریایی را می       

  . مونتگوبی مشاهده نمود1982در مورد دریاي آزاد و کنوانسیون 
   1958 کنوانسیون 15طبق ماده 

  : شود از اعمال زیر میدزدي دریایی شامل هر یک«
ـ هر گونه خشونت غیرمشروع، توقیف و یا چپاول و غارت به نفـع شخـصی کـه                  1

  توسط کارکنان یا مسافرین یک کشتی یا یک هواپیماي خصوصی در؛ 
الف ـ دریاي آزاد بر ضد یک کشتی یا هواپیماي دیگر، یـا بـر ضـد اشـخاص و یـا       

  اموال موجود در آنها 
اي خـارج از قلمـرو   واپیما، اشخاص یا اموال واقع در منطقهب ـ بر ضد کشتی یا ه 

  . صالحیت دولتها ارتکاب یابد
ـ هر گونه مشارکت ارادي در استفاده از یک کشتی یا یک هواپیما، با علم بـه ایـن                   2

که آن کشتی یا هواپیماي مورد استفاده ویژگی کشتی یا هواپیماي دزدي دریایی را یافته               
  . است
لی که با هدف تحریک به ارتکـاب یکـی از اعمـال پـیش گفتـه در                  ـ هر گونه عم   3

 ماده حاضر انجام شده یا رفتاري که به قصد تسهیل ارتکاب اعمال مزبـور               2بندهاي او   
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  10.»انجام شود
  : 1982 کنوانسیون 101طبق ماده 

  دزدي دریایی شامل هر یک از اعمال زیر؛ 
ل و غارت به نفع شخـصی کـه   الف ـ هر گونه خشونت نامشروع یا توقیف یا چپاو 

  توسط کارکنان یا مسافران یک کشتی یا یک هواپیما خصوصی 
ـ بر ضد یک کشتی یا هواپیماي دیگر یا بر ضد اشخاص یا اموال موجود در آنهـا                  1

  در دریاي آزاد 
ـ بر ضد یک کشتی یا هواپیما، اشخاص یا امـوال در منطقـۀ خـارج از صـالحیت                   2

  . دولتها ارتکاب یابد
 هر گونه مشارکت ارادي در استفاده از یک کشتی یا هواپیما با علم به ایـن کـه   ب ـ 

آن کشتی یا هواپیماي مورد استفاده ویژگی کشتی یا هواپیمـاي دزدي دریـایی را یافتـه                 
  . است

ج ـ هر گونه عملی با هدف تحریک به ارتکاب یکی از اعمـال منـدرج در بنـدهاي     
   11.ا به قصد تسهیل در ارتکاب آنها انجام یابدپیش گفته انجام شود ی» ب«و » الف«

ها یا هواپیماهاي جنگـی و        ضمناً باید توجه داشت که طبق این دو کنوانسیون کشتی         
  . دولتی نیز ممکن است مرتکب جرم دزدي دریایی شوند

  . باشنداین تعاریف حاوي چندین عنصر مهم می

  ماهیت عمل 
یا مشارکت ارادي در استفاده از یک       » لهر گونه خشونت نامشروع، توقیف یا چپاو      «

کشتی یا یک هواپیماي دزدي دریایی یا هر گونه عمل دزدي دریایی یا هر گونه عملـی                 
شود کـه در ایـن حالـت        مالحظه می . که هدفش تحریک به ارتکاب دزدي دریایی باشد       

  

  

10. Quéneudec Jean – Pierre Conventions Maritimes Internationales, A. Pedone, Paris, 1979, 
p. 39.  
11. Eisemann Pierre Michel "La covention desnations Unies sur le droit de la mer, la décembre 
1982, la documentation française, Paris, 1983, p. 74.  
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  . اند مشارکت یا تحریک مشابه عمل اصلی لحاظ شده
 یک کشتی یا هواپیماي خصوصی یا خدمـه یـک            خدمه یا مسافران   :ـ مرتکب عمل  

توانند مستقالً یا با همکاري     البته افراد می  . کشتی جنگی یا یک کشتی یا هواپیماي دولتی       
  . یکدیگر مرتکب دزدي دریایی شوند

  .  دزدي دریایی باید براي نفع شخصی ارتکاب یابد:ـ انگیزه عمل
یـاي آزاد یـا محلـی خـارج از           محل ارتکاب دزدي دریایی باید در      :ـ محل ارتکاب  

در دریاي آزاد عمل باید بر ضد یک کشتی یـا هواپیمـاي             . قلمرو صالحیت دولتها باشد   
در حـالی کـه در منـاطق        . دیگر یا بر ضد اشخاص یا اموال موجود در آنها ارتکاب یابد           

خارج از صالحیت دولتها، عمل باید بر ضد یک کـشتی یـا یـک هواپیمـا یـا بـر ضـد                       
الزاماً در یک کـشتی  ) اشخاص یا اموال(وال ارتکاب یابد بدون آن که آنها        اشخاص یا ام  

  . یا یک هواپیما باشند
 یک کشتی یا هواپیماي دیگر یـا اشـخاص یـا امـوال      :ـ قربانی عمل دزدي دریایی    

  . باشدموجود در آنها می
هـا یـا هواپیماهـا        مباشران اشخاصی هستند که در کـشتی      : ـ مباشران دزدي دریایی   

هـا و هواپیماهـاي       آنان به مثابـه کـشتی     . دهندور دارند و دزدي دریایی را انجام می       حض
ها یا هواپیماهایی که بـراي        همین وضعیت در مورد کشتی    . شونددزدان دریایی لحاظ می   

کند مشروط بر این که تحت کنترل       شوند نیز صدق می   ارتکاب چنین اعمالی استفاده می    
  12.شوندزدي دریایی میاشخاصی باشند که مرتکب عمل د

توان گفت این است که دزدي دریایی فقط یک لطمه به امنیـت             اي که می  اولین نکته 
دریانوردي نیست، بلکه هم چنین آسیب به امنیت هوانوردي در فضاي فوقـانی دریـاي               

  . باشدآزاد نیز می
ا از   تعاریف نسبتاً مـشابهی ر     1982 و   1958هاي  نکته بعدي این است که کنوانسیون     

  

  

 براي مطالعه بیشتر در مورد عناصر تشکیل دهنده تعریف قراردادي دزدي دریایی رجوع شود به؛ . 12
Lucchini. L, Voelckel. M, op. cit, p. 160 – 161.  
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هـاي نگارشـی تغییـر       کنند؛ چون که بـه اسـتثناي برخـی تفـاوت          دزدي دریایی ارائه می   
شـود، و ایـن کـه ایـن         فاحشی در تعاریف ارائه شده توسط دو کنوانسیون مشاهده نمی         

تعاریف قراردادي به طور عمده ناشی از همان تعاریف عرفی هستند کـه بـراي تـدوین                 
  . ارائه شده بودند

ي دریایی به هوانوردي، باید گفت که تعاریف ارائه شده نتوانـسته            علیرغم بسط دزد  
تحوالت بعدي که در ارتکاب دزدي دریـایی در برخـی از منـاطق           . چندان به روز شوند   

جهان مانند دریاي چین، تنگه ماالکا، سواحل نیجریه و به خـصوص سـواحل سـومالی                
  . باشنداند مثبت چنین ادعایی میمشاهده شده

ردادي دزدي دریایی، در واقع، تعادلی اسـت میـان دو نقطـه نظـر کـه از                  تعریف قرا 
  . انددیرباز مطرح بوده

. طبق این نظر دزدي دریایی نوعی خـشونت دزدان در دریاهاسـت           :  دیدگاه مضیق  -
شوند کـه عنـصر اصـلی دزدي دریـایی          آنان جرم دزدي را توأم با خشونت مرتکب می        

  . شودمحسوب می
و وحشیانه تلقـی  » خارج از قانون«دیدگاه دزدي دریایی را عملی   این  : دیدگاه موسع 

-از این منظر دزد دریایی خارج از محدوده و هر گونه حمایت قانونی قرار مـی               . کندمی

گیرد؛ چون که بدون مجوز دولتی و بدون رعایت اخالق و قانون مشکالتی را در دریـا                 
  . کندایجاد می

شـود کـه همانـا اعمـال صـالحیت جهـانی در             یاي م این دیدگاه سبب توجیه پدیده    
کننـد،  ها ایجاد می    دزدان دریایی تهدیدي را براي کلیه کشتی      . قلمرو دزدي دریایی است   

. شـود و فقدان مسؤولیت یک دولت مشخص سبب توجیه اعمال چنین صـالحیتی مـی             
  . مگر آن که احیاناً دولتی خود به چنین اعمالی دست یازد

بـراي مثـال ایـن      . نماید   دزدي دریایی تا حدودي مبهم می      معذلک تعریف معاهداتی  
-در هر حـال مـی  . کندهاي مجرمانه ارائه نمیتعریف هیچ گونه نشانی از انواع خشونت   
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 دزدي دریـایی    13توان گفت که یک قتل یا یک دزدي ارتکابی در دریا به خـودي خـود               
  . نیست

ستفاده از زور و خـشونت      گونه صحبتی از تهدید به ا       وانگهی، تعریف قراردادي هیچ   
در . کنـد بار نمی   گونه صحبتی از تهدید به تالش براي ارتکاب یک عمل خشونت            یا هیچ 

این جا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا خشونت نامشروع منـدرج در تعریـف                 
کند؟ به دیگـر سـخن آیـا        را به ذهن متبادر نمی    » خشونت مشروع «دزدي دریایی نوعی    
نـدارد؟ بـراي مثـال    » خـشونت مـشروع  «فهوم مخالفی تحت عنوان   خشونت نامشروع م  

توانـد  اي که مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفتـه اسـت مـی            حمله براي دفاع از کشتی    
نوعی مشروعیت را براي کاربرد زور توسط یک کـشتی ثالـث بـراي برقـراري و اعـاده                   

   آورد؟ هاي حمله شده توسط دزدان دریایی به ارمغان امنیت براي کشتی
مندرج در تعریف قراردادي دزدي دریایی نیز خـالی از ابهـام            » نفع شخصی «عبارت  

هاي دریایی در سومالی، دزدان دریایی مدعی هستند که ایـن           براي مثال در دزدي   . نیست
خواهند ما به ازاء اموالی     شوند و می  دزدي را براي کمک به فقرا و نیازمندان مرتکب می         

  . اند باز ستانندیشان به یغما رفتهکه از آنان و دریاها
طبـق  .  دزدي دریـایی اسـت     14کند محل ارتکاب  ـ مسألۀ دیگري که جلب توجه می      

تعاریف دو کنوانسیون پیش گفته، دزدي دریایی فقط در دریاي آزاد یا مناطق خـارج از                
حال اگر این عمل در مناطق دیگر دریایی        . صالحیت دولتها قابل تحقق و ارتکاب است      

ایـن سـؤال   . آیدجمله در منطقه اقتصادي انحصاري ارتکاب یابد چه وضعی پیش می          از  
 دزدي دریـایی و  1982نماید که طبـق کنوانـسیون      بیشتر از این منظر مطرح و جالب می       

مقررات مرتبط با آن در بخش هفتم آن یعنی بخش مربوط به دریاي آزاد آمده اسـت؛ و                  
هــایی از یون دریــاي آزاد شــامل بخــش همــین کنوانــس86از طــرف دیگــر طبــق مــاده 

  15.قرار نداشته باشد... دریاهاست که در مناطق انحصاري اقتصادي 

  

  

13. Ipso Facto.  
14. Rationae Loci.  
15. Eisemann Pierre – Michel, op. cit, p. 71.  
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 مربـوط بـه     115 تـا    88 مقررات مواد    1982 کنوانسیون   58 ماده   2از طرفی طبق بند     
شوند و آن در صورتی است کـه        دریاي آزاد در منطقه انحصاري اقتصادي هم اعمال می        

 اگر منطقه اقتـصادي انحـصاري بخـشی از          16.ین بخش نداشته باشد   مباینت با مقررات ا   
 در مـورد حـل و       59و همچنین اگر مفاد مـاده       ) که نیست (دریاي سرزمینی لحاظ نشود     

فصل اختالفات در مواردي که کنوانسیون نه حقوق و نـه صـالحیتی را در ایـن منطقـه                   
کند، لحاظ شود، بـه   میالمللی در کل  مشخص کرده است ولی اشاره به منافع جامعه بین        

المللی مربوط به سرکوب دزدي دریایی در منطقه انحصاري       رسد که مقررات بین   نظر می 
  . اقتصادي قابل اجرا باشند

در ضمن باید به این نکته هم توجه داشـت کـه اگـر دزدي دریـایی در دریـاي آزاد                     
ل به وجـود    شروع و در آبهاي تحت صالحیت ملی یا حاکمیت دولتها خاتمه یابد مشک            

  . کندآید و همچنان عنوان دزدي دریایی بر آن صدق مینمی
 پـذیرفت کـه دزدان دریـایی        1853دادگاه عالی دریایی در     » دزدان ماژالن «در قضیه   

. توانند در دریاي آزاد مورد تعقیب قرار گیرند و حتی در ساحل هـم دسـتگیر شـوند         می
  .ی شوندالبته آنان براي محاکمه باید تحویل دولت ساحل

اما آیا واقعاً و عمالً امکان تعقیب در آبهاي تحت حاکمیـت دولتهـاي دیگـر وجـود                  
 چنـین تعقیبـی در   1982 کنوانسیون   111رسد که در عمل و طبق ماده          دارد؟ به نظر نمی   

  . آبهاي تحت حاکمیت دولتهاي دیگر امکان پذیر باشد
یـایی بـه منطقـه      به هر حال حتی با تسري مقـررات مربـوط بـه سـرکوب دزدي در               

هـاي  انحصاري اقتصادي، تعیین مکانی براي اجراي ایـن مقـررات در بـسیاري از دزدي              
دریایی ارتکابی در روزگار ما ممکن نیست؛ روزگـاري کـه دزدي دریـایی در دریاهـاي          

هـاي آن  کـه بـارزترین نمونـه   . یابنـد سرزمینی و حتـی در آبهـاي داخلـی ارتکـاب مـی      
  . باشندنیجریه و سومالی میهاي دریایی در سواحل  دزدي

ارتکاب یابـد و ایـن      » یک کشتی دیگر  «نکته دیگر این که دزدي دریایی باید بر ضد          

  

  

16. Eise Mamm Pierre Michel, op. cit., p. 59.  
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سبب خروج شورش و طغیان خدمه یک کشتی بر ضد مقامات رسمی از قلمـرو دزدي                
. معهذا حقوق عرفی ایـن محـدودیت را چنـدان رعایـت نکـرده اسـت          . شوددریایی می 

ی، در قرن نوزدهم، تفکیکی میان دزدي دریایی و شـورش قائـل    بسیاري از محاکم داخل   
  . باشدشدند که از آن جمله دیوان عالی ایاالت متحد مینمی

اي تـصویب کـرد کـه طبـق آن دزدي            قطعنامه 1970الملل هم در    انجمن حقوق بین  
دریایی شامل تصرف یا کنترل غیرمشروع یک کشتی با استفاده از خشونت و تهدید بـه                

  . شودمی... اده از خشونت استف
معذلک اگر تفکیک میان شورش و طغیان با دزدي دریایی از میان برداشته شـود بـه                 

هایی که فقط نظم عمومی یک کـشتی بـه          اي دخالت دولتهاي خارجی در وضعیت     گونه
هم خورده است و هیچ گونه تقاضاي کمکی هم از سوي مقامـات قـانونی ارائـه نـشده                  

ها پذیرش صالحیت جهانی براي مقابله بـا دزدي       مبناي این مداخله  . شوداست مجاز می  
شـود کـه چنـین تفکیکـی پذیرفتـه          این مهمترین دلیلی است که سبب می      . دریایی است 

  . شود
کند که همانا تعریف   مشکل دیگري را مطرح می    » یک کشتی دیگر  «ـ مسأله حمله به     

د دزدي دریایی تلقی شـود؟ آیـا        توانآیا حمله به یک سکوي نفتی نیز می       . است» کشتی«
محسوب شود؟ آیا حمله بـه یـک الشـه کـشتی            » یک نوع کشتی  «تواند  سکوي نفتی می  

  تلقی گردد؟ » دزدي دریایی«تواند غرق شده می
ـ مسأله دیگر این که دزدي دریایی باید بر ضد یک کشتی دیگـر توسـط خدمـه یـا                    

حـال  . ی ارتکاب یابـد   مسافران یک کشتی خصوصی یا خدمه شورشی یک کشتی جنگ         
اگر کشتی جنگی که تحت فرماندهی یک افسر است دست بـه اعمـال خـشونت بزنـد                  

در این حالت در واقع دزدي دریایی توسط        . توان آن را خصوصی لحاظ نمود     چگونه می 
» دولت دزد دریـایی   «درست در این جا است که بحث        . شودیک کشتی جنگی انجام می    

هـا بـراي     هاي جنگـی دیگـر دولـت        صورت مداخله کشتی  در این   . تواند مطرح شود  می
جلوگیري از ارتکاب دزدي دریایی توسط یـک کـشتی جنگـی کـه خدمـه آن شـورش                
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کند دیگر در قلمـرو  اند و همواره تحت فرماندهی یک افسر و بنام دولتی عمل می            نکرده
ین گیرد؛ بلکه در آن صـورت بحـث کـاربرد زور در روابـط فیمـاب               حقوق دریا قرار نمی   

  . شوددولتها به شکل مندرج در منشور ملل متحد مطرح می
کند و آن زمانی اسـت  ـ مسأله نفع خصوصی یا شخصی مشکل دیگري را مطرح می       

براي مثال در مورد اعمال ارتکابی بر ضد کشتی . شودکه بحث اهداف سیاسی مطرح می    
، آشـیل لـورو   1963در ) Anzoatesui(، آنزوآتگـی  1961در ) Santa Maria(سانتاماریا 

)A chille Lauro ( روس   1985در و سـیتی آو پـ )City of Poros ( مـسائل  1988در 
هـا و برخـی دولتهـاي صـاحب پـرچم اعمـال             سیاسی مطرح شدند، در حالی که رسانه      

بـراي مثـال وزیـر امـور     . ها را دزدي دریـایی قلمـداد کردنـد       ارتکابی بر ضد این کشتی    
 اعالم کـرد کـه دزدي دریـایی در          1388از ایران در سال     خارجه سومالی در دیدار خود      

   17.سواحل سومالی جنبۀ سیاسی هم دارد
این براي آن است که فقط دولت صاحب پرچم یا دولت متبوع قربانی بتواند اعمـال                

  . صالحیت کند
توانـد در   البته در دزدي دریایی انگیزه سیاسی، حداقل عنصر اصلی نیست ولـی مـی             

  . که دزدي و غارت است مطرح باشدکنار عنصر اصلی 
رسد به مجرد این که انگیزه سیاسی به عنوان عامـل اصـلی مطـرح               معهذا به نظر می   
هـاي  خارج شویم و نتوانیم آن عمل را با کنوانـسیون         » نفع شخصی «شود، ما از محدودة     

به ویژه آن که کلیـه قـضایاي فـوق در داخـل یـک کـشتی                 . حقوق دریاها منطبق بدانیم   
اند، در حالی که در دزدي دریایی وجود حداقل دو کشتی یا دو هواپیمـا و                ب یافته ارتکا

  . یا یک کشتی و یک هواپیما ضروري است
در عین حال ممکن است حمله از سوي یک کشتی علیه کشتی دیگري انجام شـود                

بـراي نمونـه حملـه بـه        . ولی باز نتوان عنوان دزدي دریایی را به راحتی بر آن بار کـرد             
  

  

 ابـراز   8/10/88این نظر را وزیر خارجه سومالی در مصاحبه مطبوعـاتی خـود در تهـران در تـاریخ                   . 17
 . نموده است
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 اسـت،  1975توسط یک کشتی کامبوجی در سال     ) Mayaguez(تی آمریکایی مایاگز    کش
ضرر را براي آن کردند و عبور بی    که خمرهاي سرخ آن را کشتی جاسوسی محسوب می        

  . از دریایی سرزمینی کامبوج قائل نبودند
باشـد، کـه    ـ مسأله دیگر حمله به کشتی دیگر براي حفظ محیط زیست دریایی مـی             

 Green(هاي سازمان صلح سـبز   براي مثال کشتی.  را با چالش مواجهه کندنفع شخصی

Peace (    هایی که حفاظت محیط زیست دریایی را رعایـت           عملیات ایذایی بر ضد کشتی
هاي این سـازمان ایـن دزدي دریـایی اسـت؟ ایـن در               آیا کشتی . کندکنند اعمال می  نمی

  . است» ره زمینسیا«حالی است که سازمان صلح سبز مدعی دفاع از 
الملـل عـام در     رسد در این حالـت مـسأله بیـشتر در مقولـه حقـوق بـین               به نظر می  

هاي متبوع خـود در مقابـل مداخلـه غیرقابـل توجیـه               خصوص حمایت دولت از کشتی    
  . هاي خارجی مطرح شود تا این که بحث دزدي دریایی قابل طرح باشد کشتی

شوند عمالی که انگیزة سیاسی انجام می     در یک کالم هدف از بسط دزدي دریایی به ا         
  . باشدثباتی سیاسی با استفاده از زور و حقوق می تثبیت یک بی

در این حالت آیا باید هم چنان مدعی حضور در قلمرو دزدي دریایی بود؟ شاید بـه          
هاي حقوق دریاها تالششان بر این بوده است کـه فقـط            همین دلیل است که کنوانسیون    

ي دریایی را تدوین کرده، آن را به مسائل جدید که مرتبط با حفظ نظـم                ابعاد سنتی دزد  
  . الملل است بسط ندهندو حقوق بین

  ب ـ نظام حقوقی حاکم بر سرکوبی دزدي دریایی 
البتـه ایـن    . دزدي دریایی به شکلی که تعریف شد با سرکوب جهانی مواجهه اسـت            

ن که کشتی یا هواپیمایی که      شود، چو مانع از اعمال صالحیت دولت صاحب پرچم نمی       
  . تواند تابعیت خود را حفظ کندشود میمرتکب دزدي دریایی می

شـود، بلکـه آن را از       دزدي دریایی سبب سلب تابعیـت از کـشتی یـا هواپیمـا نمـی              
به همین دلیل دزدان دریایی خارج از قانون و         . کندحمایت دولت متبوع خود محروم می     

-به حساب مـی   » دشمنان نوع بشر  «م محسوب شده،    حمایت قانونی دولت صاحب پرچ    
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  . آیند
توانند در دریـاي آزاد یـا در منـاطق          هاي جنگی یا هواپیماهاي نظامی می       کلیه کشتی 

خارج از صالحیت دولتها به بازرسی، تغییر مـسیر و توقیـف کـشتی یـا هواپیمـا دزدي                   
ی تحت اوامر کاپیتان    در این حالت کشتی یا هواپیما دزدي دریای       . دریایی مبادرت نمایند  

  . چنین اقدامهایی جنبه موقتی دارند. گیردکشتی جنگی یا هواپیماي نظامی قرار می
ها سرکوب دزدي دریایی و اعمال قدرت پلیس بمنظور تأمین نظـم،             هدف این اقدام  

  . معذلک قدرت باید در خدمت حقوق باشد. امنیت و آرامش در دریاي آزاد است
ی باید به طور دقیق و بـا رعایـت اصـول دادرسـی منـصفانه در               بنابراین دزدان دریای  

البته اعمـال صـالحیت جهـانی بـراي         . محاکم ذیصالح محاکمه و سپس مجازات شوند      
  براي مثال؛ . محاکمه آنان ممکن است با ابهاماتی مواجهه باشد

، هیچ دولتی به صراحت مکلف به تصویب قانون براي سـرکوب دزدي دریـایی                اوالً
توانـد بـه سـرکوب دزدي       ر این حالت دولتی که فاقد قانون خاص است نمـی          د. نیست

کنند که  دریایی مبادرت نماید؛ چون که اصول قانونی بودن جرائم و مجازاتها ایجاب می            
انگـاري و بـرایش مجـازات تعیـین شـده          عمل قبل از ارتکاب در قانون آن کشور جـرم         

 فاقد قـانون خـاص هـم باشـد، بتوانـد            رسد هر دولت، حتی اگر     البته به نظر می    18.باشد
در ایـن  . صالحیت خود را بر ضد دزدي دریایی ارتکـابی توسـط اتبـاعش اعمـال کنـد           

حالت این بر حقوق داخلی دولت است که مشخص نماید آیا مقررات کیفري داخلی بر               
  شوند؟ اعمال می) تبعه آن دولت(اعمال ارتکابی دزدان دریایی 

، کنوانسیون   تشکیل محاکم داخلی را به عنوان یک امکـان و           1982 و   1958هاي  ثانیاً

  

  

بر اساس اظهارنظر یکی از مقامات ایرانی دست اندرکار در حال حاضـر تعـدادي از دزدان دریـایی                   . 18
محاکمه آنان بـه علـت فقـدان قـانونی خـاص بـراي دزدي               سومالیایی در اختیار ایران هستند، اما امکان        

توان این افـراد  باشد نمیبا توجه به این که قیاس در امر کیفري هم ممکن نمی. پذیر نیست  دریایی امکان 
به ویژه آن کـه دزدي دریـایی یـک    . ها و شوارع نیز محاکمه و مجازات کرد   را در قالب جرم راهزنی راه     

 . شودمیالمللی محسوب جنایت بین
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  . کنندنه یک الزام حقوقی مطرح می
، نباید مشکل اجراي مقررات بین      المللی توسط قاضی داخلی را نادیده انگاشـت؛        ثالثاً

الملـل در خـصوص تعریـف       به خصوص زمانی که حقوق کیفري داخلی با حقوق بـین          
   .دزدي دریایی تفاوت داشته باشد

مجموعه این مالحظات سبب تردیدهایی در مورد گسترة واقعی صالحیت جهانی و            
  . شوداعمال آن بر دزدي دریایی می

به هر صورت قاضی هم باید در خصوص مجازات دزدان و هم در مورد سرنوشـت               
دزدي دریایی هیچ گونـه انتقـال       . کشتی یا هواپیما و اموال موجود در آنها تصمیم بگیرد         

الحقوق آنان  بنابراین باید اموال به صاحبان یا ذوي      .  براي دزدان به دنبال ندارد     مالکیت را 
  . همچنین اموال متعلق به دزدان نیز باید مصادره شوند. عودت داده شوند

باشند؟ این سـؤال تـا       هم می » مسؤولیت مدنی «آیا دزدان دریایی در عین حال داراي        
 دعوي مـدنی علیـه دزدان دریـایی مطـرح           حدودي جنبۀ انتزاعی دارد؛ چون که معموالً      

شود که باید بـه صـورت       در این جا مسؤولیت متصدي حمل و نقل مطرح می         . شودنمی
کرده است، معهـذا ایـن مـسؤولیت    مناسب و دقیق از کاالهاي در حال حمل مراقبت می 

 بروکـسل در مـورد      1924 کنوانسیون   4هم به راحتی قابل پذیرش نیست، چون که ماده          
 19الشکل کردن برخی قواعد در خصوص حمل و نقل دریایی بـه وسـیله بارنامـه،               متحد

دانـسته اسـت ایـن ویژگـی        » دشمنان عمومی «یکی از موارد تبري از مسؤولیت را عمل         
در خصوص بیمـه، در صـورتی کـه         . تواند به راحتی بر دزدان دریایی نیز صدق کند         می

  . القاعده پرداخت شوند خسارات علیکاال در مقابل دزدي دریایی بیمه شده باشد، باید

   پیشگیري و سرکوب خشونت در دریا -ج
تداوم دزدي دریایی، گسترة خسارات به اشخاص و زیان به اموال منجـر بـه اتخـاذ                 

اند، در حالی که تحول خشونت در دریـا، منجـر بـه تـصویب                هاي پیشگیرانه شده  اقدام
  

  

 :  بروکسل در1924 اوت 25 کنوانسیون 4 ماده 2 از بند fرجوع شود به شق . 19
Quéneudec Jean Pierre, op. cit, p. 567.  
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  . اندی گردیدهاسناد جدیدي به منظور تسهیل سرکوب دزدي دریای
المللـی دریـایی   تـوان بـه مـداخالت سـازمان بـین      هاي پیشگیرانه مـی   در مورد اقدام  

)IMO(           این سـازمان در سـال      . ، با توجه به نقش آن در تأمین امنیت دریایی، اشاره نمود
هـاي ضـروري بـراي      اي را تصویب و از دولتها خواسته است کـه اقـدام            قطعنامه 1983

ایـن سـازمان   . یایی و اطالع به شاغالن کارهاي دریایی اتخاذ کنند        پیشگیري از دزدان در   
در عین حال کنوانسیونی را هم در مورد سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریایی      

المللی  توسط اتاق تجارت بین    1981المللی دریایی که در     دفتر بین . تصویب نموده است  
شده است، نیز به سهم خود نقـش خاصـی          براي مبارزه با جرائم و دزدي دریایی ایجاد         

هـا، مطالعـاتی نیـز بـراي تعیـین          این نهاد عالوه بر انتـشار گـزارش       . در این قلمرو دارد   
  . دهد هاي پیشگیرانه انجام میفهرستی از اقدام

هـا    بینی تسلیحات دفاعی در کـشتی     توانند پیش هاي پیشگیرانه می  برخی از این اقدام   
هـا و   توانـد سـبب بحـث     هاي غیرجنگی خود می     ت در کشتی  البته وجود تسلیحا  . باشند

  . مجادالت زیادي شود
در خصوص سرکوب باید به کنوانسیون مربوط به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد             

 و پروتکـل آن در مـورد سـرکوب اعمـال            1988 مـارس    10امنیت دریـانوردي مـورخ      
نمـود کـه توسـط سـازمان        غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهاي ثابت در فالت قاره اشاره           

  . اندالمللی دریایی تهیه و تصویب شدهبین
باشند تا مبـارزه بـا دزدي       این اسناد بیشتر در خصوص مبارزه با تروریسم مطرح می         

-این کنوانسیون تعرضی به حاکمیت دولت صاحب پرچم در دریـاي آزاد نمـی             . دریایی

اد را بر ضد یک کشتی دیگر       هاي جنگی در دریاي آز      کند، چون که امکان مداخله کشتی     
  . شود نپذیرفته استها کنترل میکه توسط تروریست

ها قابلیت اجرایـی دارد و صـالحیت        البته این کنوانسیون در دریاي سرزمینی و تنگه       
شخصی آن شامل کلیه افرادي است که به طور غیرقانونی و عمدي تالش براي اجرا یـا                 

اش در اختیار گرفتن یک کشتی با استفاده از         یجهکنند که نت  تحریک به اجراي اعمالی می    
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اي باشند که سبب    خشونت یا تخریب است مشروط به این که این اعمال ماهیتاً به گونه            
ها شوند، یا خشونت بـر ضـد شخـصی در آن کـشتی               نقض امنیت دریانوردي آن کشتی    

ه شدت تحـت   این کنوانسیون ب  . باشد، خسارات به کاال وارد کند یا اطالعات غلط بدهد         
 مونترال در مورد پیشگیري و سرکوب اعمال غیرقانونی بـر ضـد             1971تأثیر کنوانسیون   

  . امنیت هوانوردي تهیه شده است
عمل نامشروع هم در این کنوانسیون روشن نشده اسـت و ایـن بـر حقـوق داخلـی                   

  . دولتها است که آن را تدقیق بخشند
  رتند از؛ مبناي صالحیت دولتها طبق این کنوانسیون عبا

باشـد؛ یعنـی      این همان صـالحیت سـرزمینی یـا شخـصی مـی           : ـ صالحیت اجباري  
-می) مجرم(یا تابعیت مرتکب    ) یعنی کشتی (صالحیتی که مبتنی بر محل ارتکاب جرم        

  . باشد
  این صالحیت مبتنی بر :  اختیاريـ صالحیت

  . ـ دولت محل اقامت فرد بدون تابعیت که مرتکب جرم شده است
  متبوع قربانی ـ دولت 

منظور از صالحیت واقعی آن اسـت کـه در هـر حـالتی دولتـی                : ـ صالحیت واقعی  
نماید اینکه صـالحیت جهـانی بـر خـالف           آنچه جالب می  . صالحیت رسیدگی پیدا کند   

به هر صورت کلیه دولتهاي عضو ایـن        . دزدي دریایی مورد توجه این کنوانسیون نیست      
  .  را رعایت کنند20» یا مسترد نما محاکمه کن«کنوانسیون باید قاعده 

رسد که این کنوانسیون به سختی قابلیت اجرا بر دزدي دریایی           به صورت به نظر می    
: دارد  کند این ماده اعالم می     آن هم جلب توجه می     9در همین راستا ماده     . را داشته باشد  

وص الملـل در خـص  هیچ یک از مقررات این کنوانسیون تأثیري بر قواعـد حقـوق بـین       «
هاي متبـوع     هایی غیراز کشتی    اجراي صالحیت دولتها در قلمرو تحقیق یا اجرا در کشتی         

 در مورد 2008 دسامبر 2 مورخ 1864معهذا شوراي امنیت در قطعنامه  . »گذارد خود نمی 

  

  

20. aut dedere aut Judicare.  
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  . سومالی به آن اشاره دارد که در ادامه به آن توجه خواهد شد

 در آبهاي تحـت حاکمیـت        تحول دزدي دریایی در پرتو اعمال ارتکابی       -د
  سومالی 

هاي جدیدي در برخـی از      در عصر حاضر دزدي دریایی از شدت بیشتر و با ویژگی          
  . یابدنقاط جهان به خصوص آفریقا و به ویژه در سواحل سومالی ارتکاب می

سومالی کشوري در شرق قاره آفریقا و دقیقاً در شاخ این قاره قرار دارد که سـواحل         
ایـن  . به خلیج عدن و سواحل شرقی آن در اقیانوس هند قـرار دارنـد             شمالی آن مشرف    

المنـدب و ورود بـه دریـاي سـرخ از             کشور با توجه به قرار گرفتن بر سر راه تنگه باب          
چون که بر سر راه انتقال حـداقل        . موقعیت ژنو استراتژیک بسیار مهمی برخوردار است      

  .  داردنفت از خلیج فارس به مدیترانه و اروپا قرار% 14
، سـومالی درگیـر    1991با سقوط محمد زیـاد بـاره رئـیس جمهـور ایـن کـشور در                 

هاي داخلی و سپس مخاصمه مسلحانه داخلی فیمـابین قبایـل مختلـف بـراي                کشمکش
هاي مسلحانه سپس به میان دولت انتقالی و اسـالم          این درگیري . قبضه کردن قدرت شد   
این کـشور بـه دولـت انتقـالی، مخالفـان        ) دوفاکتو(تجزیه عملی   . گرایان گسترش یافت  

هـاي اسـالمی و     لنـد، جوبالنـد، سـومالی لنـد، دادگـاه          پایتخت، دولت خودگردان پانـت    
گروههاي اسالمی سبب شده است که سومالی فاقد یک دولت به شکل پذیرفته شده در               

  . المللی باشدجامعه بین
زمان ملل متحـد از      سبب شد که شوراي امنیت سا      1991شروع بحران در سومالی از      
-در پی تاراج کمک   .  درگیر در بحران آن کشور شود      733همان سال با تصویب قطعنامه      

هاي بشردوستانه و قحطی و گرسنگی در سـومالی و عـدم دسـتیابی بـه یـک راه حـل                     
 را UNOSOM I نیروهاي حافظ صـلح  755سیاسی، شوراي امنیت با تصویب قطعنامه 

هـاي   راه را بـراي انجـام اقـدام        1992 در   794قطعنامه   تصویب   21.به سومالی اعزام کرد   

  

  

 رجـوع   UNOSOMIبراي مطالعه در خصوص نیروهاي حافظ صلح سازمان ملـل متحـد از جملـه                . 21
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امـا  .  نیـروي چنـدملیتی بـه سـومالی اعـزام شـدند            35000نظامی در سومالی گـشود و       
  ). ند(اي نرسیدسازمان ملل به نتیجه) هاي(عملیات

 تصمیم به برقراري آمبارگو تسلیحاتی در سومالی      2003شوراي امنیت از اواخر سال      
  . گرفت

یت در سایر مصوبات خـود خواهـان حفـظ حاکمیـت و تمامـت ارضـی          شوراي امن 
معهـذا  . سومالی شده و از دولت فدرال انتقالی خواستار تحقق یک حاکمیـت ملـی شـد            

  . شوراي امنیت در استقرار چنین حاکمیتی تا این لحظه هم چندان موفق نبوده است
ت بـسیار وخیمـی     بنابراین سومالی از لحاظ سیاسی و به تبع آن اقتصادي در وضـعی            

اي که  معذلک موقعیت عالی دریایی سومالی سبب شد تا سرانجام عده         . قرار گرفته است  
باشند مبـادرت بـه دزدي دریـایی و سـرقت     به طور عمده از نظامیان سابق آن کشور می   

به طوري که طی این سالها صدها فقره دزدي دریایی و سرقت            . مسلحانه در دریا نمایند   
کی سواحل این کشور رخ داده، یا تالش براي ارتکاب آنها انجام شـده     مسلحانه در نزدی  

  . است
 فروند کـشتی مبـادرت بـه دزدي دریـایی در            14 نفر با    200در حال حاضر بیش از      

  22.کنندسواحل سومالی یا دریاي آزاد واقع در نزدیکی سواحل آن کشور می
هـا   ر ضد کلیـه کـشتی    هاي مسلحانه در سومالی که ب      هاي دریایی و سرقت   این دزدي 

یابند، از یک نوآوري هم برخوردار هستند؛ چون که اغلـب ایـن جـرائم در                ارتکاب می 
یابند کـه ایـن خـود مداخلـه کـشورها را در             آبهاي تحت حاکمیت سومالی ارتکاب می     

اگـر چـه دزدان دریـایی       . کننـد الملل دریا با مـشکل مواجهـه مـی        چارچوب حقوق بین  
المللی خلیج عدن هم دست بـه ارتکـاب ایـن           اند در آبهاي بین   تهسومالیایی اخیراً توانس  

  

  

رویکـردي جدیـد، سـالنامه      :  عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد       ابراهیم، تحول . زاده  شود به بیگ  
 . 47 ـ 58، صفحات 1386الملل و تطبیقی، شماره سوم،  ایرانی حقوق بین

انـد و    فروند کشتی توسط دزدان دریایی سومالیایی به گروگان گرفته شده          42 حدود   2010تا ژانویه   . 22
  . باشند نفر نیز در دست آنان گرفتار می815
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. یابنـد جرائم بزنند، اما اغلب این جرائم در آبهاي تحت حاکمیت سومالی ارتکـاب مـی              
هاي مشخص مستقر در خـشکی در سـومالی هـستند کـه بعـضاً               آنان حتی داراي پایگاه   

د بـاج خـواهی خـود را مطـرح          کنند و بع  زندانیان خود را از دریا به آن نقاط مستقل می         
  . کنندمی

هاي مسلحانه ضمن اختالل در آزادي      نظر به این که ارتکاب دزدي دریایی و سرقت        
المللی ایجـاد کـرده     دریانوردي و تجارت دریایی تهدیدي را فراروي صلح و امنیت بین          

-هاي متعددي از جمله قطعنامـه      با تصویب قطعنامه   2008است، شوراي امنیت در سال      

 در چارچوب فصل هفـتم منـشور تـصمیم بـه            1851 و   184625 1838،24 1816،23اي  ه
  26.برخورد با این جرائم گرفته است

الـف ـ مـصوبات شـوراي امنیـت در بحـران دزدي دریـایی در سـواحل         
گسترش برخورد با دزدي دریایی از دریاي آزاد بـه آبهـاي تحـت              : سومالی

  حاکمیت و سپس به قلمرو خشکی 
هـاي مـسلحانه    هاي دریایی و سرقت   راي امنیت در خصوص دزدي    هاي شو قطعنامه

در سومالی حـاوي چنـد نکتـه اساسـی و مـشترك هـستند، ضـمن آن کـه رفتـه رفتـه                        
  . شوند هایی در مبارزه با این جرائم نیز در این مصوبات مالحظه می نوآوري

  ـ نکات مشترك1
  نکات مشترك در مصوبات شوراي امنیت عبارتند از؛ 

 به عنـوان    1982 دسامبر   10الملل به شکل مندرج در کنوانسیون        حقوق بین  ـ تأکید 1
  هاي مسلحانه چارچوب حقوقی براي مبارزه با دزدي دریایی و سرقت

ـ تأکید بر همکاري دولتها جهت مبارزه با دزدي دریایی در خارج از مناطق تحـت                2

  

  

23. S/ RES/ 1816 (2008), adopteé le 2 Juin 2008.  
24. S/ RES/ 1838 (2008), adopteé le 7 octobre 2008.  
25. S/ RES/ 1846 (2008), adopteé le 2 décembre 2008. 
26. S/ RES/ 1851 (2008), adopteé le 16 décembre 2008.  
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المللـی   سازمان بـین   هاي بیمه، صالحیت ملی دولتها و هم چنین همکاري آنها با شرکت         
ها براي اجتناب یا مواجهه شـدن         اي، ارائه اطالعات به کشتی    هاي منطقه دریایی، سازمان 

  با دزدان دریایی و یا فرار از دست آنان 
ـ عدم توانایی سومالی در کنترل و تـأمین امنیـت تـردد دریـایی در آبهـاي تحـت                    3

  حاکمیت خود به ویژه دریاي سرزمینی 
هـاي   دزدان دریایی و سارقان مـسلح در رسـاندن کاالهـا و کمـک              ـ تأثیر حمالت  4

  27هابشردوستانه و ایجاد وقفه در ارائه این کمک
المللـی جهـت    هـاي بـین    ـ درخواست کمک دولت سومالی براي دریافـت کمـک         5

  برخورد با دزدي دریایی و سرقت مسلحانه در آبهاي آن کشور 
  هاي حمله شده  ـ کمک به کشتی6
هاي دولتها در سرکوب دزدان دریایی و سارقان مسلح بـه اعمـال             ثیر اقدام ـ عدم تأ  7

  ضرر و آزادي دریانوردي براي دولتهاي ثالث  حق عبور بی
ـ پذیرش صالحیت دولتها به ویژه دولتهاي صاحب پرچم، دولتهاي بندر، دولتهاي            8

ـ              راي انجـام   ساحلی، دولتهاي متبوع قربانیان و دیگر دولتها در قالب صالحیت جهـانی ب
به عبارت دیگر پذیرش کلیه     . مجازات دزدان دریایی و سارقان مسلح       تحقیق، پیگرد و 

البتـه بـراي جلـوگیري از       . هـا  ها اعم سرزمینی، شخصی و جهانی براي دولت       صالحیت
الملـل بـه   ها باید براي تعیین صالحیت بر اساس حقوق بـین        ها دولت تعارض صالحیت 

  . مکاري کنندویژه حقوق بشر با یکدیگر ه
ـ استفاده از کلیه وسایل و امکانات الزم بـراي سـرکوب دزدي دریـایی و سـرقت                  9

  مسلحانه در دریا 
هاي جنگی و هواپیماي نظامی براي مبـارزه بـا دزدان             ـ تأکید بر استفاده از کشتی     10

  دریایی و سارقان مسلح در دریا 
  

  

هـاي بـشر دوسـتانه      ومالیایی محتـاج کمـک     میلیون نفـر سـ     5/3طبق آمار سازمان ملل متحد حدود       . 27
 . هستند



 الملل ي دریایی از منظر حقوق بیندزد

 

36

  هاي مصوبات شوراي امنیت ب ـ نوآوري
نیت حاوي چندین نوآوري در قلمـرو مبـارزه بـا دزدي دریـایی              مصوبات شوراي ام  

  باشند که اهم آنها عبارتند ازمی

  : ـ گسترش قلمرو مکانی مبارزه با دزدي دریایی1
شوراي امنیت پس از محکوم کردن ارتکـاب دزدي دریـایی و سـرقت مـسلحانه در          

ان ایـن جـرائم از   آبهاي سرزمینی سومالی و عدم توانایی آن کشور در دور کردن مرتکبـ       
هایی که با دولت فدرال انتقالی سومالی براي مبارزه بـا دزدي             خواهد دولت   این آبها، می  

کنند وارد آبهـاي سـرزمینی سـومالی بـه منظـور            دریایی و سرقت مسلحانه همکاري می     
 البته عمل باید منطبق با نحوة 28.سرکوب دزدي دریایی و سرقت مسلحانه در دریا شوند        

 در دریاي آزاد انجام     1982بینی شده در کنوانسیون     دزدي دریایی به شکل پیش    مبارزه با   
به دیگر سخن شوراي امنیت مجوز ورود به قلمـرو حاکمیـت دولـت سـومالی را                 . شود

اي محسوب نـشود، شـوراي      البته براي این که چنین تصمیمی سابقه      . صادر نموده است  
اي سومالی اتخاذ شده است و خالق       امنیت اعالم نموده است که چنین تصمیمی فقط بر        

به عبارت دیگر شوراي امنیـت خواسـته        . باشدهیچ گونه حقوق عرفی در این زمینه نمی       
است وضعیت سومالی را به عنوان استثنایی مطـرح کنـد و تأکیـد کنـد کـه چـارچوب                    

 1982حقوقی مبارزه با دزدي دریایی همان کنوانسیون حقوق دریا به ویـژه کنوانـسیون               
شد و سرکوب آزادي دریایی توسط کلیه دولتها علی القاعده زمانی میسر است کـه               بامی

ضـمن آن  . ها ارتکاب یابـد   این دزدي در دریاي آزاد و مناطق خارج از صالحیت دولت          
  

  

انـد، کـه در    هاي جنگی خود را روانه آبهـاي سـومالی کـرده            کشور کشتی  18 حدود   2010تا ژانویه   . 28
هاي جنگی ایرانی بیشتر     کشتی. اندهاي جنگی ایرانی نیز شرکت کرده     کشتی. باشند فروند می  36مجموع  

رسد با توجه بـه وسـعت منطقـه خطـري کـه از              معهذا به نظر می   . باشنددر منطقه خلیج عدن مستقر می     
صالله در جنوب عمان شروع و تا جنوب سومالی به وسعت حدود دو میلیون کیلومتر مربع ادامـه دارد،                   

ادامه دزدي دریایی در این منطقه نشان از درست         . این تعداد کشتی جنگی کافی براي تأمین امنیت نباشد        
 . باشدبینی میبودن چنین پیش
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کنـد کـه مجـوز ورود بـه آبهـاي سـرزمینی             که در همین مورد شوراي امنیت اشاره مـی        
 آن کشور صادر شده است و خـود         2008 فوریه   27سومالی بر اساس درخواست مورخ      

اگر چـه شـوراي     . هاي خود مطرح نموده است    آن کشور نیز تمدید آن را در درخواست       
اي اشاره نموده است، ولی آیا در صورت بـروز حـوادثی مـشابه در              امنیت به چنین نکته   

  تواند به عنوان سابقه لحاظ شود؟ دیگر کشورها وضعیت سومالی نمی

هـا غیـراز    ل سرکوب دزدي دریایی به سایر فعالیـت       ـ گسترش دامنه شمو   2
  آزادي کشتیرانی 

 به بعد شوراي امنیت نه فقط به دزدي دریایی و سـرقت مـسلحانه               1836از قطعنامه   
کند، بلکه چنین جرائمی    هایی بر ضد امنیت دریانوردي اشاره می      در دریا به عنوان پدیده    

پـذیر نیـز     هـاي آسـیب     هاي سایر کـشتی   ها از جمله صید و فعالیت     را مخل سایر فعالیت   
  . داند می

  ـ ابراز نگرانی از دادن باج 3
در .  گروه کنترل سومالی آمـده اسـت       2008 نوامبر   20این نگرانی در گزارش مورخ      

این گزارش آمده است که باج دهی به دزدان سبب تـشویق دزدي دریـایی در سـواحل                  
کشورها، حتی ایران، نیز انجام شـده       توسط اغلب   ) دادن باج (این عمل   . شودسومالی می 

   29.است

ـ ابراز خوشحالی از تصمیم ناتو براي مبارزه با دزدي دریایی در سواحل             4
  سومالی

) PAM یـا    WFP(هـاي برنامـه جهـانی         شوراي امنیت از ناتو بابت اسکورت کشتی      
تشکر نموده است و هم چنین رضایت خود را از تصمیم اتحادیـه اروپـا بـراي اجـراي                   

  

  

هاي خود پرداخـت کـرده    میلیون دالر براي آزادي دو فروند از کشتی  4 حدود   2010ایران تا ژانویه    . 29
 . است
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هاي حامل مـواد غـذایی متعلـق بـه       ماهه به منظور حمایت از کشتی12یات دریایی  عمل
. هاي بشردوستانه به سومالی هستند ابراز داشته اسـت        برنامه جهانی غذا که حامل کمک     

پـذیر در صـورت تهـاجم دزدان          هاي آسـیب    هم چنین این شورا حمایت از سایر کشتی       
  . ا مورد توجه قرار داده استدریایی و سارقان مسلح در سواحل سومالی ر

  ها، تسلیحات و سایر مواد  ـ توقیف کشتی5
ها و تسلیحات و سایر موادي که به دالیل قوي براي ارتکـاب دزدي               باید کلیه کشتی  

  .رونددریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی به کار می

  در مورد اعمـال غیرقـانونی بـر        1988 بسط گسترة اجرایی کنوانسیون      -6
  ضد امنیت دریایی به دزدان دریایی و سارقان مسلح در دریا 

دارد کـه طبـق        اعـالم مـی    2008 دسـامبر    2 مـورخ    1846شوراي امنیت در قطعنامه     
، دولتهاي عضو آن مکلفنـد عمـل تـصرف کـشتی یـا کنتـرل آن را بـا              1988کنوانسیون  

انگـاري   عـب جـرم  استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت یا هر شکل دیگر از ایجـاد ر            
نمایند و صالحیت خود را نسبت به این جرائم برقرار و اعمـال نماینـد، و مرتکبـان یـا                    

هـاي   شوراي امنیت هم چنـین تکلیـف دولـت        . مظنونان چنین جرائمی را مسترد نمایند     
المللی دریایی به منظور داشتن     عضو این کنوانسیون را به همکاري با دبیرکل سازمان بین         

الزم براي تعقیب اشخاص مظنـون بـه ارتکـاب دزدي دریـایی و سـرقت                ابزار حقوقی   
  . گردد مسلحانه در سواحل سومالی را متذکر می

   محو دزدي دریایی ـ استقرار صلح و ثبات الزمۀ7
دارد که محو دزدي دریایی و سـرقت مـسلحانه در سـواحل               شوراي امنیت اعالم می   

، و تقویت نهادهـاي سیاسـی، توسـعه         سومالی مستلزم استقرار صلح و ثبات در سومالی       
. باشـد اقتصادي و اجتماعی، رعایت حقوق بـشر و حکومـت قـانون در آن کـشور مـی                 

شود که ارتکاب جنایـت دزدي دریـایی هماننـد ارتکـاب بـسیاري از               بنابراین معلوم می  
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المللی نیاز به محیط مساعد دارد که همانا عدم توسعه اقتصادي و اجتمـاعی              جنایات بین 
  . باشد ویژه عدم رعایت منزلت و حیثیت انسانها و حکومت قانون میو به

دارد کـه دزدي دریـایی و    نماید این که شـوراي امنیـت اعـالم مـی            آن چه جالب می   
ها در آبهاي سرزمینی سومالی یا در دریـاي آزاد، در پهنـه               سرقت مسلحانه توسط کشتی   

ه و آن خود تداوم تهدید بر       سواحل این کشور، وضعیت داخلی این کشور را وخیم کرد         
هاي خـود   به همین خاطر هم است که شورا قطعنامه       . باشدضد صلح و امنیت منطقه می     

را براي مبارزه با دزدي دریایی در سومالی بر اساس فـصل هفـتم منـشور صـادر کـرده                    
نکته دیگر آن که ورود شوراي امنیت در قلمرو مبارزه با دزدي دریایی و شناخت               . است

شود که کلیه دولتهـا حتـی       المللی سبب می  عنوان تهدیدي علیه صلح و امنیت بین      آن به   
 در حـالی کـه     30دولتهاي غیرعضو سازمان ملل مکلف به مبارزه با دزدي دریایی شـوند،           

  . باشدهاي حقوق دریا قابل استیفا نمیچنین الزامی گسترده و قوي از مفاد کنوانسیون
رخـورد بـا دزدي دریـایی را بـه آبهـاي تحـت              در کنار مصوبات شوراي امنیت که ب      

 کار خـود را آغـاز کـرده         2009 تماس که از      حاکمیت سومالی گسترش داده است گروه     
ایـن گـروه متعاقـب ایـن      . است، توانست درخواستی را در اجالس قـاهره مطـرح کنـد           

 هایی را براي مقابله با دزدي دریایی در       درخواست در دبیرخانه سازمان ملل متحد، طرح      
این نیز پدیدة بدیعی اسـت کـه مبـارزه بـا دزدي دریـایی بـه        . خشکی ارائه نموده است   

در این خصوص وزیر خارجه سومالی نیز اعالم نمود که          . خشکی هم کشیده شده است    
مبارزه با دزدي دریایی نباید فقط محدود به دریا باشد، بلکه باید در خـشکی نیـز آن را                   

  31.سرکوب کرد
هاي مقابله بـا دزدي دریـایی در        سأله برقراري رابطه میان طرح    در این جا است که م     
رسـد کـه در پرتـو همکـاري واقعـی دولتهـا              به نظر مـی   . شوددریا و خشکی مطرح می    

  

  

هاي غیر عضو سـازمان ملـل متحـد مکلفنـد در             دلیل آن این است که طبق منشور ملل متحد دولت         . 30
 . المللی هماهنگ با این سازمان عمل کنند قلمرو صلح و امنیت بین

  . 88/ 8/10ع به مصاحبه مطبوعاتی وزیر امور خارجه سومالی در تهران در تاریخ رجو. 31
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این همکاري مسبوق بـه سـابقه در قـاره آسـیا      . اي غیرممکن نباشد  برقراري چنین رابطه  
یایی که به ویژه در منطقه باشد، و آن توافقی است که در خصوص مبارزه با دزدي درمی

-آبهاي جنوب شرقی آسیا و به طور خاص در تنگه ماالکا و دریاي چـین ارتکـاب مـی                  

  . یافت منعقد شده است

  سخن پایانی 
المللی، قوانین داخلی برخی کشورها و عملکرد آنهـا و         در پایان با توجه به اسناد بین      

رسـد بتـوان اقـدامهایی را بـراي         اي بـه نظـر مـی      المللـی و منطقـه    هاي بین رویه سازمان 
اهم این اقدامها عبارتنـد     . پیشگیري و سرکوب جنایت دزدي دریایی لحاظ و اجرا نمود         

  از؛ 

  الف ـ از منظر پیشگیري
البتـه  . توان اقـدامهاي زیـر را انجـام داد        براي پیشگیري از ارتکاب دزدي دریایی می      

  . انداي از این اقدامها نیز انجام شدهپاره
المللـی در  یت و نهادینه کردن همکاري دولتها با یکدیگر و با سازمانهاي بـین    ـ تقو 1

  : ايالمللی و منطقهکلیه سطوح اعم از بین
تواند در قلمروهاي مختلف از جمله اطالع رسانی و ایجاد یک ساز کار این اقدام می  

ماننـد   (اعالم خطر فوري، شبیه آن چه که در مورد اعالم فـوري بالیـا طبیعـی در دریـا                  
  . ایجاد شده است، انجام شود) سونامی

المللـی  زنی نهادینه با همکـاري یـا در چـارچوب سـازمان بـین               ـ ایجاد یک گشت   2
  دریایی 

  : هاي مورديـ اتخاذ اقدام3
توانند به طور موردي انجام شـوند کـه از آن جملـه اسـتفاده از سـیم                این اقدامها می  

هاي دید شب، استفاده از توپهـاي آب فـشار،          نها، نصب دوربی    خاردار در اطراف کشتی   
هـا     درجـه کـشتی    360هاي دزدان دریایی، چـرخش      هاي آب بر روي قایق    پرتاب بشکه 
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 البتـه   32.باشندبراي ایجاد امواج براي جلوگیري از نزدیک شدن کشتی دزدان دریایی می           
  . باشدباید توجه داشت که اثر این اقدامها نسبی می

  : ها  مسلح در کشتیـ استفاده از گارد4
هاي تجـاري     بدون ورود به بحثها و مجادالت ناشی از حضور افراد مسلح در کشتی            

هـا    هاي امنیتی و مستخدمان مسلح آنها در کـشتی        رسد بتوان از وجود شرکت    به نظر می  
  33.براي مقابله با دزدان دریایی استفاده نمود

  :ییامحا و خشکاندن بسترهاي اصلی جنایت دزدي دریا  ـ 5
هـاي سیاسـی اقتـدارگرا،      رسد که مبارزه با فقر، امحا دیکتـاتوري و نظـام          به نظر می  

رعایت حقوق بشر و برقراري حکومت قانون بتواننـد عوامـل مـؤثري در پیـشگیري از                 
توان هر گونه مستمـسکی     با امحا این عوامل می    . باشندارتکاب جنایت دزدي دریایی می    
  . رتکاب جنایت دزدي دریایی خارج کردرا از دست دزدان دریایی براي ا

  :ـ جلوگیري از مداخله سایر کشورها6
در مواردي مداخله و تحریک سایر کشورها در ارتکاب دزدي دریایی مؤثر است که              

توان براي مثال به مداخله کشور اریتره و کمـک آن           در این مورد می   . باید مانع از آن شد    
این مداخله سبب عدم برقراري صـلح و امنیـت   . کشور به شورشیان سومالی اشاره نمود   

  . کنددر این کشور شده، بستر مناسبی را براي ارتکاب دزدي دریایی فراهم می

  ب ـ از نظر سرکوب 
  توان انجام داد عبارتند از؛ هایی که میبراي سرکوب جنایت دزدي دریایی اهم اقدام

  ـ ضبط و مصادره اموال مسروقه 1
ید از دزدان دریایی ضبط و مصادره شده، به صاحبان اصلی یـا             کلیه اموال مسروقه با   

  

  

 . شوندهاي نفت کش ایرانی انجام میاغلب این اقدامها توسط کشتی. 32

استفاده از شرکتهاي امنیتی سازکاري است که براي برقراري امنیت در برخـی از کـشورها از جملـه                . 33
 . ستعراق مورد استفاده قرار گرفته ا
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  . ذوي الحقوق آنان عودت داده شوند
  . ـ اموال دزدان دریایی مصادره شوند2
  . ـ صالحیت جهانی براي محاکمه و مجازات دزدان دریایی تقویت و اجرا شود3
  .  نمایندانگاري این جنایت در نظام حقوق داخلی خود مبادرت ـ دولتها به جرم4
از جمله  » خشونت در دریا  «ـ دزدي دریایی، سرقت مسلحانه در دریا و یا هر گونه            5

المللی کیفري قـرار    در فهرست جنایات واقع در صالحیت دیوان بین       » تروریسم دریایی «
رسد پیشنهاد افزایش این جرائم در کنفرانس بازنگري اساسنامه دیـوان،           به نظر می  . گیرد

برگذار شود با مخالفـت     ) پایتخت اوگاندا ( در شهر کامپاال     2010  می 31که قرار است از     
  . چندانی روبرو نشود

 ملت وسـتفالیایی اراده     -در پایان این سؤال اساسی همچنان باقی است که آیا دولت          
المللی بطور عـام و دزدي دریـایی    سیاسی واقعی براي پیشگیري و سرکوب جنایات بین    

  بطور خاص را دارد؟
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  دریاییدزدي 
  الملل؛ مروري بر حوادث سومالی و حقوق بین

  دکتر مرتضی نجفی اسفاد
  1فرخزاد جهانی

الملل چارچوب مناسـبی را بـراي تعریـف دزدي دریـایی و               حقوق بین : چکیده
دزدي دریـایی   . احصاء عناصر آن و مبارزه با و سرکوب آن فراهم کـرده اسـت             

ه عنوان یکی از اشکال اخـالل       توان آنرا ب    اگرچه خود جرم مستقلی است اما می      
اعمـال صـالحیت   . در ایمنی دریانوردي یا تروریسم دریایی نیـز قلمـداد نمـود         

جهانی در مورد مرتکبان دزدي دریایی امري پذیرفته شده است، اما با توجه بـه        
المللی، اعمال این اصل در مورد ارتکاب        تعریف دزدي دریایی در معاهدات بین     

اي از ابهـام      هالـه   ینی نظیر آنچه در سومالی رخ داده در       این جرم در آبهاي سرزم    
در حال حاضر دزددي دریایی در سـواحل سـومالی و خلـیج عـدن               . قرار دارد 

المللـی مجـاز بـه        المللی تلقی شده و جامعه بـین        تهدید علیه صلح و امنیت بین     
ایـن  . توسل به زور علیه این پدیده حتی در آبهاي داخلی سومالی گردیده است           

کیفـري در خـصوص ایـن جـرم           دامات اگرچه گام مهمـی در مبـارزه بـا بـی           اق
  

  

 الملل  دانشجوي دکتري حقوق بین* 
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مهمترین چالش پـیش روي     . باشد  المللی است اما به خودي خود کافی نمی         بین
المللی فقدان ساز و کـار متناسـب جهـت تعقیـب و محاکمـه دزدان                  جامعه بین 

  .دریایی است
یت جهـانی،   هـا، صـالح      دزدي دریایی، سرقت مسلحانه کشتی     :واژگان کلیدي 

  .اي  المللی، اقدامات منطقه ضرر، شوراي امنیت، سازمانهاي بین عبور بی

  مقدمه 
در جهان امروز تجارت و مبادالت اقتصادي میان کشورها یکی از ارکان مهم حیـات           

حمل و نقل دریایی از دیرباز به عنوان یکـی از روشـهاي سـریع و                . جامعه بشري است  
ها و بازرگانان بوده و امـروزه نیـز           ورد اهتمام دولتها، شرکت   ارزان نقل و انتقال کاالها م     

گـذاري    در عـصر تجـارت، رقابـت و سـرمایه         . این توجه و اهتمام کماکـان تـدوام دارد        
هاي پراهمیت در معادالت سیاسی و اسـتراتژیک          دسترسی به منابع انرژي یکی از حوزه      

. ها نیـز ایـن مؤلفـه باشـد          نیها و نا ام     کشورها بوده و چه بسا سرمنشأ بسیاري از جنگ        
المللی روش منحصر به فرد حمل و نقل نفت به مثابه عامل حیات جوامع                کشتیرانی بین 

ایمنی دریانوردي به منزلـه تـضمین حمـل و نقـل ایمـن          . گردد  صنعتی امروز قلمداد می   
باشد و اخالل در ایمنی دریانوردي به معنی اخالل           نفت، کاالهاي مصرفی و مسافران می     

  . ارکان اساسی جامعه بشري استدر
اگرچه از دیدگاه عموم مردم دزدي دریایی مفهومی کهن و متعلق به قـرون گذشـته                

باشد اما در دوران حاضر دزدي دریایی به شکل مدرن و نوین آن در گوشـه و کنـار                     می
جهان خودنمایی کرده و موجب اخالل در مبادالت تجاري و ایمنـی دریـانوردي شـده                

داري دزدان دریایی از تکنولوژي مدرن، سـالحهاي پیـشرفته و سـازمان و              برخور. است
اي اسـت کـه       تشکیالت منظم و تمرکز فعالیت آنان در مناطق استراتژیک جهـان مـسأله            

انگـاري و ممنوعیـت       درحالیکه جـرم  . المللی شده است    موجب چالش جدي جامعه بین    
المللـی نیـز بـه ایـن      دادي بیندزدي دریایی ریشه در حقوق عرفی دارد اما مقررات قرار        

 حقـوق   1982 دریاي آزاد و کنوانیـسون       1985توجه نبوده و در کنوانسیونهاي        مسأله بی 
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ها و ابهاماتی بوده      اما مقررات این معاهدات حاوي خأل     . دریاها به آن پرداخته شده است     
و مسائلی چون اختصاص تعریف دزدي دریایی به محدوده دریاي آزاد و مناطق خـارج               
از مناطق تحت صالحیت کشورها و لزوم اهداف شخصی براي مرتکبان دزدي دریـایی              

  .گردد از جمله مسائلی است که مانع از جامعیت تعریف این جرم می
دزدي دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن نقطه عطفـی در تـاریخ ایـن پدیـده                  

ید صلح و امنیت بـشري      براي اولین بار در تاریخ، شوراي امنیت این مقوله را تهد          . است
  . تلقی نمود و در چارچوب فصل هفتم منشور به طور خاص به آن توجه نمود

  :گردد در بررسی پدیده دزدي دریایی سؤاالتی چند بر ذهن متبادر می
اوالً آیا تعریفی از جرم دزدي دریایی وجود دارد؟ و عناصر تشکیل دهنده این جـرم                

  چیست؟ 
نی موجـود آیـا تحقـق دزدي دریـایی در منـاطق تحـت             ثانیاً با توجه بـه خـأل قـانو        

  گردد؟ صالحیت دولتها مشمول تعریف دزدي دریایی می
الملل دریا  هاي شوراي امنیت در حقوق بین ثالثاً با توجه به وقایع سومالی آیا قطعنامه

  و قواعد موجود در آن تغییري ایجاد کرده است؟ 
اکمیـت و مداخلـه در امـور داخلـی          هاي شـوراي امنیـت نقـض ح         رابعاً آیا قطعنامه  

  سومالی قلمداد می گردد؟
  باشد؟ المللی به وقایع سومالی کافی و مناسب می العمل جامعه بین خامساً آیا عکس

الملل دریاها تعریفی از دزدي       در این نوشتار بر این دیدگاه تأکید شده که حقوق بین          
تـشکیل دهنـده ایـن جـرم را         تـوان عناصـر       دریایی ارائه نموده و از تعریف مذکور مـی        

با وجود این عدم تعیین تکلیف در مـورد ارتکـاب ایـن جـرم در منـاطق              . استنباط نمود 
هـاي قـانونی موجـود        الـشمول از جملـه خـأل        تحت صالحیت دولتها در معاهدات عـام      

همچنین معتقدیم اگرچه براي تعقیب کیفري جرم دزدي دریایی در دریاي آزاد         . باشد  می
گردد ولی کاربرد این اصل در مورد ارتکاب این جـرم             انی اعمال می  اصل صالحیت جه  

توسط اتباع سایر کشورها در منـاطق تحـت صـالحیت آنهـا بـه خـودي خـود اقـدامی               
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هاي شـوراي   آور قطعنامه جویانه بوده و تنها راه توجیه آن توسل به خاصیت الزام            مداخله
  .قوانین داخلی آنهاستامنیت و تقدم آنها بر سایر تعهدات کشورها از جمله 

هـاي شـوراي امنیـت در مـورد سـومالی             فرضیه دیگر این مقاله آن است که قطعنامه       
اگرچه تغییري صریح در مقررات حقوق بین ا لملل دریاهـا و رژیـم حـاکم بـر دریـاي                    

عـالوه  . گیري یک قاعده عرفی جدید تلقی شـود  سرزمینی است اما نباید به عنوان شکل    
المللی در  ها و هواپیماهاي نظامی کشورهاي دیگر و سازمانهاي بین          بر این مداخله کشتی   

هاي شوراي امنیت با توجه به اسـتمداد دولـت سـومالی و رضـایت آن                  راستاي قطعنامه 
هاي شورا بر لزوم احترام بر حاکمیت و تمامیت ارضی ایـن              کشور و تأکید کلیه قطعنامه    

بـا  . شـود   یت این کشور تلقی نمـی     الملل نقض حاکم    دولت و مراعات قواعد حقوق بین     
کن شدن کامـل      تمام این احوال مداخله کشورها در سومالی تاکنون نتوانسته باعث ریشه          

از سوي دیگر عدم عضویت     . این پدیده شده و صلح و ثبات را در سومالی پایدار نماید           
برخی دولتهاي شرکت کننده در عملیات نظامی علیه دزدان دریایی در معاهدات حقـوق        
دریاها، فقدان قوانین داخلی متناسب آنها، فقدان دسـتگاه قـضایی کارآمـد در سـومالی،                

هاي توقیف شده، سن مسؤولیت کیفري مرتکبان و          مسائلی از قبیل اثبات مالکیت کشتی     
عوامل رافع مسؤولیت کیفري آنان از جمله مسائل پیجیده حقوقی اسـت کـه تعقیـب و                 

  .سازد  میمحاکمه آنان را با چالش جدي مواجه

  ها گستره دزدي دریایی و سرقت مسلحانه کشتی
المللی دزدي دریایی در سواحل سـومالی و          اگرچه در حال حاضر چالش جامعه بین      

. باشـد   خلیج عدن است اما محدوده عملکرد دزدان دریایی منحصر به ایـن منـاطق نمـی               
ریـایی در   شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر کـشور سـومالی، اقـدامات دزدان د               

هـاي امدادرسـان وابـسته بـه سـازمان ملـل، اهمیـت                هاي حامـل کمـک      حمله به کشتی  
از جملـه   .... المللی و     استراتژیک مسیر و محدوده عملیات دزدان دریایی در تجارت بین         

المللـی    اسباب برجسته شدن موضوع و تلقی آن به عنـوان تهدیـد صـلح و امنیـت بـین                  
جهان منحصر بـه ایـن منطقـه نبـوده و در طـی سـالهاي                اما دزدي دریایی در     . باشند  می
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گذشته نواحی چون آسیاي جنوب شرقی و دریاي کارائیب عرصه تاخـت و تـاز دزدان                
اندونزي، تنگه ماالکا، مالزي،  به طور مشخص مناطقی از قبیل سواحل . دریایی بوده است  

ئیکا، ونزوئال، سـومالی    فیلیپین، ویتنام، بنگالدش، سواحل نیجریه، غنا، پرو، کلمبیا، جاما        
 2003در سـال    . باشـند   و خلیج عدن مناطق عمده وقـوع دزدي دریـایی در جهـان مـی              

اندونزي بود پس از آن مناطقی چون          مورد و متعلق به    121باالترین میزان دزدي دریایی     
هاي بعدي قرار      مورد در رده   28 مورد و تنگه ماالکا با       39 مورد، نیجریه    58بنگالدش با   

 مورد باالترین میزان وقوع دزدي دریـایی را بـه          92 خلیج عدن با     2008در سال   . دداشتن
اندونزي بـا      مورد 19 مورد، سومالی با     40خود اختصاص داده و مناطقی چون نیجریه با         

بـه طـور کلـی کـل میـزان دزدي           . هاي بعدي را به خود اختصاص دادنـد          مورد رده  28
 دویـست و    2008ل و پنج مورد و در سال         چه 2003ها در سال      دریایی و سرقت کشتی   

 از نظر خشونت اعمـال شـده در حـوادث دزدي دریـایی و               2.نود و سه فقره بوده است     
 فقـره  9 فقره گروگـانگیري،  931 تعداد   2008سرقت مسلحانه در سراسر جهان در سال        

 21 فقـره قتـل و       11 فقره ایراد ضـرب و جـرح،         32آمیز،     فقره حمله خشونت   7تهدید،  
بـار در اثـر ایـن حـوادث         فقدان اشخاص به وقوع پیوسته و کل اقدامات خـشونت          فقره

 افـزایش چـشمگیري را نـشان    2003 مورد در سال 644 مورد بوده که در مقایسه     1011
  3.دهد می

توان چنین نتیجه گرفت که اگرچه تعـداد مـوارد دزدي             با دقت نظر در آمار فوق می      
 سـال اخیـر کـاهش یافتـه امـا میـزان اعمـال               5هـا در      دریایی و سرقت مسلحانه کشتی    

  .بار علیه خدمه و مسافران به رقمی نزدیک دو برابر افزایش یافته است خشونت

  دزدي دریایی در سومالی
 مایل دریایی نـوار سـاحلی       2300سومالی در منطقه شاخ آفریقا قرار گرفته و داراي          

 مایل مربع از عرصـه دریـا         میلیون 5/2در خلیج عدن و اقیانوس هند بوده و در مجموع           
  

  

2. International Chamber of commerce, International Piracy and Armed Robbery against 
Ships, Annual Report Janury1-December31-2008  
3. ibid 
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 مورد دزدي دریایی در     111 تعداد   2008در سال   . در مقابل سواحل این کشور قرار دارد      
 2007خلیج عدن و اقیانوس هند ازطریق سومالی صورت گرفته که در مقایسه بـا سـال                 

  4.دهد  درصد افزایش را نشان می200حدود 
گیـرد کـه     عـدن صـورت مـی   هاي عبوري از خلـیج  حمالت دزدان دریایی به کشتی   

 هزار کشتی از این مـسیر عبـور         20 تا   16سالیانه  . کوتاهترین مسیر بین آسیا و اروپاست     
 در  5نماید   درصد کل نفت خام جهان را از این حمل می          12هاي بزرگ     نفتکش. نماید  می

 هزار تـا دو میلیـون دالر درآمـد          500، دزدان دریایی از این طریق رقمی بین         2008سال  
 دالر در سـال اسـت       600که درآمد سرانه هر سومالیایی کمتر از          در حالی .  نمودند کسب

  6.نماید  هزار دالر درآمد کسب می30هر دزد دریایی به طور متوسط حداقل 
 در اثر اقدامات دزدان دریایی چهار خدمه کشتی کشته شـده، دو نفـر               2008در سال   
  7.اند ته شده نفر به گروگان گرف242 نفر مفقود و 14مجروح و 

گروههاي مرتکب دزدي دریـایی در سـومالی داراي خـصایص منحـصر بـه فـردي                 
بنـا  . سـازد   هستند که توسل به یک راه حل عمومی براي مقابله با همه آنها را دشوار می               

بر گزارش دبیرکل سازمان ملل گروههاي مسلح دزدان دریایی سومالی در مناطقی چون             
Puntland , Eyl Bosaso , qandala , Caluula , Bargaal , Hobyo , Garad, و 

نمایند و حتی برخی از این گروهها از نظر توان و قابلیت نظامی با                موگادیشو فعالیت می  
 بـا توجـه بـه قـوانین متعـارض دولتهـا در              8.کننـد   نهادهاي وابسته به دولت رقابت مـی      

اي   قدام به حرفه  المللی در این خصوص این ا       خصوص محاکمه نوجوانان و مقررات بین     
عوامل چون فقر، بیکاري، نـابودي منـابع مـاهیگیري،          . جذاب براي نوجوانان شده است    

هاي دزدي    دشواري شرایط زندگی، جنگ داخلی و نابسامانی سیاسی از عوامل و انگیزه           

  

  

4. ibid 
5. U.S National security council, countering piracy off the Horn of Africa, partnership and 
Action plan, December 2008. 
6. ibid 
7. Icc International Maritime Bureue, piracy and Armed Robbery Against ship Annual Report, 
January 1-December 31, 2008 
8. Report of the UN secretary – General, s/ 2009/ 146, March, 16, 2009 
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اگرچـه انگیـزه دزدان دریـایی سـودجویی و کـسب           . دریایی در سومالی ذکر شده است     
ها حاکی از آن است که آنان علـت اقـدام          هاي آنان با رسانه     احبهمنافع مالی است اما مص    

خود را نابودي منابع ماهیگیري در اثر صید غیرقانونی و آلودگی محیط زیـست دریـایی                
البته این ادعاي آنان قبالً تا حدودي مـورد         . دانند  سومالی در اثرتخلیه غیرقانونی زباله می     

 2005المللی انگلـستان در سـال         بخش توسعه بین  بنا بر گزارش    . تأیید قرار گرفته است   
 در اثر صید غیرقانونی ماهی تن و میگو در سواحل سومالی            2004 تا   2003طی سالهاي   

گـروه تمـاس     «9. میلیون دالر به اقتصاد این کـشور ضـرر وارد شـده اسـت              100حدود  
املی در سومالی نیز دزدي دریایی را معلـول عـو         » المللی در خصوص دزدي دریایی      بین

هـاي سـمی      چون صید غیرقانونی ماهی و آلودگی آبهاي این کشور در اثر تخلیـه زبالـه              
 البته مسأله جالب این است      10.داند که باعث تأثیر منفی بر اقتصاد سومالی شده است           می

 درصـد رشـد     30 حـدود    2008که ماهیگیري سومالی نیز در اثر دزدي دریایی در سـال            
  11. منفی داشته است

  ي دریاییتعریف دزد
 Peirates و واژه یونـانی      Pirata از مشتقات کلمـه التـین        Pirateواژه دزد دریایی یا     
» خوش شانسی در دریـا « به معنی تالش و تجربه دارد و به      Peiraبوده و ریشه در کلمه      
بایـست بـه معاهـدات         از نظر اصطالحی و تعریف حقوقی مـی        12.نیز ترجمه شده است   

 دریـاي آزاد دزدي     1958 کنوانـسیون    15مطـابق مـاده     . نمـود المللی مرتبط مراجعه      بین
  :دریایی شامل اعمال زیر است

هر عمل غیرقانونی، تعدي، توقیف یا غارت که بـراي مقاصـد شخـصی بوسـیله                ) 1
  : کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیماي خصوصی در

  

  

9. Pirancy off the Horn of Africa, Congressional Research service,Prepared for Members and 
Committes of Congress,2009 
International Contact Group On Piracy 
10. ibid 
11. ibid 
12. www. Ety Moline . com 
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علیـه اشـخاص یـا امـوال        دریاي آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یـا           ) الف
  داخل این کشتی یا هواپیما

  .دهد در جایی خارج از حوزه صالحیت دولتها رخ می) ب
هر نوع شرکت داوطلبانه در به کارگیري یک کشتی یا هواپیما با علم به اسـتفاده                ) 2

  .آن کشتی یا هواپیما در دزدي دریایی
 یـا زیـر   1 زیـر پـاراگراف  هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی کـه در        ) 3

  . این ماده آمده است2پاراگراف
 این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیما شورش نماینـد     16همچنین مطابق ماده    

و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و براي مقاصد شخصی خود مرتکـب                 
 ایـن   17بق مـاده    همچنین مطا . گردد  تعدي شوند اعمال آنان دزدي دریایی محسوب می       

شود که اشخاصـی      کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می          
 به کـار گرفتـه یـا        15که کنترل آنرا بر عهده دارند آنرا در جهت مقاصد مذکور در ماده              

  . قصد کنند آنرا در این جهت به کار گیرند
 بـه موضـوع دزدي دریـایی        107 تـا    101 حقوق دریاهـا مـواد       1982در کنوانسیون   

  : نماید  این کنوانسیون دزدي دریایی را چنین تعریف می101اختصاص یافته است ماده 
بار یا توقیف غیرقانونی یا هـر عمـل خـسارت بـار کـه             هرگونه عمل خشونت  ) الف

بوسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیماي خـصوصی بـراي اهـداف شخـصی در       
  . ته باشدموارد زیر ارتکاب یاف

در دریاي آزاد علیه کشتی یا هواپیماي دیگر یا علیه اشخاص یـا امـوال واقـع در         ) 1
  .ها یا هواپیماها این کشتی

  علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صالحیت هر کشور) 2
مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقـت کـه                ) ب

  .نماید هواپیما مبادرت به دزدي دریایی میآن کشتی یا 
افدام به هرگونه اقدام تحریک کننده عمدي که موجب تسهیل اقـدامات مـذکور              ) ج
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  . گردد می» ب«و » الف«در بندهاي 
 ایـن کنوانـسیون تکـرار       103 دریاي آزاد در ماده      1958 کنوانسیون   17مقررات ماده   

 ایـن   102 دریـاي آزاد در مـاده        1958 کنوانـسیون    16همچنین مقررات ماده    . شده است 
  . کنوانسیون تکرار شده است

  :بنابر تعاریف فوق
اقدام به هرگونه خشونت خواه به قصد تصاحب اموال و خواه قصد اخذ باج یـا                ) 1

  . شکنجه و آزار یا سلب آزادي مسافران و خدمه مشمول تعریف دزدي دریایی است
یی، دریـاي آزاد یـا منـاطق خـارج از           محدوده جغرافیایی محل وقوع دزدي دریا     ) 2

  .صالحیت دولتهاست
تعریف دزدي دریایی بر اقدامات صورت گرفته توسط هواپیماهاي خصوصی یـا            ) 3

  .نماید علیه این هواپیما در صورت انطباق شرایط فوق صدق می
هـا یـا هواپیماهـاي خـصوصی و علیـه             عمل دزدي دریایی توسط خدمه کـشتی      ) 4

هـا و     بنـابر اقـدام توسـط کـشتی       . پـذیرد   اي خصوصی صورت مـی    ه  هواپیماها یا کشتی  
  . هواپیماهاي دولتی، علیه آنها از تعریف دزدي دریایی خارج است

ها یا هواپیما و کنترل آنان بر کـشتی یـا هواپیمـا               صرف شورش خدمه این کشتی    ) 5
ال مصداق دزدي دریایی نبوده بلکه الزم است یا اقدام به کنترل به قـصد ارتکـاب اعمـ                 

  .مادي دزدي دریایی باشد یا در عمل چنین اقداماتی صورت پذیرد
اما خأل حقوقی تعاریف فوق عدم تعیین تکلیف در مـورد اقـدامات مـصداق دزدي                

در راستاي رفـع ایـن ابهـام کمیتـه ایمنـی      . دریایی در آبهاي تحت صالحیت دولتهاست 
اهنماي تحقیقات کیفـري   که رA. 992 (22) در قطعنامه IMOسازمان ایمنی دریانوردي 

سرقت مسلحانه . هاست در خصوص جرایم دزدي دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی
  : را چنین تعریف کرده است) Armed robbery(ها  کشتی
بار یا توقیف یا غارت یـا تهدیـد بـه غـارت یـا توقیـف                   اقدام غیرقانونی خشونت  « 
 شخصی در درون قلمرو کشوري که       ها علیه اشخاص یا اموال روي آنها با اهداف          کشتی
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  13».داراي صالحیت بر این جرایم است
آمیـز    ها در پرتو ارتکـاب اعمـال خـشونت          بنابر تعریف فوق توقیف یا غارت کشتی      

هـا    شوند و تهدید به ارتکاب این اعمال نیز مـصداق سـرقت مـسلحانه کـشتی                 واقع می 
ارتکاب آن است که شـامل      باشد مهمترین تفاوت این جرم با دزدي دریایی در محل             می

  . گردد بنادر و آبهاي سرزمینی و حتی آبهاي داخلی کشورها می
اي همکاري مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه            نامه منطقه    موافقت 2در ماده   
 بـه امـضاي کـشورهاي بـنگالدش، برونئـی           2005 که در سـال      14ها در آسیا    علیه کشتی 

ندونزي، ژاپن، کـره، الئـوس، مـالزي، میانمـار، فیلیپـین،            ا  دارالسالم، کامبوج، چین، هند،   
ها به معنـی هـر اقـدام          سنگاپور، سریالنکا، تایلند و ویتنام رسید، سرقت مسلحانه کشتی        

ها اشخاص یا اموال موجود در آنها         بار یا بازداشت یا غارت کشتی       غیرقانونی و خشونت  
طلبانه و آگاهانـه در چنـین       در درون قلمرو صالحیت کشورهاي مقاصد یا مشارکت داو        

  15.اعمالی و یا تشویق یا تسهیل عامدانه این اقدامات ذکر شده است

  دزدي دریایی و تروریسم دریایی
 در SS Achille Lauroدر پی اقدام یک گروه فلسطینی به ربودن یک کشتی به نـام  

نـد اسـرائیل    و تقاضاي آنان مبنی بر مبادله گروگانها با اسیران فلـسطینی در ب  1985سال  
اي در ارتبـاط بـا        المللی متوجه وجود یک خأل آشـکار درخـصوص معاهـده            جامعه بین 

اگرچـه درخـصوص مبـارزه بـا تروریـسم در اشـکال             . صیانت از ایمنی دریانوردي شد    
 توکیـو و    1967مختلف تا آن زمـان اسـناد و معاهـدات متعـددي همچـون کنوانـسیون                 

 درخـصوص حمایـت از    1972متحـد سـال      ایکـائو کنوانـسیون ملـل        1970کنوانسیون  
 دریاي آزاد   1985بار دزدي دریایی در کنوانسیون        دیپلماتها و در مورد مصادیق خشونت     

 حقوق دریاها مقررات نسبتاً قابل قبولی گنجانده شده بود اما تـا             1982ژنو و کنوانسیون    
  

  

13. Report on Act of Piracy and Armed Robbery Against ship, imo, msc. 4/ cir. 27. 19 
Nowmber 2008 
14. Regional cooperation Agreement on combating piracy and Armed Robbery against ships in 
Asia  
15. Regional Cooperation Agrement On Robbery Against Ships in asia 
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ایمنـی  آن زمان کنوانسیون خاصی که به طور ویژه نـاظر بـر اقـدامات تروریـسی علیـه                   
به دنبال حادثـه مـذکور جلـسات متعـددي          . باشد به تصویب نرسیده بود      دریانوردي می 

المللی در خصوص      برگزار و پس از بررسی و بحث فراوان کنوانسیون بین          IMOتوسط  
.  به تـصویب رسـید     1998 در سال    16سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي     

کل الحاقی آن در مورد سرکوب اعمال غیرقـانونی         رویکرد اصلی این کنوانسیون و پروت     
 1970 توکیـو و     1963هاي    علیه سکوهاي ثابت در فالت قاره الگوبرداري از کنوانسیون        

  . الهه در خصوص جرایم تروریسی علیه عبور و مرور هوایی است
انـد ایـن       و جرایم تحـت شـمول آن احـصاء شـده           1988 کنوانسیون سال    3در ماده   

  : ازجرایم عبارتند 
اعمال کنترل یا توقیف یک کشتی از طریق توسل به زور یا تهدید بـه توسـل بـه          ) 1
  زور 
آمیز علیه اشخاص موجود در کشتی اگر آن عمل احتمـاالً موجـب           اقدام خشونت ) 2

  .به مخاطره افتادن ایمنی دریانوردي آن کشتی شود
ب بـه مخـاطره   تخریب یا ایراد آسیب به یک کشتی در صورتی که احتماالً موجـ            ) 3

  .افتادن ایمنی دریانوردي کشتی شود
اي در داخل یک کشتی که احتماالً باعث آسیب به کشتی  قراردادن موارد یا وسیله) 4

یا محموله آن یا تخریب کشتی شود و موجب به مخاطره افتـادن ایمنـی دریـانوردي آن        
  .کشتی گردد

نهـا یـا مداخلـه جـدي در         ایراد آسیب جدي به تأسیسات دریانوردي یا نابودي آ        ) 5
تخریب آنها به نحوي که احتماالً موجب به مخاطره افتادن ایمنی دریانوردي یک کشتی              

  .شود
ارسال و مخابره اطالعات نادرست به نحوي که احتماالً موجب به مخاطره افتادن          ) 6

  .ایمنی دریانوردي یک کشتی گردد
  

  

16. 1998 international convention for the suppression un lawful Acts again the safery of 
maritime Navigation 
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رتکاب جرایم فوق یا شروع     قتل یا ایراد صدمه جدي به اشخاص در ارتکاب به ا          ) 7
  . به ارتکاب آنها

. بایـست غیرقـانونی و عمـدي باشـد          اقدامات اشخاص در ارتکاب جرایم فوق مـی       
همچنین مشارکت در ارتکاب اعمال فوق، تسهیل ارتکاب آنها و تشویق بر انجـام ایـن                

هـا بـا   عالوه بر آن انجام اقدامات فوق یا تهدید به آن       . جرایم نیز جرم تلقی گردیده است     
هدف داشتن فرد به ارتکاب عمل خاص یا خودداري از اعمال خاص از جرایم مشمول               

  . این کنوانسیون است
توانـد مـصداق      ها مـی    بنابراین اقدام به دزدي دریایی یا راهزنی مسلحانه علیه کشتی         

در .  ایمـو نیـز باشـد      1988اقدام علیه ایمنی دریانوردي و جـرایم موضـوع کنوانـسیون            
 درخـصوص دزدي دریـایی در شـاخ آفریقـا           2008دولت آمریکا که در سال      استراتژي  

 دزدي دریایی از    1998اعالم گردیده به این موضوع اشاره و ضمن استناد به کنوانسیون            
   17.مصادیق تروریسم ذکر گردیده است

  عناصر تشکیل دهنده جرم دزدي دریایی
. للی داراي عناصري اسـت    الم  الملل نیز جرم بین     همانند حقوق داخلی در حقوق بین     

المللی ست که در حقوق عرفی یا         المللی به معنی نقض آن دسته از قواعد بین          جرایم بین 
المللی موجب مسؤولیت کیفري است و غایت آنهـا حمایـت از ارزشـهاي     قراردادي بین 

 اي لزوماً به معنی جـرم  بنابراین هر عمل مجرمانه. باشد المللی می مورد احترام جامعه بین   
بـراي  . گـردد  المللی تلقی نمـی  المللی نیز جرم بین المللی نبوده و نقض هر مقرره بین  بین

المللی اعـم از      بایست عمل ارتکابی نقض یک قاعده بین        المللی الزاماً می    تحقق جرم بین  
مبناي . عرفی یا قراردادي، بوده و همچنین این اقدام موجد مسؤولیت کیفري فردي باشد

باشـد کـه در       المللی مـی    المللی احترام به ارزشهاي جامعه بین       رایم بین انگاري در ج    جرم
کـشی،    جرایمـی چـون نـسل     . المللی از آنها حراست شـده اسـت         عرف یا معاهدات بین   

  

  

17. Countering Piracy off the Horn of Africa: Partnership and Action plan, U.S. National 
security council December 2008 
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جنایات جنگی، جنایات علیه بـشریت، تجـاوز و دزدي دریـایی در زمـرة ایـن جـرایم                   
   18.باشند می

دزدي دریایی فی نفسه . مت بیشتري داردالمللی، دزدي دریایی قد   در میان جرایم بین   
باشد بلکه بیشتر موجب به مخـاطره افتـادن           المللی نمی   جرمی علیه ارزشهاي جامعه بین    

آنچه که باعث حـساسیت دولتهـا و        . گردد  منافع مادي و ایمنی تجارت و دریانوردي می       
ردیده بینی اصل صالحیت جهانی براي این جرم گ         در نتیجه تدوین مقررات و حتی پیش      

آن است که این جرم غالباً با اقداماتی همچون قتل، شکنجه، غرق نمودن قربانیـان و یـا                  
 شاید به همین دلیل است که در تعاریفی کـه از دزدي             19.ضرب و جرح آنان توأم است     

 حقــوق دریاهــا و نیــز 1982 دریــاي آزاد و کنوانــسیون 1985دریــایی در کنوانــسیون 
هاي اصلی در تعریـف دزدي دریـایی           یکی از مؤلفه    ذکر شد خشونت   1988کنوانسیون  

انگاري دزدي دریایی در حقـوق عرفـی ریـشه داشـته و از قـرن هفـدهم                    جرم. باشد  می
بایست عناصر  در رسیدگی این جرم می  . المللی بوده است    میالدي مورد توجه جامعه بین    

  : سه گانه و اوضاع و احوال آن احراز گردد

  ییعنصر مادي دزدي دریا) الف
براي تحقق جرم دزدي دریایی ارتکاب یکی از اعمال مادي ممنوعه ضروري اسـت              

بار، تخریـب یـا ایـراد خـسارت           اقداماتی نظیر تعدي، توقیف، غارت، اقدامات خشونت      
توأم با قهر و غلبه، اعمال کنترل بر کشتی به قصد دزدي دریایی توسط خدمه شورشـی                 

ایـن  . ت فوق از مصادیق دزدي دریایی اسـت       یا به کارگیري آن در جهت ارتکاب اقداما       
 101 دریــاي آزاد و مــاده 1958 کنوانــسیون 15مــصادیق در تعــاریف منــدرج در مــاده 

در سـرکوب  . انـد   ذکـر شـده  1988 در حقـوق دریاهـا و کنوانـسیون    1982کنوانـسیون  

  

  

الملل کیفري، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیرارجمنـد، زهـرا موسـوي،             کاسسه، آنتونیو، حقوق بین   . 18
  1387نتشارات جنگل، ، ا28ص

  همان. 19



 الملل ي دریایی از منظر حقوق بیندزد

 

56

 آمیـز   اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي اعمالی چون کنترل زورمندانه یـا تهدیـد            
کشتی، اعمال خشونت علیه اشخاص موجود در آن، تخریب یا ایراد آسیب به کشتی یـا                
محموله آن یا تأسیسات دریانوردي، قرار دادن یا وارد نمودن مواد یا وسایل مخـرب یـا                 

رسان به کشتی یا محموله آن، ارسال اطالعات نادرست، تهدیـد بـا هـدف اجبـار                   آسیب
 عملی یـا خـودداري از انجـام عملـی از جملـه              فیزیکی یا قضایی فردي جهت ارتکاب     

  . باشند مصادیق ممنوعه و عناصر مادي می
 داراي 1988شـود کـه دایـره شـمول ممنوعیـت در کنوانـسیون         بنابراین مالحظه می  
  .جامعیت بیشتري است

آمیز و بـا توسـل بـه          وقایع سومالی و اقدامات دزدان دریایی از قبیل تعدي خشونت         
هـا و محمولـه و بازداشـت خدمـه و در              ها، توقیف کشتی    ه کشتی سالحهاي اتوماتیک ب  

هـا بـه انجـام        مواردي قتل و ضرب و جرح خدمه، توسل به زور و تهدید مالکان کشتی             
عمل خاص از جمله اقدامات ممنوعه و مصداق دزدي دریـایی اسـت کـه در تعـاریف                  

  .دزدي دریایی به آنها اشاره شد

  عنصر روانی) ب
ه کنوانسیون مـذکور حـاوي عناصـر عمـد در ارتکـاب دزدي              تعاریف مذکور در س   

بنابراین اقدامات غیرعمدي همچون حوادث دریایی منجر به قتل افراد یـا            . دریایی است 
  .ها و محموله آنها از شمول تعریف دزدي دریایی خروج موضوعی دارد تخریب کشتی

یی جهـت محاکمـه     المللی در حال حاضر فاقد ساز و کار اجرا          از آنجا که جامعه بین    
المللی است اقدام به تعقیب و محاکمه آنان توسـط محـاکم              دزدان دریایی در محاکم بین    

بنابراین ضابطه احراز علم و عمـد وابـسته بـه مقـررات داخلـی               . پذیرد  ملی صورت می  
  .کشورهاست

  عنصر قانونی ) ج
 101ده دریـاي آزاد و مـا      1958 کنوانسیون   15عنصر قانونی جرم دزدي دریایی ماده       
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 سرکوب اقدامات غیرقـانونی     1988 کنوانسیون   3 حقوق دریاها و ماده      1982کنوانسیون  
هاي مـذکور دولتهـا را ملـزم بـه محاکمـه و               کنوانسیون. باشد  علیه ایمنی دریانوردي می   

موقعیـت معاهـدات در     . نماید  مجازات دزدان دریایی بر اساس مقررات داخلی خود می        
که در کشورهاي مختلف متفاوت است بـه عنـوان مثـال        نظام حقوق داخلی امري است      

 قانون اساسی فرانسه معاهدات بر قوانین داخلی این کشور برتر بـوده و              55مطابق اصل   
. المللی است   در صورت تعارض بین معاهدات و قوانین داخلی اولویت با معاهدات بین           

در نبـود   . باشـند   مـی  قانون مدنی معاهدات در حکم قوانین داخلی         9در ایران طبق ماده     
انگاري و تعیین مجازات براي جرایم دریایی، تعقیب          قوانین داخلی خاص در زمینه جرم     

و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرایم الجـرم در پرتـو عمومـات قـانون و همچـون               
به عنوان مثال با سرقت کشتی یا محموله آن در دریـاي            . پذیرد  جرایم عادي صورت می   

  . گردد مانند سرقت به مثابه یک جرم عادي برخورد میبایست ه آزاد می

  شرایط و اوضاع و احوال جرم) د
مشخصه اصلی جـرم دزدي دریـایی و وجـه تمـایز آن در جـرم سـرقت مـسلحانه                    

ها آن است که مطابق تعاریف ارائه شده این جرم در دریاي آزاد یا مناطق خـارج                   کشتی
 یکی از شرایط این جرم وقـوع آن در ایـن   بنابراین. گیرد از صالحیت دولتها صورت می  

ها یا هواپیماهاي خـصوصی       اماکن است از سوي دیگر جرم مذکور توسط خدمه کشتی         
از اینرو ارتکـاب جـرم دزدي       . پذیرد  ها یا هواپیماهاي خصوصی صورت می       علیه کشتی 

ــی     ــوان راهزنـ ــه عنـ ــه از آن بـ ــامی کـ ــا نظـ ــان دولتـــی یـ ــایی توســـط ناوگـ دریـ
گـردد و     با تعاریف کنونی دزدي دریایی تلقی نمی      . شود  یاد می ) Privateering(تفویضی

هدف . گردد  المللی دولت می    موجب ورود مسأله به مبحث عمل دولت و مسؤولیت بین         
آنچنان که در مقررات کنوانـسیون      . بایست اهداف شخصی باشد     از دزدي دریایی نیز می    

ز جـرم راهزنـی مـسلحانه     اIMO حقوق دریاها درمورد دزدي دریایی و تعریـف          1982
ها یا هواپیما در پی نیل بـه          بار علیه کشتی    ها گذشت در صورتی اقدامات خشونت       کشتی

اهداف سیاسی، مکتبی یا مذهبی با حمایت دولت یا گروههاي سیاسـی صـورت پـذیرد         
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 سـرکوب   1988 کنوانـسیون    3 مطابق ماده    20.باشد  موضوع مصداق تروریسم دریایی می    
 علیـه ایمنـی دریـانوردي، اقـدامات مـادي موضـوع آن کنوانـسیون                اقدامات غیرقانونی 

  . بایست منجر به اخالل در ایمنی دریانوردي کشتی نیز شود می

  هاي دزدي دریایی شیوه
ها به مفهوم عام آن و صـرف نظـر از مکـان               دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه کشتی     

اب ایـن اقـدامات بـه       روشهاي عمده ارتکـ   . گیرد  ارتکاب به اشکال مختلف صورت می     
  :باشند شرح زیر می

هـا    هـا و مکانهـاي توقـف کـشتی           این حمالت غالباً در اسـکله      :حمالت بندري ) 1
دهـد    در این حمالت که عمدتاً شبانگاه و در ساعات تـاریکی رخ مـی             . گیرد  صورت می 

ها را بـدون      ها شده و وجه نقد یا تجهیزات الکترونیکی کشتی          دزدان مخفیانه وارد کشتی   
درآمـد  . انـدونزي شـایع اسـت       این نوع حمالت در بنادر    . نمایند  اطالع خدمه سرقت می   

 بـا توجـه بـه       21.باشـد    هزار دالر مـی    10 تا 5دزدان از این طریق به طور میانگین ساالنه         
تعریف دزدي دریایی این اقـدام مـصداق دزدي دریـایی بـه نحـو مـصطلح در حقـوق                    

  .باشد الملل دریاها نمی بین
 تفاوت این روش با روش قبـل در آن اسـت کـه در               :ها  مسلحانه کشتی راهزنی  ) 2

باشـد زیـرا در دریـاي آزاد          اما با دزدي دریایی نیـز متفـاوت مـی         . گیرد  دریا صورت می  
شـهرت دارد و ارزش امـوال       » دزدي آسـیایی  «ایـن نـوع دزدي بـه        . پـذیرد   صورت نمی 

در این روش نیز مرتکبان     . اشدب   هزار دالر متغییر می    20 تا   10مسروقه از این طریق بین      
ها یا جزایر مخفی شده و شـبانگاه و بـه هنگـام              در مناطق خاصی در دریا همانند صخره      

ها از پهلو به کشتی نزدیک شده و پس از ورود به کشتی امـوال، کـاال یـا                     حرکت کشتی 
تنگه ماالکا یکـی از نقـاط وقـوع         . گریزند  تجهیزات درون کشتی را به سرقت برده و می        

  

  

 .153آنتونیو کاسسه همان ص. 20
21. IMO annual Report 2004, p.16. 
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  22.ین حوادث در سالهاي اخیر استا
در برخی  . در این روش کشتی و محموله آن هدف دزدان دریایی است          : ربائی  کشتی

ایـن  . نمایند  موارد دزدان مبادرت به تخلیه محموله کشتی یا انتقال آن به منطقه دیگر می             
ام ارتکاب این اقـد   . نوع دزدي در دریاي آزاد و مناطق تحت حاکمیت دولتها رواج دارد           

مشخـصه دیگـر ایـن      . باشـد   نیازمند سازمان یافتگی سارقان و استفاده آنها از سالح مـی          
گیرند اما همچون  روش آن است که دزدان پس از ورود به کشتی کنترل آنرا بر عهده می            

هواپیماربائی هدایت کـشتی توسـط خدمـه آن امـا تحـت نظـارت و دسـتورات دزدان                   
یی دزدان تصاحب محموله کشتی بوده و پـس  در این روش هدف نها. پذیرد صورت می 

دزدان در ایـن شـیوه      . نماینـد   از تخلیه محموله مبادرت به آزادي کشتی و خدمه آن مـی           
هـا   ریزي دقیق و جمع آوري اطالعات الزم و در اقدامی هماهنگ به کشتی          غالباً با برنامه  

فروند کشتی در    13 تعداد   2003 در سال    23.گردند  حمله کرده و به اهداف خود نایل می       
  24.اند آبهاي جنوب شرقی آسیا به این شیوه ربوده شده

رقی آسیا  در جنوب ش2001این شیوه از اوایل سال   : ربایی به قصد باجگیري     آدم)3
 2004شروع شد و ضمن رشد تصاعدي خود به سایر نقاط جهان تسري یافت در سال                

هدف دزدان ربایش   .  شده است   مورد از این اقدام گزارش     14در تنگه ماالکا و سنگاپور      
در جنـوب   . ها و سپس مذاکره جهـت اخـذ بـاج در قبـال آزادي آنهاسـت                 خدمه کشتی 

 هزار دالر است ولی معموالً 200 هزار تا 100شرقی آسیا مبالغ مورد تقاضاي دزدان بین        
  25.نمایند  هزار دالر دریافت و گروگانهاي خود را آزاد می20تا 10پس از مذاکرات 

ربایی به قصد باجگیري برخالف نوع سومالیایی دزدان دریایی در           آسیایی آدم در نوع   
یافته وارد کشتی شده و مبادرت به ربایش کاپیتان و تعدادي از خدمـه                هاي سازمان   دسته
انـدونزي و   نمایند گروههایی همانند آزادیبخش آچـه و گـروه ابوسـیاف در سـواحل               می

  

  

22. Catherine Zara Raymond, piracy in southeast Asia, new trends, issues and Responses, 
institute of Defense and strategic studies singapor, No 89, 2005. 
23. ibid 
24. IMB, annual Report 2003 p22-44 
25. Catherine Zara Raymond ,ibid p.8 
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 اما این نوع حمالت محـدود بـه ایـن گروههـا             26.ندنمای  فیلیپین از این شیوه استفاده می     
  . نمایند نبوده و سازمانهاي تبهکار نیز از این روش استفاده می

  شیوه عملکرد دزدان دریایی سومالی 
دزدان دریایی سومالی مسلح به انواع سالحهاي اتوماتیک سبک و برخی سـالحهاي             

ي تندرو با موتورهاي قوي اسـتفاده       ها  آنان از قایق  . باشند  اندازها می   سنگین مانند موشک  
کننـد و ارتفـاع       هایی است که با سرعت کـم حرکـت مـی            کرده و هدف اولیه آنها کشتی     

هـاي مـاهیگیري، بـه        دزدان دریایی سومالی غالبـاً از قـایق       . اندك باشد   عرشه آنها تا دریا   
مجبـور  عنوان پوشش استفاده نموده و حتی در برخی از موارد آنان ماهیگیران محلی را               

آنـان در   . ها و تجهیزات خود را به عنوان پوشش در اختیارشان بگذارند            اند که قایق    کرده
نمودند ولی با توجه به حـضور         ها می   ابتدا در مناطق نزدیک ساحل اقدام به حمله کشتی        

 هزار کشتی تجاري    20هاي نظامی و حفاظت از آبراه خلیج عدن که ساالنه حدود              کشتی
اید، توجه خود را معطوف بـه منـاطق بـسیار دور از سـاحل معطـوف                 نم  از آن عبور می   

هاي   اقدام دزدان دریایی در مناطق دور از ساحل اقیانوس هند با حمایت کشتی            . اند  کرده
   27.پذیرد هستند صورت می) Mother Ship(ماهیگیري بزرگ که موسوم به کشتی مادر 

مالی گروگـانگیري خدمـه     فرد دزدي دریـایی در سـو        هاي منحصر به    یکی از ویژگی  
انـدونزي کـه در آن دزدان بـا هـدف غـارت محمولـه بـه                   برخالف تنگه ماالکا و   . است
ها را به گروگان گرفتـه و         کنند در سومالی دزدان دریایی خدمه کشتی        ها حمله می    کشتی

دلیل این امـر آن اسـت کـه آنهـا در منـاطق              . نمایند  در ازاي آزادي آنها تقاضاي باج می      
معمـوالً  . باشـند   الی داراي مکانهایی براي نگهداري گروگانهـاي خـود مـی          خشکی سوم 

هـا حملـه کـرده و          دقیقه به کشتی   30 تا   15دزدان دریایی به طور متوسط در فاصله بین         
خصوصیت بـارز دیگـر دزدي دریـایی در سـواحل           . رسانند  عملیات خود را به پایان می     

ر عمدي یا ایراد ضرب و جرح بـر         سومالی آن است که برخالف نقاط دیگر جهان کشتا        

  

  

26. ibid 
27. ibid 
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ترین اقدام دزدي دریایی تاریخ یعنـی     سابقه   بی 28.باشد  گروگانها به شکل عامدانه نادر می     
 توسط این دزدان صورت گرفت کـه در  MV Sirius starربودن کشتی نفتکش سعودي 

 100محـل ربـایش ایـن کـشتی در          .  میلیون دالر بـاج آنـرا آزاد کردنـد         3ازاي دریافت   
  29.هاي نظامی آمریکا و ناتو به سمت دریا بود زنی کشتی ومتري جنوب منطقه گشتکیل

  اعمال صالحیت در خصوص دزدي دریایی
آنچنان که ذکر شـد تعریـف حقـوقی دزدي دریـایی معطـوف بـه ارتکـاب اعمـال                    

اصل کلی آن است که . غیرقانونی در دریاي آزاد و مناطق خارج از صالحیت دولتهاست        
. آیـد  ها در دریاي آزاد توسط دولت صاحب پرچم به عمل می   بر کشتی اعمال صالحیت   

 در  30.المللی در قضیه لوتوس بر این اصـل صـحه گذاشـت             دیوان دائمی دادگستري بین   
این رأي که مربوط به حادثه تصادف دریایی بین کشتی فرانسوي و کشتی ترکیه بـود و                 

ادثـه در دریـاي آزاد رخ داده        منجر به کشته شدن تعدادي از ملوانان ترك شد اگرچه ح          
بود اما دیوان با پیروي از اصل فوق و بر مبناي آنکه کشتی متأثر از حادثه داراي پـرچم                   

الملل مبنی بر ممنوعیت اقدام ترکیـه         اي در حقوق بین     ترکیه بود و به لحاظ فقدان قاعده      
، تعقیب و   در اعمال صالحیت بر جرایم علیه اتباع موجود در کشتی خود در دریاي آزاد             

اصلی کـه دیـوان از آن پیـروي نمـود           . محاکمه کاپیتان کشتی فرانسوي را مجاز دانست      
یعنی اصل دولت صاحب پرچم منبعث از اصل آزادي دریا بود و فلسفه آن این بود کـه                  

ها تابع دولـت صـاحب        دریاي آزاد تحت حاکمیت هیچ کشوري نبوده و بنابراین کشتی         
هـایی    الملل اصل مذکور را مشمول تعـدیل        یون حقوق بین  اما کمس . باشند  پرچم خود می  

 کنوانـسیون   92 مـاده    1 دریـاي آزاد و بنـد      1958 کنوانسیون   6در بند اول ماده     . قرار داد 
المللی استثنائاتی چـون دزدي دریـایی،          اصل مذکور مقرر گردیده اما این سند بین        1982

ه ارتکـاب دزدي دریـایی،      هاي مظنون ب    تجارت برده، تعقیب فوري، حق بازرسی کشتی      

  

  

28. Report of the un secretary General /s/ 2009/ 14. ibid 
29. Dani Reshef, Pirates of the Gulf: Somalia piracy on the high sea available at www.righit 
news.com 19 November 2009 
30. (1927) Pcij, sera, No 10, p, 25 
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هاي جنگی را ذکر نموده است        هاي غیرقانونی توسط کشتی     تجارت برده و سایر فعالیت    
ها حق بازرسـی کـشتی        هاي جنگی دولت    و لذا چنین مقرر شد که در دریاي آزاد کشتی         

 ژنو در مورد دریاي آزاد و       1958 کنوانسیون   21 و 19طبق موارد   . دزدان دریایی را دارند   
هـاي    توان بوسـیله کـشتی       کشتی دزدان دریایی را می     1982 کنوانسیون   107 و   105مواد  

پرچم در    بنابراین اصل صالحیت دولت صاحب    . جنگی یا هواپیماي جنگی توقیف نمود     
اي شـده و در       مالحظـه   دریاي آزاد در خصوص دزدي دریایی دستخوش تغییرات قابـل         

هـاي    ایی حـق بازرسـی کـشتی      دریاي آزاد در صورت وجود ظن به ارتکاب دزدي دری         
ها، دستگیري متهمان و تحویل آنان بـه هـر دولتـی وجـود دارد و                  مظنون،توقیف کشتی 

اعمال صالحیت بر دزدي دریـایی در دریـاي آزاد منحـصر بـه دولـت صـاحب پـرچم                    
  .باشد نمی

آنچنان که ذکر شد ارتکاب دزدي دریایی در دریاي سرزمینی، بنادر، آبهاي داخلی و              
 صالحیت دولتهـا مـشمول تعریـف دزدي دریـایی بـه مفهـوم مـصرح در                  مناطق تحت 

باشـد و اصـوالً تحـت صـالحیت            حقوق دریاهـا نمـی     1982 ژنو و  1958کنوانسیونهاي  
اما نکته شایان توجه آن اسـت       . دهد  انحصاري دولتی است که جرم در قلمرو آن رخ می         

ها و در مرئی و منظر      آمیز در محدوده دریاي سرزمینی دولت       که در مواردي عمل خشونت    
در این موارد مداخله ناوگان خارجی ممکن اسـت         . شود  ناوگان جنگی خارجی واقع می    

 98توان با تفسیر موسـعی از مـاده           مداخله در حاکمیت دولت ساحلی تلقی گردد اما می        
مطابق این ماده در مواردي نظیر وقوع       .  را جستجو نمود     مجوز مداخله  1982کنوانسیون  

هاي خـارجی در قلمـرو تحـت حاکمیـت دولـت          یعی یا سوانح دریایی کشتی    بالیاي طب 
توانند اقدامات متناسب را در جهت نجات جان مـسافران یـا خدمـه کـشتی                  ساحلی می 

اي به دزدي دریایی ننموده اما با توجه          حادثه دیده به عمل آورند، اگرچه این ماده اشاره        
تواند مستمسکی جهت اقدام بـه   ت میبه هدف و فلسفه آن که حمایت از جان انسانهاس  

به عبارت دیگر نـوعی مداخلـه       . حمایت از کشتی قربانی حمله دزدان دریایی قرار گیرد        
  .پذیر باشد تواند مورد قبول و توجیه بشردوستانه توسط کشتی جنگی خارجی می
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در مواردي که کشتی مظنون به ارتکاب دزدي دریایی از دریاي آزاد به سمت قلمرو               
ساحلی متواري شود یا اصوالً در قلمرو یک دولت مرتکب دزدي دریایی گردد و              دولت  

بر اساس تعهد منـدرج در  . کننده و تعقیب شونده داراي پرچم واحد باشند کشتی تعقیب 
 مبنی بر همکاري دولتها در سرکوب دزدي دریـایی، دولـت            1982 کنوانسیون   100ماده  

وسط آن کشتی جنگی رضایت دهد امـا در         بایست به تعقیب دزدان دریایی ت       ساحلی می 
خارج از موارد فوق با توجـه بـه حاکمیـت دولـت سـاحلی در منـاطقی چـون دریـاي                      
سرزمینی، آبهاي داخلی و حتی منطقه مجاور هـر گونـه مداخلـه خـارجی در سـرکوب                  
دزدي دریایی مداخله در حاکمیت آن دولت تلقی شده و بدون رضایت آن دولت امکان               

  . باشد پذیر نمی

  صالحیت جهانی و دزدي دریایی 
صالحیت جهانی یکی از اصول اعمال صالحیت کیفري اسـت کـه مطـابق آن یـک                 

تواند فارغ از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب و تابعیت بـزه دیـده اقـدام بـه                    دولت می 
امروزه درمورد جرایمی چون نسل کشی، جنایت ضـد         . محاکمه مرتکب یک جرم نماید    

صـالحیت جهـانی    . گردد  ی و دزدي دریایی به این اصل استناد می        بشریت، جنایت جنگ  
اي میان دولت اعمال کننده صـالحیت و        گاهی مطلق است بدین معنا که هیچگونه رابطه       

مرتکب جرم وجود ندارد و گاهی نیز مقید است بدین مفهوم که مشروط به حـضور یـا                 
 7ت جهـانی در مـاده     نوع مقید صالحی  . دستگیري مرتکب در قلمرو دولت مذکور است      

 کنوانـسیون  7 الهه براي جلوگیري از تصرف غیرقانونی هواپیما، مـاده   1970کنوانسیون  
 8 مونترال براي جلوگیري از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیماهاي مسافربري، ماده          1971

 بـراي سـرکوب اقـدامات       1988 کنوانسیون   7 منع گروگانگیري و ماده    1979کنوانسیون  
  . بینی شده است لیه امنیت دریانوردي پیشغیرقانونی ع

 6 قانون جـزاي اتـریش، مـاده   2-1-65در قوانین داخلی برخی کشورها همانند ماده    
 قـانون آئـین     689 قـانون جـزاي آلمـان و مـاده           9-6مکرر قانون جزاي سوییس و ماده       

  . بینی شده است دادرسی کیفري فرانسه نیز این نوع از صالحیت جهانی پیش



 الملل ي دریایی از منظر حقوق بیندزد

 

64

دولت متبوع متهم، دولت متبـوع قربـانی،        : سازد  یایی چند دولت رامتأثر می    دزدي در 
دولت صاحب پرچم کشتی عامل دزدي دریایی، دولت صـاحب پـرچم کـشتی هـدف،                

بینی اصل صالحیت جهانی یکی از راههاي اجتناب          دولت صاحب محموله کشتی، پیش    
  . باشد از تعارض صالحیت دولتها می
ورد دزدي دریایی ریشه در حقوق عرفی دارد و از قرن           اعالم صالحیت جهانی در م    

 Hostis(در گذشته دزدان دریایی را دشمن بـشریت  . گرفته است میالدي صورت می17

humani Generis (دلیل اعمال چنین اصلی در مورد دزدي دریایی این بـود  . نامیدند می
 و صـالحیت هـر   که دزدي دریایی اقدامات خود را در دریـاي آزاد و خـارج از قلمـرو             

 19 حقـوق دریاهـا و مـاده         1982 کنوانـسیون    105مفـاد مـواد     . دادنـد   دولت انجام مـی   
 ژنو حاکی از تجویز اعمـال صـالحیت جهـانی توسـط دولتهاسـت و                1958کنوانسیون  

  .بایست محاکمه یا مسترد شود نظر از تابعیت متهم و بزه دیده می دزدان دریایی صرف
هاي نظامی     دریاي آزاد به کشتی    1958ماده کنوانسیون    و   1982 کنوانسیون   110ماده  

دهد که مرتکبین دزدي دریایی در دریاي آزاد را توقیف            هاي عضو اجازه می     تمام دولت 
تـا  . کننده تحویل دهـد   هاي کشور متبوع کشتی توقیف      و آنان را جهت محاکمه به دادگاه      

ل صالحیت کیفري توسط    جائیکه محل ارتکاب دزدي دریایی در دریاي آزاد باشد اعما         
دولتهاي عضو کنوانسیونهاي فوق کـه کـشتی جنگـی آنهـا دزدان را در آبهـاي مـذکور                   

اما در مـواردي نظیـر وضـعیت        . کند  کنند مسأله حقوقی خاصی را ایجاد نمی        دستگیر می 
سومالی که دولت مرکزي باثبات وجـود نـدارد و دسـتگیري دزدان دریـایی کـه محـل                   

آبهاي سـرزمینی سـومالی اسـت مـشکالت فراوانـی را سـبب              ارتکاب جرم توسط آنها     
شود چراکه تعریف مصطلح دزدي دریایی در این خـصوص صـادق نبـوده و محـل                   می

مـسائلی از قبیـل   .وقوع جرم و تابعیت مرتکب مربوط به قلمرو دولـت سـومالی اسـت             
هاي مداخله کننـده در دزدي دریـایی، سـن مـسؤولیت کیفـري                اختالف مالکیت کشتی  

  . کند کبان و عوامل رفع مسؤولیت کیفري مرتکبین موضوع را پیچیده میمرت
 قـانون آئـین دادرسـی       689هایی و با توجه به مقررات ماده          به علت چنین پیچیدگی   
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کیفري فرانسه که اعمال صالحیت جهانی را منوط به دستگیري مرتکـب در قلمـرو آن                 
 سـالح کـرده امـا دسـتگیر         هـاي فرانـسوي دزدان دریـایی را خلـع           کشور نموده، کشتی  

اي را امضا کرده و       نامه   اما دولتهاي آمریکا و انگلستان با دولت کنیا موافقت         31نمایند،  نمی
مظنونین را پس از دستگیري جهت تعقیب و محاکمه و مجازات به مقامات ایـن کـشور     

 شـوراي امنیـت     1851 این اقدام آنـان در جهـت عمـل بـه قطعنامـه               32.نمایند  تسلیم می 
  . اشد که دولتها را ترغیب به انعقاد چنین معاهداتی کرده استب می

تواند در پیشگیري از دزدي دریایی مـؤثر باشـد امـا فقـدان                با اینکه این اقدامات می    
قوانین داخلی مناسب، ارتکاب دزدي دریایی در مناطق خارج از دریـاي آزاد، و فقـدان                

ل و از جملـه مـسائلی اسـت کـه     المللی براي سرکوب ایـن اعمـا   ساز و کار قضایی بین   
  .کماکان باعث بروز مشکالت پیچیده حقوقی در این زمینه شده است

  المللی به دزدي دریایی هاي بین هاو سازمان واکنش دولت

  المللی  سازمانهاي بین) 1

  IMOسازمان ایمنی دریاي ) 1-1
 به عنوان   المللی مشورتی دریانوردي     به عنوان سازمان بین    1948این سازمان در سال     

المللـی    به سـازمان بـین  1982یک رکن تخصصی کشتیرانی در ژنو ایجاد شد و در سال    
 اساسنامه آن ذکر شده و شامل ایجاد        1اهداف این سازمان در ماده      . دریایی تغییر نام داد   

تــشکیالتی جهــت همکــاري دولتهــا در حــوزه مقــررات و موضــوعات فنــی، پــذیرش 
وضـوعات ایمنـی دریـایی، تـشویق بـه حـذف اقـدامات        استانداردهاي قابل اعمال در م  

موضـوع  . اسـت ... رانـی و      هاي غیرضروري مربوط بـه کـشتی        آمیز و محدودیت    تبعیض
امنیت دریایی نیز جزء وظایف این سازمان بوده و داراي نقش مشورتی و تبـادل نظـري                 

  

  

31. Engene Kentrovich, international legal Response to Piracy off the coast of Somalia, Asil 
,volume 13, issue 12, 2008. 
32. ibid 
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ا فـراهم و   هـا و اسـناد ر       نامه  نویس کنوانسیونها و موافقت      پیش IMO. در این زمینه است   
سـازمان  . نمایـد   جهت تصویب آنها به دولتها توصیه کرده و کنفرانسهایی را برگزار مـی            

مذکور متشکل از مجمع، شورا و کمیته ایمنی دریایی است که کلیه مسائل فنـی مربـوط            
آخرین اصـالحات در    . به ایمنی دریانوردي در حوزه وظایف تخصصی این کمیته است         

  33. صورت گرفته و برخی از وظایف آن اصالح شده است1993اساسنامه ایمو در سال 
ــایی از ســال  ــه   1979دزدي دری ــن زمین ــوده و در ای ــورد توجــه ایــن ســازمان ب  م

  : هاي صادر کرده است قطعنامه

ها    در مورد توقیف غیرقانونی کشتی     1979 نوامبر   15قطعنامه مصوب   ) الف
   34و محموله آنها

مودن اقدامات مجرمانه تصرف غیرقـانونی و       در این قطعنامه سازمان ضمن محکوم ن      
ها توصیه نمـود کـه مطـابق قـوانین ملـی و               ها و محموله آنها به دولت       خودسرانه کشتی 

المللی تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب را جهت سرکوب این اقدامات به عمـل آورده                 بین
. ارش دهنـد و ضمن همکاري در این زمینه از اقدامات صورت گرفته به دبیرکل ایمو گز     

  .خواهد که موضوع را در اولویت مطالعات خود قرار دهد همچنین از شورا می

 در مورد اقدامات مربـوط بـه دزدي دریـایی و            1983 نوامبر   17قطعنامه  ) ب
  35ها راهزنی مسلحانه علیه کشتی

مجمع عمومی ایمو ضمن ابـراز نگرانـی شـدید از وقـایع دزدي دریـایی و راهزنـی          
هاي کوچک در لنگرگاهها و خطر فزاینـده آن بـراي دریـانوردي و                یمسلحانه علیه کشت  

خواهد که تمام اقدامات ضروري را جهت پشگیري و   محیط زیست دریایی از دولتها می     
  .سرکوب تمام اشکال دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه به عمل آورند

  

  

 http://www.imo.org  : براي اطالعات بیشتر بنگرید به پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی   . 33
34. Res.A.461(XI), 15 November 1979 
35. Res. 545 (XIII) 17 November 1983 
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لکـان  آورد تـا بـه ما       نفـع دعـوت بـه عمـل مـی           همچنین از دولتها و سازمانهاي ذي     
ي الزم را جهـت پیـشگیري از دزدي           هـا توصـیه     ها، گردانندگان و خدمـه کـشتی        کشتی

خواهـد کـه وقـایع دزدي دریـایی را بـه سـازمان        دریایی به عمل آورده و از دولتها مـی  
گزارش داده و شوراي سازمان نیز موضوع را بررسـی قـرار داده تـا اقـدامات بیـشتري                    

  . صورت پذیرد

 در مورد پیشگیري و سرکوب اقدامات       199136وامبر   ن 6قطعنامه مصوب   ) ج
  ها دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی

خواهد که به تالشهاي خود در پیشگیري و سرکوب دزدي            این قطعنامه از دولتها می    
و با دولتهاي همسایه همکـاري      . دریایی در آبهاي مجاور ساحل خود را اولویت بخشند        

ر آبهاي خود به عمل آورنـد و خطـر دزدي دریـایی را از طریـق                 الزم را در این زمینه د     
قطعنامـه از   . هاي عبوري از آبهاي آنها اعالم نماید        سیستم رادیویی و مخابراتی به کشتی     

هاي حامـل پـرچم خـود را بـه انجـام             خواهد که ترتیبی اتخاذ نمایند تا کشتی        دولتها می 
ورده و اطالعـات مربـوط بـه دزدي      اقدامات احتیاطی در قبال دزدي دریایی بـه عمـل آ          
خواهـد ضـمن      از دبیرکل نیـز مـی     . دریایی را به مقامات دولت متبوع خود منتقل نمایند        

هاي نیازمنـد کمـک فنـی از طریـق سـمینارها و               هاي منظم از دولت     انتشار دستورالعمل 
  .اي حمایت نماید کارگاههاي ملی و منطقه

ي و سـرکوب دزدي دریـایی و         در مورد پیشگیر   1993 نوامبر   4قطعنامه  ) ه
  37ها راهزنی مسلحانه علیه کشتی

هـاي قبلـی و یـادآوري و ابـراز نگرانـی              مجمع عمومی ایمو ضمن تأکید بر قطعنامه      
شدید از دزدي دریایی از تشکیل گروه کاري ویژه دزدي دریایی در تنگه ماالکا توسـط                

ه عنوان منـاطق متـأثر از       خواهد در مناطقی که ب      دبیرکل استقبال کرده و از دول عضو می       

  

  

36. Res.A.683 (XVII) 6 NOVEMBER 1991 
37. Res A 738 (XVIII) 4 November 1993 
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دزدي دریایی مشخص شده اقدامات ضروري جهت سرکوب و پیشگیري دزدي دریایی       
هایی را با دولتهاي همسایه منعقد و مراکز هماهنگی نجات            نامه  به عمل آورده و موافقت    

هاي حامل پرچم دولتها وقایع       ملی و دیگر کارگزاریهاي مربوط را ایجاد نمایند و کشتی         
یایی را به ایستگاههاي نجات و مراکـز مـستقر در خـشکی اطـالع دهنـد و از                   دزدي در 

کند تا در خصوص پذیرش یک عالمـت مـشخص بـراي              کمیته ایمنی دریایی تقاضا می    
  .ها در هنگام حمله یا تهدید به حمله بررسی الزم صورت دهد استفاده کشتی

زدي دریـایی    در مورد راهنماي تحقیق جرایم د      2001 نوامبر   29قطعنامه  ) و
  38ها و راهزنی مسلحانه علیه کشتی

در این قطعنامه مجمع عمومی ایمو ضمن یـادآوري مقـررات کنوانـسیون سـرکوب               
 و پروتکـل آن و مقـررات کنوانـسیون          1988اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي      

  حقوق دریاها در مورد دزدي دریایی فقدان قوانین مناسب در برخـی از کـشورها          1982
دانـد و   را مانعی جهت سرکوب دزدي دریایی و اقدامات مخـل ایمنـی دریـانوردي مـی        

ضمن تأکید مجدد بر لزوم سرکوب دزدي دریایی توسط دولتها و توسـعه همکاریهـاي               
خواهـد در صـورت ارتکـاب دزدي          الزم میان آنها در مبارزه به این پدیده از دولتها مـی           

الحیت خود و با توجه به راهنماي تحقیق این         دریایی همه اقدامات الزم را بر اساس ص       
  .باشد به عمل آورند جرایم که پیوست این قطعنامه می

 در مــورد دزدي دریــایی و راهزنــی 2007 نــوامبر 29قطعنامــه مــصوب ) ز
  39ها در آبهاي سومالی مسلحانه علیه کشتی

اها  حقوق دری  1982 کنوانسیون   110 و   105 و   100این قطعنامه ضمن یادآوري مواد      
مبنی بر لزوم همکاري دولتها، اعمال صالحیت کیفري بر دزدي دریایی و حق بازرسـی               

هاي قبلی خود تأکید کـرده و جلـب توجـه             و توقیف کشتی دزدان دریایی و بر قطعنامه       

  

  

38. res. A. 922 (XXII) 
39. Res. A. 1002 (XXV) 29 November 2007 
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شوراي امنیت بر وقایع دزدي دریایی در سواحل سـومالی و تأکیـد بـر گـزارش گـروه                   
زدي دریایی در سومالی به لحاظ فقدان دولت        نظارت بر سومالی مبنی بر وضع خاص د       

هاي بـشردوستانه در سـومالی ابـراز نگرانـی            کارآمد از تأثیر منفی این اقدامات بر کمک       
کند و از سمینارهاي برگزار شده در صنعا و عمان و اقدامات شوراي امنیت و                 شدید می 

خواهـد کـه      دولتها می نماید و از      دبیرکل سازمان ملل در توجه به این مسأله قدردانی می         
هاي حامل پرچم خود توصیه کنند و وقایع دزدي دریـایی             اقدامات احتیاطی را به کشتی    

هـاي    هاي تماس را ایجاد تـا کـشتی         را به دولت متبوع خود گزارش دهند و دولتها نقطه         
. هـاي الزم را بنماینـد   خود هنگام عبور از آبهاي سومالی در صورت نیاز تقاضاي توصیه   

خواهد که اقدامات تقنیتی، قضایی و اجرایـی ضـروري            ومی ایمو از دولتها می    مجمع عم 
را مطابق حقوق داخلی خود در جهت تعقیب افراد مظنون بـه دزدي دریـایی بـه عمـل                   

ربـط را از طریـق سیـستم ارتبـاط            آورده و مراکز نجات ملی را ایجاد و اخطارهـاي ذي          
ال تردد در آبهاي سـومالی و سـایر منـاطق       هاي در ح    المللی اعالم نمایند تا به کشتی       بین

خواهـد کـه کلیـه        همچنین از دولت فدرال موقت سومالی مـی       . نزدیک اعالن داده شود   
هاي ربوده شده انجام دهد       اقدامات الزم را جهت سرکوب دزدان دریایی و آزادي کشتی         

 کـه بـه     هاي جنگی یا هواپیماهاي نظامی      نماید که به کشتی     و از شوراي امنیت تقاضا می     
نماینـد    باشند و در اقیـانوس هنـد فعالیـت مـی            طور مشخص درخدمت دولت معین می     

اجازه دهد در هنگامی که اقـدامات دزدي دریـایی فعالیـت دریـانوردي را بـه مخـاطره                   
  .اندازد به آبهاي سرزمینی سومالی وارد شوند می

   در مورد دزدي دریایی در سومالی 2008 40 قطعنامه نوامبر-2
خواهـد کـه    قطعنامه مجمع عمومی ایمو از دولت موقت فدرال سـومالی مـی   در این   

اقدامات جدي را در خصوص پیشگیري و سرکوب دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه               
هاي ربوده شده و گروگانها تـالش         ها به عمل آورد و در جهت آزادي کشتی          علیه کشتی 

هاي جنگی و ناوگان هوایی      همچنین از شوراي امنیت درخواست نماید که کشتی       . نماید
  

  

40. A, Res, 1002 (25) 
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نظامی کشورها با مجوز این شورا جهت سرکوب این اقدامات وارد آبهاي سرزمینی این              
با توجه به اوضاع وخیم انسانی در سومالی از دولت موقت فدرال سومالی             . کشور شوند 

هاي اسـکورت کمکهـاي       نماید که با مشورت با شوراي امنیت به ورود کشتی           تقاضا می 
  .ازمان ملل به آبهاي ساحلی خود رضایت دهدامدادي س

  سازمان ملل متحد) 1-2

  مجمع عمومی) الف
 ضـمن ابـراز نگرانـی از        31/5441 در قطعنامه    200 ژانویه   8مجمع عمومی در تاریخ     

ها خواست که تا بـا سـازمان          افزایش دزدي دریایی و حمایت از اقدامات ایمو از دولت         
هـا همکـاري و       یی و راهزنی مسلحانه علیه کـشتی      مذکور در جهت مبارزه با دزدي دریا      

مـشی و اسـتانداردهاي ایـن         اقدامات خود را به این سازمان گـزارش نماینـد و از خـط             
ویژه دولتهاي مناطق تحت      ها به   مجمع از همه دولت   . سازمان در این زمینه پیروي نمایند     

جـام تحقیقـات   خواهد تا در جهت و سرکوب ایـن اقـدامات و ان       تأثیر دزدي دریایی می   
قطعنامـه از   . الملـل محاکمـه نماینـد       کرده و مرتکبین را مطابق حقـوق بـین          همکاري می 

خواهـد تـا عـضو کنوانـسیون سـرکوب اقـدامات غیرقـانونی علیـه ایمنـی                    ها می   دولت
  .نمایند دریانوردي و پروتکل آن شده و اجراي مؤثر آنرا تضمین نمی

  شوراي امنیت ) ب
هاي متعددي را صادر کرده و با توجه          وراي امنیت قطعنامه  در زمینه دزدي دریایی ش    

ثبات سومالی و اقدامات دزدان دریایی در آبهاي این کشور در حال حاضـر              به اوضاع بی  
هـاي    قطعنامـه . این مقوله در قالب فصل هفتم منشور تحت نظر شوراي امنیت قـرار داد             

  :باشند  میشوراي امنیت که در این زمینه صادر شده است به شرح ذیل
در این قطعنامه شوراي امنیت از وقایع دزدي دریایی و تأثیر آن بـر امنیـت سـومالی                  

  

  

41. Res/ GA/ 54/ 31 
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  . ابراز نگرانی کرده است

  177242قطعنامه ) 1

در این قطعنامه شوراي امنیت از افزایش دزدي دریایی در سواحل سومالی کـه بنـد                
نـی شـده و اهمیـت        گزارش دبیرکل در مورد سومالی به آن اشـاره شـده ابـراز نگرا              58

المللی و برنامه جهانی غـذا        موضوع را طی یادداشت مشترکی به سازمان دریانوردي بین        
  .کند  گوشزد می2007 جوالي 10در 

  43در خصوص مبارزه با دزدي دریایی) 2008  می15مصوب  (1814قطعنامه) 2

المللـی جهـت      شوراي امنیت در این قطعنامه ضمن حمایت از تالشهاي جامعه بـین           
پیشبرد روند سیاسی در سومالی بر راهبرد یکپارچه ملل متحد بـراي صـلح و ثبـات در                  

 صراحتاً حمایت خود را از کمک برخـی دولتهـا در            11نماید و در بند     سومالی تأکید می  
دارد و از دولتهـا و سـازمانهاي    محافظت از کاروان دریایی برنامه جهانی غذا اعـالم مـی         

هنگی نزدیـک بـا یکـدیگر و همانگونـه کـه در گـزارش               خواهد تا بـا همـا       اي می   منطقه
، اقـدامات   (TFG)پیشرفت امور به دبیرکل اعالم شد، بنا به تقاضاي دولت فدرال موقت           

هـاي    هاي درگیـر در فراینـد حمـل و نقـل و ارائـه کمـک                 الزم جهت حمایت از کشتی    
هاي کمـک   هاي مجاز ملل متحد انجام دهند و از کشور          بشردوستانه به سومالی و فعایت    

خواهد تـا بـه هـر         هاي مأموریت اتحادیه آفریقا براي سومالی می        کننده به کاروان کشتی   
طریق مناسب، حمایت خود را در این راستا اعالم نمایند و از دبیرکل ملل متحد تقاضـا                 

  .نماید تا حمایت خود را عمالً اعالم نماید می

  44با دزدي دریایی در خصوص مبارزه 2008 ژوئن 2 مورخ 1816قطعنامه ) 3

 شـدیداً   2008ژوئـن   2 مـورخ    1816شوراي امنیت ملل متحد طی قطعنامـه شـماره          
  

  

42. Res. SC. 1772. 
43. Res.SC. 1814, Adopted on 15 May 2007, The Security Council, UNO 
44. Res.SC.1816, Adopted on 2 Jan 2008, The Security Council, UNO 
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نگرانی خود را از تهدیدات ناشـی از اقـدامات دزدي دریـایی راهزنـی مـسلحانه علیـه                   
کنند و نیز علیه      هایی که کمک بشردوستانه سریع، ایمن و مؤثر به سومالی ارائه می             کشتی

دارد و نگرانی خود  المللی، اعالم می دي تجاري و دریانوردي بینمسیرهاي ایمن دریانور  
 اعـالم   2005المللی ایمو از سال       را در مورد گزارشهاي سه ماهه سازمان دریانوردي بین        

ویژه در آبهاي سـاحلی       دارد که شاهدي بر تداوم دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه به            می
الملل همانگونه که در کنوانسیون حقـوق         ینکند که حقوق ب     باشد و تأکید می     سومالی می 

 انعکاس یافته، یک چارچوب حقـوقی قابـل اعمـال را            1982 دسامبر   10دریاها مصوب   
هاي مربوط بـه      براي مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه و همچنین دیگر فعالیت           

 دریـایی  الملل مرتبط با سرکوب دزدي  اقیانوس تشریح نموده است و بر مفاد حقوق بین        
سـازد کـه ایـن        کند و خاطر نشان می      از جمله کنوانسیون حقوق دریاها مجدداً تأکید می       

مقررات اصول راهنمایی را براي همکاري وسیع و کامل در سـرکوبی دزدي دریـایی در       
نمایند که محدود     دریاهاي آزاد و دیگر مکانهاي خارج از صالحیت هر دولتی فراهم می           

هاي مرتکب دزدي دریایی یا مظنون بـه فعالیـت در زمینـه               یبه جستجو و مصادره کشت    
دزدي دریایی نیست و ناظر بر دستگیري افرادي اسـت کـه در چنـین اقـداماتی درگیـر                   

  . باشند هستند با این دیدگاه که آنها افراد تحت تعقیب قانون می
شوراي امنیت در این قطعنامه وضعیت بحرانی در سـومالی و عـدم توانـایی دولـت                 

زنی و ایجـاد ایمنـی در آب           در جلوگیري از دزدي دریایی و گشت       (TFG)رال موقت فد
المللی سواحل سومالی یا آبهاي سـرزمینی سـومالی را مـورد توجـه                راههاي دریایی بین  

هـا در آبهـاي سـرزمینی و آبهـاي آزاد             دهد و وقایع اخیر حمله و راهزنی کشتی         قرار می 
) WFP(اي انجام شده علیه برنامه جهانی غذا        سواحل سومالی از جمله حمالت راهزنیه     

هاي تجاري و تأثیر نامطلوب این حمـالت بـر ارائـه کمـک                و تعداد بیشماري از کشتی    
هاي بشردوستانه به مردم سومالی و خطر بزرگـی           سریع، ایمن و مؤثر غذا و دیگر کمک       

کننـد را     مـی هاي کشتی ایجاد      هاي کشتی، مسافرین و محموله      ها، خدمه   که آنها بر کشتی   
  . نماید تقبیح می
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 رئـیس   2007 نوامبر   9شوراي امنیت طی این قطعنامه توجه دبیرکل را به نامه مورخ            
 (TFG)دهـد کـه دولـت فـدرال مـوقتی             نماید که گـزارش مـی       شوراي امنیت جلب می   

المللـی بـراي پـرداختن بـه ایـن            المللی است و از کمک بـین        سومالی نیازمند کمک بین   
  .نماید میمشکل استقبال 

همچنین با تأکید به نامه نماینده دائمی جمهوري سومالی در ملـل متحـد بـه رئـیس                  
نماید کـه بـه طـور رسـمی رضـایت              اشاره می  2008 فوریه   27شوراي امنیت در تاریخ     

 به شوراي امنیت را براي کمک فوري در تأمین امنیت آبهاي            (TFG)دولت فدرال موقت  
رانـی و دریـانوردي       مالی به منظور حفظ ایمنی کـشتی      المللی سواحل سو    سرزمینی و بین  

  .دارد اعالم می
دارد کـه وقـایع دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه          شوراي امنیت اعـالم مـی     

ها در آبهاي سرزمینی سومالی و دریاهاي آزاد سـواحل سـومالی، وضـعیت را در                  کشتی
مللـی در منطقـه مزبـور را        ال  نماید و تهدید علیه صلح و امنیـت بـین           سومالی تشدید می  

لذا براساس فصل هفتم منـشور ملـل همـه اقـدامات دزدي دریـایی و                . بخشد  تداوم می 
ها در آبهاي سرزمینی و دریاهاي آزاد و سواحل سـومالی را   راهزنی مسلحانه علیه کشتی   

هـاي   خواهد که تدابیري اتخاذ نمایند تـا کـشتی   نماید و از دولتها می  محکوم و تقبیح می   
ته به نیروي دریایی و هواپیماهاي نظامی خود که در دریـاي آزاد و فـضاي هـوایی                  وابس

کنند، نسبت به اقدامات دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه              سواحل سومالی فعالیت می   
کند تا از مسیرهاي  ویژه دولتهاي ذینفع را تشویق می در این چارچوب، به  . هوشیار باشند 

استفاده نماینـد و تالشهایـشان بـراي جلـوگیري از           دریانوردي تجاري سواحل سومالی     
اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا را با همکاري دولـت موقـت فـدرال                 

  .سومالی افزایش داده و هماهنگ نمایند
خواهـد تـا بـا یکـدیگر و بـا سـازمان               شوراي امنیت همچنـین از همـه دولتهـا مـی          

ربط همکـاري نماینـد و در         اي ذي   سازمانهاي منطقه المللی به فراخور، با       دریانوردي بین 
خصوص دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در آبهاي سرزمینی و در آبهاي آزاد سـواحل         
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هاي تهدید شده و یا در حـال تهدیـد توسـط              سومالی تبادل اطالعات نمایند و به کشتی      
  .یندربط کمک نما الملل ذي دزدان دریایی یا سارقان مسلح مطابق حقوق بین

المللی   ها و سازمانهاي ذینفع از جمله سازمان دریانوردي بین          شوراي امنیت از دولت   
هاي ساحلی همسایه سومالی براساس تقاضاي آنهـا بـه            خواهد تا به سومالی و دولت       می

منظور ارتقاء ظرفیتشان در تأمین امنیت ساحلی و دریانوردي از جمله مبـارزه بـا دزدي                
نه در سواحل سومالی و خطوط سـاحلی نزدیـک آن کمکهـاي             دریایی و راهزنی مسلحا   

  .فنی ارائه نمایند
 ماهـه از تـاریخ صـدور    6گیرد که براي یک دوره   در ادامه شوراي امنیت تصمیم می     

این قطعنامه به دولتهایی که با دولت فدرال موقت سومالی در مبارزه با دزدي دریـایی و                 
کنند، گزارش پیشرفت امـور        همکاري می  راهزنی مسلحانه در دریاهاي سواحل سومالی     

  :آنها از طرف دولت فدرال موقت به دبیرکل در موارد ذیل ارائه گردد
 ورود به آبهاي سرزمینی سومالی به منظور سـرکوب اعمـال دزدي دریـایی و                -الف

راهزنی مسلحانه در دریا همانند مواردي که این اقدامات در دریاهاي آزاد در خـصوص               
  .ربط، مجاز شناخته شده است الملل ذي طابق حقوق بیندزدي دریایی م

 استفاده از ابزارهاي ضروري جهت سـرکوب اعمـال دزدي دریـایی و راهزنـی                -ب
هاي سـرزمینی سـومالی هماننـد مـواردي کـه ایـن اقـدامات در                  مسلحانه در داخل آب   

 الملل مربوط مجـاز شـناخته       دریاهاي آزاد در خصوص دزدي دریایی مطابق حقوق بین        
  .شده است

نماید تـا گامهـاي       کنند تقاضا می    هایی که همکاري می     شوراي امنیت سپس از دولت    
دهند، هیچ  مناسبی در جهت تضمین اینکه فعالیتهاي که آنها مطابق این قطعنامه انجام می     

هـاي دولـت ثالـث نـدارد      ضرر بـراي کـشتی   اثر عملی بر انکار یا تضعیف حق عبور بی   
 قطعنامـه   7نیت با محدود کردن اختیارات مـورد اشـاره در بنـد           سپس شوراي ام  . بردارند

نماید که اختیارات مزبور صرفاً در خصوص وضـعیت سـومالی اعمـال               حاضر تأکید می  
هـاي عـضو مطـابق حقـوق          هاي دولـت    شود و نباید بر حقوق، تعهدات یا مسؤولیت         می
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  .الملل تأثیر بگذارد بین
جراي این بنـد نبایـد بـه عنـوان ایجادکننـده            کند که ا    ویژه تأکید می    شوراي امنیت به  

کند کـه ایـن اختیـارات صـرفاً           عالوه براین تأکید می   . الملل عرفی تلقی شود     حقوق بین 
متعاقب دریافت نامه نماینده دائم جمهوري سومالی در ملـل متحـد بـه رئـیس شـوراي        

  . استنماید، مهیا شده  را اعالم میTFGکه رضایت 2008 فوریه 27امنیت در تاریخ 
ویژه دولتهـاي سـاحلی، بنـدري و صـاحب            شوراي امنیت همچنین از همه دولتها به      

پرچم و دولتهاي متبوع قربانیان و مرتکبین دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه و دیگـر                  
خواهد تا در تعیـین       الملل و قوانین ملی می      ربط مطابق حقوق بین     دولتها با صالحیت ذي   

افراد مسؤول اعمال دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه          صالحیت و در تحقیق و تعقیب       
الملـل بـشر      الملل قابل اعمال از جمله حقوق بـین         در سواحل سومالی مطابق حقوق بین     

  .نماید همکاري می

ــه -4 ــصوب  (1838 قطعنام ــر 7م ــا دزدي  ) 2008 اکتب ــارزه ب در خــصوص مب
  45دریایی

 1815و  ) 2008 (1814ي  هـا   شوراي امنیت در این قطعنامه ضمن تأکید بر قطعنامـه         
که قبالً صادر نموده اسـت شـدیداً از گـسترش اخیـر اعمـال دزدي دریـایی و                   ) 2008(

ها در سواحل سومالی، از تهدید جدي علیـه ارائـه             راهزنی مسلحانه در دریا علیه کشتی     
المللـی و نیـز    هاي بشردوستانه سومالی و نیـز کـشتیرانی بـین          مؤثر، ایمن و فوري کمک    

الملـل، اعـالم      هاي مـاهیگیري مطـابق حقـوق بـین          نوردي و همچنین فعالیت   امنیت دریا 
بار دزدي دریـایی      نماید و همچنین نگرانی خود را از افزایش اعمال خشونت           نگرانی می 

شـود و   که با جنگ افزارهاي سنگین در منطقه وسـیعی از سـواحل سـومالی انجـام مـی      
  . دارد دهند، اعالم می میتري را نشان  هاي حمله پیچیده سازماندهی و شیوه

الملـل، همانگونـه کـه در         نمایـد کـه حقـوق بـین         شوراي امنیت بار دیگر تأکید مـی      
 مـنعکس شـده اسـت، چـارچوب         1982 دسـامبر    10کنوانسیون حقوق دریاها مـصوب      

  

  

45. Res.SC. 1838, Adopted on 7 oct 2008, the Security Council, UNO 
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حقوقی قابل اعمالی براي مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا و همچنین               
  . اقیانوس مقرر نموده استها در  دیگر فعالیت

 جهـت  2007شوراي امنیت ضمن توصـیه بـه حمایـت برخـی از دولتهـا از نـوامبر           
، از ایجاد واحد هماهنگی اتحادیـه       (WFP)حفاظت از کاروان دریایی برنامه جهانی غذا        

هاي مراقبتـی و حمـایتی توسـط برخـی از دول عـضو       اروپا با وظیفه حمایت از فعالیت   
ریـزي مترقـی در راسـتاي عملیـات            سواحل سومالی و از فرایند برنامه      اتحادیه اروپا در  

) 2008(و  1814) 2008(هـاي     احتمالی دریایی اتحادیه اروپا به منظور اجـراي قطعنامـه         
  . کند  حمایت می1816

شوراي امنیت ضمن اشاره به اینکه حدود سه و نیم میلیون نفر سـومالیایی تـا پایـان       
دوستانه نیازمند هستند و عوامل اجرایی برنامه جهانی غـذا  هاي غذایی بشر  سال به کمک  

گونه کمک غذایی به سـومالی ارائـه نخواهنـد            بدون محافظت کشتی جنگی دریایی هیچ     
نمود، بر عزم و تصمیم خود جهت تـضمین امنیـت بلندمـدت کـاروان دریـایی برنامـه                   

 قطعنامــه نمایــد و تقاضــاي خــود از دبیرکــل در جهــانی غــذا بــه ســومالی تأکیــد مــی
مبنی بر حمایت از تالشهاي معطوف به محافظت از کاروان دریایی برنامـه      )2008(1814

  . نماید جهانی غذا را تکرار می
 این قطعنامـه از همـه دولتهـاي ذینفـع در امنیـت فعالیتهـاي                2شوراي امنیت در بند   

ومالی خواهد تا فعاالنه علیه دزدي دریایی در دریاهـاي آزاد سـواحل سـ               دریانوردي می 
هاي وابسته به نیروي دریایی و هواپیماهاي نظامی مطـابق حقـوق              ویژه با اعزام کشتی     به

  .الملل به همان نحوي که در کنوانسیون مزبور منعکس یافته است، مبارزه نمایند بین
هاي جنگی و هواپیماهاي نظامی آنها در دریاهاي آزاد            از دولتهایی که کشتی    3در بند 

نمایـد تـا از ابزارهـاي         دهند تقاضا مـی      سومالی عملیات انجام می    و حریم هوایی ساحل   
الملل همانگونه که در کنوانسیون مـنعکس یافتـه اسـت، در              مورد نیاز مطابق حقوق بین    

  .دریاهاي آزاد و حریم هوایی ساحل سومالی استفاده نمایند
ت موقـت    از دولتهایی که توانایی انجام چنین همکاري با دول         4شوراي امنیت در بند   
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خواهد که با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا مطـابق مفـاد                سومالی را دارند می   
  .مبارزه نمایند) 2008 (1816قطعنامه 

خواهد تا ترتیبی اتخـاذ کننـد کـه           هاي ایمو از دولتها می       با اشاره و قطعنامه    6در بند   
ري از دزدي دریایی به     هاي حامل پرچم آنها اقدامات احتیاطی را در جهت پیشگی           کشتی

  . عمل آورند
خواهد تا اقـدامات خـود را مطـابق         اي می    از همه دولتها و سازمانهاي منطقه      7در بند 

  .االشاره هماهنگ نمایند  فوق4 و 3بندهاي 
کند که مفاد این قطعنامه صرفاً در خصوص وضعیت در سـومالی               تأکید می  8در بند   

هـاي دول عـضو براسـاس      تعهدات یـا مـسؤولیت  شود و نباید حقوق یا    کار گرفته می    به
الملل را از جمله هرگونه حقـوق یـا تعهـداتی تحـت کنوانـسیون مزبـور در                    حقوق بین 

کند کـه ایـن قطعنامـه نبایـد بـه             ویژه تأکید می    خصوص هر وضعیتی را متأثر سازد و به       
  .الملل عرفی تلقی شود عنوان ایجادکننده حقوق بین

راي امنیت با پیگیري گزارش خواسـته شـده دبیرکـل در             قطعنامه حاضر شو   9در بند 
قصد خـویش را بـراي بررسـی وضـعیت مربـوط دزدي      ) 2008 (1816 قطعنامه  13بند  

ویژه با توجه بـه       ها در سواحل سومالی به      دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا علیه کشتی       
براي ) 2008 (1816 قطعنامه   7نماید و اختیارات مهیا شده در بند           بیان می  TFGتقاضاي

  .نماید یک دوره اضافی تجدید می

 در خصوص مبارزه بـا دزدي       2008 دسامبر   2 مورخ   1846 قطعنامه   -بندششم
  46دریایی

 با صدور این قطعنامه بـار دیگـر بـر تـداوم     2008 دسامبر 2شوراي امنیت در تاریخ    
 نگرانــی جــدي خــویش از تهدیــد دزدي دریــایی و راهزنــی مــسلحانه در دریــا علیــه 

هاي فوري، ایمن و مؤثر بشردوستانه به سومالی، بر تهدید دزدي             هاي حامل کمک    کشتی
المللـی و ایمنـی مـسیرهاي دریـانوردي تجـاري و دیگـر                رانـی بـین     دریایی علیه کشتی  

  

  

46. Res.SC. 1846, Adopted on 3Dec2008, The Security Council, UNO 
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الملـل تأکیـد      هاي ماهیگیري مطابق با حقوق بـین        پذیر همچون فعالیت    هاي آسیب   کشتی
  .نمود

ضـعیت بحرانـی در سـومالی، عـدم توانـایی دولـت             شوراي امنیت ضمن اشاره به و     
زنـی و ایجـاد ایمنـی چـه در      سومالی در بازداشت دزدان دریایی یا گشت فدرال موقت

المللی سواحل سومالی یا در آبهاي سرزمینی سومالی مـورد توجـه              آبراههاي دریایی بین  
المللی  ینهاي ب هاي دولت فدرال موقت سومالی براي کمک   دهد و به درخواست     قرار می 

شـوراي امنیـت در فـرازي از ایـن     . نمایـد  علیه دزدي دریایی در سواحل آن اشـاره مـی    
قطعنامه به صلح و ثبات در داخل سومالی، تقویت نهادهاي دولت، توسـعه اقتـصادي و                
اجتماعی و احترام به حقوق بشر و اینکه حاکمیت قـانون بـراي ایجـاد شـرایطی بـراي                   

و راهزنی مسلحانه در دریاهاي ساحلی سومالی ضروري        ریشه کنی کامل دزدي دریایی      
  . نماید باشند، تأکید می می

دارد کـه وقـایع دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه          شوراي امنیت اعـالم مـی     
ها در آبهاي سرزمینی سومالی و دریاهاي آزاد سـواحل سـومالی، وضـعیت را در                  کشتی

المللی در منطقه مزبور تـداوم        و امنیت بین  سازد و تهدید علیه صلح        تر می   سومالی وخیم 
  . بخشد می

شوراي امنیت در این قطعنامه بر اساس فصل هفتم عالوه بر ابراز تأسف و محکـوم                
  .دارد نمودن دزدي دریایی و ابراز نگرانی از این وقایع، الزاماتی را اعالم می

اي فنی را بـراي     ه  خواهد تا کمک     می IMOاز دولتها و سازمانهاي ذینفع از جمله        ) 1
سومالی و دولتهاي ساحلی نزدیک آن بر اساس درخواست آنها مهیا سـازند تـا توانـایی                 
این کشورها در تضمین امنیت ساحلی و دریانوردي از جمله مبارزه با دزدي دریـایی و                

  .راهزنی مسلحانه در دریاهاي سومالی و سواحل نزدیک آن افزایش یابد
خواهـد تـا تالشهایـشان بـراي جلـوگیري از             اي می   طقهاز دولتها و سازمانهاي من    ) 2

دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي ساحلی سومالی در همکاري با یکدیگر و              
المللی، دولتهـاي پـرچم و دولـت          المللی، جامعه کشتیرانی بین     با سازمان دریانوردي بین   
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انبه یا ازطریـق سـازمان      فدرال موقت سومالی با تبادل اطالعات از طریق کانالهاي دو ج          
  .ملل متحد هماهنگ نمایند

خواهد تا طی سه ماه پس از تـصویب ایـن قطعنامـه در خـصوص                  از دبیرکل می  ) 3
المللـی در سـواحل سـومالی از جملـه            راههاي تضمین امنیت بلندمدت دریانوردي بـین      

 هاي دریانوردي برنامـه جهـانی غـذا بـه سـومالی و همـاهنگی                امنیت بلندمدت محموله  
آرایـی    احتمالی و نقش رهبـري سـازمان ملـل متحـد در ایـن خـصوص جهـت صـف                   

اي در مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در            هاي عضو و سازمانهاي منطقه      دولت
  .دریاهاي ساحلی سومالی گزارش ارائه نماید

 اي که توانایی چنـین کـاري را دارنـد        شوراي امنیت از دولتها و سازمانهاي منطقه      ) 4
خواهد تا به طور فعال در مبـارزه بـا دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه در دریـاي                       می

هـاي    الملـل بـا اعـزام کـشتی         ویژه مطابق با این قطعنامه و حقوق بین         ساحلی سومالی به  
هـا،    هـا، کـشتی     وابسته به نیروي دریایی و هواپیماهاي نظـامی، از طریـق توقیـف قـایق              

 به استفاده در ارتکـاب بـه دزدي دریـایی و راهزنـی     تسهیالت و دیگر تجهیزات مظنون  
  .مسلحانه در سواحل سومالی، اقدام نمایند

 ماهه از تـاریخ تـصویب ایـن         12گیرد که در یک دوره        شوراي امنیت تصمیم می   ) 5
اي کـه در مبـارزه بـا دزدي دریـایی و راهزنـی                ها و سـازمانهاي منطقـه       قطعنامه، دولت 

  :نمایند، بتوانند ومالی با دولت فدرال موقت همکاري میمسلحانه در دریاهاي ساحلی س
به منظور سرکوب اعمال غیرقانونی دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه در دریـا     : الف

الملـل در دریاهـاي آزاد و وارد    همانند موارد انجام این اقدامات و براساس حقـوق بـین     
  .آبهاي سرزمینی سومالی شوند

از بـراي سـرکوبی اعمـال دزدي دریـایی و راهزنـی             از همه ابزارهـاي مـورد نیـ       : ب
هاي سرزمینی سومالی همانند مواردي که ایـن اعمـال در          مسلحانه در دریا در داخل آب     

  .الملل استفاده نمایند دهد براساس حقوق بین دریاي آزاد رخ می
کند که اختیارات ملحوظ در این قطعنامه صرفاً در خصوص            شوراي امنیت تأکید می   
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هـاي دول     شود و نباید بر حقوق یا تعهدات یا مـسؤولیت           ر سومالی اعمال می   وضعیت د 
الملل از جمله هرگونه حقوق یا تعهداتی براساس کنوانـسیون   عضو بر اساس حقوق بین    

کند که    همچنین به طور ویژه تأکید می     . ها تأثیر بگذارد    مزبور در ارتباط با دیگر وضعیت     
الملل عرفی تلقی شود و عالوه بر این           کننده حقوق بین   این قطعنامه نباید به عنوان ایجاد     

 نوامبر مبنی بر اعطـاي     20نماید که چنین اختیاراتی صرفاً متعاقب نامه مورخ           تصدیق می 
  . رضایت دولت فدرال موقت سومالی مهیا شده است

هـایی کـه      نماید تا براي تضمین اینکه فعالیت       کننده تقاضا می    از دولتهاي همکاري  ) 6
دهند، اثر عملی بر انکـار یـا تـضعیف حـق عبـور        انجام می10 مطابق اختیارات بند  آنها
  . هاي هر دولت ثالثی ندارد، گامهاي مناسبی بردارند ضرر کشتی بی

ویژه از دولتهاي پرچم بندري و ساحلی، دولتهاي متبوع قربانیـان       از همه دولتها به   ) 7
ربـط بـر    ر دولتهـاي بـا صـالحیت ذي   و مرتکبین دزدي دریایی و راهزنی دریایی و دیگ   

خواهد تا در اعمال صالحیت و در تحقیـق و       الملل یا قانون داخلی می      اساس حقوق بین  
تعقیب افراد مسؤول اعمال دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی مطـابق         

  .الملل بشر همکاري نمایند الملل قابل اعمال از جمله حقوق بین با حقوق بین
 در مـورد سـرکوب اعمـال        1988گـردد کنوانـسیون       وراي امنیـت متـذکر مـی      ش) 8

دارد تـا چنـین اعمـالی را          غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی براي طرفین مقرر مـی         
جرم تلقی نموده و اعمال صالحیت نمایند و استرداد اشـخاص مـسؤول یـا مظنـون بـه            

ر یا هردو اشـکال دیگـر تهدیـد را      ضبط یا کنترل یک کشتی بوسیله زور یا تهدید به زو          
بپذیرند و از دولتهاي عضو کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنـی کـشتیرانی              

خواهند تا تعهداتشان را براساس کنوانسیون پیش گفته کامالً انجام دهند و بـا     دریایی می 
  جهـت اعمـال صـالحیت قـضایی بـراي          (IMO)المللـی   دبیرکل سازمان دریانوردي بین   

تعقیب موفق اشخاص مظنون به دزدي دریایی یا راهزنی مسلحانه در دریاهاي سـاحلی              
  .سومالی همکاري نمایند

نماینـد تـا       تقاضـا مـی    TFGاي همکاري کننـده بـا         از دولتها و سازمانهاي منطقه    ) 9
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 ماه از پیشرفت اقدامات انجام گرفته در اجراي 9شوراي امنیت و دبیرکل را ظرف مدت  
  . این قطعنامه مطلع سازند10لحوظ در بند اختیارات م

  200847 دسامبر 16 مورخ 1851 قطعنامه -5

در این قطعنامه از افزایش دزدي دریایی در سـواحل سـومالی و رشـد فزاینـده ایـن        
 ماه منتهی به صدور قطعنامه و دامنه عملکرد دزدان دریایی کـه مبـادرت بـه                 6وقایع در   

 مایلی سواحل سمالی ابراز نگرانی شده و ضـمن  500 در MIV sirus starربودن کشتی 
تأکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و اسـتقالل سیاسـی سـومالی و حـق ایـن                    

الملـل    کشور بر حاکمیت بر منابع طبیعی از جمله منابع ماهیگیري، مطـابق حقـوق بـین               
چوب قابـل    حقوق دریاها چـار    1982الملل در کنوانسیون      نماید که حقوق بین     اعالم می 

همچنین بر ناتوانی دولت    . قبولی را در جهت مبارزه با دزدي دریایی فراهم نموده است          
فدرال موقت سومالی در تعقیب دزدان دریایی و حفاظت از امنیت آبهاي سرزمینی ایـن               

 رییس جمهور ایـن کـشور در اسـتمداد از           2008 دسامبر   9کشور تأکید و به نامه مورخ       
جهت مساعدت به این دولت در جهت اتخاذ اقدامات ضروري در           المللی در     جامعه بین 

  نماید مبارزه با دزدي دریایی اشاره می
شوراي امنیت از اقدامات اتحادیه اروپا، سازمان نـاتو و سـایر دولتهـا در مبـارزه بـا                   

کند فقـدان سـازوکارهاي قـانونی و          دزدي دریایی در سومالی قدردانی کرده و تأکید می        
لی موجب تجري دزدان دریایی شده و حتی در مواردي بـه ایـن دلیـل                قضایی در سوما  

شـود کـه کنوانـسیون سـرکوب اقـدامات            اند و یادآور مـی      دزدان دستگیر شده آزاد شده    
انگاري کرده و بـه اعـضاي          این اقدامات را جرم    1988غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي     

ان به دولتهاي دیگر را فراهم نموده       آن قابلیت اعمال صالحیت بر این اعمال یا تسلیم آن         
  .است

در این قطعنامه شوراي امنیت بر اساس فصل هفتم منـشور از دولتهـا و سـازمانهاي                 

  

  

47. S/RES/185/(2008) 
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  : خواهد المللی می بین
هاي قبلـی شـوراي امنیـت و مطـابق حقـوق              با تمام توان خود بر اساس قطعنامه      ) 1
حصول ظن معقـول بـه      الملل در سرکوب دزدي دریایی تالش نمایند و در صورت             بین

  .ها در دزدي دریایی مبادرت به بازرسی و توقیف آنها نمایند مداخله کشتی
هاي دوجانبه یـا چندجانبـه        نامه  با دولتهاي دیگر باالخص دولتهاي منطقه موافقت      ) 2

در جهت تحقیق، تعقیـب و محاکمـه مظنـونین دزدي دریـایی در سـومالی کـه در اثـر                     
شورا بـه رضـایت     . اند منعقد نمایند    المللی دستگیر شده     بین اقدامات دولتها و سازمانهاي   

  .نماید قبلی دولت سومالی در این زمینه اشاه می
دولتها و سازمانهاي دخیل در مبارزه با دزدي دریـایی مبـادرت بـه تـشکیل یـک       ) 3

المللی مشترك به عنوان نقطه تماس مشترك جهت همکاري با یکدیگر در              مکانیسیم بین 
  .نموده و این اقدام با توجه به نقش و رهبري سازمان ملل صورت پذیرداین زمینه 

المللی مبادرت به تـشکیل یـک مرکـز مبادلـه اطالعـات               دولتها و سازمانهاي بین   ) 4
جهت مبارزه با دزدي دریایی در سواحل سومالی نمایند و در این زمینه با دفتـر مبـارزه                  

 حقـوق دریاهـا،     1982اي کنوانـسیون    با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحـد بـر مبنـ            
کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي و کنوانسیون ملـل متحـد             

  .نمایند ربط همکاري می در جهت مقابله با جرایم سازمان یافته و سایر اسناد ذي
ضمن تأکید بر اولویت نقش دولت فدرال سومالی در ریشه کنـی دزدي دریـایی               ) 5
المللی با این دولت در جهت مبـارزه و سـرکوب ایـن اقـدامات          و سازمانهاي بین   دولتها

  .هاي شورا همکاري نمایند الملل و سایر قطعنامه مطابق حقوق بین
تمامی دولتها با تقاضاي دولت سومالی و ضمن اعالم مراتب به دبیرکـل سـازمان    ) 6

مالی در جهـت دزدي     ملل با دولت سومالی در جهت تسلیم کسانی که از سـرزمین سـو             
بایست مطابق بـا      اند همکاري نموده و تمام اقدامات این دولتها می          دریایی استفاده نموده  
  .الملل بشر باشد مقررات حقوق بین

نماید اقدامات انجام شده توسط دولتها مطابق این قطعنامـه در مقـررات         تأکید می ) 7
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در کنوانسیون حقوق دریاها تـأثیري      المللی در زمینه مسؤولیت دولتها و تکالیف آنها           بین
بایست آنرا به عنوان ایجاد یک قاعده عرفی جدید تلقـی نمـود و اقـدامات                  ندارد و نمی  

 دولـت موقـت فـدرال    2008موضوع این قطعنامه تنها در پی اعالم رضایت نهم دسامبر           
  .سومالی صورت گرفته است

  هاي شوراي امنیت  تحلیل حقوقی قطعنامه) ب
گردد که ذکر آنها ضـروري بـه          هاي شوراي امنیت نکاتی استنباط می       نامهاز مفاد قطع  

  :رسد نظر می
 2 و مـاده  1982 کنوانـسیون    3 و   2)2( و   2)1(که مـواد      الملل آنچنان   ـ در حقوق بین   

هاي خارجی در منطقه دریاي سرزمینی        دارد کشتی   کنوانسیون دریاي سرزمینی اشعار می    
باشـد نقـض    ضرر می که مغایر عبور بی اقداماتی. باشند ضرر می صرفاً داراي حق عبور بی  

. حاکمیت دولت ساحلی بوده و جز با رضایت آن دولت وجهه قانونی نخواهـد داشـت               
هاي خارجی در دریاي سرزمینی فی نفسه  تردیدي وجود ندارد که عملیات نظامی کشتی

ضرر در  بینقض حق حاکمیت آن دولت است از سوي دیگر هواپیماها داراي حق عبور 
دریاي سرزمینی نبوده و صرف ورود آنها بـه دریـاي سـرزمینی دولـت سـاحلی نقـض                   

هـاي    حال سؤال این است که آیا تجویز اقـدام نظـامی کـشتی            . حاکمیت آن دولت است   
جنگی دولتهاي خارجی و هواپیماهاي نظامی آنها توسط شوراي امنیت نقض حاکمیـت             

  ملل متحد تلقی میگردد؟ منشور 2 ماده 7سومالی و مغایر با بند
هـا پاسـخ منفـی اسـت چـرا کـه اوالً در تمـام ایـن                    با تحلیل مفاد تمام این قطعنامه     

ثانیـاً  . ها بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت سومالی تأکید شده است              قطعنامه
اقدامات شوراي امنیت در تجویز چنین اقداماتی متعاقب رضایت دولت سومالی صورت 

نظر از منازعات داخلی این کشور و مشروعیت دولت آن، موجودیتی که              صرف. گیرد  می
به عنوان دولت فدرال موقت سومالی از نظر ارکان سازمان ملل متحد نماینـدگی کـشور               
سومالی را بر عهده دارد به اتخاذ تدابیر ضروري در جهت مبـارزه بـا دزدي دریـایی در                   

واقع به مثابه رضایت آن دولت به یکایک        آبهاي سومالی رضایت داده و این رضایت در         
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 20الملـل اسـت و مطـابق مـاده            اقدامات صورت گرفته توسط دولتها و سازمانهاي بـین        
المللی دولتها کـه در سـال         الملل در مورد مسؤولیت بین      نویس کمیسیون حقوق بین     پیش

ا آمیـز بـودن اعمـال آنهـا ر           است کـه جنبـه تخلـف         به تصویب رسیده از عواملی     2001
  . سازد برطرف می

هاي شوراي امنیت اگرچه استثنایی بر مقررات و رژیـم حـاکم بـر دریـاي                  ـ قطعنامه 
هاي شورا این اقدامات حالت استثنایی و موقت          باشد اما به تصریح قطعنامه      سرزمینی می 

انگاري  گیري قاعده عرفی تلقی شود یا مجوزي جهت نادیده داشته و نباید به منزله شکل 
  .گردد  حقوق دریاها تلقی می1982کالیف دولتها در کنوانسیون حقوق و ت

 حقـوق دریاهـا و کنوانـسیون        1982ـ مطابق اصل نسبی بودن معاهدات، کنوانسیون        
 در خصوص سرکوب اقدامات غیرقـانونی علیـه ایمنـی دریـانوردي فقـط بـراي                 1988

ندرج در ایـن اسـناد      شوراي امنیت با تحمیل تعهدات م     . آورند  دولتهاي متعاهد آنها الزام   
در زمینه همکاري در مبارزه با دزدي دریایی و تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به کلیـه                 

المللی فراتر از این اصل اقدام کرده و در واقع نوعی قانونگذاري  دولتها و سازمانهاي بین   
مـل  هـا ع    اندازه به این قطعنامـه      نموده است اینکه دولتهاي غیرعضو این معاهدات تا چه        

اما این رویه شـوراي     . نماید  اي است که گذشت زمان آنرا نمایان می         خواهند نمود مسأله  
سـپتامبر در مـورد     11هـاي کـه پـس از حـوادث            امنیت مسبوق به سابقه بوده و قطعنامه      

  .گیري شوراست اي از این جهت مبارزه با تروریسم صادر شده نمونه
ثبات سومالی و تهدید امنیـت   اع بیها اوض ـ اگرچه علت اصلی تصویب این قطعنامه  

هاي مواد غذایی حامل      دریانوردي توسط دزدان دریایی است اما حمله دزدان به محموله         
هاي بشردوستانه برنامه جهانی غذا، سازمان خـوار و بـار کـشاورزي و مأموریـت                  کمک

شـده و   ها ذکر     امدادرسانی اتحادیه آفریقا نیز یکی از جهات و مبانی صدور این قطعنامه           
  .هاي شورا در این راستا بوده است در واقع توجه به مسائل حقوق بشر یکی از انگیزه

توان گفت که با توجه به اوضاع داخلی سومالی و گـستره اقـدامات          ـ در مجموع می   
دزدان دریایی و اهمیت استراتژیک مناطق محل فعالیت آنها و فقـدان دولـت کارآمـد و                 
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آمیـز گروههـاي      زه با دزدي دریایی و اقـدامات تجـري        مرکزي در این کشور جهت مبار     
مسلح سازمان یافته در این زمینه تالش شوراي امنیت و اعطاي صـالحیت گـسترده بـه                 

رسـد در     امـا بـه نظـر مـی       . دولتها در مبارزه با این پدیده قابل درك و پراهمیـت اسـت            
معطوف بـه حـل     المللی و ارکان سازمان ملل متحد توجه خود را            صورتی که جامعه بین   

مسائل سومالی به صورت بنیادین و اساسـی نماینـد و سـاختار داخلـی ایـن کـشور را                    
کـن نماینـد وقـایع دزدي     ماندگی را در این کـشور ریـشه    ساماندهی کرده و فقر و عقب     

  .کن خواهد شد دریایی خود به خود ریشه
 محـدود   ـ شوراي امنیت حقوق قابل اعمال بر دزدي دریایی در سواحل سـومالی را             

 سـرکوب   1988داند بلکه با استناد به کنوانسیون          حقوق دریاها نمی   1982به کنوانسیون   
اعمال غیرقانونی علیـه ایمنـی دریـانوردي و پروتکـل آن و کنوانـسیون ملـل متحـد در               
خصوص جرایم سازمان یافته صالحدید موسعی را به کشورها جهـت توصـیف اعمـال      

 1982بنابراین دولتهایی که عضو کنوانـسیون  . نماید ارتکابی در سواحل سومالی اعطا می   
 1988توانند با استناد به کنوانـسیون         باشند می    ژنو نمی  1958حقوق دریاها و کنوانسیون     

که موضوع و هدف آن راجع به سرکوب جرایم ایمنی دریانوردي و اقدامات تروریستی              
شـود اگرچـه اقـدامات     حظـه مـی  از اینرو مال. باشد به مبارزه با این اقدامات بپردازند    می

ابتکاري شوراي امنیت در پرداختن به موضوع دزدي دریایی در سومالی بوده و در تمام               
 حقـوق  1982هاي صادره توسط این شورا به این مهم اشاره شده که کنوانسیون            قطعنامه

دریاها چارچوب مناسبی راجهت مبارزه با دزدي دریایی فـراهم نمـوده ولـی شـورا در                 
تري به موضوع نگریسته و این         به نحو موسع   1851هاي بعدي باالخص قطعنامه       امهقطعن

  .داند اقدامات را مشمول تروریسم دریایی نیز می

  دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) ج
کنـد    المللی دعوت مـی      شوراي امنیت از تمام دولتها و سازمانهاي بین        1851قطعنامه  

 که متمایل به تحویل گرفتن متهمان دزدي دریایی جهـت اجـراي قـانون               که با دولتهایی  
هایی را منعقد نمایند تا فرایند تحقیق تعقیب و مجازات آنان تـسهیل               نامه  هستند موافقت 
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گردد دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نیز در ایـن چـارچوب اقـداماتی را                   
ننده و دولتهاي منطقـه بـه عمـل آورده          جهت همکاري قضایی میان کشورهاي دستگیرک     

ها ومساعدت حقـوقی و قـضایی بـه کـشورهاي             مطابق برنامه این دفتر راهنمایی    . است
هـاي    ها مأمورین اجراي قانون وارد کـشتی        شود و بر اساس این راهنمایی       منطقه ارائه می  

دي کـه   نماینـد، و در مـوار       بازداشت کننده دزدان دریایی شده و از متهمان بازجویی می         
هاي انگلستان و آمریکـا بـا کـشور     نامه هاي دوجانبه همانند موافقت  نامه  براساس موافقت 

هـاي فنـی قـضایی        شود این دفتر کمـک      کنیا دزدان دریایی تحویل کشورهاي منطقه می      
نماید و حتی منابع حقوقی الزم را در خصوص کـشف،             خود را به این کشورها ارائه می      

محاکمـه و مجـازات را در اختیـار ایـن کـشورها قـرار داده                دستگیري، تحقیق، تعقیب،    
  48.است

   و دیگر نیروهاي دریایی 151نیروي مرکب ) 3-1
یک نیروي دریایی با فرماندهی نیـروي دریـایی آمریکـا در زمینـه مبـارزه بـا دزدي                   
دریایی در خلیج فارس و دریاي عمـان دریـاي سـرخ خلـیج عـدن و دریـاي عـرب و                      

 را به طـور     151 نیروي مرکب    2009این نیروها در ژانویه     . کنند  میاقیانوس هند فعالیت    
ویژه جهت مبارزه با دزدي دریایی در خلیج عدن وآبهاي سومالی و اقیانوس هند ایجاد               

 با هدف مقابله با تروریسم و سـایر اقـدامات           2002 تا   2001کرد این نیروها در سالهاي      
 2008هم آمده بودند و در آگوسـت سـال          علیه ایمنی دریانوردي با رهبري آمریکا گرد        

یک منطقه امن دریایی را جهت تضمین عبور ایمن ناوگـان تجـاري در خلـیج عـدن و                   
آبهاي سومالی ایجاد کرده بود کـشورهاي ایـاالت متحـد، انگلـستان، کانـادا، دانمـارك،                 

من در ایـن  فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، مالزي، هلند، عربستان سعودي، اسپانیا،ترکیه و ی 
اي نزدیـک کـشورهاي بحـرین، اردن، ژاپـن،            مأموریت شرکت دارند و احتماالً در آینده      

مقـر فرمانـدهی    . سنگاپور، کره جنوبی، سوئد، بلژیک و لهستان در آن مشارکت نماینـد           
 دزد دریـایی را خلـع سـالح و    121این عملیات در بحرین قرار دارد و تاکنون بـیش از    

  

  

48. Piracy of the Horn of Africa Congressional Research, ibid, p.19. 
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  49.اند ا دستگیر و به دست مقامات قضایی سپرده نفر ر117آزاد کرده و 
 و ایران نیز به صورت انفرادي ناوهاي دریایی         50کشورهایی چون هند، چین، روسیه،    

خود را جهت مشارکت در عملیات علیه دزدان دریایی و تضمین عبور ایمنی کشورهاي              
  .خود به آبهاي سومالی اعزام کردند

  مالی و ناتوعملیات اعضاي پیمان آتالنتیک ش) 4-1
اقـدام اول   . ناتو دو مأموریت ضد دزدي دریایی در شاخ آفریقـا ایجـاد کـرده اسـت               

 بود که با هدف حفظ کاروانهاي امدادي برنامـه  Operation allied providerموسوم به 
 ناتو این مأموریت را به نیروهـاي اتحادیـه          2008در دسامبر   . جهانی غذا صورت گرفت   

 Operation allied مأموریــت دوم نــاتو موســوم بــه 2009در مــارس . محــول نمــود

protesector              آغاز کرد که اجراي آن به وسیله یکی از واحدهاي زیرمجموعه آن موسوم 
گیرد هـدف ایـن عملیـات مقابلـه مـستقیم بـا اقـدامات دزدان          صورت می (Snmg1)به  

   51.باشد دریایی در منطقه شاخ آفریقا می

  ATALANTAیات اتحادیه اروپایی و عمل) 5-1
 شروع شده و در چارچوب سیاست امنیتـی و دفـاعی            2008این عملیات در دسامبر     

هاي   هاي حامل کمک    هاي تجاري و کشتی     این عملیات از کشتی   . پذیرد  اروپا صورت می  
کنـد    غذایی برنامه جهانی غذا و سایر سازمانهاي امدادرسان به مردم سومالی حمایت می            

 ضـروري را در جهـت پیـشگیري و سـرکوب اقـدامات دزدي               تواند کلیه اقدامات    و می 
 نـاو   12ها صورت دهد ایـن مأموریـت متـشکل از             دریایی راهزنی مسلحانه علیه کشتی    

نیروهاي نظامی یونان، فرانسه، اسـپانیا و ایتالیـا         .  نفر پرسنل است   1500جنگی و حدود    
ضاي اتحادیـه   رود سـایر اعـ      امیـد مـی   . سال در این عملیات شرکت دارنـد      1براي مدت   

  

  

49. Paracy off the Horn of Africa, Congressional Research Report, Prepared for the Members 
and Committees of congress, the united states, April 24 2009 
50. ibid 
51. ibid.P,17 
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 50در مجمـوع حـدود      . اروپایی با نیروهاي نظامی خود در این عملیات شرکت نماینـد          
، ناتو و اتحادیه اروپایی در منطقه شاخ آفریقا         151کشتی جنگی مأموریت نیروي مرکب      

  52.حضور دارند

  اي کشورها اقدامات منطقه) 2
 شـروع   1990 از سـال     IMOالمللی دریایی     برنامه مقابله با دزدي دریایی سازمان بین      

هـایی    ها و انتشار دستورالعملها و توصـیه        شده و این سازمان همواره با تصویب قطعنامه       
  .کرده است به کشورهاي عضو مساعدت می

 بـه اوج    2005 در خصوص دزدي دریایی در شـاخ آفریقـا در سـال              IMOاقدامات  
 توجه شوراي   979ه   طی قطعنام  2005مجمع عمومی این سازمان در دسامبر       . خود رسید 

 رئیس شوراي امنیـت در      2006امنیت را به موضوع جلب نمود و متعاقب آن در مارس            
هاي جنگی و هواپیماهاي آنها در آبهاي         اي از کشورهاي عضو ملل متحد که کشتی         بیانیه
کند اقدامات الزم را در جهـت حفاظـت از ایمنـی              المللی مجاور سومالی فعالیت می      بین

در جـوالي   . هاي امدادرسان سازمان ملل به عمل آوردنـد         المللی و کشتی    دریانوردي بین 
 دبیرکل ایمو با دبیرکل سازمان ملل متحد در لندن مالقات و از وي تقاضـا نمـود                  2007

که سازمان ملل توجه جدي به مقوله دزدي دریایی در سومالی داشته باشد با حمایت و                
 سرکوب و مبارزه با دزدي دریـایی منعقـد          اي جهت   هاي منطقه   نامه  هدایت ایمو موافقت  

  53.شده است که مهمترین آنها در آسیا و آفریقا بوده است
 تالشهاي ایمو محدود به شاخ آفریقـا نبـوده و در            :اي در آسیا    اقدامات منطقه ) الف

خصوص دزدي دریایی در جنوب شرقی آسیا نیز این سازمان ابتکاراتی داشته است کـه               
 کـشور آسـیاي جنـوب شـرقی در سـال      16اي میان  نامۀ منطقه وافقتتوان به انعقاد م   می

 اشاره نمود که در چارچوب تالشهاي این سازمان بوده که در آن کشورهاي عضو 2005
  

  

52. ibid, P18 
 رجوع  www.imo.org به پایگاه اینترنتی این سازمان به آدرس       imo از تالشهاي    براي اطالعات بیشتر  . 53

 . کنید
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متحد به اتخاذ تدابیر عملی جهت مبارزه با دزدي دریایی در این منطقه شده و در پرتـو                  
 ایـن   54.اند  ر این زمینه ایجاد کرده    نامه مرکز مشترکی جهت تبادل اطالعات د        این موافقت 

  . االجرا شده است  الزم2-6نامه در سال  موافقت
 IMOدر منطقه شاخ آفریقا با حمایت و تـشویق          : اي در آفریقا    اقدامات منطقه ) ب

 کشور منطقـه شـاخ آفریقـا در نشـستی کـه در جیبـوتی                17 نمایندگان   2009در ژانویه   
ها  ب دزدي دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتیکد رفتاري مبارزه و سرکو«برگزار شد 

را به تصویب رساندند کـه مـشتمل بـر راهنمـایی            » در اقیانوس هند غربی و خلیج عدن      
ایـن کـشورها همچنـین سـه     . باشد مبارزه، سرکوب، دستگیري و تعقیب مرتکبان نیز می   

ل اطالعات  مرکز هماهنگی نجات دریایی در کنیا، مرکز هماهنگی دارالسالم و مرکز تباد           
  .اند دریایی در صنعا را جهت تسهیل مبارزه با دزدي دریایی ایجاد کرده

تشکیل گـروه تمـاس مقابـل بـا دزدي دریـایی در شـاخ آفریقـا از دیگـر اقـدامات                      
  . باشد کشورهاي این منطقه می

 شوراي امنیت و بـا پیـشنهاد دولـت          1851این گروه تماس بعد از تصویب قطعنامه        
اولین . اي است  المللی و منطقه   سازمان بین  5 دولت و    24متشکل از   بوش تشکیل شد و     

  55: برگزار شد وظایف این گروه عبارتست از2009نشست این گروه در ژانویه 
  حمایت اطالعاتی و عملیاتی از عملیاتهاي مقابله با دزدي دریایی)1
  ایجاد مکانیسم هماهنگی در جهت مبارزه با دزدي دریایی )2
  هاي قضایی در زمینه تعقیب، دستگیري و محاکمه مظنونین  انیسمتقویت مک) 3
  تقویت آگاهی بخشی و مکانیسم هشداردهی به ناوگان دریایی تجاري)4
  رسانی افزایش تالشهاي سیاسی و اطالع)5
ایـن گـروه تمـاس داراي       . همکاریهاي اقتصادي در زمینه مبارزه با دزدي دریـایی        )6

 هـدف همـاهنگی میـان اعـضا و تبـادل اطالعـات در               چهار کار گروه فرعی است که با      
  

  

54. Code of conduct concerning the Repression of piracy and Armed Robbery against ships in 
the western India ocean and the Gulf of Aden see www.imo.org 
55. -Statement of contact Group on piracy off the coast of Somalia, New yourk, jonuary 14, 
2009 
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  .اند هاي نظامی، دیپلماتیک، قضایی و ارتباطات تشکیل شده زمینه

  گیري نتیجه
المللی تهدیـدي علیـه ایمنـی دریـانوردي و            دزدي دریایی به عنوان یک جنایت بین      

ی در ثبـات  در سالهاي اخیر در پی جنگ داخلی و بی . اقدامی علیه منافع کل بشریت است     
المللی و کشورها شده و بنا به         سومالی موضوع دزدي دریایی مورد توجه سازمانهاي بین       

المللی دریانوردي، شوراي امنیت توجه خاص به آن مبذول داشته و            تقاضاي سازمان بین  
در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان تهدید صلح و امنیت بـشري در دسـتور                  

المللـی     چندین قطعنامه الزاماتی را بر دولتها و سـازمانهاي بـین           کار قرار داده و در قالب     
ضرر حاکم بر دریاي سرزمینی را تغییر         شوراي امنیت رژیم عبور بی    . تحمیل نموده است  

المللی مجـوز مداخلـه و توسـل بـه زور را در آبهـاي                 داده و به دولتها و سازمانهاي بین      
اي مـوقتی و منحـصر بـه فـرد بـوده و               ینهسرزمینی سومالی داده است اما این اقدام، گز       

الزام کشورها به انجام برخی از تعهدات خـاص کـه           . گردد  موجر قاعده عرفی تلقی نمی    
باشد شائبه قانونگذاري شوراي امنیـت        در حالت عادي جزء تعهدات قراردادي آنها نمی       

هـاي    هالملل در عمل بـه قطعنامـ        اقدامات کشورها و سازمانهاي بین    . تقویت نموده است  
 کشتی جنگی به منطقه اگرچه اقـدامی مناسـب          50شوراي امنیت و گسیل داشتن حدود       

بقاء اوضـاع و احـوال داخلـی سـومالی و جنـگ             . باشد اما به هیچ وجه کافی نیست        می
هـاي ایـن پدیـده        داخلی و اوضاع اقتصادي رقت بار مردم این منطقـه عوامـل و ریـشه              

  . باشند می
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  :الملل ق بینحقودزدي دریایی از منظر 
  الملل هاي شوراي امنیت بر حقوق بین بررسی آثارحقوقی قطعنامه

  خاور  لدین چشمها صالح

ویـژه در سـواحل        در سـالهاي اخیـر بـه       1افزایش وقایع دزدي دریـایی    : چکیده
سـومالی از جملــه موضـوعاتی اســت کــه ایـن منطقــه از جهـان را بــه عنــوان     

در : المللی تبدیل نموده است     یی بین آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادها     
الملل دزدي دریایی آنچه که مسلم به نظر  مسیر کلی تدوین و توسعه حقوق بین

المللی بعنوان جرم و تامل شـدن صـالحیت جهـانی بـراي               رسد ماهیت بین    می
محاکمه دزدان دریایی است و اینکه همکاري در سرکوب دزدي دریـایی فقـط              

بودن ..... باشد همچنین با عنایت به        یه دولتها می  یک حق نیست بلکه تکلیف کل     
دزدي دریایی و تشابه عملکردي با تروریسم دریـایی نبایـد ایـن دو مفهـوم را                 

هـاي شـوراي امنیـت حکایـت از      تجزیه و تحلیـل قطعنامـه     . یکسان تلقی نمود  
تحول نوین دارد کـه شـوراي امنیـت سالهاسـت بـا تفـسیر موسـع از منـشور،                    

جویانـه در امـور داخلـی کـشورها از جملـه کـوزو، عـراق و                   هاقداماتی مداخل 
بـه  .  منـشور منافـات دارد  2 ماده  7افغانستان انجام داده که با روح حاکم بر بند          

المللی در تضعیف  توان گسترش صالحیت سازمانها و نهادهاي بین        که می   طوري
  

  

1. Piracy - Piraterie 
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امدهاي المللی و دیگر پی     حاکمیت کشورها و امنیتی نمودن فضاي کشتیرانی بین       
ساختاري در این صنعت را از آثار حقوقی این قطعنامه داشـت در ایـن مطالعـه        

المللی دریانوردي  اي صادر توسط سازمان بین    سعی شده است با آوردن قطعنامه     
)IMO( دریاهاي آزاد   1958هاي شوراي امنیت عالوه بر کنوانسیونهاي         ، قطعنامه 

المللـی در ایـن حـوزه را          ر بین ، تحوالت اخی  1982و کنوانسیون حقوق دریاها     
  .رصد نمایم

  مقدمه
اي بسیار طوالنی به عنوان یک اقدام تهدید کننـده کـشتیرانی              دزدي دریایی با پیشینه   

و در قرون وسطی تاکنون     ) قرن قبل ازمیالدمسیح  13از(المللی از عهد عتیق و باستان         بین
از دریاهـاي خـاور دور   در دورة بین دو جنگِ جهانی نیز در بعـضی  . وجود داشته است 

دزدي دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهاي اروپا مانند دریاي سیاه از زمان جنگِ         
اما افزایش وقایع دزدي دریایی در      . 2المللی وقایعی از دزدي دریایی دیده شده است         بین

سالهاي اخیر درمناطقی مانند خلیج عدن، تنگۀماالکا، سـنگاپور و آبهـاي پیونـد دهنـدة                 
از :  مـیالدي در سـواحل سـومالی       2005ویژه از سـال       اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به      

جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهـت کـارایی                
المللی تبدیل نموده است ازاینرو کشورهاي دنیا بـیش ازپـیش بـه               قوانین و نهادهاي بین   

  .اند  پی بردهاهمیت مبارزه با این پدیده شوم
بنا به اعالم مقامات رسمی کنیا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحـت               

 بالغ بـر  2008 براي آزاد کردن گروگانهاي آنها در دوازده ماه منتهی به نوامبر   3عنوان باج 
کـه دزدي دریـایی در سـومالی بـه عنـوان یـک                ، به طوري  4 میلیون دالر بوده است    150

 به این سوي بـه مـدت        1991کشور سومالی که از سال      . دیل شده است  صنعت بومی تب  
  

  

هاي ژنو، انتـشارات   الملل دریایی، از گروسیوس تا کنفرانس متین دفتري احمد، سیر تحول حقوق بین    . 2
 .112 ، ص87کتابخانه گنج دانش، تهران 

3. rancons 
4. www.wikipedia.com4  
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 سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثري بـر بیـشتر نقـاط سـرزمین                  17
با توجه  . که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است          خود نداشته است به طوري    

یترانه و دریـاي سـرخ را بـه         به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مد         
هاي عبوري از منطقه مزبـور   سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی اقیانوس هند متصل می 

دزدي دریایی درخلیج عدن ویژگیهاي خاصـی دارد بـه          . شوند  مرتکب دزدي دریایی می   
هـا    اند لذا راهزنی     مایل دزدان دریایی سازماندهی شده     500که در مساحتی بیش از      طوري
دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیري است که متفاوت با دزدي           . باشد  یافته می   انسازم

  .دریایی سنتی است
گـردد کـه در       هاي دزدان دریایی سومالی به ماهیگیران سومالیایی بر مـی           اولین هسته 

هاي ماهیگیري بیگانه که به سواحل غنی از مـاهی سـومالی              تعارض با ماهیگیران و قایق    
 بودند و از ضعف حاکمیت ملی و نـاتوانی دولـت مرکـزي سـوء اسـتفاده                  هجوم آورده 

پس از آن با توجه به فقر فزاینده و منافع سرشار حاصـل             . نمودند  نموده و ماهیگیري می   
 نفـر   1000 بـالغ بـه      2008از این اقدام آنان را وسوسه نمود تا اینکه تعداد آنها تا سـال               

 مـورد حملـه و فقـط در شـش ماهـه             31دي   مـیال  2007دزدان دریایی در سال     . گردید
ازدیـاد تعـداد آن،   . انـد   مورد حملـه دزدي دریـایی انجـام داده     24 بالغ بر    2008نخست  

 ساعت چهار کـشتی     48که ظرف مدت      مهارت و سرعت عمل دزدان دریایی، به طوري       
فـت  هـا و ن     همچنین کـشتی  . اند  مالزیایی، ایرانی، ژاپنی و آلمانی را مورد حمله قرار داده         

کشهایی از کشورهاي عربستان سعودي، هندوستان مـورد ایـن حمـالت راهزنـی قـرار                
هاي منطقۀآفریقاي    که از ابتداي سال جاري میالدي تاکنون در آب          به طوري . گرفته است 

ها گزارشی شده است که از این میـان دزدان دریـایی               حمله به کشتی   290شرقی بیش از  
 سرنـشین ایـن     600ی و تجـاري مختلـف، حـدود       هاي نفت   اند باتصرف کشتی    موفق شده 

  .ها را به گروگان بگیرند کشتی
با عنایت به وضعیت بحرانی حاصله، رئیس دولت وقت سومالی آقاي عبداله یوسف      
با اعالم رسمی ناتوانی در مقابله با مشکل دزدي دریایی در سواحل آن، با جلب توجـه                 
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المللی را مورد تهدید  صلح و امنیت بیندبیرکل سازمان ملل متحد به این مسئله حاد، که    
قرار داده است، دخالت شوراي امنیت را براي کنترل موضوع خواستار شـده اسـت، بـه                 

 ماهـه بـه     6 مأموریتی   2008که متعاقب این درخواست، شوراي امنیت در آوریل           طوري
رد هاي نظامی بعضی کشورها از جمله فرانـسه، ایـاالت متحـد و پانامـا داد تـا وا                    کشتی

هاي سرزمینی سومالی شوند و بـا ایـن اقـدامات غیرقـانونی و ضـد بـشري مقابلـه                      آب
   5.نمایند

  شکی نیست دزدي دریایی در سومالی به عنوان نقطه عطف این بحـران، پـس لـرزه                
زلزله شدیدي است که سالهاست از فقدان حاکمیت و دولـت مقتـدر در سـومالی از آن                  

  .برد رنج می
که قرنهـا بـه     » المللی  جرم بین «جهانی دزدي دریایی به عنوان      با این حال محکومیت     

جـرم  «شـد، بعـدها بـه عنـوان اولـین             موجب حقوق عرفی ملتها، جـرم محـسوب مـی         
الملـل جـرم محـسوب        تلقی شده است که مستقیماً به موجـب حقـوق بـین           » المللی  بین
، 6ن بـشریت  تواند دزد دریایی را که همیشه فردي یاغی و دشـم            شود و هر دولتی می      می

  .تلقی گردیده به محاکمه بکشاند

  تاریخچه
االیام به منظور دفاع از منافع مشترك خود با هدف محافظت      دولتهاي دریایی از قدیم   

از تجارت ماوراي بحار درصدد برآمدند تا با مدون نمـودن حقـوق عرفـی بـه صـورت             
زدي دریـایی   علیرغم طرح موضـوع د    . موضوعه قواعد ضد دزدي دریایی را پدید آورند       

، به دالیل مختلف از جمله غالب       1899المللی صلح الهه در سال        در اولین کنفرانس بین   
حتی در کنفرانس دوم    . اي در برنداشت    بودن موضوعات حقوق هوایی، این بحث نتیجه      

 بحث مزبور مجدداً مطرح گردید که با عنایت به اینکه کنفرانس در             1907صلح در سال    
اي چنـدان حاصـل       المللی متمرکز شده بود، از طرح موضوع نتیجه        هاي بین   بحث داوري 

  

  

5. WWW . Farsnews . ir .6 Des 2008 
6. Hostis humani generis 
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هـایی بـراي بررسـی موضـوع           در کنفرانس سوم ژنو زمینـه      1930نشد، تا اینکه در سال      
 راجع  1958فراهم گردید که خود مبنایی براي بررسی جدي موضوع در کنوانسیون ژنو             

ه صورت مبسوطی به موضـوع       آن ب  19 تا   15که در مواد      به دریاي آزاد گردید، به طوري     
دزدي دریایی پرداخته و ضمن توصیف آن، حقوقی را براي کشور دستگیر کننده احصاء    

. شـود   الملـل تلقـی مـی       اي در حقوق بـین      نموده است که به نوبت خود تحول و توسعه        
 ملل متحد در حقوق دریاها، تقریباً بدون تغییـر          1982بعدها قواعد مزبور در کنوانسیون      

ردید و پس از آن مجمع عمومی و شوراي امنیت سازمان ملل متحد بـه اقتـضاء                 تکرار گ 
بـراي  . انـد   هـایی اقـدام نمـوده       المللی نسبت صدور قطعنامـه      هاي بین   شرایط و وضعیت  

شوراي امنیـت مـسئله ازآنجـا اهمیـت بیـشتري پیـداکرد کـه اخیـراً در یـک عملیـات                      
نی و سـیریوس اسـتار، را ربـوده و    باورنکردنی، دزدان دریایی نفتکش غول پیکر عربستا   

 میلیون دالر درخواست نمودند کـه در نهایـت عربـستان بـا           25براي آزادي این نفتکش     
در سـیر کلـی تـدوین و توسـعه حقـوق       .  میلیون دالر به قضیه منطقه دارد      5/2پرداخت  

المللـی بـودن      رسد ماهیت بین    الملل دزدي دریایی آنچه که مسلم و منجز به نظر می            بین
رم و قائل شدن صالحیت جهانی براي محاکمه دزدان دریایی است و اینکه همکـاري               ج

  .هاست در سرکوب دزدي دریایی فقط یک حق نیست بلکه تکلیف کلیه دولت
همچنین از طرفی با عنایت به ماهیت قهـري دزدي دریـایی و تـشابه عملکـردي بـا        

 چه آنکـه مفهـوم تروریـسم        .تروریسم دریایی نباید این دو مفهوم را یکسان تلقی نمود         
بار و وحشتناکی است که هدف آن ایجـاد رعـب و      دریایی معطوف به اقدامات خشونت    

کـه عناصـر تـشکیل دهنـده ایـن دو جـرم               به طوري . وحشت و با مقاصد سیاسی است     
  .المللی با هم متفاوت و متمایز است بین

وع دزدي دریایی و    به هر حال در این مطالعه قصد داریم با توجه به حاد بودن موض             
اي آن   درگیري کشورمان به عنوان یکی از کشورهایی که اخیراً دو فرونـد کـشتی اجـاره               

المللی موضوع  مورد دستبرد دزدان دریایی قرار گرفته است، به بررسی مبانی حقوقی بین  
المللـی دزدي دریـایی در معاهـدات و           پرداخته و ضمن مطالعه سیر تحولی حقوق بـین        
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المللی، ساز و کارهاي قانونی مبارزه با ایـن پدیـده مجرمانـه را مـورد          بین کنوانسیونهاي
المللـی    شکی نیست دراین راستا به نقـش سـازمان دریـانوردي بـین            . واکاري قرار دهیم  

)IMO (    المللی و نیز سازمان ملل متحد در نهادینه کردن و            در تأمین امنیت کشتیرانی بین
بررسی نقش کمیسیون حقـوق     .  خواهیم پرداخت  الملل دزدي دریایی    تدوین حقوق بین  

هاي مجمع عمومی و شوراي امنیت در این راستا به ما کمک خواهـد                الملل، قطعنامه   بین
الملل دزدي دریایی را بـا دقـت بیـشتري رصـد              نمود تا سیر توسعه تدریجی حقوق بین      

، رونـد نـوینی     اما آنچه نگارنده را واداشت تا به پژوهش در این مباحث بپـردازد            . نمائیم
ویـژه قطعنامـه      هاي اخیر خـود بـه       است که شوراي امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه        

 کـه براسـاس     2008 و دسـامبر     16 مورخ   1851 و قطعنامۀ  2008 دسامبر   2 مورخ   1846
هـا حکایـت از       تجزیه و تحلیل مفاد این قطعنامه     . فصل هفتم منشور تصویب شده است     

الملل دارد که سالهاست شـوراي امنیـت سـازمان ملـل              ینآغاز تحولی نوین در حقوق ب     
جویانـه در امـور داخلـی کـشورها از            متحد با تفسیر موسع از منشور، اقداماتی مداخلـه        

 منشور مبنی 2 ماده 7جمله کوزوو، عراق و افغانستان انجام داده که با روح حاکم بر بند   
در بررسـی   . ا منافـات دارد   هـ   بر عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلـی دولـت           

هاي اخیرالصدور شوراي امنیت در خصوص مبارزه با جـرم دزدي             اجمالی مفاد قطعنامه  
 مـورخ   1851 مـیالدي و قطعنامـۀ     2008 مورخ دوم دسامبر     1846ویژه قطعنامۀ   دریایی به 

ها چه پیامد یـا       شود که صدور این قطعنامه       این سؤال اساسی مطرح می     2008دسامبر  16
. الملـل دریاهـا دارد      ویژه حقـوق بـین      الملل به    مهمی بر سیر تحول حقوق بین      پیامدهاي

شود کـه پاسـخگویی بـه آنهـا را در پرتـو               همچنین چند سؤال فرعی به ذهن متبادر می       
  .نمائیم تجزیه و تحلیل مفاد این قطعنامه محول می

ادیـه  اي همچون ناتو و اتح      اولین سؤال فرعی اینست که صالحیت سازمانهاي منطقه       
المللی دزدي دریـایی بـه چـه نحـوي            اروپا و سازمان امنیت اروپا در مبارزه با جرم بین         

  است؟
سؤال فرعی دوم اینکه چه تغییراتی در قلمرو مبارزه با دزدي دریایی حادث شـده و                
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این تغییرات چه خطرات و تهدیـداتی بـراي حاکمیـت ملـی کـشورها در پـی خواهـد                    
  داشت؟

المللـی دریـایی و    هاي مزبور نقـش سـازمانهاي بـین       طعنامهسؤال فرعی سوم اینکه ق    
  غیردریایی در مبارزه با دزدي دریایی به چه نحوي مطرح شده است؟ 

المللی خـارج از سـازمان ملـل را چگونـه             سؤال فرعی چهارم اینکه همکاریهاي بین     
  ترسیم نموده است؟

المللـی    رانـی بـین     شتیها و دفاتر بازرگانی و ک       سؤال فرعی پنجم اینکه نقش اتحادیه     
  الملل در این مبارزه چه خواهد بود؟ ویژه بخش خصوصی تجارت بین به

سازي   رانی و کشتی    سؤال فرعی ششم آنکه چه تغییرات و تحوالتی در صنعت کشتی          
  رانی امن فراهم خواهد شد؟ به منظور تأمین کشتی

المللـی دزدي     سؤال فرعی هفتم اینکه از لحاظ مفهومی اهمیت باز تعریف جرم بـین            
  باشد؟  دریایی تا چه حد می

جویانـه    شود که نقـش مداخلـه       در پاسخ به سؤال اصلی این فرضیه اصلی مطرح می         
هاي ملی، تقویـت و تـشدید         ویژه شوراي امنیت در نقض حاکمیت       سازمان ملل متحد به   

، شود که ناتو همچنین در پاسخ به سؤال فرعی اول این فرضیه فرعی مطرح می      . گردد  می
اي جهت مبارزه با دزدي دریـایی         اتحادیه اروپا و سازمان امنیت اروپا صالحیت گسترده       

  .نمایند ها تحصیل می و بالتبع نقض حاکمیت سرزمینی دولت
در پاسخ به سؤال فرعی دوم این فرضیه فرعی مطرح میگـردد کـه گـسترش قلمـرو                  

یت هر کشور بـه دریـاي       مبارزه با دزدي دریایی از دریاي آزاد و مناطق خارج از صالح           
ها محسوب شـده و بـر خـالف           سرزمینی دولتها نقض آشکار حاکمیت سرزمینی دولت      

  .باشد  منشور می2 ماده 7نص صریح مفاد بند 
شـود کـه صـالحیت        در پاسخ به سؤال فرعی سوم ایـن فرضـیه فرعـی مطـرح مـی               

و دیگـر   ) IMO(المللـی دریـایی       المللی دریـایی از جملـه سـازمان بـین           سازمانهاي بین 
سازمانهاي غیردریایی مرتبط در تحدید حقوق کـشورهایی کـه دزدان دریـایی بـه آنهـا                 
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  .باشند گسترش داده است منتسب می
گـردد کـه کـشورها بـه          در پاسخ به سؤال فرعی چهارم این فرضیه فرعی مطرح می          

ت توانند اقـداما    اشکال مختلف دو جانبه و چند جانبه و خارج از ساختار ملل متحد می             
  .جویانه در مبارزه با دزدان دریایی داشته باشد مداخله

ها و دفاتر     شود که اتحادیه    در پاسخ به سؤال فرعی پنجم این فرضیه فرعی مطرح می          
المللـی    المللی به منظور تأمین منافع حاصـل از تجـارت بـین             رانی بین   بازرگانی و کشتی  

کننـد کـه بـا توجـه بـه            کسب می خود، اختیارات وسیع تري در مبارزه با دزدان دریایی          
  .ها متأثر خواهد شد المللی، حاکمیت دولت گسترش قلمرو مبارزه با این جرم بین

گـردد کـه تحـول اساسـی در صـنعت       در پاسخ به سؤال ششم این فرضیه مطرح می      
رانی و کشتی سازي به سمت تأمین دریانوردي امن از یک طرف و از طرف دیگر                  کشتی

شود و ایـن عقـب گـردي فـاحش در نظـامی کـردن                 ا منجر مـی  ه  به مسلح کردن کشتی   
  .دریاها است

المللـی    شود که در باز تعریف جرم بین        در پاسخ به سؤال هفتم این فرضیه مطرح می        
المللـی تأکیـد      دزدي دریایی بر اهمیت آن به عنوان تهدیـد کننـده صـلح و امنیـت بـین                 

  .شود می
اي و    و مـستند بـه شـکل کتابخانـه        این پژوهش براساس منابع و اطالعات مکتـوب         

که ضمن بهره گیري از منـابع         شود، به طوري    جستجو در شبکه جهانی اینترنت انجام می      
  .گیرد الملل نیز بهره می مستند مزبور، از مصاحبه با اساتید برجسته حقوق بین

   دریاي آزاد1958دزدي دریایی در کنوانسیون : گفتار اول
الملـل عرفـی دربـارة        در واقع تجلی تدوین حقوق بین      دریاي آزاد    1958کنوانسیون  

شود، زیرا که سعی دولتها در این بوده تا           دزدي دریایی و رفتار با دزدان دریایی تلقی می        
الملل سازمان ملل متحد قواعد عرفی را تـدوین، مـاده             با محوریت کمیسیون حقوق بین    

این کنوانسیون دزدي دریایی    . المللی تصویب نمایند    بندي و به صورت قانون نوشته بین      
 خود تعریف نمـوده و بـه چگـونگی برخـورد بـا دزدي دریـایی                 19 الی   15را در مواد    
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  7.پرداخته است
دزدي دریایی شامل اعمال    « دریاي آزاد    1958 کنوانسیون   15مطابق نص صریح ماده     

  :ذیل است
ه ـ هر عمل غیرقانونی تعدي، توقیف یا غارت کـه بـراي مقاصـد شخـصی بوسـیل                 1

  :کارکنان یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیماي خصوصی در
الف ـ دریاي آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیماي دیگر یـا علیـه اشـخاص یـا امـوال       

  داخل این کشتی یا هواپیما
  .هاست ب ـ در جایی که خارج از حوزه صالحیت دولت

 هواپیمـا، یـا اطـالع از    کار بردن یک کشتی یا یک     ـ هر نوع شرکت داوطلبانه در به      2
  .گیرد اینکه آن کشتی یا هواپیما براي دزدي دریایی مورد استفاده قرار می

 یـا زیـر     1ـ هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیـر پـاراگراف                3
  .  این ماده آمده است2پاراگراف 

اپیمـا را نیـز وارد      آید به اقتـضاي زمـان هو        همانگونه از محتواي مفاد این ماده بر می       
  .مقوله دزدي دریایی نموده است

 دریاهاي آزاد، اگر کارکنان کشتی یا هواپیما شورش 1958 کنوانسیون 16مطابق ماده  
نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود بگیرند و براي مقاصد شخـصی خـود     

  .گردد مرتکب تعدي بشوند، عمل آنان دزدي دریایی محسوب می
 ذکر است در مواردي که کارکنان یا مسافران در داخل کشتی علیـه کـشتی یـا        شایان

شـوند از شـمولیت تعریـف دزدي      اموال و اشخاص سوار بر کشتی مرتکب تعـدي مـی          
 دریاهـاي آزاد، بـه معرفـی کـشتی یـا            1958 کنوانسیون   17ماده  . شود  دریایی خارج می  

  :هواپیماي دزد دریائی پرداخته است
شود، هرگاه اشخاصی کـه      هواپیما متعلق به دزد دریایی تلقی می        یک کشتی یا یک    "

کنترل اصلی آنرا در دست دارند، قصد کنند که آن را براي ارتکاب اعمالی کـه در مـاده                   
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کار گیرند، همین حکم نیز بر کشتی یا هواپیمایی شمول دارد که بـراي                 آمده است به   15
ا هواپیمـا هنـوز تحـت کنتـرل اشـخاص           کار رفته و آن کشتی ی       ارتکاب چنین اعمالی به   

  ".مرتکب این اعمال قرار دارد
 1958در بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم دزدي دریایی بنا به تعریف کنوانـسیون              

  .دریاهاي آزاد، چند مطلب حائز اهمیت است
 کنوانـسیون حاضـر،   16 و مـاده  15 ماده   1در بند   » براي مقاصد شخصی  «ـ عبارت   1

کـه عمـل       دریایی بـه منظـور انتفـاع شخـصی دارد، بـه طـوري              تصریح بر هدف دزدي   
هاي دولتی و نیز هواپیماي متعلق به دولت را از حـوزه              هاي جنگی و دیگر کشتی      کشتی

  .شمول دزدي دریایی خارج نموده است
کنترل کنندگان کشتی یا هواپیما به منظـور ارتکـاب اعمـال            » قصد محض «ـ احراز   2

  .آلت جرم شدن کشتی یا هواپیما تلقی شده است دلیل 15احصاء شده در ماده 
مندرج در ذیل ماده » هاست  در جایی که خارج از حوزه صالحیت دولت       «ـ عبارت   3

مزبور، ناظر بر جزایر غیرمسکونی یا جاهایی که تحت صـالحیت هـیچ دولتـی نیـست،             
  . 8باشد می

یـا در جـائی کـه       هر دولتی در دریاي آزاد      «: دارد   کنوانسیون مزبور مقرر می    19ماده  
تواند کشتی یا هواپیماي متعلق بـه دزد دریـایی            خارج از صالحیت یک دولت باشد، می      

هایی را که بوسیله دزد دریایی ربـوده شـده و تحـت کنتـرل دزدان دریـایی                    را یا کشتی  
دادگاههاي دولتی کـه  . است، ضبط و اشخاص را توقیف و اموال کشتی را نیز ضبط کند     

گیرنـد و همـین       دهند دربارة تعیین کیفـر مجـرمین تـصمیم مـی            یعمل ضبط را انجام م    
دادگاهها تکلیف خود کشتی یا هواپیما را با رعایت حقوق اشخاص ثالث که بـا حـسن                 

  »کنند اند، تعیین می نیت عمل کرده
» انـد   با رعایت حقوق اشخاص ثالث که با حسن نیت عمـل کـرده            «همچنین عبارت   

کننده اموال کشتی یا هواپیماي متعلـق بـه           ي دولت ضبط  داللت بر این دارد که دادگاهها     
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دزد دریایی باید حقوق اشخاص ثالثی را که با حسن نیت و بدون داشتن قصد مجرمانه                
  ...اند را در رسیدگی قضایی خود مدنظر قرار دهند عمل کرده

هاي جنگی یا هواپیماهاي ارتـش و     فقط کشتی «: 1958 کنوانسیون   21طبق مفاد ماده    
ها و هواپیماهاي دیگر دولتها که بطور خاص از طـرف حکومـت متبـوع خـود                   شتییا ک 

توانند کشتی یا هواپیماي دزد دریـایی و امـوال موجـود در آنـرا ضـبط                   مجاز باشند، می  
  . 9نمایند

  1982دزدي دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها : گفتار دوم
 بـه بحـث دزدي دریـایی         خود را  107 تا   101، مواد   1982کنوانسیون حقوق دریاها    

تعریـف دزدي دریـایی در ایـن کنوانـسیون در واقـع برگرفتـه از                . اختصاص داده است  
کـه خمیرمایـه      بـه طـوري   .  دریاي آزاد از راهزنی دریایی است      1958تعریف کنوانسیون   

اصلی این تعریف که تشکیل دهنده عناصر مهم جـرم دزدي دریـایی اسـت مجـدداً در                  
 ایـن کنوانـسیون راهزنـی       101مـاده   . ریاها تکرار شده اسـت     حقوق د  1982کنوانسیون  

  :دهد دریایی را بدین شرح توضیح می
آمیز یا بازداشت غیرقانونی، یا هر عمل خسارت بار که  الف ـ هرگونه عمل خشونت 

بوسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیماي خـصوصی بـراي اهـداف شخـصی در       
  .موارد زیر ارتکاب یافته است

در دریاهاي آزاد علیه کشتی یا هواپیماي دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در               ـ  1
  این کشتی یا هواپیما

ـ علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلـی خـارج از صـالحیت هـر                  2
  کشور

ب ـ هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیمـا بـا علـم بـه      
  .سازند شتی یا هواپیماي راهزن میحقایقی که آن را یک ک
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و ) الـف (ج ـ هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدي که اعمال مـذکور در بنـدهاي    
  .را تسهیل کند) ب(

همانگونه که از فحواي تعریف فوق آشکار است، عنصر اساسی دزدي دریایی قهر و 
ل است نه فقط در تصاحب امـوال بلکـه نـسبت بـه اشـخاص از قبیـ                 ) violence(غلبه  

 راهزنـی   102همچنـین مـاده     ). rancons(شکنجه و آزار یا سلب آزادي براي اخذ بـاج           
انـد را     توسط یک کشتی جنگی، کشتی یا هواپیماي دولتی که خدمه آنها شـورش کـرده              

 1958 کنوانـسیون    16توصیف نموده است که در واقع به نـوعی تکـرار محتـواي مـاده                
  .دریاهاي آزاد است

، ارتکـاب یافتـه     101ل راهزنی، به نحو تعریف شـده در مـاده           بنابراین تعریف، اعما  
انـد و     توسط یک کشتی جنگی، کشتی یا هواپیماي دولتی که کارکنان آن شـورش کـرده              

اند، به اعمال ارتکـابی توسـط یـک کـشتی یـا           کنترل کشتی یا هواپیما را به دست گرفته       
اي مقاصـد شخـصی     بدیهی است شورشیان باید بر    . شوند  هواپیماي خصوصی تشبیه می   

همچنین این وضعیت ناظر بر آن موردي که در آن کارکنـان            . خود مرتکب تعدي بشوند   
یا مسافران در داخل کشتی علیه کشتی یا اموال و اشـخاص سـوار بـر کـشتی مرتکـب                    

  .شوند، نیست تعدي می
 این کنوانسیون، کشتی یا هواپیماي راهزن، بـدین شـرح تعریـف شـده               103در ماده   

کنند استفاده  شتی یا هواپیما که قصد افرادي که آن را به طور مؤثر کنترل مییک ک: است
 باشد، کشتی یا    101از کشتی یا هواپیما به منظور ارتکاب یکی از اعمال مذکور در ماده              

شود اگر کشتی یا هواپیما بـراي         همین تعریف اعمال می   . شود  هواپیماي راهزن تلقی می   
ه باشد، مادامی که آن کشتی یـا هواپیمـا تحـت کنتـرل              ارتکاب چنین عملی استفاده شد    
همانگونه کـه از فحـواي ایـن مـاده آشـکار اسـت              . ماند  افراد مرتکب آن عمل باقی می     

 دریاي آزاد از کشتی یا هواپیمـاي راهـزن بـه نحـوي              1958 کنوانسیون   17تعریف ماده   
  .تکرار شده است

کنترل کنندگان را دلیـل     » د محض قص«المللی    که در این ماده قانونگذار بین       به طوري 



 ...ي شورايها  قطعنامهی آثارحقوقیبررس: الملل نیمنظر حقوق بدزدي دریایی از 

 

103 

بدیهی است احراز قصد محـض بـا        . آلت جرم شدن کشتی یا هواپیما تلقی نموده است        
عنایت به انتزاعی بودن مفهوم، بدون هیچ عالمت یا نشانه مشخصه آن، براي هر محکمه    

  .اي نیست المللی کار ساده بین
یـا هواپیمـاي راهـزن     به بحث حفظ یا از دست دادن تابعیت یـک کـشتی        104ماده  

تواند تابعیت خود را حفظ کند اگـر چـه یـک               یک کشتی یا هواپیما می     ":پرداخته است 
حفظ یا از دست دادن تابعیت، تابع قانون کشوري         . کشتی یا هواپیماي راهزن شده باشد     

  ".باشد که تابعیت از آن تحصیل شده می
ک کشتی یا هواپیما نـاظر      در این ماده بحث حفظ و تداوم یا از دست دادن تابعیت ی            

 نیز اختیـارات دولتهـا در       105در ماده   . بر مسؤولیت دولت متبوع کشتی یا هواپیما است       
یا هـر جـاي     » در دریاي آزاد  : پردازد  نشان دادن عکس العمل در قبال راهزنی دریایی می        
تواند یک کشتی یا هواپیماي راهزن،  دیگر خارج از صالحیت هر کشوري، هر کشور می       

یک کشتی یا هواپیمایی را که با راهزنی گرفته شده و تحت کنترل راهزنـان اسـت را                  یا  
دادگاههـاي  . توقیف و اشخاص را دستگیر و اموال در کشتی یا هواپیما را توقیف نماید             

شوند   هایی که اعمال می     توانند در مورد مجازات     اند، می   کشوري که توقیف را انجام داده     
ـی تواند اقداماتی را کـه در مـورد آن کـشتی، هواپیمـا یـا                تصمیم بـگیرند و همچنین م    

شود، تعیین کنند، مشروط به این که حقوق اشخاص ثالث با حسن نیـت          اموال اتخاذ می  
  .رعایت گردد

 Global(آیـد صـالحیت جهـانی     همانگونه که از فحـواي مفـاد ایـن مـاده بـر مـی      

Jurisdiction ( یز دسـتگیري دزدان دریـایی و   براي توقیف کشتی یا هواپیماي راهزن و ن
تواند در دریاهاي     که هر کشور می     به طوري . ضبط اموال در کشتی و هواپیما وجود دارد       

تواند کشتی یا هواپیماي راهـزن        آزاد یا هر جاي دیگر خارج از صالحیت هر کشور، می          
یا یک کشتی یا هواپیمایی را که با راهزنی گرفته شـده و تحـت کنتـرل راهزنـان اسـت                     

  .وقیف و اشخاص را دستگیر و اموال در کشتی یا هواپیما را توقیف نماید،ت
بدیهی است همانگونه که قبالً نیز اشاره شد اعمال صـالحیت جهـانی در مجـازات                
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دزدان دریــایی و تعیــین تکلیــف کــشتی، هواپیمــا یــا امــوال موجــود در آنــان، توســط 
خـاص مربـوط بـه مجـازات        دادگاههاي کشور توقیف کننده منوط به وجود قانون ملی          

باشد وگرنه هر گونه اقداماتی در راستاي محاکمـه دزدان دریـایی        جرم دزدي دریایی می   
  .شود تا حدودي ابتر تلقی می

 کنوانسیون حاضر به مسؤولیت دولتهـا در توقیـف بـدون دالیـل              106همچنین ماده   
ردي که یک کشتی    در موا «: پردازد  کافی کشتی یا هواپیماي مظنون به راهزنی دریایی می        

یا هواپیماي مظنون به راهزنی بدون دالیل کافی توقیف شده، دولـت توقیـف کننـده در                 
مقابل دولت متبوع کشتی یا هواپیما براي هر ضرر و خسارت ناشی از توقیـف مـسؤول             

  .خواهد بود
آید که اختیارات دولتها در برخورد بـا مجـرمین دزدي             از مفاد این ماده، چنین بر می      

ی محدود به وجود دالیل و مدارك کافی مبنی بر ارتکاب یا شروع به ارتکاب و یا                 دریای
کننده بـا     هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات دزدي دریایی و یا هر نوع عمل تحریک             

  .10باشد هدف دزدي دریایی می
هـا   مورد و بدون دلیل کـشتی  بدیهی است این ماده مسؤولیت دولتها را در توقیف بی   

پیماي مظنون به راهزنی برشمرده است که دولت توقیف کننـده در مقابـل دولـت                یا هوا 
. متبوع کشتی یا هواپیما مسؤول هرگونه ضرر و خسارت ناشی از توقیـف خواهـد بـود                

 دریاهاي  1958 کنوانسیون   21 کنوانسیون حقوق دریاها که انعکاس همان ماده         107ماده  
ماهایی که حق توقیف کشتی راهزن را دارند        ها و هواپی    باشد، به صالحیت کشتی     آزاد می 

هاي جنگی یا هواپیمـاي   تواند توسط کشتی اساس راهزنی فقط می توقیف بی«: پردازد  می
گـذاري شـده و بـه         ها یا هواپیماهایی که به طور مشخص عالمـت          نظامی یا سایر کشتی   

شـند،  عنوان کشتی یا هواپیماي در خدمت دولت و مجاز بـه آن قابـل احـراز هویـت با                  
  .انجام شود

  

  

الملـل دریاهـا ـ کنوانـسیون حقـوق دریاهـا مـصوب         منصور و حبیبی محمد، حقوق بینپورنوري، . 10
  .90شناسی، ص  ، مرکز ملی اقیانوس1982
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از جمله کشتی جنگی یا     » در خدمت دولت بودن   «شایان ذکراست دارا بودن ویژگی      
گـذاري    ها یا هواپیماهایی که بـه نحـوي مـشخص عالمـت             هواپیماي نظامی و یا کشتی    

اند که به عنوان کشتی یا هواپیمـاي در خـدمت دولـت محـسوب شـوند،از جملـه                     شده
شـایان  . باشد که حق توقیف کـشتی راهـزن را دارنـد    ها و هواپیماهایی می شرایط کشتی 

ذکر است تأکید بر داشتن این ویژگی به منظور اینست کـه صـالحیت جهـانی توقیـف                  
لـذا  . باشـد   کشتی راهزن ناظر بر وظایف ذاتی دولتها در برخورد با راهزنی دریـایی مـی              
بـل احـراز    هویت کشتی یا هواپیماي در خدمت دولت بایستی از عالئم و ظـواهر آن قا              

   .باشد
 کنوانـسیون  101 و مادة 1958کنوانسیون15مخلص کالم آنکه تعاریف مندرج درمادة     

  . داراي ابهامات زیادي است و بسیاري از مفاهیم تنها روشن نیست1982

المللـی    مفهوم دزدي دریـایی از منظـر کنوانـسیون بـین          :گفتار سوم 
  1988سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي 

المللی سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي بـه همـراه             کنوانسیون بین 
پروتکل آن در خصوص سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی سکوهاي ثابـت واقـع              

 در محـل سـتاد مرکـزي        1988المللـی در مـارس        در فالت قاره پس از کنفرانـسی بـین        
ن یکی از جدیدترین کنوانسیونهایی متعدد      این کنوانسیو .  در رم منعقد شد    FAOسازمان  

، 1970، کنوانـسیون الهـه ایکـائو        1967ضد تروریسم از جمله کنوانسیون توکیو ایکائو        
، کنوانسیون ملل متحد در مورد 1972کنوانسیون ملل متحد در حمایت از افراد دیپلمات   

رد حمایـت    در مـو   1980المللـی انـرژي اتمـی         ، کنوانسیون آژانس بین   1979پناهندگان  
به هر حال این .باشد     به کنوانسیون مونترال می    1987اي و پروتکل      فیزیکی از مواد هسته   

هـا و دیگـر شـناورها در دریـا مربـوط              کنوانسیون، اولین کنوانسیونی است که به کشتی      
  .شود می

 SSاي که تدوین ایـن کنوانـسیون را برانگیخـت، مـصادره کـشتی تفریحـی        حادثه

Achille Lauroتوسط یک گروه تروریستی بود کـه ایـن واقعـه خـالء     1985 اکتبر  در 
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المللی که هدف عمده آنهـا جلـوگیري از فـرار             آشکاري در مجموعه کنوانسیونهاي بین    
 IMOدر پنجــاه و هفتمــین نشــست شــوراي . هــاي فــراري از عــدالت بــود تروریــست

مللی با هدف سـرکوب     ال  هاي اتریش، ایتالیا و مصر پیشنهاد انعقاد یک معاهده بین           دولت
اقدامات تروریستی مرتبط بـا دریـانوردي، شـبیه کنوانـسیونهاي ایکـائو کـه بـه ایمنـی                   

 بـا اتفـاق آراء      IMOشد، مطـرح نمـوده کـه متعاقـب آن شـوراي               هوانوردي مربوط می  
نهایتاً شورا طرح مزبور را بـه       . موافقت نمود تا تهیه چنین کنوانسیونی در اولویت باشد          

 IMO شـوراي  1987ارجاع داد و پس از یک نشست فوق العاده در اکتبر         کمیته حقوقی   
  . کنوانسیون پیشنهادي را تصویب نمود1988یک کنفرانس دیپلماتیک در مارس 

ــسیون   ــی کنوان ــت کل ــوبرداري از  1988رهیاف  و پروتکــل الحــاقی آن آشــکارا الگ
. ر هـوا بـود    کنوانسیونهاي ایکائو در خصوص جرائم تروریستی علیـه عبـور و مـرور د             

هدف کنوانسیونهاي ایکائو، همچنین کنوانسیونهاي ضدتروریسم بعـدي، تـضمین یـک            
 جدیـد   1988بود که این رهیافت در کنوانسیون       » هیچ مخفیگاهی وجود ندارد   «رهیافت  
» اسـتراد یـا محاکمـه     «زیرا که این رهیافت در صدد ایجاد یک اصل کلی بنام            . اتخاذ شد 

یک مجرم که یکی از جرائم تحت صالحیت یک دولت طرف           به عبارت دیگر، اگر     . بود
شود، آن دولت بایستی یا فـراري را بـه هـر کـشور دیگـر طـرف                    قرارداد را مرتکب می   

نماید استرداد نماید یا در صورت عدم استرداد، خـودش فـراري              قرارداد که او تقاضا می    
از » جوانـب فنـی  « بـه  به منظور تضمین اینکه فراریان از طریق موسوم  . را محاکمه نماید  

محاکمه فرار نکنند، کنوانسیون به طور واضـحی جرائمـی را کـه در حـوزه کنوانـسیون                  
  : که11 آن فهرست نموده است3باشند در ماده  می

  :شود اگر آن شخص به طور غیرقانونی و عمداً ـ هر شخصی که مرتکب جرمی می1
ب به یـک کـشتی اعمـال        از طریق زور یا تهدید به آن یا هر شکل دیگر ارتکا           ) الف

  .کنترل نماید یا آنرا مصادره نماید

  

  

11. David Freestone, The 1988 International Convention For The Suppression Of Unlawful 
Acts Against The Safety Of Maritime Navigation, Heinonlin, 3 Int, J . Estuarine 8 Coastal L – 
1988 – p. 305. 



 ...ي شورايها  قطعنامهی آثارحقوقیبررس: الملل نیمنظر حقوق بدزدي دریایی از 

 

107 

دهد اگـر     یک اقدام خشن علیه یک شخصی بر روي عرشه یک کشتی انجام می            ) ب
  آن عمل احتماالً دریانوردي امن آن کشتی را به مخاطره بیاندازد؛ یا

نماید یا باعث آسیب به یک کشتی یا محمولـه آن کـه               یک کشتی را تخریب می    ) ث
  ال دریانوردي امن آن کشتی را به مخاطره بیاندازد؛ یااحتم
قراردادن یا موجب قراردادن یک وسیله در یک کشتی یا موادي که احتماالً باعث              ) د

شود یا باعث آسیب به آن کشتی یا محموله آن شود که دریانوردي   تخریب آن کشتی می   
   بیاندازد؛ یاامن آن کشتی را به مخاطره بیاندازد یا احتماالً به مخاطره

نماید یا به     سازد یا آنها را نابود می       به تسهیالت دریانوردي آسیب جدي وارد می      ) ي
نماید اگر احتماالً حین عملی دریانوردي        طور جدي در عملیات تخریب آنها دخالت می       

  امن یک کشتی را به مخاطره بیاندازد؛ یا
 بدینـسان دریـانوردي یـک    داند غلط است را مخابره نمایـد،     اطالعاتی که او می   ) ف

  .کشتی را به مخاطره بیاندازد
تا » الف«در ارتباط با ارتکاب یا ارتکاب نافرجام هر جرمی که در بندهاي فرعی              ) ج

  .که به شخصی آسیب برساند یا او را بکشند» ف«
  :شود اگر آن شخص ـ همچنین هر شخصی یک جرم را مرتکب می2

  یا.  را مرتکب شود1ئم مندرج در بند کند تا هر کدام از جرا تالش می) الف
شـود    که هر فـردي مرتکـب مـی   1در ارتکاب هر کدام از جرائم مندرج در بند     ) ب

  یا. همدست شود یا طور دیگر شریک شخصی که مرتکب چنین جرمی شود باشد
با تهدید یا بدون شرط همانگونه که در قوانین داخلی مقرر شده است، با هدف               ) ث

یکی یا قضایی فردي جهت خودداري از انجـام عملـی؛ ارتکـاب هـر               مجبور نمودن فیز  
کـه از آن تهدیـد      » ي«و  » ث«،  »ب« و بنـدهاي فرعـی       1کدام از جرائم مندرج در بنـد        

  12.احتماال دریانوردي ایمنی کشتی مورد نظر را احتماالً به مخاطره بیاندازد
زبور قرار دارند    جرائمی را که تحت پوشش رژیم معاهده م        1988 کنوانسیون   3مادة  

  

  

12. Convention For The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime 
navigation ,1988, FAO, Rome. 
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نماید، اگر چه این جرائم در بیشتر مـوارد همـین حـاال هـم جرائمـی علیـه                     فهرست می 
 بـر ایـن     3باشند، بدین معنی که در واقع فحـواي مـاده             حقوق دولت صاحب پرچم می    

 را از طریـق مجازاتهـاي       3داللت دارد که هر دولت عضو بایـد جـرائم مقـرر در مـادة                
 که در واقع ماهیت وخـیم آن جـرائم را مـورد توجـه قـرار                 مناسب قابل مجازات بداند   

  .دهد می
طرح کنوانسیون مزبور اینست که کشورهاي طرف قـرارداد را متعهـد نمایـد تـا بـا                  

رفتار نماینـد و آنهـا را از صـالحیت انحـصاري            » وخیم و عمده  «جرائم مزبور به عنوان     
کشور طرف قرارداد دیگـري     دولت پرچم درآورند و اجازه دهند تا جرائم مزبور در هر            

 کشورهاي عـضو را     1988کامالً مبرهن و آشکاراست که کنوانسیون     . قابل محاکمه باشند  
حقوق حـاکم بـر دزدي دریـایی، البتـه،          . انگاري دزدي دریایی نموده است      ملزم به جرم  

اي را به دیگر دولتها غیراز دولت پرچم اعطا کرده            شبیه به این جرائم، صالحیت گسترده     
 ژنو که در کنوانـسیون ملـل        1958، اما تعریف مضیق دزدي دریایی در کنوانسیون         است

 باز تولید شده است، بر دزدي دریایی به ندرت قابل           1982متحد در مورد حقوق دریاها      
که این ادعا که مفاد کنوانسیونهاي مزبـور حقـوق عرفـی را               به طوري . اعمال خواهد بود  

در ) Lowe , Churchill(چرچیـل و الو  . 13سـت تشکیل میدهند، هنـوز محـل مناقـشه ا   
الملل دریاها چاپ دانشگاه منچستر تعریـف قـراردادي را بـدون هـیچ                کتاب حقوق بین  
هـر  «دزدي دریایی را به عنوان    ) oppenheim(از طرفی اپنهایم    . پذیرند  گونه پوششی می  

دزدي اقدام خشن غیرمجاز علیه اشخاص یا کاالهـا کـه در دریـاي آزاد توسـط کـشتی                   
» هاي شورشی علیه کشتی خودشان دریایی علیه دیگر کشتی یا بوسیله مسافرین یا خدمه       

  .نماید تعریف می
اي را تصویب نمود کـه نیـاز بـه دو             الملل قطعنامه    مؤسسه حقوق بین   1970در سال   

این مناقشه که آیا دزدي دریایی جرمـی        . کشتی در تعریف دزدي دریایی را حذف نمود       
الملـل قـدرت      الملل یا حقوق داخلی، با توجه به اینکه حقوق بین            بین است علیه حقوق  

  

  

13. Ibid, P 308 
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که دزد دریـایی براسـاس        اي را بر آن بار نموده است، به طوري          صالحیتی خیلی گسترده  
قابل محاکمه خواهد بود و این امر بدین معنی است که به            ) بازداشت(اصل جهانشمولی   

براي کنوانسیونهاي ضد تروریسم تلقـی      طور کلی دزدي دریایی به عنوان مفهوم مفیدي         
رسد این کنوانسیونها اخیراً جرائم معینی را تعریف و به دولتهـاي              به نظر می  . نشده است 

از طرفـی بـر عکـس دیـدگاه         . اند  اي اعطا نموده    طرف قرارداد قدرت صالحیتی گسترده    
ایی باشد که مدعی است حقـوق دزدي دریـ          فوق، دیدگاه مورد حمایت ایاالت متحد می      

  .نماید یک بنیاد حقوقی کاملی را براي اقدام ضد تروریستی در دریاهاي آزاد فراهم می
ربــط و  براســاس تعــاریف ارائــه درخــصوص دزدي دریــایی در کنوانــسیونهاي ذي

المللی شناخته شده و اقـدامات قهـري    المللی، دزدي دریایی جرم بین  همچنین عرف بین  
که براسـاس     به طوري . ایی اجازه داده شده است    توسط کلیۀکشورها نسبت به دزدان دری     

 1958کنوانـسیون ژنـو   14 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مادة           100مادة  
کلیۀکشورها بایستی تا حد ممکن براي سرکوب و مجازات دزدي       «در مورد دریاي آزاد،     

اشـد بـا   دریایی در دریاي آزاد یا در هر مکانی کـه درحوزةصـالحیت هـیچ کـشوري نب            
  ».یکدیگر همکاري کنند

  عناصر تشکیل دهندة جرم:فصل دوم

  هاي کیفري عناصر تشکیل دهندة جرم:گفتار اول
الملل این است که عنصر اساسی دزدي دریـایی قهـر و              نظر اجماع علماء حقوق بین    

است نه فقط در تصاحب اموال، بلکه نسبت بـه اشـخاص از قبیـل               ) Violence’s(غلبه  
  .یا سلب آزادي براي اخذ باجشکنجه و آزار 

تعدد این اعمال شرط نیست، براي تحقق جرم دزدي دریـایی یکـی از ایـن اعمـال                  
  14.کفایت دارد و دیگر اینکه الزم است فاعل مجرم بالعاده باشد

ـ عنصر 1. الملل کیفري ساختار عناصر جرم متشکل از سه عنصر است در حقوق بین  
  

  

 114متین دفتري، احمد، همان منبع پیشین،ص. 14
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  )Legal(عنصر قانونی- 3) Mental(ـ عنصر معنوي 2) Material(مادي 
  :که شامل اجزاء زیر است) Material(ـ عنصر مادي 1
  )فعل یا ترك فعل اگر وظیفه باشد() Conduct(ـ رفتار 1ـ1
  )صدمه ـ نتیجه ـ موجب امري شدن (Consequences)(ـ نتایج1ـ2
  )وضعیت ـ اوضاع و احوال) (Circumstances( ـشرایط1ـ3
 :شامل) Mental(ـ عنصر معنوي 2

  )نسبت به رفتار) (Intent(ـ قصد 2ـ1
  ـ قصد به نتایج2ـ2
  15ـ علم و آگاهی نسبت به شرایط2ـ3
  Legal) (عنصر قانونی-3

  عناصر تشکیل دهندة جرم دزدي دریایی : گفتار دوم

 ـ عناصرمادي1بند 

  :اعمال قهر و غلبه بر اشخاص-1-ط
 ماهیت آن خشونت نامشروع     هر گونه رفتار قهرآمیز و هر عمل غیرقانونی تعدي که         

اعمال خشونت توسط کارکنان یا مسافرین یک       : ها باشند   مرتکبین عمل خدمه  -1-2باشد
کشتی خصوصی یا یک هواپیماي خصوصی علیه اشخاص داخل کـشتی یـا هواپیمـاي               

اعمال خشونتی که به توقیف و یا غارت اموال آنان منجر شود، جـرم دزدي               -1-3دیگر  
محل ارتکاب جرم، دریاي آزاد و یا جـایی از خـارج از           -1-4. شود  دریایی محسوب می  

گونه همانند شکنجه وآزار یا سـلب         پس رفتار قهرآمیز و تعدي    : ها باشد   صالحیت دولت 
آزادي که به نتیجه غارت و چپاول در شرایطی کـه در دریـاي آزاد و یـا در جـایی کـه                       

یابد و ایـن       ارتکاب می  ها است، نیز جرم دزدي دریایی       خارج از حوزة صالحیت دولت    
  

  

، 84المللـی، سـال       الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بـین       دیهیم علیرضا، درآمدي بر حقوق کیفري بین      . 15
  96ص 
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سـازد عـالوه برعنـصر مـادي جـرم           موضوع تعریف دزدي دریایی را با اعالم مواجه می        
شـود، نکتـه اینکـه در مـورد سـومالی در منطقـۀ انحـصاري              دزدي دریایی محسوب می   

یابد و این موضوع تعریف دزدي دریایی را          اقتصادي نیز جرم دزدي دریایی ارتکاب می      
  .سازد با ابهام مواجه می

عالوه بـر عناصـر و ویژگیهـاي احـصاءشده در تعریـف دزدي دریـایی منـدرج در                   
ربط، دزدي دریـایی درسـواحل سـومالی داراي دو ویژگـی              المللی ذي   کنوانسیونهاي بین 
باشد که آنرا با دزدي دریایی در سواحل آسیاي جنوب غربی متمایزمی  منحصربه فرد می 

  گیري أم بودن با گروگانتو-2سازمان یافته بودن آن -1: سازد
گیـري    که جرم گروگـان     احراز این ویژگیها آثارحقوقی خاص خود را دارد به طوري         

هـاي مـذموم      از اینرو درمقابلـه بـا ایـن گونـه پدیـده           . دهد  توأم با دزدي دریایی رخ می     
گیـري    توان بـا اسـتناد بـه کنوانـسیونهاي مربـوط بـه مبـارزه بـا گروگـان                    المللی می   بین

   اندیشید و قی و قانونی الزم جهت سرکوب و ریشه کنی آنهاتدابیرحقو
بایست در    االشعار می   با توجه به اصل قانونی بودن جرم، عناصر مادي و معنوي فوق           

 15با توجه به تعریف جرم دزدي دریایی در مـاده           . قوانین موضوعه مشخص شده باشد    
حقوق دریاها جـرم دزدي      1982 کنوانسیون   101 دریاهاي آزاد و مادة      1958کنوانسیون  

لذا دادگاههاي ملی جهت رسـیدگی بـه جـرم          . دریایی قانوناً تعریف و تعیین شده است      
االشعار و وجود     دزدي دریایی در صورت الحاق کشور مقر دادگاه به کنوانسیونهاي فوق          

  . باشند ربط صالح به رسیدگی می قانون داخلی ذي

  ـ عناصر معنوي2بند 

  انتفاع شخصی
رهاي خصمانه و غیرقانونی و قهرآمیز گونه همانند شکنجه وآزار یا سـلب             قصد رفتا 

آزادي افراد در جرم دزدي دریایی اخذ باج اسـت و هـدف از غـارت و چپـاول امـوال                     
دیگران و اخذ باج، سود شخصی است که این مشخصه و وجه تمایز دزدي دریـایی بـا                  
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مجرمانه خویش را با علـم و       شایان ذکر است دزد دریایی عمل       . تروریسم دریایی است  
نکته درخـور  . دهد آگاهی نسبت به شرایط و اوضاع و احوال و با تعمد محض انجام می    

تأمل اینکه هدف اصلی دزدان دریایی در سـواحل سـومالی از غـارت و چپـاول امـوال                   
دیگران کمک به فقرا و نیازمندان سومالیایی است لذا این امر تعریف دزدي را با چالش                

  .ساخته استمواجه 

  ـ عنصر قانونی3بند 
بایست در    االشعار می   با توجه به اصل قانونی بودن جرم، عناصر مادي و معنوي فوق           

 15با توجه به تعریف جرم دزدي دریایی در مـاده           . قوانین موضوعه مشخص شده باشد    
 حقوق دریاها جـرم دزدي      1982 کنوانسیون   101 دریاهاي آزاد و مادة      1958کنوانسیون  

لذا دادگاههاي ملی جهت رسـیدگی بـه جـرم          . ایی قانوناً تعریف و تعیین شده است      دری
االشعار و وجود     دزدي دریایی در صورت الحاق کشور مقر دادگاه به کنوانسیونهاي فوق          

شـایان ذکراسـت در تفـسیر مـضیق         . باشـند   ربط صالح به رسیدگی می      قانون داخلی ذي  
د در حـالی کـه در تفـسیر موسـع، دزدي            باشـ   نوعی خشونت با دزدي دریایی توأم مـی       

دریایی عملی است کامالً خارج از قانون و وحشیانه که فاقد توجیـه در درون مرزهـاي                 
  .باشد ملی می

  المللی سازمان بین: فصل سوم 

  المللی دریایی مبحث اول ـ سازمان بین

  IMOگفتار اول ـ کنوانسیون 
رانی قرنها پیش مورد شناسایی قرار گرفته است  المللی در کشتی   اهمیت همکاري بین  

 سـی   -المللـی دریـایی در واشـنگتن دي          بود که در یک کنوانسیون بین      1889در سال   . 
المللی براي برآورده نمـودن       ایاالت متحد پیشنهادي مبنی بر تشکیل یک رکن دائمی بین         

رانـی رد     اما طرح مزبور براي یک رکـن کـشتی        .  شد نیازهاي کشتیرانی به بحث گذاشته    
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المللـی    در حال حاضر ایجاد یک کمیسیون دریایی بین       «: کنفرانس مزبوراعالم نمود  . شد
دلیل مزبور ـ اگرچه صریحاً بیان نشد ـ این بود کـه صـنعت     . »دائمی به مصلحت نیست

 آزادي تجـارتش   هایش و محدود نمـودن      کشتیرانی از هرگونه تالش براي کنترل فعالیت      
 سـازمانهاي تخصـصی     1945پس از تشکیل سازمان ملـل متحـد در سـال            . بدگمان بود 

در ایـن راسـتا، در   . هاي مختلف ایجـاد شـدند    مختلفی به صورت موضوعی براي حوزه     
، کنفرانسی به منظور ایجاد یک رکن تخصصی براي کشتیرانی در ژنو برگزار             1948سال  
 گشایش یافت ،کنوانسیون ایجاد     1948 مارس   6 تا   1948این کنفرانس که از فوریه      . شد

 1982در سال   . را به تصویب رساند   ) IMCO(کننده سازمان بین دولتی مشورتی دریایی       
هدف این سـازمان    . المللی دریایی تغییر یافت      یا سازمان بین   IMO به   IMCOبود که نام    

  :آمده است کنوانسیون مؤسس آن بدین شرح 1جدید به طور خالصه در ماده 
فراهم آوردن تـشکیالتی بـراي همکـاري میـان دولتهـا در حـوزه مقـررات و                  ) الف

هاي دولتی مرتبط با موضوعات فنی که به انحاء مختلـف بـر کـشتیرانی درگیـر در                رویه
گـذارد و پـذیرش کلـی اسـتانداردهاي قابـل اعمـال در                المللـی تـأثیر مـی       تجارت بـین  

  .کند ارآمدي دریانوردي را تشویق میموضوعات مربوط به ایمنی دریایی و ک
هاي غیرضروري کـه از جانـب         آمیز و محدودیت    تشویق حذف اقدامات تبعیض   ) ب

  .شود المللی اعمال می دولتها بر کشتیرانی درگیر در تجارت بین
هـاي محدودکننـده      فراهم نمودن زمینه براي بررسی موضوعات مربوط به رویـه         ) ج

  .ازمان مزبورناعادالنه در کشتیرانی توسط س
فراهم نمودن زمینه براي بررسی موضوعات مربوط به کشتیرانی توسـط سـازمان             ) د

مزبور که ممکن است از طرف یک رکن یا کارگزاري تخصصی ملل متحد به آن ارجاع                
  .داده شود

هـا در خـصوص موضـوعات تحـت           ـ فراهم نمودن مبادله اطالعات میان دولت      ) و
  .بررسی توسط سازمان

 در خصوص امنیت دریایی تنها به طـور اجمـال در پایـان      1948کنوانسیون   در متن   
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 کنوانسیون مزبور به کارکردهاي این سازمان بـا         2به آن اشاره شده و در ماده        » الف«بند  
کارکردهـاي سـازمان مزبـور بایـد        : دارد   مقـرر مـی    2مـاده   . جزئیات پرداخته شده است   
  .مشورتی و تبادل نظري باشد

الملـل دریـایی      ، سازمان بین  1به منظور نیل به مقاصد مقرر در ماده         : دگوی   می 3ماده  
ها یا دیگر اسناد مناسب را فراهم نماید و آنها         نامه  ها، موافقت   باید پیش نویس کنوانسیون   

هــا و ســازمانهاي بــین دولتــی توصــیه نمایــد و در صــورت لــزوم چنــین  را بــه دولــت
المللی دریایی خود اختیار تصویب معاهـدات         ینسازمان ب . »کنفرانسهایی را برگزار نماید   

المللی دریـایی بایـستی تـشکیالتی را بـراي            دارد که سازمان بین      بیان می  3ماده  . نداشت
  :ها مهیا نماید مشورت میان اعضاء و مبادله اطالعات میان دولت

مجمـع،  : کنوانسیون مزبور سه رکن اصلی را براي سـازمان مـدنظر قـرار داده اسـت               
  )MSC( کمیته ایمنی دریایی شورا و

مجمع از همه دول عضو تشکیل شده اسـت و هـر دو سـال یکبـار تـشکیل جلـسه               
وظیفـه اصـلی آن     . کـه نیـاز باشـد       العـاده در صـورتی      هـاي فـوق     دهد، مگر نشـست     می

گیري در خصوص ترتیبات مالی و تعیین سیاسـت کلـی سـازمان جهـت تحقـق                تصمیم
 ارائه شده به آن از طـرف شـورا و کمیتـه ایمنـی               هاي   و تصویب قطعنامه   1اهداف ماده   
  .باشد دریایی می

. شـود    دولت عضو که توسط مجمع انتخاب شده، تـشکیل مـی           16شورا در اصل از     
 ایمنی دریایی و ارائه به مجمـع        ۀها و گزارشات کمیت     کارکرد اصلی شورا دریافت توصیه    

  .باشد  تخمینی می همچنین انتصاب دبیرکل با تصویب مجمع و ارائه بودجه.است
 کنوانـسیون آمـده، بررسـی کمـک بـه           29وظایف کمیته ایمنی دریایی کـه در مـاده          

ها و پیروي از دیدگاه ایمنی و قواعـد پیـشگیري از    دریانوردي و ساخت و تجهیز کشتی  
هـا و نیازمنـدیهاي ایمنـی دریـایی،           هاي خطرناك و رویـه      تصادفات، نظارت بر محموله   

تحقیق در خصوص سوانح دریایی، عملیات نجات و رهایی و     اطالعات هیدروگرونیک،   
  .هر موضوع دیگري که به طور مستقیم ایمنی دریایی را تحت تأثیر قرار دهد
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اي از کـشورها،      پاره. االجرا نشد    الزم 1958 تا سال    1948به علل مختلفی کنوانسیون     
رسـیدند کـه معاهـده      ت  اي دیگـر مـی      عده. دانستند   کنوانسیون را غیرقابل قبول می     1ماده  

اي دیگر بر این      عده. مزبور منتهی به مداخله در قوانین و صنایع کشتیرانی ملی آنها شود           
 براي انتفاع تعـداد محـدودي از کـشورهایی کـه در آن              IMOباور بودند که کنوانسیون     

 مصر بیست و    1958 مارس   15نهایتاً در   . رانی غالب بودند نوشته شده است       زمان کشتی 
االجرا    ماه بعد الزم   12 را پذیرفت و بدین ترتیب       IMOولتی شد که کنوانسیون     یکمین د 

اي متعددي در آن صورت گرفت کـه آخـرین اصـالحیه              شد و در سالهاي بعد اصالحیه     
  16. اصالح شده استIMOباشد که برخی از وظایف ارکان   می1993سال 

در مـورد دزدي   (IMO)المللی دریایی  هاي سازمان بین گفتار دوم ـ قطعنامه 
  دریایی

بـر  . المللی دریایی تعریف مؤثري از دزدي دریـایی ارائـه نمـوده اسـت               سازمان بین 
عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدي یا هرگونه            «اساس تعریف مزبور    

دزدي دریـایی   » جرم دیگر و با هدف یا احتمال به کاربران زور براي پیشبرد ایـن عمـل               
 .شود تلقی می

اي را بـراي   ها، نگـران فزاینـده   قدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی     ا
المللـی ایجـاد نمـوده      و به طور کلی براي کشتیرانی بین     IMOالمللی دریایی     سازمان بین 

این سازمان به عنوان متولی ایمنی دریـایی چنـدین قطعنامـه در خـصوص دزدي                . است
ها صادر نمـوده      اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتی    دریایی و راهزنی مسلحانه و دیگر       

  .پردازیم است که با عنایت به اهمیت آنها به بررسی اجمالی هر کدام می

  

  

16. http://WWW.IMO.Org 
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 در مـورد مـصادره   1979 نـوامبر  15 مـصوب  XI (A.461(بند اول ـ قطعنامـه   
 17هاي آنان غیرقانونی و خودسرانه کشتی و محموله

مات کیفري تصرف غیرقانونی و خودسرانه      سازد که اقدا     خاطرنشان می  IMOمجمع  
هـا و کاالهـا،    هاي آنها شـدیداً بـراي منـافع مـشروع مـالکین کـشتی       ها و محموله  کشتی

کننـدگان از حمـل و        گران و اسـتفاده     هاي باربري دریایی، دریافت کنندگان، بیمه       شرکت
 .آور است المللی زیان نقل دریایی بین

ین اقـدامات متقلبانهـاي را کـه شـدیداً          همچنین مجمـع افـزایش هـشداردهنده چنـ        
اندازد، مورد شناسایی قرار داده و        المللی را به مخاطره می      یکپارچگی تجارت دریایی بین   

شود که بایستی اقدامات فوري به منظور پیشگیري و سرکوب چنـین اعمـالی                متذکر می 
  .نماید  میها و تقاضاهاي خود را مطرح ها و دعوت صورت گیرد، لذا در سه بند توصیه

المللی قابل اعمـال،      نماید تا در تبعیت از قوانین ملی و بین          ها توصیه می    ـ به دولت  1
با اقدامات تقنینی و اجرایی متناسب و دیگر اقدامات به منظـور جلـوگیري و سـرکوب                 

هاي آنها دخیـل      اقداماتی که احتماالً در تصرف غیرقانونی و خودسرانه کشتی و محموله          
یگر همکاري نماینـد و حقـوق مـشروع افـراد و مقامـات مـورد نظـر را                   هستند، با همد  
  18 .محفوظ نمایند

آورد تا دبیرکل را از اقدامات انجـام پذیرفتـه توسـط              عمل می   ـ از دولتها دعوت به    2
نماید تا چنین اطالعـاتی را بـه          آنها در این خصوص مطلع سازند و از دبیرکل تقاضا می          

  .همه دولتهاي عضو منعکس نماید
نمایـد تـا در خـصوص ایـن موضـوع بـر مبنـاي بـاالترین                   ـ از شورا تقاضـا مـی      3 

اي انجام داده و اینکه تـضمین کنـد کـه سـازمان مـشورتی دریـایی          بندي مطالعه   اولویت
گامهــایی را بــردارد و نتــایج   بایــستی در خــصوص ایــن موضــوعIMCOالمللــی  بــین

 . هدتالشهایش را در دوازدهمین نشست عادي مجمع گزارش د

  

  

17. Res.A.461(XI), Adopted On15 November 19791, Agenda ITEM 11, The Assembly, IMO, 
p. 395. 
18. 
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ــد دوم ــه: بن ــصوب A.504(XII)قطعنام ــوامبر 20 م ــورد ضــبط 1981 ن  در م
  19هاي آنها و دیگر اشکال تقلب ها و محموله غیرقانونی و خودسرانه کشتی

المللــی دریــایی در ایــن قطعنامــه ضــمن یــادآوري قطعنامــه   مجمــع ســازمان بــین
A.461(XI)       اي آنهـا   هـ   هـا و محمولـه       در خصوص ضبط غیرقانونی و خودسرانه کشتی

 انجام شده   "گروه کاري ویژه منصوب شورا    "شود که مطالعات وسیعی توسط        یادآور می 
شـود    وموضوع را به نحو مطلوبی مورد بررسی قرار داده است، عالوه بر این متذکر مـی               

که گروه کاري مزبور تقاضا نموده که باید نیاز به پیشگیري و سرکوب اقدامات تـصرف             
هاي آنهـا و دیگـر اشـکال تقلـب دریـایی را               ها و محموله    شتیغیرقانونی و خودسرانه ک   

ربـط را   مدنظر قرار داد و ضروري است که حقـوق مـشروع همـه افـراد و مقامـات ذي           
مجمع همچنین طرحهاي ارائـه شـده از جانـب شـورا در راسـتاي               . محفوظ نگه داشت  

ربـط   ال ذي هاي گروه کاري مزبور را مورد بررسی قـرار داده و از پیـشرفت اعمـ                 توصیه
اي کـه شـدیداً       هاي ذینفع جهت پیشگیري و سرکوب اعمـال متقلبانـه           توسط همه طرف  

لـذا  . کند  اندازد، اعالم نگرانی می     المللی را به مخاطره می      یکپارچگی تجارت دریایی بین   
  :دارد  بند اعالم می11در 

رزه ـ نقش مهم و اساسی خود کنترلی که ذینفعان صنعتی و تجاري بایستی در مبـا               1
  .دهد با تقلب دریایی در همه اشکال بازي کنند را مورد شناسایی قرار می

دارد که این ذینفعان کامالً از جدي بودن مشکل ایجاد شده از              ـ با مسرت اعالم می    2
هـا و سـازمانهاي    جانب تقلب دریـایی و ضـرورت همکـاري بـا یکـدیگر و بـا دولـت        

  .دباشن غیرقانونی تا بیشترین حد ممکن آگاه می
نفعـان و سـازمانهاي گونـاگون در پیـشبرد            ـ با نتایج مثبت حاصل از اقـدامات ذي        3

مطالعات مربوط به ماهیت و نتایج تقلب دریایی از جملـه سـازمان آمـوزش طرحهـا و                  
ویژه راهنمایی بـراي پیـشگیري از تقلـب          سمینارها و انتشار اسناد اطالعاتی مناسب و به       

  .شود ی موافقت میالملل دریایی اتاق بازرگانی بین
  

  

19. Res.A.504(XII), Adopted On 20 November 1981, Agenda ITEM 14, The Assembly, IMO, 
p. 395. 
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ویـژه ابتکـارات    المللی در مبارزه با تقلـب دریـایی و بـه    ـ از کار اتاق بازرگانی بین   4
  .نماید المللی استقبال می مثبت و سازنده اتخاذي آن جهت ایجاد دفتر دریایی بین

خواهد تا کامالً با اتاق بازرگانی        ربط می   نفع و سازمانهاي ذي     ـ از همه اشخاص ذي    5
المللـی آن اقـدامات       للی همکاري نمایند و به نحو مناسب بـا دفتـر دریـایی بـین              الم  بین

  .مؤثري را انجام دهند و براي پیشگیري بیشتر تقلب دریایی به مبادله اطالعات بپردازند
المللـی متناسـب       و دیگر اسناد بین    IMCOـ تصویب و اجراي مؤثر کنوانسیونهاي       6

ویژه آنهایی کـه بـه آمـوزش و           دهد، به   ایی قرار می  مرتبط با ایمنی دریایی را مورد شناس      
ها بـا توجـه بـه         هاي کنترل استانداردهاي فرعی کشتی      صدور گواهی دریانوردان و رویه    

  .دهد حذف تصادفی چنین شرایط استانداردي فرعی مورد تصویب قرار می
کند تـا مفـاد قـوانین ملـی خـود را بـه منظـور پیـشگیري و                     ـ دولتها را دعوت می    7
کوب همه اشکال تقلب دریایی را مورد بازبینی قرار دهند و چنین پیـشرفتهایی را در        سر

صورت لزوم براي پیشگیري و سرکوب چنین اقداماتی انجام دهند و منافع همه طـرفین               
  :مورد نظر را با رعایت شرایط ذیل محافظت نمایند

  ها م کشتیانتقال مالکیت یا ملیت یا تغییر نا:الف ـ انجام ثبت ملی، شامل 
ب ـ الزامات مستند، باید به خاطر سپرد که اقدامات مربوط به مستند سازي نبایستی  

  .المللی را تحت تأثیر قرار داده و تضعیف نماید تسهیل در ترافیک و تجارت دریایی بین
  ج ـ مجازاتهاي قانونی متناسب براي اقدامات متقلبانه دریایی

هاي اجراي قوانین ملـی خـود را         تا منابع و رویه    خواهد  ـ عالوه براین از دولتها می     8
از جمله دسترسی به کادر مناسب آموزش دیـده بررسـی نماینـد و در صـورت امکـان                   
اقدامات ضروري براي پیشگیري مؤثر، تحقیق و تمییـز همـه اشـکال تقلـب دریـایی و                  

  .تعقیب اشخاص و ارکان و دیگر را انجام دهند
 اقدامات ممکن براي همکاري با یکدیگر و متناسب         خواهد تا همه    ها می   ـ از دولت  9

نفعان را به منظـور حفـظ و تـداوم و توسـعه اقـدام             با سازمانهاي بین دولتی و دیگر ذي      
  .هاي مربوط به مبارزه با تقلب دریایی را انجام دهند هماهنگی در همه حوزه
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تا دبیرکل را از آورد  عمل می المللی متناسب دعوت به ـ از دولتها و سازمانهاي بین10
اقدامات اجرایی و قانونی و دیگر اقدامات انجام شده مطلع سازند یا در اجراي اهـداف                

  .این قطعنامه تأمل نمایند
کند تا موضوع را براي بازبینی مدنظر داشته و عالوه براین در              ـ از شورا تقاضا می    11

  .عمل آورد راستاي تحوالت ،بررسی الزم را به

 در مورد اقدامات مربوط  1983 نوامبر   17مصوب  )13A.545 (قطعنامه: بند سوم 
 20ها به دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی

المللـی دریـایی در        کنوانـسیون سـازمان بـین      16 مـاده    Jمجمع ضمن یادآوري بنـد      
خصوص کارکردهاي مجمع در ارتباط با قواعد مربوط به ایمنی دریایی، نگرانی شـدید              

ها  یش فزاینده تعداد وقایع دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی        خویش را از افزا   
شود و سپس خطر شدید براي حیات و          هاي کوچک در لنگرگاه یادآور می       از جمله قایق  

توانـد افـزایش    خطرات زیست محیطی دریانوردي چنین وقایعی را که چنین وقایعی می        
کنـد تـا همـه اقـدامات          ادرخواست می ه  دهد و از دولت     دهند را مورد شناسایی قرار می     

ضروري را براي پیشگیري و سرکوب اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه علیـه               
همچنـین مجمـع توصـیه شـورا در         . هاي کوچک را اتخاذ نمایند      ها از جمله قایق     کشتی

پانزدهمین نشست خود و توصیه کمیته ایمنی دریایی در چهل و هشتمین نشست خـود               
  .دارد  بند اعالم می6دهد و در  قرار میرا مدنظر 

خواهد تا به عنوان یک موضوع با باالترین اولویت، همه          ـ از دولتهاي مورد نظر می     1
اقدامات مورد نیاز براي پیشگیري و سرکوب اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه             

  .ام دهندها یا مجاور آبهاي آنها از جمله تقویت اقدامات امنیتی انج علیه کشتی
آورد تـا مالکـان    عمـل مـی   نفع دعـوت بـه     ـ از دولتهاي مورد نظر و سازمانهاي ذي       2
هاي کشتی در خصوص اقـداماتی کـه          ها، مسؤولین و خدمه     ها، گردانندگان کشتی    کشتی

  

  

20. Res.A.545(XΙΙI), Adopted On 17 November 1983, Agenda ITEM 13, The Assembly, IMO, 
P 402 



 الملل ي دریایی از منظر حقوق بیندزد

 

120 

بایستی جهت پیشگیري از اقـدامات دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه انجـام دهنـد،                  
  . اثرات چنین اقداماتی را به حداقل برسانندهایی بنمایند و ها و مشورت توصیه
آورد تا سازمان را از       عمل می   ـ عالوه بر این از دولت و سازمانهاي ذینفع دعوت به          3

  .اجرا و تحقق اهداف قطعنامه حاضر مطلع نمایند
نماید تا سازمان را از هر گونه اقدام دزدي دریایی یـا              ـ از دولتهاي ذینفع تقاضا می     4

نه ارتکابی علیه یک کشتی که پرچم کشورمان را برافراشته، مطلع سازند،            راهزنی مسلحا 
که نشانگر موقعیت و شرایط ایـن واقعـه و اقـدامی کـه توسـط دولـت سـاحلی انجـام                      

  .باشد شود، می می
 فـوق را  4 و 3هاي  ـ همچنین از دبیرکل تقاضا دارد تا اطالعات مورد اشاره در بند     5

  .خشنامه نمایدبه دولت و سازمانهاي ذینفع ب
نماید تا موضوع را تحت بررسی قرار داده و اقدام            ـ عالوه براین از شورا تقاضا می      6

  .بیشتري در صورت نیاز در راستاي تحوالت مزبور انجام پذیرد

 در مورد پیشگیري    1991 نوامبر   6 مصوب   Res.A.683(17)قطعنامه: بند چهارم 
  21ها انه علیه کشتیو سرکوب اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلح

المللـی     کنوانسیون مربوط به سازمان دریایی بین      15 ماده   jمجمع ضمن یادآوري بند     
هاي مربوط به ایمنـی       در خصوص کارکردهاي مجمع در ارتباط با مقررات و خط مشی          

دریایی، نگرانی عظیم خود را از افزایش فزاینده تعداد وقـایع دزدي دریـایی و راهزنـی                 
هـا   ها و خشونت فزاینده علیه پرسنل بر روي عرشـه چنـین کـشتی               شتیمسلحانه علیه ک  

 کنوانسیون ملـل متحـد در خـصوص حقـوق           7 فصل   1همچنین بخش   . شود  متذکر می 
نماید و علیه کـسانی کـه         شود که دزدي دریایی را تعریف می         را یادآور می   1982دریاها  

 نموده و نیز مجازاتهـایی      ها را فراهم    شوند دادخواهی   اقدامات دزدي دریایی مرتکب می    
نماید و خطر عمده چنین وقایعی براي حیات و نیـز خطـرات وسـیع                 بر آنها تحمیل می   

  

  

21. Res.A.683(XVΙI), Adopted On 6 November 1991, Agenda ITEM 17, The Assembly, IMO 
,p. 495. 
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تواند افزایش یابـد را مـورد شناسـایی     دریانوردي و زیست محیطی چنین وقایعی که می  
کند تا همه اقدامات الزم براي جلـوگیري          ها درخواست می    سپس از دولت  . دهد  قرار می 

ها را انجام دهند و پس      اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی       و سرکوب   
 توسط سازمان را مـورد تأییـد   1983 نوامبر 17مصوب )A.545 )13از آن مفاد قطعنامه 

هـاي کمیتـه ایمنـی        مجدد قرار داده توصیه شورا را در نشست شصت و ششم و توصیه            
 بنـد بـه     9مجمع نهایتاً در    . دهد   قرار می  دریایی را در نشست پنجاه و نهم مورد مالحظه        

  :نماید شرح ذیل تقاضاهایی را مطرح می
نماید تا تالشهایشان را به عنوان موضوعی با اولویت باال بـه              ـ از دولتها دعوت می    1

هـا    منظور سرکوب و جلوگیري از اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی            
افزایش دهند و همچنین تضمین نمایند که اقدامات بیشتر و          در آبهاي آنها یا مجاور آنها       

فوري از جمله تقویت اقدامات امنیتـی علیـه دزدان دریـایی و راهزنـان مـسلحانه را در                   
  .آبهایشان به طوري که شایع است عملیاتی نمایند

نمایـد تـا اقـدامات خـود را علیـه دزدان              ـ همچنین دولتهاي همسایه را دعوت می      2
کننـد،   هزنان مسلح که در مناطق داخل یـا مجـاور آبهـاي آنهـا فعالیـت مـی             دریایی و را  

  .هماهنگ نمایند
خواهد تا اطمینان دهند که تا حد ممکن، اطالعات مربوط به وقـایع               ـ از دولتها می   3

ها و شگرد دزدان دریایی و راهزنان مـسلح           دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی      
شـود بوسـیله      هایی که وارد بنادر آنها مـی        بهاي آنها یا کشتی   هاي عبوري از آ     براي کشتی 

هاي ساحلی خود قابـل دسترسـی         اعالن به دریانوردان و اخطارهاي رادیویی از ایستگاه       
  .باشد می

هاي مجاز به برافراشتن پرچم کشورشان را         خواهد تا کشتی    ـ همچنین از دولتها می    4
مربـوط بـه تهدیـدات یـا حمـالت دزدان           تشویق نمایند تا اطمینان دهند که اطالعـات         

  .نمایند ربط منتقل می دریایی و راهزنان مسلح فوراً به مقامات ساحلی ذي
هـاي مجـاز بـه برافراشـتن پـرچم            خواهـد تـا کـشتی       ـ عالوه براین از دولتها مـی      5
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کشورشان را تشویق نمایند تا اقدامات احتیاطی متناسب را به هنگـام ورود بـه آبهـا، در                 
  .ابقه حمالت دزدان دریایی و راهزنان مسلح وجود دارد، انجام دهندجائیکه س

نماید تـا فـوراً و بـه تفـصیل همـه وقـایع دزدي دریـایی و          ها تقاضا می    ـ از دولت  6
  .هایی مجاز به برافراشتن پرچم آنها را گزارش نمایند راهزنی مسلحانه علیه کشتی

 دریـافتی در خـصوص اقـدامات        نماید تا هر گونه اطالعات      ـ از دبیرکل تقاضا می    7
ها را به دول عضو و سازمانهاي غیردولتـی           دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی      

  .هاي منظم منتشر نماید بو سیله بخشنامه
هایی که در خصوص پیشگیري از        نماید تا از دولت     ـ همچنین از دبیرکل تقاضا می     8

نمایند از    ها تقاضاي کمک فنی می      شتیاقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه ک       
  .اي حمایت نمایند طریق سمینارها و کارگاههاي ملی و منطقه

نمایـد تـا ایـن موضـوع را تحـت             ـ عالوه براین، از کمیته ایمنی دریایی تقاضا می        9
بررسی قرار داده و چنین اقداماتی را در صورت لـزوم در راسـتاي تحـوالت آن مـورد                   

  .توجه قرار دهد

 در مــورد 1993 نــوامبر 4 مــصوب A.738 (18)قطعنامــه شــماره : نجمبنــد پــ
اقــداماتی جهــت پیــشگیري و ســرکوب دزدي دریــایی و راهزنــی مــسلحانه علیــه 

  22ها کشتی

المللـی دریـایی در        کنوانسیون مربوط به سازمان بین     15 ماده   jمجمع با یادآوري بند     
ي مربـوط بـه ایمنـی       هـا   خصوص کارکردهاي مجمع در ارتباط با مقررات و خط مـش          

 اشـاره   1982 کنوانسیون ملل متحـد در خـصوص حقـوق دریاهـا             100دریایی، به ماده    
خواهد تا در وسیع ترین حد ممکـن در سـرکوبی دزدي              نمایند که از همه دولتها می       می

دریایی در دریاهاي آزاد یا در هر مکان دیگر بیرون از صالحیت هـر دولتـی همکـاري                  
خواهـد    که از جمله از دولتها مـی A.545 (15)ید مجدد قطعنامه مجمع ضمن تأی. نمایند

تا به عنوان یک موضوع با اولویت باال ،همه اقدامات مـورد نیـاز را بـراي پیـشگیري و                    
  

  

22. res.A.738(XVΙΙI), Adopted On 4 November 1993, Agenda ITEM 18, The Assembly, IMO.  
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ها در آبهاي آنها از جمله        سرکوب اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی        
مــع بــا تأییــد مجــدد قطعنامــه همچنــین مج. تقویــت اقــدامات ایمنــی را انجــام دهنــد

A.683)17 (                   که از جمله همه دولتها را بـراي افـزایش تالشهایـشان را بـه عنـوان یـک
موضوع با اولویت باال، جهت سرکوب و پیشگیري از دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه      

ها در یا مجاور آبهاي آنها و همچنین تضمین اینکه اقدام بیـشتر و فـوري از                   علیه کشتی 
تقویت اقدامات امنیتی علیه دزدان دریایی و راهزنان مسلح بـه طـوري کـه شـایع       جمله  

نمایـد و نگرانـی شـدید خـود را از             کند، دعـوت مـی      است که در آبهاي آنها فعالیت می      
هـا و ماهیـت       افزایش نگران کننده وقایع دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیـه کـشتی            

چنین خطر عمده براي حیـات و خطـرات         شود و هم    وحشیانه چنین حمالتی متذکر می    
توانند افـزایش دهنـد را یـادآور     عمده زیست محیطی و دریانوردي که چنین وقایعی می      

سپس از ابتکار دبیرکل در ایجاد گروهی کاري براي منطقه تنگه ماالکا را مـورد         . شود  می
اهزنی دهد و همچنین کاهش چشم گیر تعداد وقایع دزدي دریایی و ر             شناسایی قرار می  

هـاي    ها در منطقه تنگه ماالکا از زمان اجراي اقدامات متقابل دولـت             مسلحانه علیه کشتی  
  .دهد هاي هماهنگی دریا را مورد شناسایی قرار می ساحلی از جمله گشت

کند تا اقداماتی به منظور پیشگیري و ریـشه کنـی دزدي              سپس مجمع درخواست می   
طراحی و ابـداع شـود و پـس از آن بخـشنامه             ها    دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی     

ویژه در  نماید تا به شود که به دول عضو توصیه می  کمیته ایمنی دریایی را متذکر می   622
داخل مناطقی که به عنوان مناطق متأثر از اقـدامات دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه                  

هـاي    یهها تعیین شده است، اقدامات ضروري جهـت اجـراي مناسـب توصـ               علیه کشتی 
مزبور در گزارش مربوط به منطقه تنگه ماالکا در خصوص مبـارزه بـا دزدي دریـایی و                  

هاي کمیته ایمنی دریـایی       ها انجام دهند و در نهایت توصیه        راهزنی مسلحانه علیه کشتی   
دهـد و در ابتـدا از دولتهـا     در شصت و دومین نشست خـود را مـورد توجـه قـرار مـی          

  :خواهد می
د را جهت جلوگیري و سرکوب اقدامات دزدي دریاي و راهزنی           ـ تا تالشهاي خو   1
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  .ها در دریا را تداوم بخشند علیه کشتی) حمالت به شکل دزدان دریایی(مسلحانه 
هایی ثبت شده تحت پرچم آنها اقدامات         خواهد تا به کشتی     ـ همچنین از دولتها می    2

 صـورت رخ دادن از      احتیاطی براي اجتناب از چنـین حمالتـی را توصـیه نماینـد و در              
ترین مرکز هماهنگی نجـات       ترین یا مناسب    هایی تبعیت نمایند، از جمله به نزدیک        شیوه

ربط، چنین حمالتـی یـا        و در صورت امکان، دولت ساحلی و همچنین دولت پرچم ذي          
  . حمالت نافرجامی را فوراً گزارش دهند

طـه نزدیکـی را بـا دول        خواهد تا به نحـو مناسـب راب         ـ عالوه بر این از دولتها می      3
همسایه جهت تسهیل در بازداشت و محکومیت همه افراد درگیر در حمالت بـه شـکل           

  .دزدي دریایی را ایجاد و تداوم بخشند
خواهـد تـا ترتیبـاتی را بـا           هـاي کـشورهاي سـاحلی مـی         ـ عالوه بر این از دولت     4

 بـه شـکل     هاي حمـالت    هاي زمینی ساحلی براي تضمین تحویل فوري گزارش         ایستگاه
  .ربط ایجاد نمایند دزدي دریایی به مقامات ذي

نماید تـا بااسـتفاده از فنـون نظـارت، شناسـایی و توانـایی        ها دعوت می ـ از دولت 5
  .پیشگیري و پاسخگویی، حمالت شبیه به دزدي دریایی را مورد بررسی قرار دهند

هـاي    نامه  وافقتآورند تا به نحو مناسبی م       ها دعوت به عمل می      ـ همچنین از دولت   6
هاي همـسایه را توسـعه داده و تـداوم بخـشند، از جملـه همـاهنگی                   همکاري با دولت  

  .زنی و فعالیتهاي واکنشی از جانب مراکز هماهنگی نجات هاي گشت فعالیت
نماید تا مراکز هماهنگی نجات ملی یا دیگـر کارگزاریهـاي             ها تقاضا می    ـ از دولت  7
ض دریافت یک گزارش مبنی بر حمله، فـوراً نیروهـاي           ربط را ایجاد نماید و به مح        ذي

توانـد بـه اجـرا گذاشـته          که طرحهاي احتیاطی می     امنیتی محلی را مطلع سازند به طوري      
  .رانی در مناطق نزدیک مورد حمله اخطار داده شود شود و نسبت به کشتی

هنگی نماید که هر مرکز هماهنگی نجات ملی با مراکز همـا        ها توصیه می    ـ به دولت  8
ها در تماس باشد و توانایی برقراري ارتباط به انگلیسی در همه وقت           نجات دیگر دولت  

  .را داشته باشد
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هاي فنی و مـالی       هایی که متقاضی کمک     نماید تا براي دولت     ـ از دبیرکل تقاضا می    9
جهت پیشگیري و سرکوب حمالت شبه دزدي دریایی هـستند، بـدنبال ابزارهـاي مهیـا                

  .المللی باشد جانب کشورهاي کمک کننده و مؤسسات مالی بینکنندة کمک از 
نماید تـا در خـصوص پـذیرش یـک عالمـت              ـ از کمیته ایمنی دریایی تقاضا می      10

ها در شرایط حمله یا تهدید به حمله بررسی الزم را انجـام       مشخص براي استفاده کشتی   
  .دهد

تا این موضـوع را در دسـت   نماید  ـ عالوه براین از کمیته ایمنی دریایی تقاضا می  11
ربط اقـدام بیـشتري انجـام         بررسی قرار داده و در صورت لزوم در راستاي تحوالت ذي          

  .دهد

 در مـورد ضـوابط   2001 نـوامبر  29 مـصوب  A.922 (22)قطعنامـه  : بند ششم
  23ها اي تحقیق جرائم دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی حرفه

المللـی دریـایی در        کنوانسیون مربوط به سازمان بین     15 ماده   jمجمع با یادآوري بند     
خصوص کارکردهاي خود، در ارتباط با مقررات و خط مشی مربوط به ایمنی دریـایی،               

کنوانـسیون  (بار دیگر بر کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریـانوردي            
SUA (1988       ی سکوهاي ثابـت    وپروتکل در مورد سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمن

 A/RES/55/7همچنین مجمع با یادآوري قطعنامه      . شود  واقع در فالت قاره را متذکر می      
در خصوص اقیانوسها و حقوق دریاها، مصوب مجمع عمومی ملـل متحـد در پنجـاه و                 

خواهـد در منـاطق    ویژه دولتهـاي سـاحلی مـی    ها به پنجمین نشست خود، از همه دولت   
نیاز و مناسب براي پیشگیري و مبارزه با وقایع دزدي دریـایی            متأثر، همه اقدامات مورد     

اي و تحقیق یا همکاري در        و راهزنی مسلحانه در دریا از جمله از طریق همکاري منطقه          
افتـد و محاکمـه مـرتکبین مطـابق حقـوق             تحقیق چنین وقایعی در هر کجا که اتفاق می        

  .الملل را انجام دهند بین
 تصویبی کمیته ایمنی دریایی که در Rev.2 , 622.Rev.1/625هاي  همچنین بخشنامه
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ها و گرداننـدگان      هایی به مالکین کشتی     ها و راهنمایی    هایی به دولت    برگیرنده توصیه نامه  
هاي کشتی در خصوص جلوگیري و سرکوب اقـدامات دزدي            کشتی، مسؤولین و خدمه   

 و سـپس حقـوق و   شـود  ها اسـت را یـادآور مـی        دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی     
 حقـوق   1982المللی دریا از جمله مفاد کنوانسیون         ها براساس حقوق بین     تعهدات دولت 

سازد و پس از آن نگرانی عمیق خویش را از خطـر عمـده بـه                  دریاها را خاطر نشان می    
ایمنی حیات در دریا، ایمنی دریانوردي و حمایت از محـیط کـشتی ناشـی از اقـدامات                  

  .دهد ها را مورد شناسایی قرار می ی مسلحانه علیه کشتیدزدي دریایی و راهزن
هـا در     همچنین افزایش تعداد اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کـشتی           

دهد و با آگاهی از اینکه اغلب فقدان قانون مؤثر            سراسر جهان را مورد شناسایی قرار می      
دي دریایی و راهزنی مسلحانه     اي از کشورها براي تحقیق موارد گزارش شده دز          در پاره 

هـا شـده      ها مانع مبارزه علیه دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه علیـه کـشتی               علیه کشتی 
هـا   شود، برخی از دولت ها انجام می همچنین با آگاهی از اینکه هنگامی که توقیف     . است

هاي کافی براي تحقیقات مورد نیاز جهت محکومیت          فاقد چارچوب قانونی و خط مش     
ها   جازات افرادي که درگیر در اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی            و م 
  .باشند می

هاي انجام شده در سمینارها و کارگاههاي         همچنین مجمع با مدنظر قرار دادن توصیه      
 بر ایـن    1998 در چارچوب پروژه ضد دزدي دریایی        IMOاي برگزار شده توسط       منطقه

اي براي تحقیق و تعقیـب اقـدامات دزدي دریـایی و              حرفهباور است که توسعه ضوابط      
ها بایستی بر یک مبنـاي اولـویتی پیگیـري شـود، مجـازات       راهزنی مسلحانه علیه کشتی  

  .ها را تضمین گردد مناسب براي جرم دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی
به محـض   اي متقاعد شده که باید        مجمع همچنین در خصوص نیاز به ضوابط حرفه       

امکان تصویب و انتشار گردد،همچنین در خصوص نیاز دولت به همکاري و انجام همه              
اقدامات الزم به عنوان موضوعی با اولویت جهت جلوگیري و سرکوب هر نـوع اقـدام                

هاي کمیتـه ایمنـی       ها متقاعد شده و توصیه      دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی      
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هـایی    بند درخواست8م آنرا مورد توجه قرار داده و در  دریایی در نشست هفتاد و چهار     
  :نماید را اعالم می

ها   اي براي تحقیق دائم دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی            ـ ضوابط حرفه  1
  .در ضمیمه قطعنامه حاضر تنظیم شده است

آورد تا به منظور ایمنی حیات در دریـا و حمایـت              ها دعوت به عمل می      ـ از دولت  2
یست محیطی از طریق افزایش تالشهایشان جهت سـرکوب و جلـوگیري از اقـدامات               ز

  .ها با یکدیگر همکاري نمایند دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی
هاي   ها و رویه    نامه  نماید تا به نحو مناسبی موافقت       ها را دعوت می     ـ همچنین دولت  3

فـی جهـت جلـوگیري از اقـدامات         کارگیري اقدامات مـؤثر و مک       تسهیل همکاري در به   
  .ها را توسعه بخشند دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی

المللی کـه بـا هـدف بهبـود ایمنـی             نماید تا مفاد اسناد بین      ها را تشویق می     ـ دولت 4
حیات در دریا و پیشگیري و سرکوب اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه علیـه                

  .د تشویق قرار دهندباشند را مور ها می کشتی
اي پیوسـت مربـوط بـه         نماید تا این قطعنامه و ضوابط حرفه        ـ از دبیرکل تقاضا می    5

هاي عضو ملل     ها را به دولت     تحقیق جرائم دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی        
  .نماید المللی جهت اطالع و اقدام مناسب یادآور می متحد و دیگر سازمانهاي بین

نمایـد تـا ضـوابط     ین از کمیته ایمنی دریایی و کمیته حقوقی تقاضا مـی ـ عالوه برا 6
  .مزبور را مورد بررسی قرار داده و اقدام مناسب را انجام دهد

اي مقرر شده، همه اقـدامات    خواهد تا همانگونه که در ضوابط حرفه        ـ از دولتها می   7
هـا     علیه کـشتی   الزم را بر اساس صالحیت خویش بر دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه           

مورد تحقیق قرار دهند و اطالعات مناسب در خصوص تحقیقات و تعقیبات مربوط بـه               
  .این اعمال را به سازمان مزبور گزارش دهند

خواهد   ها و مناطق دریایی می      ـ عالوه براین از همه دولتهاي مسؤول بنادر، لنگرگاه        8
یـایی و راهزنـی   هـاي خـاص در خـصوص موضـوع دزدي در      تا سـازمان را از توصـیه      
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شود و    هاي مورد نظر اعالن می      ها که توسط صنعت مزبور به کشتی        مسلحانه علیه کشتی  
  .ها قابل دسترس باشد، مطلع نمایند براي کشتی

 در مــورد دزدي 2007 نــوامبر 29 مــصوب A.1002 (25)قطعنامــه: بنــد هفــتم
  24ها در آبهاي سواحل سومالی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی

المللی دریـانوردي      کنوانسیون مربوط به سازمان بین     15 ماده   jجمع با یادآوري بند     م
هـاي مربـوط بـه ایمنـی      در خصوص کارکردهاي خود در ارتباط با مقررات و خط مش    

 منـشور ملـل     1ها به مـاده       دریانوردي و جلوگیري و کنترل آلودگی دریا ناشی از کشتی         
المللـی    ف ملل متحد، حفـظ صـلح و امنیـت بـین           نماید که در میان اهدا      متحد اشاره می  

  .باشد می
 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها که مقـرر           100همچنین با یادآوري ماده   

دارد که همه دولتها در کامل ترین حد ممکن در سرکوبی دزدي دریایی در دریاهـاي        می
 نیـز بـا اشـاره بـه         آزاد یا هر مکان دیگر خارج از صالحیت هر دولتی همکاري نمایندو           

دارد کـه در       کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها که از جمله مقرر می            105ماده  
توانـد کـشتی یـا        دریاهاي آزاد یا در هر مکان دیگر خارج از صالحیت هر دولتـی، مـی              

واسطه دزدي دریایی گرفتـه شـده و    هواپیماي دزدي دریایی یا کشتی یا هواپیمایی که به 
 دزدان دریایی است را ضـبط و اشـخاص آن را توقیـف و امـوال دزدي را                   تحت کنترل 

 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها        110همچنین ماده   . روي عرشه ضبط نماید   
هـاي جنگـی، هواپیمـایی نظـامی یـا دیگـر              سازد که از جمله، کـشتی       را خاطر نشان می   

گذاري شده و به عنوان این کـه        ها یا هواپیماهاي مجاز که به طور واضح عالمت            کشتی
کـه    تواننـد در صـورتی      باشد، قابل تشخیص و شناسایی باشند، مـی         در خدمت دولت می   

هاي معقولی براي شک در اینکه آن کشتی از جمله در دزدي دریایی دخالت دارد،                 زمینه
 و ماده   95هاي مجازي که مطابق ماده        هر کشتی را مورد بازرسی قرار دهند، بجزء کشتی        

  

  

24. Res.A.1002(XXV), Adopted On29 November 2007, Agenda ITEM 25, The Assembly, 
IMO.  
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  . کنوانسیون حقوق دریاها مصونیت کامل دارند96
اقداماتی براي جلـوگیري از اعمـال   « در مورد A.545 (13)مجمع مجدداً بر قطعنامه 

؛ قطعنامـه  1983 نـوامبر  17مـصوب  » هـا  دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیـه کـشتی    
A.683 (16) انه جلوگیري و سرکوب اعمال دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلح   « در مورد
 در مورد اقـداماتی بـراي   A.738 (18) و قطعنامه 1991 نوامبر 6مصوب » ها علیه کشتی

 نـوامبر   4ها مـصوب      جلوگیري و سرکوب دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی         
آورد کـه در آن مجمـع     را به یاد میA.922 (22)نماید و سپس قطعنامه   تأکید می1993

هـا را     ائم دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کـشتی        اي براي تحقیق جر     ضوابط حرفه 
خواهد تا همانگونـه در ضـوابط مزبـور           مورد تصویب قرار داده و از جمله از دولتها می         

ها کـه     مقرر شده اقدام نمایند و همه اعمال دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی             
دهد را مـورد بازرسـی و        در مناطق تحت صالحیت آنها یا بر روي عرشه کشتی رخ می           

ربـط بـه ایـن اعمـال          تحقیق قرار دهند و در خصوص همـه تحقیقـات و تعقیبـات ذي             
  .اطالعات مناسبی را به سازمان مزبور گزارش نمایند

 در مـورد دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه      A.979 (24)همچنین قطعنامـه  
  :واسطه آن مجمع بهشود که  هاي سواحل سومالی را یادآور می ها در آب کشتی
هـا در مواقـع دزدي دریـایی و           ـ تعدادي از اقدامات مربوط به حمایـت از کـشتی          1

حمالت راهزنـی مـسلحانه در آبهـاي سـواحل سـومالی را توصـیه نمـوده و همچنـین                    
  .واسطه آن وضعیت توجه شوراي امنیت ملل متحد را جلب نموده است به

 مزبـور در ارتبـاط بـا تهدیـد علیـه            ـ از دبیرکل خواسته شده بود تـا بـر وضـعیت           2
نمایند، نظارت نمایند، و به شورا        هاي سواحل سومالی دریانوردي می      هایی در آب    کشتی

  .گزارش دهند
هـایی کـه در       ـ از شورا خواسته بود تا بر وضعیت مربوط بـه تهدیـد علیـه کـشتی                3
اماتی را کـه    نمایند نظارت نمایند و هرگونه اقـد        هاي سواحل سومالی دریانوردي می      آب

هـا در حـال دریـانوردي در     رسد در حمایت از دریانوردان و کـشتی       ضروري به نظر می   
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  .آبهاي سواحل سومالی انجام دهند
کند که اقدامات انجام شده توسط شورا و دبیرکـل            مجمع پس از خشنودي اعالم می     

ریـایی  شود که کمیتـه ایمنـی د   باشد، سپس یادآوري می  میA.979 (24)مطابق قطعنامه 
هـا و   هـایی بـه دولـت     را کـه در برگیرنـده توصـیه   Rev3 , 622/Rev1/623اي  بخشنامه
هـاي کـشتی در    هـا و گرداننـدگان، مـسؤولین و خدمـه     هایی به مالکین کـشتی      راهنمایی

ها   خصوص جلوگیري و سرکوب اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی           
ها در شرایط حمله    عالمت ویژه براي استفاده کشتی    باشد را صادر نموده و اینکه یک          می

  .یا تهدید به حمله ایجاد نموده است
شود که مجمع عمومی ملل متحد در نشست شصت و سوم خود              همچنین متذکر می  

 از  2006» اقیانوسها و حقوق دریاهـا    « دسامبر در مورد     20 مصوب   61/222طی قطعنامه   
  :جمله
ختن به تهدیدهاي ایمنی و امنیت دریـایی از جملـه           ـ دولتها را به همکاري در پردا      1

رانی،   دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا، اقدامات قاچاق و تروریستی علیه کشتی            
تأسیسات ساحلی و دیگر منافع دریایی، از طریق ساز و کارها و اسناد دو جانبه و چنـد                  

  .نماید شویق میجانبه با هدف نظارت، جلوگیري و پاسخ به چنین تهدیدهایی ت
خواهد در همکاري بـا سـازمان، بـا اتخـاذ اقـداماتی از جملـه                  ـ از همه دولتها می    2

اقداماتی که به ظرفیت سازي از طریق آموزش دریانوردان، کارکنان بنادر و کادر اجرایی              
نماید در جلوگیري، گزارش دهی و تحقیق وقـایع و مـرتکبین مطـابق حقـوق          کمک می 

دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا مبـارزه نماینـد و بـا قـوانین ملـی                 الملل با دزدي      بین
  .ربط تصویب نمایند ذي

خواهد تا عضو کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی           ها می   ـ از دولت  3
دریانوردي و پروتکل سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی سکوهاي ثابـت واقـع در              

هـاي اصـالحی      کند تا عضویت در پروتکل      ها را دعوت می     فالت قاره آن شوند و دولت     
خواهـد تـا اقـدامات        این اسناد را مورد بررسی قرار دهند و همچنین از دول عـضو مـی              



 ...ي شورايها  قطعنامهی آثارحقوقیبررس: الملل نیمنظر حقوق بدزدي دریایی از 

 

131 

مناسب جهت تضمین اجراي مؤثر این اسناد از طریق تصویب قانون در هـر جـایی کـه                  
  .مناسب باشد انجام دهند

اي از وقـایع دزدي دریـایی و          ار فزاینـده  دارد، شم   همچنین با نگرانی شدید اعالم می     
اي از آنهـا      دهد، پـاره    هاي سواحل سومالی رخ می      ها در آب    راهزنی مسلحانه علیه کشتی   

همچنـین  . افتـد   ترین خشکی اتفاق می      مایل دریانوردي از نزدیک    200ظاهراً در بیش از     
دي چنین  دارد که خطر عمده براي حیات و خطرات زیست محیطی و دریانور             اعالم می 

  .تواند افزایش یابد وقایعی می
دارد که گروه نظارت بـر سـومالی در           همچنین به طور ویژه نگرانی خود را اعالم می        

 به شوراي امنیت تأییـد نمـوده کـه از جملـه دزدي دریـایی و                 2007 ژوئن   27گزارش  
 هاي ساحلی سومالی هیچ گونه شباهتی بـه دیگـر           ها در آب    راهزنی مسلحانه علیه کشتی   

هاي دنیا ندارد و علت آن فقدان دولت قانونی و ناتوانی مقامات مزبـور در اتخـاذ                   بخش
اجـازه  » مراکـز فرمانـدهی دزدان دریـایی    «باشد کـه بـه        اقدامات مثبت علیه مرتکبین می    

دهد بدون هیچ گونه مزاحمتی در بسیاري از نقاط سـواحل سـومالی عملیـات دزدي         می
  .دریایی انجام دهند

اهی از نگرانیهـاي جـدي امنیتـی و ایمنـی صـنعت کـشتیرانی و جامعـه         مجمع با آگ  
هاي سواحل سومالی کـشتیرانی       هایی که در آب     دریانوردي ناشی از حمالت علیه کشتی     

همچنین از اثر منفی تداوم چنین حمالتی بر ارائه         . دهد  کنند، به نگرانی خود ادامه می       می
بشردوستانه به سومالی و نیز تهدیـد       هاي    هاي غذایی و دیگر کمک      فوري و سریع کمک   

نمایـد و از      جدي که این امر بر سالمت و رفاه مـردم سـومالی دارد، ابـراز نگرانـی مـی                  
اي در خصوص دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه               سمینار و کارگاه تحت منطقه    

 یمن براي کشورهاي    - در صنعا  2005 آوریل   13 – 9 از تاریخ    IMOها که توسط      کشتی
 14قه دریاي سرخ و خلیج عدن برگزار شد و نشست پیگیري آن در مسقط عمان از      منط
سپس با آگاهی از اینکه شوراي امنیـت از طریـق   . نماید ، قدردانی می  2006 ژانویه   18 –

 تصریح نموده که تحـریم تـسلیحاتی سـومالی          2002 ژوالي   12 مصوب   1425قطعنامه  
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هاي مالی و دیگر      هاي فنی، کمک    ه مشاوره مانع دسترسی مستقیم و غیرمستقیم سومالی ب      
شـود کـه    همچنـین یـادآور مـی   . شود هاي نظامی می   ها و آموزش مرتبط با فعالیت       کمک

 از جملـه گـروه نظـارت بـر          2007 ژوالي   23 مـصوب    1766شوراي امنیت با قطعنامه     
 آن  المللـی مربـوط بـه       نماید و با هماهنگی کارگزاریهاي بین       سومالی را مجدداً ایجاد می    

ها از جمله مالی، دریانوردي و دیگر بخـشهایی را            مأموریت ادامه تحقیق در همه فعالیت     
دهد که درآمدهایی ایجادي آنها در ارتکـاب نقـض تحـریم و تحویـل تـسلیحات و                    می

هـایی کـه شـوراي        ویژه تحـریم    تجهیزات نظامی به سومالی مورد استفاده قرار گیرند، به        
  . ایجاد کرده بود1992 مصوب 733امنیت با قطعنامه 

شود که شوراي امنیت، در تداوم اقدامات دزدي دریایی و راهزنی  همچنین متذکر می 
  :دارد هاي ساحلی سومالی نگرانی خود را اعالم می ها در آب مسلحانه علیه کشتی

، رئیس شـوراي امنیـت از   A.979 (24)، در پاسخ به قطعنامه 2006 مارس 15ـ در 1
هاي نیروي دریایی     هاي عضو ملل متحد را تشویق نمود تا کشتی          لتطریق یک بیانیه دو   

المللی و فضاي مجاور سواحل سـومالی         خود و هواپیماهاي نظامی آنها که در آبهاي بین        
کنند نسبت به هر گونه وقایع دزدي دریایی در آن هوشیار باشند و به منظـور               فعالیت می 

هـاي بـشردوستانه، علیـه     ل و نقـل کمـک  ویژه در حم    رانی بازرگانی به    حمایت از کشتی  
ربط و اقدمات مناسب را انجـام دهنـد و            الملل ذي   چنین اقداماتی در راستاي حقوق بین     

اي و تعقیب فعال      ویژه دولتهاي منطقه    عالوه براین خواستار همکاري میان همه دولتها به       
  .هاي دزدي دریایی بود جرم
هـاي عـضو      دولـت  1772 قطعنامـه    18 در بند قابل اجراي      2007 آگوست   20ـ در   2

هاي نیروي دریایی و هواپیماهاي نظامی آنهـا کـه در آبهـاي               ملل تشویق شدند تا کشتی    
کنند نسبت بـه هـر گونـه وقـایع            المللی و فضاي مجاور سواحل سومالی فعالیت می         بین

رانـی    دزدي دریایی در آن هوشیار باشند و اقدامات مناسب را بـراي حمایـت از کـشتی                
ویژه حمل و نقل کمک بشردوستانه، علیه چنین اقـداماتی در راسـتاي حقـوق          به تجاري

مجمع از اقدام دبیرکل ملل متحـد در پاسـخ بـه تقاضـاي        . الملل مربوط اتخاذ نمایند     بین
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ویژه در جلب توجـه رئـیس شـوراي امنیـت بـر               شورا، در نشست نود و هشتم خود، به       
جلب توجه اعضاي شوراي امنیت قدردانی      نگرانیهاي سازمان مزبور با درخواست براي       

سپس شاخصه ویژه وضعیت حاضر در سومالی را که مستلزم پاسخی استثنایی            . نماید  می
جهت حفظ منافع جامعـه دریـانوردي اسـت کـه از دریـاي سـاحلی سـومالی اسـتفاده                    

همچنین اهمیت راهبردي مسیرهاي دریانوردي     . دهد  نماید را مورد شناسایی قرار می       می
اي و جهانی و نیاز به دادن اطمینان          طول سواحل سومالی براي تجارت دریایی منطقه      در  

عالوه براین بـا    . دهد  مانند، را مورد شناسایی قرار می       که آنها در همه وقت ایمن باقی می       
باشـد، نیـاز بـه ایجـاد          توجه به تداوم وضعیت در سومالی که منشاء نگرانی عمـده مـی            

هاي در حال کشتیرانی در آبهاي ساحلی         مایت از کشتی  اقدامات مناسب فوري جهت ح    
سومالی در مقابل حمالت دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه را مـورد شناسـایی قـرار                  

  .دهد می
هـا مـورد حملـه واقـع          اند یا به کشتی     از تالشهاي کسانی که به فراخوانها پاسخ داده       

نماید و تالشهاي شماري از  اند قدردانی می گرفته در آبهاي سواحل سومالی کمک نموده 
المللی در افزایش آگاهی در میان اعضاء و نیز در مهیا نمـودن راهنمـایی                 سازمانهاي بین 

الزم براي عضویت آنها و در گزارش دهی به سازمان در ارتباط با این موضـع را مـورد                   
 همچنین از اقدامات انجام شـده توسـط دفتـر دریـانوردي           . دهد  تأیید و تصدیق قرار می    

المللی در آمادگی صنعت مزبور براي اخطارهاي مربوط بـه            المللی اتاق بازرگانی بین     بین
وقایع در حال اتفاق در آبهاي ساحلی سـومالی و از کمـک در حـل و فـصل قـضایاي                      

انـد،   ها ربوده شده و دریانوردان در روي عرشه به گروگان گرفتـه شـده             مربوط به کشتی  
کمیت، حقوق حاکم ،یکپارچگی و صالحیت سرزمینی       و سپس به حا   » نماید  قدردانی می 

ویژه در کنوانسیون حقـوق دریاهـا کـامالً          ربط را به    الملل ذي   سومالی و قوائد حقوق بین    
 توسـط  A.979 (24)گذارد و اقدامات انجام پذیرفته متعاقب تصویب قطعنامه  احترام می

 العـاده توسـط   شورا در نود و هشتمین نشست عادي و بیست و چهارمین نشست فـوق    
  .دهد دبیرکل در راستاي وضعیت کنونی آبهاي ساحلی سومالی را مورد توجه قرار می
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ها قطع نظـر از اینکـه         ـ همه اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی         1
  .نماید دهد، را محکوم و تقبیح می چنین اقداماتی کجا رخ داده یا می

نمایـد   چنین اقداماتی را انجام دهند درخواست مـی توانند  ـ از همه طرفهایی که می   2
  :الملل، تضمین کنند که تا در چارچوب حقوق بین

هـا   ـ همه اقدامات یا اقدامات نافرجام دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی          1
  .بدون درنگ خاتمه یابد و هر طرحی براي ارتکاب چنین اقداماتی ممنوع گردد

نماینـد و هـر       شده و دریانوردانی که در آنهـا خـدمت مـی          هاي ربوده     ـ همه کشتی  2
شخصی دیگر بر روي عرشه فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردد و اینکه بـه آنهـا هـیچ                     

  .آسیبی نرسد
خواهد تا تالشهایشان را براي جلـوگیري و سـرکوب اقـدامات              ـ قویاً از دولتها می    3

الملـل   ارچوب قواعـد حقـوق بـین   ها در چ دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی   
هـا و     ویژه با دیگـر دولـت       فارغ از اینکه چنین اقداماتی کجا رخ دهد، افزایش دهند و به           

المللی در راستاي حاکمیت قانون ،ایمنی حیات در دریا و حمایت زیست   سازمانهاي بین 
 یـا  باشـد  هاي ساحلی سومالی در حال وقوع مـی  محیطی در رابطه با اقداماتی که در آب      

  .احتماالً رخ دهند، همکاري نمایند
  :خواهد تا فوراً ها می ـ همچنین قویاً از دولت4
باشـند، در صـورت نیـاز،         هاي آنها می    هایی که مجاز به برافراشتن پرچم       ـ به کشتی  1

هاي خاص در خصوص هر گونه اقدامات احتیاطی اضـافی مناسـب              راهنمایی و توصیه  
هـاي سـاحلی سـومالی جهـت          دریـانوردي در آب   ها ممکن اسـت در هنگـام          که کشتی 

  .حمایت از خودشان در حمالت نیاز داشته باشند، ارائه دهند
باشـند، راهنمـایی و       هـاي آنهـا مـی       هایی که مجاز به برافراشـتن پـرچم         ـ به کشتی  2

هایی در خصوص هر گونه اقدامات یا اعمالی که ممکن اسـت آنهـا نیـاز داشـته                    توصیه
هاي ساحلی سومالی در حالیکه مورد حمله یا تهدید      انوردي در آب  باشند، در هنگام دری   

  .اند، ارائه دهند قرار گرفته
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باشند را تشویق نمایند تـا        هاي آنها می    هایی را که مجاز به برافراشتن پرچم        ـ کشتی 3
اطمینان حاصل کنند که اطالعات مربوط به حمالت نافرجـام یـا اطالعـات مربـوط بـه                  

ی یا راهزنی مسلحانه مادامی که در آبهاي ساحل سومالی ارتکـاب            اقدامات دزدي دریای  
یافته باشند را فوراً به نزدیک تـرین دولـت سـاحلی و نزدیکتـرین و مناسـبترین مرکـز                    

  .هماهنگی نجات منتقل نمایند
هاي مجاز بـه برافراشـتن        ـ یک نقطه تماس را فراهم سازند که از طریق آن، کشتی           4
باشـند    هاي ساحلی سومالی در حـال دریـانوردي مـی            در آب  هاي آنها هنگامی که     پرچم

هاي بتواننـد هـر گونـه     بتواند تقاضاي توصیه یا کمک نمایند و از طریق آن چنین کشتی        
ها، تحرکـات یـا ارتباطـات در منطقـه مزبـور را            نگرانی امنیتی در خصوص دیگر کشتی     

  .گزارش دهند
نافرجام یا حمالت دزدي دریایی     ـ توجه دبیرکل را به اطالعات مربوط به حمالت          5

هاي مجاز به برافراشتن پرچم آنهـا مـادامی           یا راهزنی مسلحانه ارتکاب یافته علیه کشتی      
نمایند به جهت اتخاذ اقدامات متناسب در  هاي ساحلی سومالی دریانوردي می که در آب

  .شرایط مزبور جلب نمایند
 جهـت اجـراي سـریع هرگونـه         هاي آنهـا را     هاي مجاز به برافراشتن پرچم      ـ کشتی 6

هاي ساحلی نزدیک یـا هـر دولـت دیگـر یـا مقـام ذي                  هاي از دولت    اقدامات یا توصیه  
هاي مجاور که نیـاز       صالح براي حمایت از کشتی مزبور یا براي حمایت از دیگر کشتی           

  .باشد، تشویق نمایند
اننـدگان  هایی براي کمک به مالکان، مدیران و گرد         ـ در صورت نیاز طرحها و رویه      7
هاي ساحلی    هاي مجاز به برافراشتن پرچم آنها در حل سریع موارد ربودن در آب              کشتی

  .سومالی ایجاد نمایند
ـ در خصوص همه اقدامات یا اقدامات نافرجام دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه              8

هاي مجـاز بـه برافراشـتن پـرچم آنهـا کـه در آبهـاي سـاحلی سـومالی رخ                      علیه کشتی 
یق و بازرسی به عمل آورند و هر اطالعات مناسبی را بـه سـازمان گـزارش                 میدهند،تحق
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  .نمایند
ـ همه اقدامات قانونگذاري، قضایی و اجـراي قـوانین ضـروري را در حـدي کـه                  9

توانند در تبعیت از قوانین ملی انجام دهند و هر دزد دریایی یا فرد مظنون بـه دزدي                    می
هاي جنگی یا هواپیماهاي نظـامی یـا دیگـر            دریایی و راهزنی مسلحانه که توسط کشتی      

ها یا هواپیماهایی که به طور واضح تحت عنـوان در خـدمت دولـت مـشخص و                    کشتی
  .معین است را تحویل گرفته و تحت تعقیب قرار دهند

 بـراي  WFPهایی که مجاز به برافراشتن پرچم آنها هـستند و توسـط     ـ به کشتی 10
انـد هـر کجـا کـه چنـین            لی بـه کـار گرفتـه شـده        هاي بشردوستانه به سـوما      ارائه کمک 

هـا یـا      هـاي جنگـی یـا هواپیماهـاي نظـامی یـا دیگـر کـشتی                 هایی توسط کشتی    کشتی
هواپیماهایی که به طور واضح تحت عنوان در خدمت دولـت مـشخص و معـین شـده                  

  .شوند، احترام بگذارند است محافظت می
گی نجـات ملـی یـا دیگـر         نمایـد تـا مراکـز همـاهن         ها تقاضـا مـی      ـ از همه دولت   5

ها   ربط را ایجاد نمایند که به محض دریافت گزارش حمله، فوراً توصیه             کارگزاریهاي ذي 
ربط را از طریق سیستم خدمات اخطار دهنده دریانوردي جهان گـستر              و اخطارهاي ذي  

هـایی    ها انجام دهند تا به کشتی       المللی و دیگر سیستم     یا سیستم خدمت شبکه ایمنی بین     
هـاي   باشند و همچنین بـه کـشتی   هاي ساحلی سومالی در حال دریانوردي می  آب که در 

  .نمایند اخطار داده شود که در مناطق نزدیک حمله دریانوردي می
  :نماید تا تقاضا می) TFG(ـ از دولت فدرال موقت سومالی 6
رسد تا در شرایط مزبور جهت پیـشگیري          ـ هر گونه اقدامی که ضروري به نظر می        1
ها که در داخل سومالی  کوب اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی      و سر 

گیرد، انجام دهد و بدین ترتیب آنها را از امکان استفاده از خطوط سـاحلی آن        نشأت می 
  .به عنوان منطقه امن جهت آغاز عملیات خود محروم سازد

یایی و راهزنان مسلح    هایی که توسط دزدان در      ـ به منظور تضمین اینکه همه کشتی      2
شوند سریعاً آزاد گردند،      شوند و به آبهاي واقع در داخل سرزمین آن برده می            تصرف می 
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هـایی کـه در سـواحل سـومالی در حـال دریـانوردي                اقدام مناسب انجام دهد و کـشتی      
  .گردد باشند از این به بعد قربانی اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه نمی می

نماید تـا در پاسـخ بـه تقاضـاي اضـطراري شـوراي                ي امنیت توصیه می   ـ به شورا  3
IMO    هـا یـا      هاي جنگی یا هواپیماهاي نظامی یـا دیگـر کـشتی            ، موافقت نماید تا کشتی

باشند   هواپیماهایی که به طور واضح تحت عنوان در خدمت دولت مشخص و معین می             
 که علیـه دزدان دریـایی یـا         باشند، هنگامی   و در حال فعالیت در آبهاي اقیانوس هند می        

مظنونین به دزدي دریایی و راهزنان مـسلح کـه ایمنـی حیـات را در دریـا بـه مخـاطره                    
هاي روي کشتی کـه تحـت برنامـه جهـانی غـذا کمـک        ویژه ایمنی خدمه    اندازندو به   می

هایشان ترك    دهد یا بنادر سومالی پس از تخلیه محموله         بشردوستانه به سومالی انجام می    
شوند، به دریاي سرزمینی وارد شوند ضمن اینکه هر  یند وارد عملیات درگیري می  نما  می

  .گونه شرطی مربوط به رضایت یاد شده را مشخص نماید
کند که آمادگی خـود را جهـت انعقـاد هـر              ـ همچنین به شوراي امنیت توصیه می      4

هـا    کـشتی هاي جنگی یا هواپیماهاي نظامی یا دیگر    نامه ضروري که کشتی     گونه موافقت 
یا هواپیماهایی که به طور واضـح تحـت عنـوان در خـدمت دولـت مـشخص و معـین                     

کار گرفته شده توسط برنامه جهانی غـذا جهـت    هاي به   سازد تا از کشتی     اند قادر می    شده
هـایی کـه بنـادر سـومالی را پـس از              هاي بشردوستانه به سومالی یا کشتی       تحویل کمک 
عمـل    ، حفاظـت بـه    15/4یند، با لحـاظ بنـد عملیـاتی         نما  هایشان ترك می    تخلیه محموله 

  .آورند
 یـک   IMOخواهد تـا در همکـاري بـا سـازمان             ـ از همه دولتهاي منطقه مزبور می      7

اي جهـت پیـشگیري و منـع و سـرکوب دزدي دریـایی و راهزنـی                   نامـه منطقـه     موافقت
  .ها را منعقد نمایند و سریعاً اجرا نمایند مسلحانه علیه کشتی

 و حـسب    IMOخواهـد تـا در همکـاري بـا سـازمان               دولتهاي دیگر مـی    ـ از همه  8
  .تقاضاي دولتهاي منطقه یاد شده به این تالشها یاري رسانند

  :نماید تا ـ از دبیرکل تقاضا می9
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 ـ یک نسخه از قطعنامه حاضر را به دبیرکل ملل متحد براي بررسـی و هـر گونـه     1
  . نماینداقدام دیگر که به نظر وي مناسب باشد، ارائه

هـاي در حـال       ـ نظارت بر وضعیت یـاد شـده در رابطـه بـا تهدیـدات بـه کـشتی                  2
هاي ساحلی سومالی را ادامه داده و تحـوالت و هـر گونـه اقـدامات                  دریانوردي در آب  

  .دیگري راکه ممکن است نیاز باشد را هر زمانی که مناسب باشد به شورا گزارش دهند
  .ی را ایجاد و تداوم بخشدـ همکاري با گروه نظارت بر سومال3
نفع در رابطه با ایجاد یک فرآینـد و ابزارهـایی کـه               هاي ذي   ها و سازمان    ـ با دولت  4

هاي ساحلی نزدیک آن مهیـا        هاي فنی را براي سومالی و دولت        توان کمک   بوسیله آن می  
ها جهت اثر بخشی به قطعنامه حاضر به نحـو           نمود، مشورت نماید تا ظرفیت این دولت      

  .سبی ارتقاء یابدمنا
 Rev3 , 622/Rev8/623هـاي   نماید تا بخشنامه ـ ازکمیته ایمنی دریایی تقاضا می10

هـاي    را به عنوان موضوعی اضطراري، باتوجه به رونـد و رویـه  A.922 (22)و قطعنامه 
  . جاري بازبینی نموده و به هنگام نماید

 یـاد شـده در ارتبـاط بـا          نماید تا بر نظارت خود بر وضعیت        ـ از شورا تقاضا می    11
هاي در حال دریانوردي در آبهاي سـاحلی سـومالی ادامـه دهـد و                تهدیدات علیه کشتی  

هرگونه اقدامی که ممکن است ضروري به نظـر آن برسـد جهـت تـضمین حمایـت از                   
  . هاي در حال دریانوردي در آبهاي ساحلی سومالی را آغاز نمایند دریانوردان و کشتی

  .نماید  را فسخ میA.979 (24)ـ قطعنامه 12

قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در خـصوص مبـارزه بـا دزدي    : گفتار دوم 
  25دریایی

   31/54قطعنامه : بند اول
 2000 ژانویـه    18 مـورخ    A/RES 31/54مجمع عمومی ملـل متحـد طـی قطعنامـه           

  

  

25. Res.GA.54/31, Adopted On 18 Jan2000, The General Assembly, UNO.  
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 رانی ناشی از دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه           نگرانی خود را از افزایش تهدید کشتی      
در این زمینـه    ) IMO(المللی    دارد و از اقدامات سازمان دریانوردي بین        در دریا اعالم می   

المللـی    خواهد تا با سازمان دریانوردي بین       ها می   نماید و از دولت     حمایت و قدردانی می   
)IMO (       ها از جمله بـا ارائه  جهت مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی

همچنین از همه دولتها    . ط به وقایع مرتبط با آن سازمان همکاري نـمایند        گزارشات مربو 
المللـی در خـصوص پیـشگیري از          هاي سازمان دریانوردي بـین      خواهد تا خط مشی     می

حمالت دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه را اجرا نمایند و با گـروه ارتباطـات سـازمان                 
هاي استانداردي را براي دولتها       ط مشی  همکاري نمایند تا خ    IMOالمللی    دریانوردي بین 

. ها و تعقیب مهـاجمین ایجـاد نماینـد          در خصوص تحقیق در مورد حمالت علیه کشتی       
همچنین بـا اصـرار از      . همچنین ابتکارات دیگري را در این حوزه با سازمان انجام دهند          

ه خواهـد تـا همـ       ویژه دولتهاي ساحلی مناطق تحـت تـأثیر قـرار گرفتـه مـی               ها به   دولت
اقدامات الزم و مناسب را براي پیشگیري و مبارزه بـا وقـایع دزدي دریـایی و راهزنـی                   

اي و تحقیق یا همکاري در تحقیقات         مسلحانه در دریا از جمله از طریق همکاري منطقه        
الملـل    چنین وقایعی در هر کجا که رخ دهد انجام دهند و مقصرین را مطابق حقوق بین               

  .محاکمه نمایند
خواهد تـا عـضو کنوانـسیون سـرکوب           ها مصرانه می    ه همچنین از دولت   این قطعنام 

اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریـانوردي و پروتکـل آن شـوند و اجـراي مـؤثر آن را                   
  .تضمین نمایند

هـاي شـوراي امنیـت درخـصوص مبـارزه بـا دزدي        گفتارسوم ـ قطعنامـه  
  دریایی 

یـۀ حفـظ صـلح و امنیـت         براساس فصل هفـتم منـشور ملـل متحـد، مـسؤولیت اول            
المللی و همچنین توسل به قوةقهریه براي اعادةصلح به عهدةشوراي امنیت سـازمان               بین

شورا متعاقب دزدي دریایی، در سواحل سـومالی کـه بـه            . ملل متحد گذاشته شده است    
نحوي از انحاء صلح وامنیت را با تهدیدجـدي مواجـه نمـوده اسـت اقـدام بـه صـدور                     
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  .این زمینه نموده استتعدادي قطعنامه در 

 در خــصوص مبــارزه بــا دزدي 2006  مــی 10 مــورخ 1676قطعنامــه : بنــد اول
   26دریایی

 نگرانی خـود را     2006می10مورخ1676شوراي امنیت ملل متحد طی قطعنامه شماره      
هـا درآبهـاي سـاحلی        از افزایش وقایع دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه کـشتی             

  .دارد گذارد،اعالم می ی تأثیر میسومالی که بر امنیت سومال

 در خصوص مبارزه بـا دزدي  2007 آگوست 20 مورخ 1772بند دوم ـ قطعنامه  
   27دریایی

 بر نگرانی خـود     2007 آگوست 20 مورخ 1772شوراي امنیت ملل متحد طی قطعنامه     
را درخصوص افزایش ناگهانی دزدي دریایی در سواحل سومالی موصوف در پاراگراف            

کند و اهمیـت ایـن موضـوع را طـی یادداشـت               رکل ملل متحد تأکید می     گزارش دبی  58
 2007 ژوالي   10المللـی و برنامـه جهـانی غـذا در             مشترکی به سازمان دریانوردي بـین     

  .نماید یادآور می

درخصوص مبـارزه بـا دزدي   ) 2008  می15مصوب  (1814بند سوم ـ قطعنامه  
   28دریایی

المللـی جهـت      ت از تالشهاي جامعه بـین     شوراي امنیت در این قطعنامه ضمن حمای      
پیشبردروندهاي سیاسی در سومالی و راهبرد یکپارچه ملل متحد براي صلح و ثبـات در           

 تـصریحاً حمایـت خـودرا ازکمـک برخـی دولتهـا             11سومالی تأکیدمی نماید و در بند       
هاي دارد و از دولتهـا و سـازمان          جهانی غذا اعالم می    درمحافظت ازکاروان دریایی برنامه   

 تا با هماهنگی نزدیک بایکدیگر و همانگونه که درگزارش پیـشرفت           خواهد  اي می   منطقه

  

  

26. Res.SC.1676, Adopted On 10 May 2006, The Security Council, UNO.  
27. Res.SC.1772, Adopted On 210 Aug 2007, The Security Council, UNO. 
28. Res.SC.1814, Adopted On 15 May 2007, The Security Council, UNO. 
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، اقـدامات الزم    )TFG(امور به دبیرکل اعالم شد، بنا به تقاضاي دولـت فـدرال موقـت               
رانی درگیر در حمل و نقـل و ارائـه کمکهـاي بـشردوستانه بـه                  جهت حمایت از کشتی   

تحد انجـام دهنـد و از کـشورهاي کمـک کننـده بـه               هاي مجاز ملل م     سومالی و فعالیت  
خواهـد تـا بـه        مأموریت اتحادیه آفریقا براي سومالی می     ) MMISOM(ها    کاروان کشتی 

هرطریق مناسب، حمایت خود را در این راستا اعـالم نماینـد و از دبیرکـل ملـل متحـد                
  . نماید تا حمایت خود را عمال اعالم نماید تقاضا می

 درخـصوص مبـارزه بـا دزدي    2008 ژوئن 2 مورخ 1816مه بند چهارم ـ قطعنا 
   29دریایی

 شـدیداً   2008 ژوئـن    2مـورخ   1816شوراي امنیت ملل متحد طی قطعنامـه شـماره          
نگرانی خود را از تهدیدات ناشـی از اقـدامات دزدي دریـایی راهزنـی مـسلحانه علیـه                   

کنند و نیز علیه       می هایی که کمک بشردوستانه سریع، ایمن و مؤثر به سومالی ارائه            کشتی
دارد و همچنـین      المللی، اعـالم مـی      مسیرهاي ایمن دریانوردي تجاري و دریانوردي بین      

 2005 از سال IMOالمللی  نگرانی خود را در گزارشات سه ماهه سازمان دریانوردي بین  
ویـژه در آبهـاي    دارد که شاهدي بر تداوم دزدي دریاي و راهزنی مـسلحانه بـه           اعالم می 
الملـل همانگونـه کـه در         کنـد کـه حقـوق بـین          سومالی مـی باشد و تأکید مـی       سـاحلی

 انعکـاس یافتـه، یـک چـارچوب         1982 دسـامبر    10کنوانسیون حقوق دریاهـا مـصوب       
حقوقی قابل اعمال را براي مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه و همچنین دیگـر                

الملل مـرتبط بـا       ر مفاد حقوق بین   هاي مربوط به اقیانوس تشریح نموده است و ب          فعالیت
کنـد و خـاطر       سرکوبی دزدي دریایی از جمله کنوانسیون حقوق دریاها مجدداً تأکید می          

سازد که آنها اصول راهنمایی را بـراي همکـاري وسـیع و کامـل در سـرکوبی                    نشان می 
دزدي دریایی در دریاهاي آزاد و دیگر مکانهاي خارج از صالحیت هـر دولتـی فـراهم                 

هـاي درگیـر در دزدي        مایند که محدود به سوار شدن، جـستجو و مـصادره کـشتی            ن  می
دریایی یا مظنون به درگیري در دزدي دریایی نیست و ناظر بر دستگیري افرادي اسـت                
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که در چنین اقداماتی درگیر هستند با این دیدگاه کـه آنهـا افـراد تحـت تعقیـب قـانون                     
  .باشند می

عیت بحرانی در سـومالی و عـدم توانـایی دولـت            شوراي امنیت در این قطعنامۀ وض     
زنی و ایجاد ایمنی چـه در         در جلوگیري از دزدي دریایی یا گشت      ) TFG(فدرال موقت   

المللی سواحل سومالی یـا در آبهـاي سـرزمینی سـومالی را مـورد                 آبراههاي دریایی بین  
ی و آبهـاي    ها در آبهاي سـرزمین      دهد و وقایع اخیر حمله و راهزنی کشتی         توجه قرار می  

آزاد سواحل سومالی از جمله حمالت راهزنیهاي انجام شده علیـه برنامـه جهـانی غـذا                 
WFP     هاي تجاري وتأثیر نـامطلوب ایـن حمـالت بـر ارائـه                و تعداد بیشماري از کشتی

هاي بشردوستانه به مردم سـومالی و خطـر           کمک سریع، ایمن و مؤثر غذا و دیگر کمک        
هـاي کـشتی ایجـاد        هاي کشتی، مـسافرین و محمولـه        دمهها، خ   بزرگی که آنها بر کشتی    

هاي خطاب بـه دبیرکـل    شوراي امنیت در این قطعنامه به نامه      . نماید  کنند را تقبیح می     می
 2007 ژوالي   5مورخ  ) IMO(المللی    ملل متحد از طرف دبیرکل سازمان دریانوردي بین       

سومالی و قطعنامه    در خصوص مشکالت دزدي دریایی در سواحل         2007 سپتامبر   18و  
A.1002 (25) مجمع عمومی IMOکنـد   کند که قویاً از دولتها درخواست مـی   اشاره می

تا تالشهاي خود را به منظور پیگیري و سرکوب دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیـه                
الملل، قطع نظر از اینکه چنین اقـداماتی کجـا رخ    ها در چارچوب مفاد حقوق بین   کشتی

 IMOهمچنین شوراي امنیت در این قطعنامه اعالمیه رسمی مـشترك           . دهنددهند، ادامه   
  .سازد  را یادآور می2007 ژوالي 10 مورخ WFPو 

 رئـیس   2007 نوامبر   9شوراي امنیت طی این قطعنامه توجه دبیرکل را به نامه مورخ            
) TFG(دهـد کـه دولـت فـدرال مـوقتی             نماید که گـزارش مـی       شوراي امنیت جلب می   

المللـی بـراي پـرداختن بـه ایـن            المللی است و از کمک بـین        یازمند کمک بین  سومالی ن 
  .نماید مشکل استقبال می

همچنین با تأکید به نامه نمایندة دائمی جمهوري سومالی در ملـل متحـد بـه رئـیس                  
نماید کـه بـه طـور رسـمی رضـایت              اشاره می  2008 فوریه   27شوراي امنیت در تاریخ     
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 شوراي امنیت را بـراي کمـک فـوري در تـأمین امنیـت               به) TFG(دولت فدرال موقت    
رانـی و     المللی سواحل سومالی بـه منظـور هـدایت ایمـن کـشتی              آبهاي سرزمینی و بین   
  .دارد دریانوردي اعالم می

ها در    گیرد که وقایع دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی           از اینرو تصمیم می   
واحل سومالی، وضعیت را در سومالی تشدید       آبهاي سرزمینی سومالی و دریاهاي آزاد س      

المللـی در منطقـه مزبـور را تـداوم      نماید که ایجاد تهدید علیـه صـلح و امنیـت بـین      می
لذا براساس فصل هفتم منشور ملل همـه اقـدامات دزدي دریـایی و راهزنـی                . بخشد  می

 محکوم  ها در آبهاي سرزمینی و دریاهاي آزاد و سواحل سومالی را            مسلحانه علیه کشتی  
هـاي وابـسته بـه نیـروي دریـایی و             خواهـد تـا کـشتی       نماید و از دولتها می      و تقبیح می  

هواپیماهاي نظامی خود که در دریاي آزاد و فـضاي هـوایی سـواحل سـومالی فعالیـت                  
در ایـن   . کنند، نسبت به اقدامات دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه هوشـیار باشـند                می

کند تا از مسیرهاي دریانوردي تجـاري    فع را تشویق می   هاي ذین   ویژه دولت   چارچوب، به 
سواحل سومالی استفاده نمایند و تالشهایشان براي تحذیر از اقـدامات دزدي دریـایی و               

  . افزایش داده و هماهنگ نمایندTFGراهزنی مسلحانه در دریا را با همکاري 
ازمان خواهـد تـا بـا یکـدیگر و بـا سـ              شوراي امنیت همچنـین از همـۀ دولتهـا مـی          

به فراخور، با سازمانهاي منطقه ي مرتبط همکاري نمایند         ) IMO(المللی    دریانوردي بین 
و در خصوص اعمال دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در آبهاي سرزمینی و در آبهـاي                

هاي تهدید شـده و یـا در حـال     آزاد سواحل سومالی تسهیم اطالعات نمایند و به کشتی     
ربـط کمـک      الملـل ذي     یا سارقان مسلح مطابق حقـوق بـین        تهدید توسط دزدان دریایی   

  .نمایند
خواهد تا با همکاري سازمانهاي ذینفـع از          ها می   عالوه براین شوراي امنیت از دولت     

هـا مجازنـد تـا       تـضمین کننـد کـه کـشتی       ) IMO(المللـی     جمله سازمان دریانوردي بین   
صوص فنـون دفـاعی،     پرچمشان را به منظور دریافت راهنمایی، آموزش مناسـب در خـ           

. اجتناب و فرار برافراشته نمایند و از مناطق مزبور در هر زمـان ممکـن اجتنـاب نماینـد     
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ها و سـازمانهاي ذینفـع از جملـه سـازمان دریـانوردي               همچنین شوراي امنیت از دولت    
هـاي سـاحلی همـسایه سـومالی براسـاس            خواهد تا به سـومالی و دولـت         المللی می   بین

ظور ارتقاء ظرفیتشان در تأمین امنیت ساحلی و دریـانوردي از جملـه             تقاضاي آنها به من   
مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خطوط ساحلی نزدیک              

  .هاي فنی ارائه نمایند آن کمک
 ماهـه از تـاریخ ایـن        6گیرد که بـراي یـک دورة          در ادامه شوراي امنیت تصمیم می     

در مبـارزه بـا دزدي دریـایی و         ) TFG(ه با دولت فـدرال موقـت        قطعنامه به دولتهایی ک   
کنند، گزارش پیشرفت امـور       راهزنی مسلحانه در دریاهاي سواحل سومالی همکاري می       

  :آنها از طرف دولت فدرال موقت به دبیرکل در موارد ذیل ارائه گردد
ی و الف ـ ورود به آبهاي سرزمینی سومالی به منظور سـرکوب اعمـال دزدي دریـای    

اي سازگار و منطبق با چنین اعمـالی کـه در دریاهـاي               راهزنی مسلحانه در دریا به شیوه     
ربـط، مجـاز شـناخته شـده          الملـل ذي    آزاد در خصوص دزدي دریایی مطابق حقوق بین       

  .است
ب ـ استفاده از ابزارهاي ضروري جهت سرکوب اعمال دزدي دریـایی و راهــزنی    

اي سـازگار و منطبـق بـا چنـین             سومالی به شـیوه    هاي سرزمینی   مسلحانه در داخـل آب   
الملـل مربـوط      اعمالی که در دریاهاي آزاد در خصوص دزدي دریایی مطابق حقوق بین           

  .مجاز شناخته شده است
هـاي    نماید تا گـام     کنند تقاضا می    هایی که همکاري می     شوراي امنیت سپس از دولت    

 انجـام   7نهـا مطـابق اختیـارات بنـد         مناسبی بردارند براي تضمین اینکه فعالیتهایی کـه آ        
هـاي دولـت    ضرر بـراي کـشتی   میدهند، هیچ اثر عملی بر انکار یا تضعیف حق عبور بی          

 قطعنامه 7سپس شوراي امنیت با محدود کردن اختیارات مورد اشاره در بند    . ثالث ندارد 
نماید که اختیارات مزبور صرفاً در خصوص وضـعیت سـومالی اعمـال               حاضر تأکید می  

هـاي عـضو مطـابق حقـوق          هاي دولـت    شود و نباید بر حقوق، تعهدات یا مسؤولیت         می
المللی تأثیر بگذارد، از جمله هرگونه حقوق یـا تعهـداتی کـه براسـاس کنوانـسیون                   بین
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  .هاي دیگر باشد مزبور در ارتباط با وضعیت
ننـدة  کند که اجراي این بند نباید بـه عنـوان ایجـاد ک              ویژه تأکید می    شوراي امنیت به  

کند کـه ایـن اختیـارات صـرفاً           عالوه براین تأکید می   . الملل عرفی تلقی شود     حقوق بین 
متعاقب دریافت نامه نماینده دائم جمهوري سومالی در ملـل متحـد بـه رئـیس شـوراي        

  .نماید، مهیا شده است  را اعالم میTFG که رضایت 2008 فوریه 27امنیت در تاریخ 
ویژه دولتهـاي سـاحلی، بنـدري و پـرچم و             ولتها به شوراي امنیت همچنین از همه د     

دولتهاي متبوع قربانیان و مرتکبین دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه و دیگـر دولتهـا بـا                 
خواهـد تـا در تعیـین         الملـل و قـوانین ملـی مـی          ربط مطابق حقـوق بـین       صالحیت ذي 

 مـسلحانه   صالحیت و در تحقیق و تعقیب افراد مسؤول اعمال دزدي دریایی و راهزنـی             
الملـل بـشر      الملل قابل اعمال از جمله حقوق بـین         در سواحل سومالی مطابق حقوق بین     

  .نماید همکاري می
تقاضـا  )IMO(المللـی     شوراي امنیت در نهایت از دبیرکل سـازمان دریـانوردي بـین           

هاي   نامه همه دولت    واسطه موافقت   کند تا شورا را از اصل قضایابی که توجه آن را به             می
هـایی مـرتبط بـا دزدي     نماید، در جریان بگـذارد و در وضـعیت       ی متأثر، جلب می   ساحل

اي و دو جانبه موجود را بـه     هاي همکاري منطقه    نامه  دریایی و راهزنی مسلحانه، موافقت    
  .موقع مدنظر قرار دهد

در خصوص مبارزه با دزدي ) 2008 اکتبر 7مصوب  (1838بند پنجم ـ قطعنامه  
   30دریایی

 1815و  ) 2008 (1814هـاي     ت در این قطعنامه ضمن تأکید بر قطعنامـه        شوراي امنی 
که قبالً صادر نموده اسـت شـدیداً از گـسترش اخیـر اعمـال دزدي دریـایی و                   ) 2008(

ها در سواحل سومالی، از تهدید جدي علیـه ارائـه             راهزنی مسلحانه در دریا علیه کشتی     
المللـی و نیـز    نیـز کـشتیرانی بـین    هاي بشردوستانه سومالی و       مؤثر، ایمن و فوري کمک    

هـاي مـاهیگیري مطـابق حقـوق          امنیت مسیرهاي دریـایی تجـاري و همچنـین فعالیـت          
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نمایــد و همچنــین نگرانــی خــود را از افــزایش اعمــال  الملــل، اعــالم نگرانــی مــی بــین
بار دزدي دریایی که با جنگ افزارهاي سنگینتر در منطقـه وسـیعی از سـواحل                  خشونت

نماینـد و     هـاي مـادر اسـتفاده مـی         شود و از امتیازات بلندمدت کـشتی        یسومالی انجام م  
  .دارد هاي حمله پیچیده تري را نشان میدهند، اعالم می سازمان دهی و شیوه

الملـل، همانگونـه کـه در         نمایـد کـه حقـوق بـین         شوراي امنیت بار دیگر تأکید مـی      
، چـارچوب    مـنعکس شـده اسـت      1982 دسـامبر    10کنوانسیون حقوق دریاها مـصوب      

حقوقی قابل اعمالی براي مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا و همچنین               
  .ها در اقیانوس مقرر نموده است دیگر فعالیت

 جهـت  2007شوراي امنیت ضمن توصـیه بـه حمایـت برخـی از دولتهـا از نـوامبر           
هماهنگی اتحادیـه   ، از ایجاد واحد     )WFP( جهانی غذا    حفاظت از کاروان دریایی برنامه    
هاي مراقبتی و حمایتی انجام یافته توسط برخی از دول  اروپا با وظیفه حمایت از فعالیت 

نمایـد و همچنـین از فراینـدهاي          عضو اتحادیه اروپا در سواحل سـومالی حمایـت مـی          
هاي احتمالی دریایی اتحادیه اروپا و نیروهـاي          ریزي پیشرونده در راستاي عملیات      برنامه
 و  1814) 2008(هـاي     المللی انجام شده به منظور اجراي قطعنامه        ت داخلی و بین   ابتکارا

  .کند  حمایت می1816) 2008(
شود که حدود سه      شوراي امنیت همچنین گزارشهاي اخیر بشردوستانه را یادآور می        

هاي غذایی بشردوستانه نیازمند هستند       و نیم میلیون نفر سومالیایی تا پایان سال به کمک         
 بدون محافظت کشتی جنگی دریایی هیچ گونه کمـک          WFPنکه پیمانکاران دریایی    و ای 

غذایی به سومالی ارائه نخواهند نمود، بر عزم و تـصمیم خـود جهـت تـضمین امنیـت                   
نماید و تقاضاي خود از دبیرکـل در           به سومالی تأکید می    WFPبلندمدت کاروان دریایی    

شهاي معطـوف بـه محافظـت از کـاروان          مبنی بر حمایت از تال    ) 2008 (1814قطعنامه  
اي همکـاري کننـد بـا         ها و سازمانهاي منطقه     نماید و از دولت      را تکرار می   WFPدریایی  

TFG در  1816) 2008( قطعنامه   7خواهد تا گزارش پیشرفت کار خود را مطابق بند            ْْ می 
ائـه  خصوص مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در در میان سـاحلی سـومالی ار      
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  .نمایند
شوراي امنیت همچنین به صلح و ثبات و تقویت نهادهاي دولت توسعه اقتصادي و              
اجتماعی و احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون که براي ایجاد شرایطی بـراي ریـشه                 

کنـد و     کنی کامل دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاي ساحلی سومالی، تأکید می            
هـا در آبهـاي       زدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه کـشتی           کند که وقـایع د      اعالم می 

سرزمینی سومالی و دریاي آزاد سواحل سومالی، وضعیتی را کـه در سـومالی بـه طـور                   
  .سازد تر می المللی در منطقه شده را وخیم مداوم موجب علیه صلح و امنیت بین

ن قطعنامـه    ایـ  1نماید و در بنـد        لذا بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد عمل می         
هـا در سـواحل       همه اقدامات دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه در دریـا علیـه کـشتی               

  .نماید سومالی را مجدداً محکوم و تقبیح می
خواهد تا فعاالنـه       از همه دولتهاي ذینفع در امنیت فعالیتهاي دریانوردي می         2در بند   

ویـژه بـا اعـزام     اینـد، بـه  علیه دزدي دریایی در دریاهاي آزاد سواحل سومالی مبـارزه نم    
الملـل بـه      هاي وابسته به نیروي دریایی و هواپیماهاي نظامی مطـابق حقـوق بـین               کشتی

  .همان نحوي که در کنوانسیون مزبور انعکاس یافته است
هاي وابسته به نیروي دریـایی و هواپیماهـاي نظـامی              از دولتهایی که کشتی    3در بند   

 سواحل سومالی عملیـات انجـام میدهنـد خواسـته           آنها در دریاهاي آزاد و حریم هوایی      
الملـل همانگونـه کـه در کنوانـسیون           شود تا از ابزارهاي مورد نیاز مطابق حقوق بین          می

  .انعکاس یافته است، در دریاهاي آزاد و حریم هوایی سواحل سومالی استفاده نمایند
 را  TFG بـا     از دولتهایی که توانـایی انجـام چنـین همکـاري           4شوراي امنیت در بند     

خواهد که با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریـا مطـابق مفـاد قطعنامـه                   دارند می 
  .مبارزه نمایند) 2008 (1816

خواهـد،    اي مـی     این قطعنامه شوراي امنیت از دولتهـا و سـازمانهاي منطقـه            5در بند   
دریـایی  به اقدامات خود جهت محافظت از کـاروان         ) 2008 (1814مطابق مفاد قطعنامه    

 ةکه براي آوردن کمـک بـشردوستانه بـه مـردم آسـیب دیـد              ) WFP(برنامه جهانی غذا    
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  .باشند، تداوم بخشند سومالی حیاتی می
 A-1002 (25)خواهـد همانگونـه کـه در قطعنامـه       از دولتهـا مـی  6همچنین در بند 

در هاي مجـاز، پـرچم آنهـا را            خواسته شد تا کشتی    IMOالمللی    سازمان دریانوردي بین  
صورت لزوم برافراشته نمایند ودر خصوص اقدامات احتیاطی متناسب براي حمایـت از   
خودشان در برابر حمالت یا اقـدامات یـا تهدیـد بـه حمـالت علیـه خـود بـه هنگـام                       

  . هاي سواحل سومالی مشورت و راهنمایی دهند رانی در آب کشتی
ا اقدامات خـود را مطـابق       خواهد ت   اي می    از همه دولتها و سازمانهاي منطقه      7در بند   

  .االشاره هماهنگ نمایند  فوق4 و 3هاي  بند
کند که مفاد این قطعنامه صرفاً در خصوص وضعیت در سـومالی               تأکید می  8در بند   

هـاي دول عـضو بـر اسـاس           شود و نباید حقوق یا تعهدات یا مسؤولیت         کار گرفته می    به
تی تحـت کنوانـسیون مزبـور در        الملل را از جمله هرگونه حقـوق یـا تعهـدا            حقوق بین 

کند کـه ایـن قطعنامـه نبایـد بـه             ویژه تأکید می    خصوص هر وضعیتی را متأثر سازد و به       
  .الملل عرفی تلقی شود عنوان ایجاد کننده حقوق بین

 قطعنامه حاضر شوراي امنیت با پیگیري گزارش خواسته شـده دبیرکـل در              9در بند   
 را بـراي بررسـی وضـعیت مربـوط دزدي     قصد خـویش ) 2008 (1816 قطعنامه  13بند  

ویژه با توجه بـه       ها در سواحل سومالی به      دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا علیه کشتی       
براي ) 2008 (1816 قطعنامه  7نماید و اختیارات مهیا شده در بند           بیان می  TFGتقاضاي  

  .نماید یک دوره اضافی تجدید می

 در خصوص مبـارزه بـا دزدي   2008  دسامبر2 مورخ   1846قطعنامه  : بند ششم 
  31دریایی

 با صدور این قطعنامه بـار دیگـر بـر تـداوم     2008 دسامبر 2شوراي امنیت در تاریخ    
نگرانــی جــدي خــویش از تهدیــد دزدي دریــایی و راهزنــی مــسلحانه در دریــا علیــه  

هاي فوري، ایمن و مؤثر بشردوستانه به سومالی، بر تهدید دزدي             هاي حامل کمک    کشتی
  

  

31. Res.SC.1846, Adopted on 3 Dec2008, The Security Council, UNO. 
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المللـی و ایمنـی مـسیرهاي دریـانوردي تجـاري و دیگـر                رانـی بـین     ایی علیه کشتی  دری
الملـل تأکیـد      هاي ماهیگیري مطابق با حقوق بـین        پذیر همچون فعالیت    هاي آسیب   کشتی
  .نمود

الملـل، همانگونـه کـه در         نماید که حقوق بـین      عالوه براین، شوراي امنیت تأکید می     
 انعکاس یافتـه، چـارچوب حقـوقی        1982امبر   دس 10کنوانسیون حقوق دریاها مصوب     

قابل اعمالی را براي مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا و همچنین دیگر                
  .فعالیتهاي واقع در اقیانوسها مقرر نموده است

شوراي امنیت ضمن اشاره به وضـعیت بحرانـی در سـومالی، عـدم توانـایی دولـت                  
زنـی و ایجـاد ایمنـی چـه در            دزدان دریایی یا گشت   در بازداشت   ) TFG(فدرال موقت   

المللی سواحل سومالی یا در آبهاي سرزمینی سومالی مـورد توجـه              آبراههاي دریایی بین  
المللی  هاي بین هاي دولت فدرال موقت سومالی براي کمک   دهد و به درخواست     قرار می 

 فـرازي از ایـن   شـوراي امنیـت در  . نمایـد  علیه دزدي دریایی در سواحل آن اشـاره مـی    
قطعنامه به صلح و ثبات در داخل سومالی، تقویت نهادهاي دولت، توسـعه اقتـصادي و                
اجتماعی و احترام به حقوق بشر و اینکه حاکمیت قـانون بـراي ایجـاد شـرایطی بـراي                   
ریشه کنی کامل دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي ساحلی سومالی ضروري             

  .یدنما باشند، تأکید می می
ها   شوراي امنیت مصمم است که وقایع دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی            

در آبهاي سرزمینی سومالی و دریاهاي آزاد سـواحل سـومالی، وضـعیت را در سـومالی                 
 .نماید المللی را در منطقه مزبور تهدید می سازد و صلح و امنیت بین وخیم تر می

 بنـد   20کند و در       فصل هفتم منشور عمل می     شوراي امنیت در این قطعنامه براساس     
  :دارد الزاماتی را اعالم می

هـا در آبهـاي       ـ محکومیت اعمال دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه کـشتی             1
  .نماید سرزمینی و دریاهاي آزاد سواحل سومالی را تکرار نموده و ابراز تأسف می

 گروه نظارت بـر  2008نوامبر  20هاي ملحوظ در گزارش    ـ نگرانی خود را از یافته     2
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سومالی بـیان مـی دارد که افزایش پرداخـت بـاج بـه رشـد دزدي دریـایی در سـواحل              
انـد    خـواهی موفـق شـده       سومالی دامن زده است، زیرا که دزدان دریایی بااستفاده از باج          

  .ها دالر ازکشورهاي دیگر اخاذي نمایند میلیون
 و راهنمایی بـه   در ارائه توصیه) IMO(مللی ال  ـ از تالشهاي سازمان دریانوردي بین     3

هـا جهـت پیـشگیري و سـرکوب دزدي دریـایی و راهزنـی                 صنعت کشتیرانی و دولـت    
هاي مناسـب و قابـل اسـتفاده بـراي همـه              مسلحانه در دریا و مهیا نمودن این راهنمایی       

المللـی کـه در سـواحل سـومالی فعالیـت             رانـی بـین     هاي عضو و به جامعه کشتی       دولت
  .کند نمایند، استقبال می می

خواهد در همـکاري با صنعت کشتی رانـی، صنعت بـیمه و سازمان             ـ از دولتها می   4
هـاي آنهـا را       هاي مجاز اجـازه دهنـد تـا پـرچم           به کشتی ) IMO(المللی    دریانوردي بین 

متناسب با مشاوره و راهنمایی در خصوص اجتناب، فـرار و اقـدامات و فنـون دفـاعی                   
که حمله یا تهدید به حمله به هنگـام کـشتیرانی در آبهـاي                ایند، در صورتی  برافراشته نم 

  .ساحلی سومالی رخ دهد
هـاي فنـی را       خواهد تـا کمـک       می IMOها و سازمانهاي ذینفع از جمله         ـ از دولت  5

هاي ساحلی نزدیک آن براساس درخواست آنهـا مهیـا سـازند تـا                براي سومالی و دولت   
ین امنیت ساحلی و دریانوردي از جملـه مبـارزه بـا دزدي             توانایی این کشورها در تضم    

  .دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي سومالی و سواحل نزدیک آن افزایش یابد
ـ شوراي امنیت از ابتکارات انجام شده توسط کانادا، دانمارك، فرانسه، هند، هلند،             6

 متحـد آمریکـا و همچنـین    ، ایاالت)انگلستان(فدراسیون روسیه، اسپانیا، پادشاهی متحد  
المللـی در مبـارزه بـا دزدي دریـایی در سـواحل               اي و بـین     ابتکارات سازمانهاي منطقـه   

و تـصمیم   ) 2008 (1838،  )2008 (1816،  )2008 (1814هـاي     سومالی متعاقب قطعنامه  
در مبارزه با دزدي دریایی در سـواحل سـومالی، از   ) ناتو(سازمان پیمان آتالتیک شمالی   

ویژه تصمیم مورخ     و به ) WFP(هاي برنامه جهانی غذا       فظت و همراهی کشتی   جمله محا 
 اتحادیــه اروپــا مبنــی بــر عملیــات دریــایی بــراي حمایــت از کــاروان 2008 نــوابر 10
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هـاي    آورند و نیز دیگر کشتی      هاي بشردوستانه به سومالی می       که کمک  WFPدریانوردي  
ل دزدي دریـایی و راهزنـی        ماهـه و نیـز سـرکوب اعمـا         12پذیر طی یک مـدت        آسیب

  . نماید مسلحانه در دریاهاي ساحل سومالی استقبال می
خواهد تا تالشهایـشان بـراي       اي می   ها و سازمانهاي منطقه     ـ شوراي امنیت از دولت    7

تحذیر دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي سـاحلی سـومالی در همکـاري بـا             
هـاي    المللـی، دولـت     للی، جامعه کـشتیرانی بـین     الم  یکدیگر و با سازمان دریانوردي بین     

پرچم و دولت فدرال موقت با تسهیم اطالعات از طریق کانالهاي دوجانبه یا ملل متحـد             
  . هماهنگ نمایند

خواهد تا طی سه ماه پس از تـصویب ایـن قطعنامـه در خـصوص                  ـ از دبیرکل می   8
ل سـومالی از جملـه      المللـی در سـواح      راههاي تضمین امنیت بلندمدت دریانوردي بـین      

 بـه سومــالی و همـاهنگی احتمـالی و           WFPهاي دریـانوردي      امنیت بلندمدت محموله  
هـاي عـضو و       نـقش رهبري مـلل متحد در ایـن خصوص جـهت صف آرایـی دولـت            

اي در مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهـاي سـاحلی     سازمانهاي منطقه 
  . سومالی گزارش ارائه نماید

اي کـه تــوانایی چنـین     ها و سازمانهاي منطقـه  ـ شوراي امنیت ملل متحد از دولت  9
خواهد تا به طور فعال در مبارزه، با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه            کاري را دارنـد می   

ربـط بـا    الملـل ذي  ویژه مطابق با این قطعنامه و حقوق بـین    در دریاي ساحلی سومالی به    
 نیـروي دریـایی و هواپیماهـاي نظـامی، از طریـق اشـغال و           هاي وابسته بـه     اعزام کشتی 

ها، بر تـسهیالت و دیگـر تجهیـزات مـرتبط مـورد اسـتفاده در                  ها، کشتی   جابجایی قایق 
ارتکاب به دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی یا اینکه زمینه معقـولی               

بـدیهی اسـت شـوراي    . دهایی دارند، اقدام نماینـ  براي مظنون شدن جهت چنین استفاده  
ها، تسلیحاتی که بـه دالیـل قـوي درارتکـاب دزدي              ایشان مجوز توقیف کشتی     امنیت به 

  .نماید دریایی مورد استفاده قرارمی گیرند را صادر می
ماهه از تاریخ تـصویب ایـن       12گیرد که در یک دوره        ـ شوراي امنیت تصمیم می    10
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ر مبـارزه بـا دزدي دریـایی و راهزنـی           اي کـه د     ها و سـازمانهاي منطقـه       قطعنامه، دولت 
نماینـد،     همکاري می  TFGمسلحانه در دریاهاي ساحلی سومالی با دولت فدرال موقت          

  :بتوانند
به منظور سرکوب اعمال غیرقانونی دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه در دریـا     : الف
 دریـایی   هـاي آزاد و در خـصوص دزدي         اي منطبق با چنین اقداماتی که در دریا         به شیوه 

ربط اجازه داده شده است، وارد آبهاي سـرزمینی سـومالی             الملل ذي   براساس حقوق بین  
  .شوند
از همه ابزارهـاي مـورد نیـاز بـراي سـرکوبی اعمـال دزدي دریـایی و راهزنـی                    : ب

هـاي منطبـق بـا چنـین          هاي سرزمین سـومالی بـه شـیوه         مسلحانه در دریا در داخل آب     
الملـل    و در خصوص دزدي دریایی بر اساس حقـوق بـین          اقداماتی که در دریاهاي آزاد      

  .اجازه داده شده است، استفاده نمایند
کندکـه اختیـارات ملحـوظ در ایـن قطعنامـه صـرفاً در                ـ شوراي امنیت تأکید می    11

شـود و نبایـد بـر حقـوق یـا تعهـدات یـا                 خصوص وضـعیت در سـومالی اعمـال مـی         
ز جمله هرگونه حقوق یا تعهداتی بر       الملل ا   هاي دول عضو براساس حقوق بین       مسؤلیت

همچنین بـه طـور     . ها و تأثیر بگذارد     اساس کنوانسیون مزبور در ارتباط با دیگر وضعیت       
الملـل عرفـی      کند که این قطعنامه نباید به عنوان ایجاد کننده حقـوق بـین              ویژه تأکید می  

اقب نامه مـورخ    نماید که چنین اختیاراتی صرفاً متع       تلقی شود و عالوه براین تصدیق می      
  .مهیا شده استTFG نوابر مبنی بر اعطاي رضایت دولت فدرال موقت 20

هـایی   نماید تا براي تضمین اینکه فعالیـت  کننده تقاضا می هاي همکاري   ـ از دولت  13
دهند، اثر عملی برانکار یا تضعیف حـق عبـور             انجام می  10که آنها مطابق اختیارات بند      

گـردد    لذا مشاهده می  . الثی ندارد، گامهاي مناسبی بردارند    هاي هر دولت ث     ضرر کشتی   بی
که تأکید شوراي امنیت براین است تا اقدامات مقابله با دزدي دریـایی تـأثیري در نظـام                  

  .هاي ثالث نداشته باشد ضرر دولت حقوقی عبور بی
هاي مبتـوع     هاي پرچم بندري و ساحلی، دولت       ویژه از دولت    ها به   ـ از همه دولت   14
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هـاي بـا صـالحیت        نیان و مرتکبین دزدي دریایی و راهزنی دریایی و دیگـر دولـت            قربا
خواهد تا در تبیین صـالحیت و در          الملل یا قانون داخلی می      ربط براساس حقوق بین     ذي

تحقیق و تعقیب افـراد مـسؤل اعمـال دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه در سـواحل                    
الملـل بـشر همکـاري         از جمله حقوق بین    الملل قابل اعمال    سومالی مطابق با حقوق بین    

  .نمایند
 در مـورد سـرکوب اعمـال        1988گـردد کنوانـسیون       ـ شوراي امنیت متـذکر مـی      15

دارد تـا چنـین اعمـالی را          غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی براي طرفین مقرر مـی         
نون جرائم کیفري تلقی نموده و اعمال صالحیت نمایند و تحویل اشخاص مسؤل یا مظ             

به ضبط یا کنترل یک کشتی بوسیله زور یا تهدید به زور یا هر دو شکل دیگر ارعاب را                 
بپذیرند و از دولتهاي عضو کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنـی کـشتیرانی              

گفته کامالً انجام دهند و بـا         خواهند تا تعهداتشان را براساس کنوانسیون پیش        دریایی می 
جهت ایجاد اهلیت قضایی بـراي تعقیـب        ) IMO(المللی    ریانوردي بین دبیرکل سازمان د  

موفق اشخاص مظنون به دزدي دریایی یا راهزنی مسلحانه در دریاهاي ساحلی سومالی             
  .همکاري نمایند

نماینـد تـا       تقاضا می  TFGاي همکاري کننده با       هاي منطقه   ها و سازمان    ـ از دولت  16
 ماه از پیشرفت اقدامات انجام گرفته در اجراي 9شوراي امنیت و دبیرکل را ظرف مدت  

  .  این قطعنامه مطلع سازند10اختیارات ملحوظ در بند 
 مـاه از تـصویب ایـن قطعنامـه شـوراي          11نماید تا ظـرف       ـ از دبیرکل تقاضا می    17

امنیت را از اجـراي ایـن قطعنامـه و از وضـعیت مربـوط بـه دزدي دریـایی و راهزنـی                       
  .مینی و دریاهاي آزاد در سواحل سومالی مطلع سازدمسلحانه در آبهاي سرز

  2008 دسامبر 16 مصوب 1851قطعنامۀ:بند هفتم 
، 1844،  1838،  1816،  1814( هـاي پیـشین خـود         شوراي امنیت با تأکید بر قطعنامه     

درمورد وضعیت سومالی، بار دیگر شدیداً نگرانی خود را افـزایش تأسـف بـار                ) 1846
دارد و    اهزنی مسلحانه در سواحلی دریـایی سـومالی اعـالم مـی           وقایع دزدي دریایی و ر    
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تـر   تـر و متهورانـه   گردد که حمالت دزدان دریایی در سواحل سومالی پیچیـده    متذکر می 
به ویژه آنچه که بـا ربـودن        . تر گشته است      شده و قلمرو جغرافیایی اقدامات آنان وسیع      

هاي ناموفق    سواحل کنیا و تالش    مایل دریایی از     500در   » M/Vسیروس استار   « کشتی  
و باور نکردنی بعدي آنان در شرق تانزانیا، شوراي امنیت را برآن داشت تا ضمن احترام                
به حاکمیت، یکپارچگی سـرزمینی، اسـتقالل سیاسـی و وحـدت سـومالی، بـر حقـوق                  
سومالی در رابطه با منابع طبیعی سـاحلی از جملـه حـق مـاهیگیري مطـابق بـا حقـوق                     

مجدداً تأکید نماید و بار دیگر در چارچوب حقوق قابل اعمال براي مبارزه بـا               الملل    بین
هـا،    هاي انجام شده در اقیـانوس       دزدي دریایی، راهزنی مسلحانه در دریا و دیگر فعالیت        

.  انعکـاس یافتـه، تأکیـد نمـوده اسـت          1982همانگونه که در کنوانسیون حقوق دریاهـا        
 (TFG)هاي متعـدد دولـت فـدرال موقـت            واستشوراي امنیت در این قطعنامه به درخ      

نماید و از آغاز   المللی در مبارزه با دزدي دریایی در سواحل آن اشاره می            براي کمک بین  
عملیات موسوم به آتاالنتاي اتحادیۀ اروپا در مبارزه با دزدي دریایی در سواحل سومالی              

شـوراي  . نمایـد   بال می پذیر که عازم سومالی هستند، استق       هاي آسیب   و حمایت از کشتی   
و دیگـر   ) نـاتو   (هاي سازمان پیمان آتالنتیـک شـمال          امنیت همچنین بار دیگر از تالش     

کشورهایی که در ظرفیت ملی خود براي سرکوبی دزدي دریـایی در سـواحل سـومالی                
  .نماید نمایند، استقبال می اقدام می

 نماینـدة ویـژة     هـاي مـصر، کنیـا و        شوراي امنیت همچنین از ابتکارات اخیر دولـت       
 بـه   (UNODC)دبیرکل براي سومالی و دفتر ملل متحد در زمینـۀ جـرم و مـواد مخـدر                  

منظور اتحاذ اقدامات مؤثري براي اصالح علل، امکانات بـالقوة وقـایع دزدي دریـایی و       
راهزنی مسلحانه در سواحلی سومالی استقبال نموده و بر نیـاز بـه عملیـات ضـد دزدي                  

ل و آینده که به نحو مؤثري فعالیتهاي خـود را هماهنـگ نماینـد،    دریایی در زمانهاي حا 
  .نماید تأکید می

شوراي امنیت با ابراز نگرانی از اینکه عدم توانایی، فقدان قانون داخلـی و شـفافیت                
در خصوص اینکه چگونه از دست دزدان دریایی پس از دستگیري آنها خالصه شـوند،               
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ن دریایی در سواحل سومالی را با مانع مواجه سـاخته           المللی قاطعانۀ علیه دزدا     اقدام بین 
اي از موارد منتهی به آزادي دزدان دریایی بدون مواجه شدن بـا عـدالت                 است و در پاره   

 در خـصوص سـرکوب اقـدامات        1988شورا بـا تکـرار اینکـه کنوانـسیون          . شده است 
انگـاري    را جـرم  خواهد تا ایـن اقـدامات         غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي از اعضاء می      

نموده و اعمال صالحیت نمایند و تسلیم افراد مسؤول یا مظنون بـه توقیـف یـا اعمـال                   
شـوراي  . واسطۀ زور یا تهدید یا دیگر اشکال ارعـاب را بپذیرنـد             کنترل بر یک کشتی به    

امنیت مصمم است که وقایع دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه دردریا و آبهـاي سـاحلی         
المللـی    الی را و خیم تـر نمـوده و بـه تهدیدصـلح و امنیـت بـین                 سومالی وضعیت سوم  

  .انجامد درمنطقۀ مزبور می
  :لذا براساس فصل هفتم منشورملل متحد

هـا در آبهـاي      مجدداً همۀاقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه علیـه کـشتی           -1
  .کند ساحلی سومالی را محکوم و تقبیح می

نماید تا به     توانند درخواست می    المللی که می     و بین  اي   ازدولتها، سازمانهاي منطقه   -2
طورفعاالنه درمبارزه علیه دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه درآبهـاي سـواحل سـومالی              

الملـل اقـدامات مقتـضی را ازطریـق            و حقـوق بـین     1846مطابق این قطعنامه و قطعنامۀ    
 ازطریـق توقیـف و      هاي نیروي دریایی و هواپیماي نظامی و همچنـین          کارگیري کشتی   به

ها و تسلیحات و دیگرتجهیزات مـرتبط مورداسـتفاده درارتکـاب             ها، کشتی   تصرف قایق 
دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه درآبهاي ساحلی سومالی یا اینکه ظـن قـوي بـرچنین                

 .اي وجود دارد را اعمال نمایند استفاده

بـا دزدي دریـایی     اي کـه درسـواحل سـومالی           از همۀ دولتها و سازمانهاي منطقه      -3
ها و ترتیبات خاصـی باکـشورهایی کـه           کند تا با انعقاد توافقنامه      نبردمی کنند دعوت می   

تمایل دارند دزدان دریـایی را بازداشـت نمـوده و افـسران نیـروي انتظـامی خـودرا بـه                  
 .منظورتسریع درامر بازرسی و تعقیب افراد بازداشت شده مستقر نمایند

اي که در سواحل سومالی با دزدي دریـایی نبـرد             ي منطقه  همۀ دولتها و سازمانها    -4
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 را به منظورهمـاهنگی     "المللی  سازوکار همکاري بین  "نماید تا یک      کند را تشویق می     می
اقدامات خود درخصوص همۀ ابعاد مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه درآبهاي             

ک دفترمبـارزه بـا جـرم مـواد         اي را باکمـ     ساحلی سومالی ایجاد نمایند و توانایی منطقـه       
هـا مطـابق کنوانـسیون        مخدر ملل متحد افزایش دهند و ترتیبات مؤثر حفاظت از کشتی          

 . را تدارك ببیندSUA و کنوانسیون1982حقوق دریاها 

گیرد کـه بـراي یـک دورة دوازده            این قطعنامه تصمیم می    6 شوراي امنیت در بند    -5
اي کـه درمبـارزه علیـه         ها و سازمانهاي منطقه   ، دولت 1846ماهه از تاریخ تصویب قطعنامۀ    

نمایند، متعاقب یادداشـت      دزدي دریایی و راهزنی درآبهاي ساحلی سومالی همکاري می        
توانـد همۀاقـدامات ضـروري کـه درسـومالی            پیشین دولت فدرال موقت به دبیرکل، می      

 .کارببرند مناسب است، به

خواهـد تـا بـا تقویـت           مـی   همچنین ازهمه دولتها با کمک دولت فدرال موقـت         -6
ریزي،تـسهیل   توانمندي عملیاتی خود، همه کسانی را که از سرزمین سومالی براي برنامه          

یا انجام اقدامات مجرمانه دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه اسـتفاده کننـد، محاکمـه                  
  .نمایند
  دسـامبر  11المللی دزدي دریایی کـه در          از اعالمیه صادره از طرف کنفرانس بین       -7
نمایـد    نماید و دول عضو را تشویق می         در نایروبی کنیا برگزار گردید، استقبال می       2008

ربط در منطقه در مبارزه با دزدي دریایی از جملـه          تا براي ارتقاي توانمندي دولتهاي ذي     
  .ظرفیتهاي قضایی کار کنند

چنـین  خواهد تا با تشریک مساعی با صنایع کشتیرانی و بیمـه و هم               از دولتها می   -8
المللی بهترین راهکارهاي اجتناب از مواجهـه،فرار ودفـاع را بـه              سازمان دریانوردي بین  

هنگام مورد حمله قرار گرفتن و یا زمان دریانوردي در آبهاي سواحل سـومالی بررسـی                
هاي خـود   خواهد تا شهروندان وکشتی عالوه بر آن از دولتها می    .نموده ومشورت نمایند    

ی متعاقـب اقـدام دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه در دریـا و                 را براي بازرسی قضای   
  .رهاندن از اسارت آماده سازند
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   شوراي امنیت1851و1846هاي  آثار حقوقی قطعنامه: فصل چهارم

ـ گسترش قلمرو مکانی مبارزه با دزدي دریایی از دریاي آزاد به            1گفتار  
  دریاي سرزمینی و خشکی

 ژنـو و  1958 کنوانسیون دریاهاي آزاد 19ح ماده همانگونه که در فصل اول در تشری    
 مونتگوبی مطـالبی ذکـر    1982 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها       105نیز ماده   

اي هـستند، بـه       هـا در واکـنش بـه دزدي دریـایی داراي صـالحیت گـسترده                شد، دولت 
کـشوري  یا هر جاي دیگر خارج از صالحیت هر         » دریاي آزاد «هر دولتی در    "که    طوري

تواند یک کشتی یا هواپیماي راهزن، یا یک کشتی یـا هواپیمـایی را کـه بـا راهزنـی                      می
گرفته شده و تحت کنترل راهزنان است را توقیف و اشـخاص را دسـتگیر و امـوال در                   

انـد،   دادگاههـاي کـشوري کـه توقیـف را انجـام داده     . کشتی یا هواپیما را توقیف نمایند  
تواننـد    شوند تصمیم بگیرند و همچنـین مـی         ایی که اعمال می   توانند در مورد مجازاته     می

شود، تعیین کننـد، مـشروط        اقداماتی را که در مورد آن کشتی، هواپیما یا اموال اتخاذ می           
  . "32به این که حقوق اشخاص ثالث به حسن نیت رعایت گردد

دهـد کـه در حقـوق معاهـداتی           نگاهی اجمالی به مفاد این مواد تصریحاً نـشان مـی          
هر جـاي   «و  » دریاي آزاد «مربوط به دزدي دریایی قلمرو تعیین شده جهت مبارزه با آن            

باشد و علت این تعیین قلمرو علمیـاتی فـارغ            می» دیگر خارج از صالحیت هر کشوري     
االشاره ارتکاب    از اینکه عمدتاً اقدامات دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در مناطق فوق           

م تعارض صالحیتی مبارزه با دزدي دریایی با حاکمیت ملـی           یابد بیشتر به منظور عد      می
  .باشد دولتها می

 آن با اتخاذ تصمیم اعالم 10 شوراي امنیت که در بند   1846حال با تصویب قطعنامه     
توانند به منظور سرکوبی اعمال دزدي دریایی و          اي می   دولتهاو سازمانهاي منطقه  : دارد  می

  

  

مـصوب  (الملـل دریاهـا، کنوانـسیون حقـوق دریاهـا             پور نوري منصور و حبیبی محمد، حقوق بین       . 32
 90، ص 1385، مرکز ملی اقیانوس شناسی، سال 1982
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اي سـازگار بـا       هاي سرزمینی سومالی شوند و به گونه       راهزنی مسلحانه در دریا وارد آب     
الملـل مربـوط      چنین اقداماتی که در دریاهاي آزاد مجاز تلقی شده براساس حقوق بـین            

تواننـد در     اي مـی    هـا و سـازمانهاي منطقـه        همچنـین دولـت   ).  الف 10بند  (رفتار نمایند   
زاد مجاز تلقـی شـده،      هاي سرزمین سومالی سازگار با چنین اقداماتی که در دریاي آ            آب

الملل از همه ابزارهاي الزم جهت سرکوب اعمـال دزدي دریـایی و               براساس حقوق بین  
نکتۀقابل تأمل امنیت که چنـین اقـداماتی درچـارچوب          . راهزنی مسلحانه استفاده نمایند   

  .هاي اول ثالث تأثیربگذارد بایست برعبوربی ضرر کشتی مبارزه با دزدي دریایی نمی
مالی این بند قطعنامه به وضوح مـشخص اسـت کـه قلمـرو عملیـاتی                در بررسی اج  

 بـه   "دریاي آزاد و مناطق خارج از صـالحیت هـر کـشوري           "مبارزه با دزدي دریایی از      
. باشد، گـسترش یافتـه اسـت         که تحت حاکمیت کشورها می     "هاي سرزمینی   آب"داخل  

ت و خـالق    هرچند به تصریح قطعنامۀ موصوف چنین تضمینی فقط بـراي سـومالی اسـ             
 منـشور ملـل متحـد کـه مقـرر           2 ماده   7حقوقی عرفی نیست ولی با عنایت به مفاد بند          

دارد تـا در       هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی             ":دارد  می
ها قرار دارد دخالت نمایـد و اعـضاء           اموري که اساساً در قلمرو صالحیت داخلی دولت       

 که چنین مسائلی را براي حل و فصل تابع مقررات این منشور قـرار             کند  را نیز ملزم نمی   
بینی شـده در اصـل هفـتم لطمـه اي      دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهري پیش 

 ماده 7رسد این تصمیم شوراي امنیت نقض آشکار بند      به نظر می   33".وارد نخواهد آورد  
المللی به منظـور سـرکوب        مانهاي بین  منشور باشد زیرا که اوالً ورود هر دولت و ساز          2

اعمال دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در آبهاي سرزمینی سومالی مداخلـه در امـوري               
هـا قـرار دارد و ایـن فراخـوان            باشد که اساساً در قلمـرو صـالحیت داخلـی دولـت             می
هـاي دیگـر بـاب جدیـدي در           اي و دولـت     المللی جهت مداخله سـازمانهاي منطقـه        بین

 در امور داخلی کشورها ایجاد مینماید که البته شوراي امنیت قبالً تحـت عنـوان                مداخله
  

  

المللی حقوق بشر، قسمت اول ، اسناد جهانی، چـاپ دوم،             امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین     . 33
  .37، ص 1385مرکز چاپ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 
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 ماده 7مداخله بشردوستانه در منازعات کوزوو، عراق و افغانستان رعایت استلزامات بند       
دوماً این که هنگامی که بحرانی به مرحلـه تهدیـد علیـه             . منشور را نادیده گرفته است       2

توانـد بـر اسـاس فـصل شـشم         سیده باشد، شوراي امنیت می    المللی ر   صلح و امنیت بین   
منشور اقدام نماید و اگر چنانچه بحرانی بدان مرحله نرسیده باشد، مداخله ملل متحد به            

همچنین ارسال هر گونـه کمـک انـساندوستانه در          .  خواهد بود  2 ماده   7منزله نقض بند    
 مجمـع عمـومی     182/46 بایـد بـر اسـاس قطعنامـه          WFPهاي غذایی     چارچوب کمک 

هاي انساندوستانه، باید اصول انسانی و        طبق این قطعنامه در اعطاي کمک     . صورت گیرد 
طرفی مراعات شود و حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت کشور دریافت کننده کمک               بی

رسد این اعطاي صالحیت گـسترده بـه دیگـر            به نظر می  . باید کامالً محترم شمرده شود    
اي در سرکوب دزدي دریـایی و راهزنـی دربـایی در دریـاي                قهدولتها و سازمانهاي منط   

هاي سواحل سومالی، حاکمیت و تمامیت ارضی و وحدت کشور سومالی             سرزمینی آب 
ضمن اینکه اقدام شوراي امنیت بر اساس فصل هفتم منـوط بـه طـی               . نماید  را نقض می  

  .باشد اقدامات مندرج در فصل ششم نیز می

  المللی توسط خود سومالی مجامع بیندرخواست کمک از: گفتاردوم
دولت «از طرف دیگر با عنایت به فروپاشی نظام دولتی در سومالی و ظهور وضعیت              

زیرا کـه  . المللی سومالی قابل انتقاد است  درخواست کمک بین(Failed state)یا » ناتوان
لی المل اوالً در سومالی حکومت مرکزي وجود ندارد که مشروعیت درخواست کمک بین

اي در دریـاي      داشته باشد، دوماً اینکه مداخله نظامی سایر کشورها و سـازمانهاي منطقـه            
ثباتی و مداخله بیشتر بیگانگـان در         سرزمینی این کشور در مبارزه با دزدي دریایی به بی         

از طرفـی مفتـوح نمـودن چنـین بـابی در گفتمـان              . گردد  امور داخلی سومالی منجر می    
جویانه شوراي امنیت ملـل متحـد در          ر تأیید اقدامات مداخله   شوراي امنیت به وضوح د    

ها بوده و لـذا رویـه ایـن شـورا در تـضییق                اموري است که ذاتاً در صالحیت حاکمیت      
هـا در موضـوعات مختلـف تحـت عنـاوین مداخلـه بـشردوستانه، مبـارزه بـا                    حاکمیت

 منـشور بـا   2ه  مـاد 7تفسیر موسع شوراي امنیت از بند   ... تروریسم، نقض حقوق بشر و    
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همچنین با عنایت بـه مفـاد       . باشد   در تضاد می   2 ماده   1ویژه بند     روح حاکم بر منشور به    
الملـل راجـع بـه روابـط          اصول حقوق بـین   " مجمع عمومی در خصوص    2625قطعنامه  
هـیچ دولـت یـا گروهـی از دولتهـا حـق ندارنـد مـستقیماً یـا                 :  که اشعار دارد   "دوستانه

نتیجتـاً  . ها مداخلـه نماینـد      ه باشد، در امور داخلی دیگر دولت      غیرمستقیم به هر دلیلی ک    
مداخله نظامی و دیگر اشکال مداخله یا تالش براي تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه               

. باشـد   الملـل مـی     عناصر سیاسی، اقتصادي و فرهنگی آن، به منزلـه نقـض حقـوق بـین              
اخله در امـور داخلـی دولتهـا    شود که اگر چه سازمان ملل از مد ترتیب مالحظه می   بدین

منع شده است، هیچکدام از ارکان سـازمان ملـل بـراي تفـسیر و تـشخیص معیارهـاي                   
  34.ها تعیین نشده است صالحیت داخلی دولت

دریـایی  (اي    المللی، منطقه   گسترش صالحیت سازمانهاي بین   : گفتار سوم 
  در مبارزه با دزدي دریایی ) و غیردریایی

المللـی    اي به سازمانهاي بـین      هاي گسترده   طعنامه صالحیت در بندهاي مختلف این ق    
جهت مبارزه با   (EU)، اتحادیه اروپا    NATOاي همچون     ، سازمانهاي منطقه  IMOهمچون

 .دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي سومالی و سواحل آن داده شده است

  المللی الف ـ سازمانهاي بین
ــدهاي   ــل متحــد در بن ــارات و  18 و 5 و 3شــوراي امنیــت مل ــه اختی ــن قطعنام  ای

محول نمـوده  ) IMO(المللی دریانوردي     هاي وسیعی را مستقیماً به سازمان بین        مأموریت
هـا و     خواهد تا توصیه     می IMO این قطعنامه شوراي امنیت ملل متحد از         3در بند   . است

وب هـا جهـت پیـشگیري و سـرک          هاي الزم را به صنعت کشتیرانی و به دولت          راهنمایی
که ایـن     دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا انجام داده و به هنگام نماید ،به طوري              

المللـی کـه در       رانـی بـین     هاي عضو و جامعه کـشتی       ها سریعاً براي همه دولت      راهنمایی
  

  

میرزایی ینگجه، سعید ، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملـل متحـد، دفتـر مطالعـات سیاسـی و                    . 34
  .28، ص 1372المللی، سال  بین
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 قطعنامـه حاضـر     5در بند   . نمایند قابل استفاده باشد     هاي ساحلی سومالی فعالیت می      آب
هاي فنـی الزم را       خواهد تا کمک     می IMOنفع از جمله      مانهاي ذي شوراي امنیت از ساز   
هاي ساحلی نزدیک آن بر اساس درخواسـت آنهـا جهـت ارتقـاء            براي سومالی و دولت   

ظرفیت و توانمندي این دولتها به منظور تضمین امنیت دریایی و ساحلی، شامل مبـارزه               
 خطـوط سـاحلی نزدیـک آن      با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي سومالی و         

 ایـن قطعنامـه از ابتکـارات سـازمانهاي          6شـوراي امنیـت سـپس در بنـد          . فراهم نماید 
 و 1816، 1814المللی در مقابله با دزدي دریایی در سواحل سومالی مطابق قطعنامـه       بین

خواهـد تـا شـورا را در           می IMO آن از دبیرکل     18سپس در بند    . کند   استقبال می  1838
نماید با توافق همه دولتهاي متأثر، در         قضایایی که توجه وي را جلب می      خصوص اصل   

اي و دو جانبـه موجـود در خـصوص            هاي همکاري منطقه    نامه  جریان بگذارد و موافقت   
  .وضعیت مربوط به دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه را به موقع مورد توجه قرار دهد

راي امنیـت بـا لحـاظ نمـودن     همانگونه که در بندهاي مختلف مالحظه گردیـد شـو     
اي را بـه ایـن        هاي گـسترده     در تأمین امنیت دریایی مأموریت     IMOصالحیت تخصصی   

همانگونه که در مبحث مربـوط بـه ایـن سـازمان            . المللی محول نموده است     سازمان بین 
 تـأمین   IMOالمللی بحث شد، کارکرد تخصصی و مـسؤولیت منـسجم و یکپارچـه                بین

در این راسـتا اعمـال دزدي دریـایی و راهزنـی مـسلحانه علیـه                .امنیت دریانوردي است  
المللی ایجاد     و به طور کلی براي کشتیرانی بین       IMOاي را براي      ها نگرانی فزاینده    کشتی

لذا به منظور مبارزه با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه و نیز سرکوب ایـن             . نموده است 
هـا و تـسهیالت دریـایی در     امنیـت کـشتی   تدابیري براي بهبود   2002اعمال، در دسامبر    

IMO     که در چارچوب ایـن تـدابیر، تـأمین امنیـت دریـایی                به تصویب رسیده به طوري
 بـه   2002تدابیر امنیتـی اجبـاري کـه در دسـامبر           .  تلقی شده است   IMOمسؤولیت مهم   

امنیـت حیـات در     "هایی بود کـه بـه کنوانـسیون           اي از اصالحیه    تصویب رسید مجموعه  
المللـی    هاي بـین    اي از کد    این تدابیر مشتمل بر مجموعه    .  اعمال شد  1974صوب   م "دریا

هـا تعیـین      باشند که براي امنیت تـسهیالت بنـدري و کـشتی             می ISPSجدید موسوم به    
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المللی امنیـت تـسهیالت بنـدر و کـشتی در واقـع               هاي بین   شایان ذکر است کد   . اند  شده
هـا و تـسهیالت بنـدري         به تهدید کشتی  مجموعه اقدامات جامعی هستند که در واکنش        

که رژیـم امنیتـی       اند، به طوري     سپتامبر به ایاالت متحد انجام پذیرفته      11پس از حمالت    
الزم بـه   .االجـرا شـد      الزم 2004جامع مزبور براي کـشتیرانی بـین الملـی در اول ژوالي             

رتقـاء   اقـدامات ویـژه بـراي ا     12 و   11 از طریق فصول     ISPSهاي    یادآوري است که کد   
. شـوند   اجرا می ) SOLAS(المللی امنیت حیات در دریا        امنیت دریایی در کنوانسیون بین    

  اي ـ بخش توصیه2ـ بخش اجباري 1باشند  ها داراي دو بخش می این کد
تعهـد  ) SOLAS(المللی امنیت حیات در دریا    تنها دولتهاي متعاهد به کنوانسیون بین     

  . را دارندISPSهاي  قانونی جهت رعایت الزامات کد
 ملزم IMOها را به همکاري با   دولت15 و 7 و  4همچنین شوراي امنیت در بندهاي      

خواهد تا با     ها می    این قطعنامه شوراي امنیت از دولت      4که در بند      به طوري . نموده است 
هاي مجاز اجازه دهند تا در         به کشتی  IMOهمکاري با صنعت کشتیرانی، صنعت بیمه و        

حمله یا حمله به هنگام دریانوردي در آبهاي ساحلی سومالی متناسب           صورت تهدید به    
با توصیه و راهنمایی در زمینه فنون دفاعی، اجتناب و فرار، پـرچم آنهـا را برافراشـته و                   

 ایـن قطعنامـه شـوراي امنیـت از دولتهـا و             7همچنین در بنـد     . اقداماتی را اتخاذ نمایند   
ا و اقدامات خود را به منظور مقابلـه بـا اعمـال             خواهد تا تالشه    اي می   سازمانهاي منطقه 

دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاي ساحلی سـومالی در همکـاري بـا یکـدیگر،                
IMO   هاي پرچم و      المللی، دولت    ،جامعه کشتیرانی بینTFG     هماهنگ نمایند و همچنین 

 سـرکوب  هـاي عـضو کنوانـسیون        قطعنامه مزبور نیز شوراي امنیت از دولـت        15در بند   
خواهد تا به منظور       می SUA موسوم به    1988اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي      

 به منظور ایجـاد  IMOاجراي کامل تعهدات خود براساس کنوانسیون مزبور با دبیرکل و      
ظرفیت و امکانات قضایی جهت تعقیب موفق افراد مظنون به دزدي دریـایی و راهزنـی                

  . سومالی همکاري نمایندمسلحانه در دریاي ساحلی
 هم بـه طـور مـستقیم و بـه طـور غیرمـستقیم               IMOگردد    که مالحظه می    همانطوري
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باشد و حوزه همکـاري کـشورها و         شوراي امنیت ملل متحد می     1846مخاطب قطعنامه   
 به حدي گـسترده و وسـیع اسـت کـه از خـدمات فنـی و                  IMOاي با     سازمانهاي منطقه 

دابیر امنیتی معطوف به مبارزه با دزدي دریـایی را شـامل            اي تخصصی گرفته تا ت      مشاوره
المللـی    بدیهی است اعطاي چنین اختیارات و صالحیتی بـه یـک سـازمان بـین              . شود  می

البته رویکـرد تخصـصی ایـن سـازمان بـا           . تخصصی خصوصی مسبوق به سابقه نیست     
ي گوناگون  ها  هاي مختلف در کمیته ایمنی دریاي و نیز تصویب قطعنامه           صدور بخشنامه 
 در محکومیت دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه و نیز ارجاع مـوارد             IMOتوسط مجمع   

المللی به شوراي امنیت ملل متحد حکایـت از ایـن دارد              تهدید کننده صلح و امنیت بین     
المللی مبنـا و    تصمیمات این نهاد تخصصی بین(Quasi judicial)قضایی  که ماهیت شبه

راي امنیت شده تا تصمیمات خود را قاطعانه بر اساس آنهـا بـه              مرجع اعتباري براي شو   
تـوان در تـصمیمات آژانـس         مـشابه ایـن رونـد را مـی        . المللی تحمیل نمایـد     جامعه بین 

المللـی بـا      المللی انرژي اتمی در ارجـاع مـوارد تهدیـد کننـده صـلح و امنیـت بـین                    بین
  .استدالالت و استنادات فنی نام برد

اي و ابــراز خوشــحالی شــوروي امنیــت از تقــسیم نــاتوان  هب ـ ســازمانهاي منطقــ 
 16، 9، 8، 7، 6ها در سواحل سومالی شوراي امنیـت در بنـدهاي      اسکورت کردن کشتی  

اي   اي را بـه سـازمانهاي منطقـه         هـا و اختیـارات گـسترده        قطعنامه یاد شده نیز صالحیت    
نیـت از ابتکـارات    ایـن قطعنامـه شـوراي ام      6کـه در بنـد        به طوري . واگذار نموده است  

 1838 و 1816، 1814هاي  اي در مقابله با دزدي دریایی مطابق قطعنامه        سازمانهاي منطقه 
در مقابلـه بـا دزدي دریـایی در    ) نـاتو (و نیز تصمیمات سازمان پیمان آتالنتیک شـمالی    

ویـژه    و به ) WFP(هاي برنامه جهانی غذا       سواحل سومالی از جمله با محافظت از کشتی       
 اتحادیه اروپا براي آغاز عملیات نیروهـاي دریـایی در           2008 نوامبر   10م مورخ   از تصمی 

هاي بشردوستانه به سـومالی هـستند و           که حامل کمک   WFPحفاظت از کاروان دریایی     
 و همچنـین از     2008 مـاه از دسـامبر       12پـذیر طـی مـدت         هـاي آسـیب     نیز دیگر کشتی  

دریاهاي سواحل سومالی استقبال و     سرکوب اعمال دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در         
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همانگونه که پیداست دامنۀ شمول سرکوب دزدي دریـایی بـر سـایر             . نمایند  حمایت می 
 ایـن   7سپس در بند    . باشد  پذیر از آثار این قطعنامه می       هاي آسیب   فعالیتها از جمله کشتی   

ع و مقابلـه  خواهد تا اقدامات و تالشهایی را جهت من     اي می   قطعنامه از سازمانهاي منطقه   
با دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي سواحل سومالی را با همکاري یکـدیگر      

 و با تسهیم اطالعـات از       TFGهاي پرچم و      المللی، دولت   ، جامعه کشتیرانی بین   IMOو  
 قطعنامـه بـر   8پس از آن در بنـد  . طریق کانالهاي دو جانبه با ملل متحد هماهنگ نمایند    

 بـه   WFPمتحد در راستاي تأمین امنیت بلندمدت کاروانهاي دریـایی          نقش رهبري ملل    
اي در مبـارزه بـا دزدي         سومالی و تجدید سازماندهی مجدد دولتها و سازمانهاي منطقـه         

شوراي امنیـت در  . کند دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاهاي سواحل سومالی تأکید می   
 که توانایی و ظرفیـت چنـین اقـدامی را           اي   قطعنامه حاضر نیز از سازمانهاي منطقه      9بند  

خواهد تا فعاالنه علیه دزدي دریایی و راهزنی مـسلحانه در دریاهـاي سـواحل              دارند می 
ربـط از طریـق اعـزام         الملـل ذي    ویژه مطابق با این قطعنامـه و حقـوق بـین            سومالی و به  

هـا،     قـایق  هاي نیروي دریایی و هواپیماهاي نظامی و نیز از طریق تصرف و انتقال              کشتی
ربط دیگر که در ارتکاب بـه دزدي دریـایی و             ها، تسلیحات و دیگر تجهیزات ذي       کشتی

 16در بنـد    . راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی مورد استفاده قرار گرفته، نبـرد نماینـد            
کنند خواسته شده تا شوراي   همکاري می  TFGاي که با      این قطعنامه از سازمانهاي منطقه    

 مـاه از پیـشرفت اقـدامات اتخـاذي تحـت اختیـارات        9 را ظرف مدت     امنیت و دبیرکل  
  . مطلع نمایند10اعطایی در بند 

اي   شود در آنها بر سـازمانهاي منطقـه         همانگونه که از بندهاي موارد اشاره مستفاد می       
بـه هـر حـال نـاتو،        . اطالق کلی شده و لذا دریایی و غیردریایی بودن آنان مستتر اسـت            

شوند که صراحتاً شوراي امنیت       اي محسوب می     جمله سازمانهاي منطقه   اتحادیه اروپا از  
به آنها اشاره نموده است و ظاهراً قرار است که سازمان امنیت اروپا هـم در ایـن زمینـه                    

اي، فراخـوانی     با عنایت به کارکردهاي مختلف سازمانهاي منطقه      . اقداماتی را انجام دهد   
یـژه بـا ابتکـاراتی کـه نـاتو در ایـن راسـتا مطـابق                 و  آنها در مقابله با دزدي دریـایی بـه        



 ...ي شورايها  قطعنامهی آثارحقوقیبررس: الملل نیمنظر حقوق بدزدي دریایی از 

 

165 

 WFPهاي برنامه جهانی غـذا         در محافظت از کشتی    1838 و   1816،  1814هاي    قطعنامه
دهد و نیز تصمیمی که اتحادیه اروپا بـراي محافظـت از کـاروان دریـایی                  انجام داده می  

WFP   هـاي    هاي بـشردوستانه بـه سـومالی هـستند و نیـز دیگـر کـشتی                  که حامل کمک
اي در    پذیر اتخاذ نموده، گواهی بر گسترش صالحیتی چنـین سـازمانهایی منطقـه              آسیب

  .حوزه امنیت و صلح جهانی است

گفتار سوم ـ گسترش همکاریهاي دو جانبه و چند جانبه محدود خارج از  
  سازمان ملل متحد جهت مبارزه با دزدي دریایی 

  الف ـ همکاریهاي دوجانبه
 ناظر بر همکاریهاي فنی دو جانبه همچون تـسهیم اطالعـات        این بخش از همکاریها   

 بنا بر درخواست    TFGاز طریق کانالهاي دو جانبه، همکاري امنیتی دو جانبه کشورها با            
آن و همکاریهاي دو جانبه سایر کـشورها بـا همـدیگر در سـرکوب اعمـال غیرقـانونی                   

 قطعنامه حاضـر  7 ـ  6 ـ  5شوراي امنیت در بند . دزدي دریایی و راهزنی مسلحانه است
  .بر چنین همکاري دو جانبه تأکید دارد

  ب ـ همکاریهاي چندجانبه محدود
هاي ساحلی سومالی     ویژه دولت   این بخش از همکاریها ناظر بر همکاریهاي دولتها،به       

هاي فنی به منظور افزایش توانمندي این کـشورها در تـضمین امنیـت                جهت ارائه کمک  
جمله مبارزه با دزدي دریایی و راهزنـی مـسلحانه در دریاهـاي       ساحلی و دریانوردي از     

 کنفرانـسی در سـطح      2008 دسـامبر    11در ایـن راسـتا در       . سومالی و سواحل آن است    
المللی    برگزار شد که در آن بر ضرورت ارتقاء همکاریهاي بین          )یانک(وزیران در نایروبی    

  .در مبارزه با دزدي دریایی تأکید شد

ــ   هــا، دفــاتر بازرگــانی و  سترش اختیــارات اتحادیــهگفتــار چهــارم ـ گ
الملـل در مبـارزه بـا         المللی و بخش خصوصی تجارت بـین        رانی بین   کشتی
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  دزدي دریایی
هاو دفاتر بازرگانی در همکـاري فنـی و         فراخوانی گسترده صنعت کشتیرانی، اتحادیه    

امی ایـن   ها در مبارزه با دزدي دریایی، ماهیـت تخصـصی و غیرنظـ              مشاورهاي با دولت  
که غالب شدن رویکرد امنیتی و مـشاوره فنـون دفـاعی              صنایع را تهدید نموده به طوري     

  .المللی ایجاد خواهد نمود مختلف سایه اي امنیتی بر فضاي تجارت بین

هاي بازرگانی و تغییـر بنیـادین در صـنعت     ـ تسلیح کشتی گفتار پنجم
  سازي کشتیرانی و کشتی
المللـی     توریـستی کـه در ناوگـان کـشتیرانی بـین           هاي بازرگانی و    بدون شک کشتی  

کنند به دلیل شاخصه ویژه آنها در حمل و نقل مسافرین و کاالهـاي تجـاري                  فعالیت می 
بـه  . اند که کارکرد تخصصی حمل و نقل و توریستی داشـته باشـند              طوري طراحی شده  

نقـل و   دیگر معنی مجموعه تجهیزات و تسهیالت مورد استفاده در آنها بـراي حمـل و                
  .سفرهاي توریستی تدارك دیده شده که الزامات خاص خود را دارد

 در افـزایش ارتقـاء      IMOهـاي فنـی       حال با صدور این قطعنامه و تأکید بر مـشاوره         
، تغییرات سـاختاري بـه منظـور        ISPSهاي ایمنی     ایمنی دریانوردي عالوه بر رعایت کد     

بدیهی است تغییر سـاختار     .ته است   افزایش امنیت کشتیرانی راامري اجتناب ناپذیر ساخ      
هـاي نظـامی، عـالوه بـر          هاي تجاري و توریستی به سمت و سوي کـشتی           کنونی کشتی 

هـاي توریـستی      تضعیف ولطمه زدن به نقش کارکردي آنان، باعث کاهش رونق فعالیت          
همچنین نظامی کردن عرصـه کـشتیرانی، تمایـل مالکـان کاالهـا را در               . گردد  دریایی می 
 ناوگان دریایی جهت حمل و نقل دریایی کاهش داده لذا بـه منظـور کـاهش                 استفاده از 

  . دهد هاي حمل و نقل سوق می میزان خطر و تهدید آنان را، به سمت سایر شیوه

  گفتار ششم ـ تعمیم تعریف تروریسم دریایی به دزدي دریایی
اعمـال   سـرکوب    1988 این قطعنامه با اشاره به کنوانسیون        15شوراي امنیت در بند     

کنـد کـه چنـین اعمـال بایـستی جـرم              غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی تأکید می      
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شـکی نیـست    . کیفري تلقی شده و کشورهاي عضو بایـستی اعمـال صـالحیت نماینـد             
تر از تعریـف دزدي دریـایی منـدرج در            رانی موسع   تعریف غیرقانونی علیه ایمنی کشتی    

  .باشد  حقوق دریاها می1982نسیون  دریاهاي آزاد و کنوا1958کنوانسیون 
لذا تمایل شوراي امنیت به گسترش حیطه شمولیت تعریف اعمال غیرقـانونی علیـه              

 حکایـت از رویکـرد ضـد        1988ایمنی کشتیرانی دریایی و بـسط و اجـراي کنوانـسیون          
 در ایاالت متحد نمـود  2001 سپتامبر 11تروریسم شوراي امنیت داشته که پس از واقعه        

بدیهی است این اشاره شوراي امنیت به یـک کنوانـسیون ضـد             . یدا کرده است  بیشتري پ 
تروریستی آغاز رهیافتی جدید از طرف شوراي امنیت نسبت به مقوله دزدي دریـایی و                

  .تعریف موسع از کنوانسیونهاي ضد تروریستی در این اثنا دارد

  گیري نتیجه
هاي صـادره از مجـامع بـین          مهربط، و نیز قطعنا     المللی ذي   بررسی کنوانسیونهاي بین  

الملی معتبر در زمینه مبارزه با دزدي دریایی حکایت از تدارك گـسترده و رونـد رو بـه                   
توافق جهانی بر صـالحیت گـسترده کلیـه         . المللی در این راستا دارد      تکامل اقدامات بین  

ال اعمـ .شود  کشورها در مبارزه با این پدیده شوم، نقطه عطفی در این زمینه محسوب می             
صالحیت سرزمینی و صالحیت شخصی و نیز گـسترش صـالحیت محـاکم در غالـب                 

المللی قرار گرفته     ربط مد نظر قرار گرفته و مورد پذیرش جامعه بین           المللی ذي   اسناد بین 
در این میان بهره گیري از کلیه امکانات الزم براي برخورد با دزدي دریایی حتـی                . است

واکـاوي سـیر تحـول حقـوق      . یـد قـرار گرفتـه اسـت       استفاده از کشتی جنگی مورد تأک     
هاي اخیرالصدور شوراي امنیت نشان از تحول         ویژه قطعنامه   الملل دزدي دریایی و به      بین

نوینی دارد که شوراي امنیت سالهاست با تفسیري موسع از منشور ملل متحـد و تحـت                 
زه بـا دزدي    عناوین مختلف ازجمله مداخله بـشردوستانه، مبـارزه بـا تروریـسم و مبـار              

شـکی نیـست کـه      . نماید  دریایی در امور داخلی کشورهاي عضو ملل متحد مداخله می         
 مـاده   7االشعار با روح حاکم بر بند         اقدامات و تصمیمات موصوف در متن قطعنامه فوق       

نمایـد،     منشور که سازمان ملل متحد را از مداخله در امور داخلـی کـشورها منـع مـی                  2
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المللـی ملـل      ن تصمیماتی توسط رکن حافظ صلح و امنیت بـین         اتخاذ چنی . منافات دارد 
المللـی دریـایی و       هـاي سـازمانها و نهادهـاي بـین          واسطه گـسترش صـالحیت      متحد به 

غیردریایی به تضییق حاکمیت کشورها از یک طرف و از طرف دیگر به امنیتی و نظامی                
مجـامع حقـوقی    شـک عـدم واکـنش         بی. انجامد  المللی می   رانی بین   نمودن فضاي کشتی  

گیري دولتهاي عضو ملل متحـد نـسبت بـه رویـه اتخـاذي شـوراي                  المللی و موضع    بین
گـذارد و     امنیت، دست این رکن دائمی ملل متحد را در گسترش اختیارات خود باز مـی              

تداوم چنین وضعیتی به تحدید هرچه بیشتر حق حاکمیت ملی کـشورهاي عـضو ملـل                
لذا شایسته اسـت همـه مجـامع علمـی حقـوقی            . رددگ  متحد و البته تهدید آن منتهی می      

هـا و پیامـدها و    المللی و نیز مراجع رسمی کشورها در تجزیه و تحلیل این قطعنامـه       بین
ها را در اعالم مواضع جدي و قاطع یـاري            آثار حقوقی آن مداقه بیشتري نموده و دولت       

  .نمایند
تها، شـوراي امنیـت را      بدون تردید، سکوت مجامع علمی و عدم مواضع قاطعانه دول         

هـا    هاي حقوقی تحدیـد کننـده حاکمیـت         در تداوم چنین روندي در راستاي ایجاد رویه       
سازد که درصورت موضع گیري منفعالنه بایستی به ناچار به قواعـدي تـن                جسورتر می 

الملل و به طور خاص در منـشور ملـل متحـد              داد که هیچ مبناي توجیهی در حقوق بین       
  .ندارد

ها و بررسی دالیل اساسـی وقـوع دزدي دریـایی در              ر در واکاوي ریشه   از طرف دیگ  
تـوان بـه    سواحل سومالی باید به این مهم توجه نمود که بـا برخوردهـاي مقطعـی نمـی     

رسـد تکلیفـی کـه بـر          اکنون به نظر می   . اي با این پدیدة شوم مبارزه نمود        صورت ریشه 
نمایـد ایـن اسـت کـه بـا            نگینی می المللی به ویژه سازمان ملل متحد س        عهدة جامعۀ بین  

رسانی، اعالم    هاي مختلف اطالع    المللی در حوزه    تقویت و نهادینه کردن همکاریهاي بین     
ربـط و اسـتفاده       المللی ذي   زنی نهادینه شده در چارچوب کنوانسیونهاي بین        خطر، گشت 

 و  ویـژه امحـاء     جانبـه سـومالی بـه       هاي تجاري، به توسـعۀ همـه        از گارد امنیتی درکشتی   
خشکاندن بسترهاي دزدي دریایی همچون فقر، دیکتاتوري و بازگشت آرامش و ثبـات             
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به این کشور و اصالح وضعیت اقتصادي و اجتماعی این کشور و جلوگیري ازدخالـت               
دراین راسـتا شـوراي     . کمک نماید ) همانند ارتیره (سایرکشورها در امور داخلی سومالی    

اي به وضعیت بحرانـی ایـن کـشور داشـته             یژهامنیت سازمان ملل متحد بایستی توجه و      
المللی را به خطـر انداختـه اسـت، لـذا در              باشد که به نحوي از انحاء صلح و امنیت بین         

المللی از سوي سـازمان       چنین شرایطی به نظرمی رسد استقرار نیروهاي حافظ صلح بین         
ل حاکمیـت  ملل متحد اقدامی مهم در راستاي بهبود وضعیت در این کشور بوده و اعمـا      

بـدیهی اسـت    . دولت بر مناطق مختلف سومالی از درجه اهمیت باالیی برخوردار است          
آن در نظـام  انگاري   جرم واسطۀ  پیگیریهاي قضایی و محاکمه و مجازات دزدان دریایی به        

ها در دستگیري، تعقیب و محکوم کردن         حقوقی داخلی کشورها و نیز ملزم کردن دولت       
المللـی بایـد خـود را بـه آن متعهـد              هن است که جامعـۀ بـین      دزدان دریایی تکلیفی مبر   

از اینرو در خصوص مبارزه با دزدي دریایی تنظیم و تصویب سندي جدید چندان        .نماید
 مربوط  1979ضرورتی نداشته و در چارچوب کنوانسیونهاي پیشین از جمله کنوانسیون           

ـ       1982مبارزه با گروگانگیري، کنوانسیون     سـرکوب   1988سیون   حقـوق دریاهـا، و کنوان
المللـی را     تـوان ایـن پدیـدة زشـت بـین           اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي مـی      

توانند بر اساس     ها براي محاکمۀ دزدان دریایی می       شایان ذکر است دولت   . کن نمود   ریشه
، )علقه بین دولت صاحب پرچم و خدمۀ گروگان گرفته شده     (اصول حمایت دیپلماتیک    

  .مایت نمایندازاتباع خویش ح
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  جایگاه سازمان بنادر و دریانوردي
  المللی مربوط در مقابله با دزدي دریایی و تحوالت بین

  زاده عباس توازنی

نشـست دزدي   «با تقدیر از انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد براي برگزاري            
من جهت  و تشکر از ریاست و دبیرکل محترم این انج        » الملل  دریایی از منظر حقوق بین    

دعوت از سازمان بنادر و دریانوردي به منظور طرح نکات مورد نظر در ایـن نشـست و                
عرض سالم، ادب و احترام بـه اسـاتید و دانـشجویان محتـرم حاضـر، بـه عنـوان یـک                     

، با رعایت اختصار    ....کارشناس حقوقی داراي سابقه کار نسبتاً طوالنی در سازمان بنادر           
باتوجـه بـه سـخنرانی      . رسـانم   ین نشست به استحـضار مـی      نکاتی را در مورد موضوع ا     

زاده که در آن به تفصیل مفهوم و رژیم حقوقی حاکم بر              ارزشمند جناب آقاي دکتر بیگ    
کـنم بـا احتـراز از     دزدي دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اینجانب تـالش مـی   
بنادر و دریـانوردي  مطالب تکراري، موضوع مورد بحث را بیشتر از جهتی که با سازمان      

در این مسیر ابتدا به صـورت       . یابد، مورد بررسی قرار دهم      و ایمنی کشتیرانی ارتباط می    
دزدي «سپس بـه رابطـه   . کوتاه به معرفی سازمان بنادر و دریانوردي پرداخته خواهد شد      

شده  هاي انجام با وظایف سازمان بنادر و دریانوردي و رئوس اقدامات و فعالیت        » دریایی
گـردد و در      المللی دریانوردي در این زمینه اشـاره مـی          وسط این سازمان و سازمان بین     ت
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نهایت به طرح برخـی مالحظـات حقـوقی پیرامـون تعریـف دزدي دریـایی در قـوانین           
  .پردازیم المللی مربوط و قوانین ملی ایران می بین

   سازمان بنادر و دریانوردي -الف
سـازمان  « تحـت نـام      1387زمان مزبور که تا سال      ابتدا الزم است اشاره نماید که سا      

قانون تغییر نام سازمان بنـادر      «شد، در این سال به موجب         شناخته می » بنادر و کشتیرانی  
سـازمان بنـادر و     « به   -25/2/1387 مصوب   -»و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردي      

ي و اجتنـاب از اشـتباه       علت این تغییر نـام بیـشتر جلـوگیر        . تغییر نام یافت  » دریانوردي
کردن موقعیت این سازمان دولتی که داراي وظایف مهم حـاکمیتی در زمینـه کـشتیرانی                

کـه بـه فعالیـت تجـاري        » شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایـران     «بازرگانی است، با    
 تأسیس شده و   1339سازمان بنادر در سال     . حمل و نقل دریایی اشتغال دارد، بوده است       

، مهمتـرین   -1348-نامـه اختیـارات و شـرح وظـایف مربـوط مـصوب                به موجب آیین  
اداره امور بندري و امور کشتیرانی بازرگانی، ثبت و اعطـاي  «وظایف آن عبارت است از   

هـاي    نامـه    اعطاي گـواهی    هاي تجاري، تأمین ایمنی کشتیرانی بازرگانی،       تابعیت به کشتی  
 و تهیه و تنظیم و اجراي قـوانین و          صالحیت فنی و دریایی به افراد و واحدهاي دریایی        

  ».1مقررات بندري و دریایی کشور
 درخصوص وظیفه سازمان بنادر و دریانوردي در مورد اجراي قـوانین و مقـررات               -

» اجـراي اداري  «بندري و دریایی، یادآوري این نکتـه ضـروري اسـت کـه بـین مفهـوم                  
یه و دستگاهها و سازمانهاي     که مسؤولیت آن نوعاً بر عهده قوه مجر       » قوانین و مقررات  «

اجـرا در   . ، باید قائـل بـه تفکیـک شـد         »به اجرا گذاردن  «ربط است، با مفهوم       اداري ذي 
معناي اداري آن، مجموعه اقدامات و تمهیداتی است که غالباً مقامات و مأموران دولتـی               

تجاري، هاي  برداران کشتی ربط به منظور کنترل انطباق رفتار و عملکرد مالکان و بهره  ذي

  

  

اداره روابـط   :  ناشـر  -)1382 (- جلـد اول   - دریـایی ایـران    -مجموعه قوانین و مقررات بندري    . ك. ر. 1
  14الملل سازمان بنادر و کشتیرانی، صفحه  عمومی و امور بین
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از اجرا در معناي اخیر در ادبیـات حقـوق   . آورند  با قوانین و مقررات مربوط به عمل می       
 در ایـن مـسیر کنتـرل و         2.شـود    تعبیر می  ”implementation“دریایی عمومی معموالً به     

ها جهت احراز انطباق با قوانین و مقررات مربوط، وسیله اصلی اطمینـان               بازرسی کشتی 
» نظارت بر اجرا  «هاست که بیشتر با مفهوم         مقررات دریایی در کشتی    از اجراي قوانین و   

اما معموالً زمانی که اجراي قوانین و مقـررات نیازمنـد توسـل بـه مقامـات         . انطباق دارد 
 نوعاً الزام به ایفاي تعهد به جبران خسارت          قضایی یا شبه قضایی است و هدف از اجرا،        

از تخلفات و جرایم ارتکابی است، با اجـرا بـه           و یا اعمال ضمانت اجراي قانونی ناشی        
شـود، روبـرو      تعبیر می » به اجرا گذاردن  « یا   ”enforcement“مفهومی که بیشتر از آن به       

بنابراین از دیدگاه حقـوق عمـومی اجـراي اداري قـوانین و مقـررات بنـدري و              . هستیم
ان بنـادر و    هـاي کـشتیرانی تجـاري برعهـده سـازم           دریایی و تأمین نظم عمومی فعالیت     

  .دریانوردي است
خطرهـاي  «آن و   » المللـی   سرشت بین «از آنجا که مهمترین ویژگی کشتیرانی تجاري        

کند، از دیرباز لزوم تدوین مقـررات و          است که این فعالیت تجاري را تهدید می       » دریایی
اندرکاران و مجـامع      المللی در مورد کشتیرانی تجاري موردتوجه دست        استانداردهاي بین 

کـه متنـاظر   » تأمین ایمنی کـشتیرانی «اما در این میان  . المللی مربوط قرار گرفته است      نبی
اي برخوردار است، تا جایی که  العاده  از اهمیت فوق ،»خطرهاي دریایی«است با موضوع   

 عمــدتاً بــا هــدف تنظــیم ضــوابط و 1948المللــی دریــانوردي در ســال  ســازمان بــین
هـاي اجـراي    کـردن زمینـه   ینه ایمنـی کـشتیرانی و فـراهم       المللی در زم    استانداردهاي بین 

در . یکنواخت ضوابط و استانداردهاي مربوط، توسط تعدادي از کشورها ایجـاد گردیـد            
این مسیر وظایف سازمان بنادر و دریانوردي، بویژه در مواردي مانند شـرایط، اصـول و                

ها و مراقبـت      یت به کشتی  المللی حاکم بر ایمنی کشتیرانی، ثبت و اعطاي تابع          قواعد بین 
هـاي مزبـور      هاي ایرانی و اعمـال مـؤثر حاکمیـت بـر کـشتی              و حمایت از منافع کشتی    

در دریاهاي آزاد و مناطق     ) -1982 مصوب   - کنوانسیون حقوق دریاها   94موضوع ماده   (

  

  

2. See: United Nations, Guide Line for Maritime Legislation, (1991). p.6. 
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یابـد و بـه همـین سـبب           المللی دریایی، ارتبـاط مـی       دریایی سایر کشورها با قوانین بین     
المللی دریـانوردي را      ر نمایندگی ایران به عنوان یکی از اعضاي سازمان بین         سازمان بناد 

  .شود برعهده داشته و به عنوان مرجع ملی دریایی کشور شناخته می

   ارتباط دزدي دریایی با وظایف سازمان بنادر و دریانوردي-ب
باتوجه به آنچه راجع به موقعیت و وظایف سازمان بنادر و دریانوردي درخـصوص              

هاي ایرانی گفته شد، جهات ارتباط دزدي با سازمان یادشده            کشتیرانی بازرگانی و کشتی   
هـاي   توضیح آن که دزدي دریایی امنیـت کـشتیرانی و ایمنـی کـشتی     . گردد  مشخص می 

هاي    خدمه و سایر سرنشینان و منافع مالکان کشتی        -هاي ایرانی    از جمله کشتی   -تجاري
در مقـام مقابلـۀ بـا ایـن وضـعیت،           . دهـد   د قـرار مـی    مزبور را مستقیماً در معرض تهدی     

المللی بایـد تمهیـدات و اقـدامات الزم را بـراي              کشورهاي صاحب پرچم و جامعه بین     
هاي تحت پرچم، خدمه و سرنشینان و مالکـان آنهـا و              حمایت از مصالح و منافع کشتی     

در ایـران ایـن     . دمقابله با به مخاطره افتادن نظم و امنیت کشتیرانی تجاري به عمل آورن            
سازمان بنادر است که باتوجه به وظایف قانونی خود به عنـوان مرجـع ملـی اداره امـور             
دریایی بازرگـانی کـشور و نماینـده دولـت کـشور صـاحب پـرچم بایـد زمینـه انجـام                      

ها و اقدامات موردنیاز توسط کلیه نهادهاي دولتی و حکومتی مربـوط از قبیـل      هماهنگی
هـاي    راي امنیت ملی و نیـروي دریـایی از یـک سـو و شـرکت               وزارت امورخارجه، شو  

کشتیرانی از طرف دیگر را در مقابلـه بـا دزدي دریـایی و پیامـدهاي انـسانی، تجـاري،                    
باتوجـه بـه نکـات مزبـور، مهمتـرین اقـدامات و             . المللی آن فـراهم آورد      سیاسی و بین  

یـایی در سـواحل کـشور       هاي سازمان بنادر در مقابله با بحران ناشی از دزدي در            فعالیت
  :توان به صورت زیر بیان نمود سومالی در سالهاي اخیر را می

هـا و     هـاي الزم بـه مالکـان کـشتی          رسانی فنی و عملیاتی و ارائه راهنمایی         اطالع -1
هـاي   هاي کشتیرانی ایرانی جهت پیشگیري و ایجاد آمادگی براي مقابله بـا دزدي         شرکت

  دریایی احتمالی،
ارائه دیدگاههاي کارشناسی به نهادهاي دولتی و حکومتی مربـوط از           رسانی و     اطالع
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قبیــل وزارت امورخارجــه، شــوراي امنیــت ملــی و نیــروي دریــایی بــه منظــور ایجــاد 
هـاي     دریایی و نیز آزاد سازي کـشتی        هاي الزم براي مقابله با پیامدهاي دزدي        هماهنگی

  المللی، دزدي شده و سرنشینان آن در سطح ملی و بین
سازي براي اعزام ناو و نیروهـاي محـافظ از سـوي نیـروي                رسانی و زمینه     اطالع -2

هاي ایرانی درحال عبور در منطقه و مقابلـه بـا حمـالت          دریایی جهت حمایت از کشتی    
المللـی    دزدان دریایی که نتایج مطلوبی به همراه داشته و موردتوجه و تقدیر سازمان بین             

 دریانوردي قرار گرفته است؛

اي مربـوط و تـالش بـراي انعکـاس            المللی و منطقـه     هاي بین   رکت در اجالس   ش -3
المللـی کـشور در نحـوه اتخـاذ           دیدگاه و مواضع فنی و حـسب مـورد، سیاسـی و بـین             

 .ي آن المللی در مقابله با بحران دزدي دریایی و پیامدها تصمیمات بین

المللـی دریـانوردي در مقابلـه بـا دزدي             اقدامات سـازمان بـین     -ج
 دریایی

کـه از ایـن پـس بـا حـروف           (3المللی دریانوردي     باتوجه به نقش مشابه سازمان بین     
در مـورد مقابلـه بـا خطراتـی کـه از سـوي دزدي               ) شـود    از آن یاد می    IMOاختصاري  

کند، سازمان یادشده از سالها پیش موضوع         دریایی، ایمنی کشتیرانی تجاري را تهدید می      
ا آن را در دستور کار خود قرار داده و با تهیه و تنظیم              دزدي دریایی و چگونگی مقابله ب     

هاي الزم    هاي متعدد عملیاتی و حقوقی، تالش نموده راهنمایی         ها و دستورالعمل    قطعنامه
را به کشورهاي عضو درخصوص چگونگی پیشگیري و مقابله با این پدیده خطرناك و              

 کشورها را در این مـورد فـراهم         المللی بین   پیامدهاي آن ارائه داده و زمینه همکاري بین       
 29November 2001 مـورخ  A.Res.923(22)به عنوان نمونه در قطعنامه شماره . نماید

، از کشورهاي عضو خواسته شده است که باتوجه بـه وظـایف کـشورهاي              IMOمجمع  
 کنوانسیون حقـوق    94 و   91المللی دریاها، از جمله مواد        صاحب پرچم طبق حقوق بین    

هـاي صـاحب      راجع به شرایط ثبت کـشتی و تکـالیف دولـت           (-1982  مصوب -دریاها
  

  

3. International Maritime Organization 



 الملل ي دریایی از منظر حقوق بیندزد

 

176 

اقـدامات  ) هـاي تحـت پـرچم       پرچم در مورد اعمال مؤثر صالحیت نـسبت بـه کـشتی           
ها و جلوگیري از ایجاد ثبت مضاعف         احتیاطی الزم را در مورد تعیین شرایط ثبت کشتی        

به عمـل آورنـد تـا       و کنترل دقیق تحقق شرایط ابطال ثبت کشتی قبل از ثبت مجدد آن،              
همچنـین  . هاي داراي ثبت مضاعف براي دزدي دریایی منتفی شـود           زمینه استفاده کشتی  
، کُـد عملیـاتی نـسبتاً    22November 2001 مـورخ  A.Res.922(22)در قطعنامه شماره 

مفصلی در مورد چگونگی انجام تحقیقات قضایی و تأمین دالیـل ارتکـاب جـرم دزدي               
  4. به کشورهاي عضو توصیه شده استدریایی تدوین و اجراي آن

 درخصوص مقابله با بحران دزدي دریایی در سالهاي اخیر، بویژه در منطقه بحران              -
المللـی و      نقش فعال و مؤثري در ایجاد یک کانون هماهنگی بـین           IMOزده سومالی نیز    

سـازي اولیـه بـراي صـدور اغلـب            توان گفت زمینـه     به جرأت می  . اي داشته است    منطقه
هاي شوراي امنیت سازمان ملل درخصوص مقابله با دزدي دریـایی در سـالهاي                نامهقطع

اي در کـشور   مقدمات اولیه آخرین نشـست منطقـه  .  فراهم شده است   IMOاخیر توسط   
اي براي مقابله مؤثر عملیاتی و قـضایی بـا            نامه منطقه   جیبوتی جهت تدوین یک موافقت    

اي   نامـه    منتهی به تصویب موافقت    2009یه   فراهم شده و در ژانو     IMOدزدي دریایی در    
هـا    کُد عملیاتی براي مقابله با دزدي دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی           «تحت عنوان   

نامه مزبـور ایجـاد یـک مرکـز           در موافقت . گردید» در آبهاي اقیانوس هند و خلیج عدن      
 مربوط به ساز    هاي  اي، ایجاد یک مرکز آموزشی، تهیه دستورالعمل        تبادل اطالعات منطقه  

و کارهاي هماهنگی عملیاتی، از جمله درخصوص حضور مأموران رسـمی و ضـابطان              
 و نیـز تهیـه قـوانین ملـی و     (Ship rider)  اجرایـی مقابلـه بـا دزدان دریـایی در کـشتی     

بینی قرار گرفته     تمهیدات حقوقی و قضایی الزم براي مقابله با دزدان دریایی، مورد پیش           

  

  

 تحـت  December 2002 مـورخ  Resolution A.1026(26) بـه شـماره   IMOآخرین قطعنامه مجمـع  . 4
، صادرشـده و حـاوي      »ها در آبهاي سواحل سومالی      دزدي دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی      «عنوان  

ی و چگونگی   توجهی در زمینه نحوه مقابله با دزدي دریای         هاي عملیاتی و حقوقی قابل      نکات و راهنمایی  
 .هماهنگی بین کشورها در این زمینه است
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 در سـالهاي اخیـر تحقیقـاتی پیرامـون قـوانین و مقـررات ملـی                 گفتنی است کـه   . است
نتـایج منتـشرشده    . ، تحت نظر سازمان مزبور انجام گرفتـه اسـت         IMOکشورهاي عضو   

راجع به تحقیقات مزبور حاکی از آن است که تعداد بـسیار کمـی از کـشورها تعریـف                   
ا به نحو مناسـب      کنوانسیون حقوق دریاها راجع به دزدي دریایی ر        101مذکور در ماده    

 حسب تحقیقات مزبور اکثـر کـشورها در مـورد           5.اند  ه  در قوانین ملی خود منعکس کرد     
بینی صالحیت جهانی براي تعقیـب و مجـازات دزدان            انگاري دزدي دریایی و پیش      جرم

دریایی، تمهیدات قانونی الزم را به عمل نیاورده و غالباً دزدي دریایی را به عنـوان یـک         
در کـشورهاي یادشـده دزدي   . انـد  بینی نکـرده     قوانین مربوط خود، پیش    جرم مستقل در  

و نظـایر آن    » خـشونت علیـه اشـخاص     «و  » دزدي«دریایی نوعاً در قالب جرایمی مانند       
به همین جهت از کـشورهاي مزبـور درخواسـت شـده            . بینی قرار گرفته است     موردپیش

 دریایی اقدام کرده و بـراي       تر براي تکمیل قوانین ملی خود در مورد دزدي          هرچه سریع 
المللی مقابله بـا   کنوانسیون بین«المللی موجود در این زمینه، به   رفع خألهاي حقوقی بین   

در این مـسیر براسـاس      . بپیوندند» هاي مربوط   ها و پروتکل    اعمال غیرقانونی علیه کشتی   
اي ایجاد  شوراي امنیت سازمان ملل بر1851 قطعنامه شماره 4هاي مذکور در بند    توصیه

المللی براي مقابله با دزدي دریایی، در سالهاي          ساز و کارهاي هماهنگی و همکاري بین      
هاي مختلـف    گروه کاري در زمینه4اخیر یک مرکز تماس مشترك بین دولتها تأسیس و  

مـستقر در دفتـر مـواد       ( به ریاست کشور دانمارك،      2تشکیل شد که گروه کاري شماره       
هاي حقوقی و قضایی مقابله بـا دزدي دریـایی    بررسی جنبه ) نمخدر سازمان ملل در وی    

 IMOبررسی مفاد گزارش نود و ششمین اجالس کمیته حقوقی          . را برعهده گرفته است   
 حاکی از آن است که فعالیت گروه کاري یادشده بیـشتر بـر امـوري همچـون تـدوین                    6

از و کارهـاي    هـاي مـرتبط بـا سـ         نامـه   قوانین کیفري ملی و طراحی و تـدوین موافقـت         
طبـق مفـاد گـزارش اجـالس        .المللی تعقیب و مجازات دزدان دریایی متمرکز اسـت          بین

  

  

5. See: International Maritime Organization, Legal Committee, 96th Session, 14 October 2009, 
P. 17 
6. IbId, PP.17- 28 
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المللـی بـراي      ، اکثر کشورها با ایده ایجـاد یـک دادگـاه بـین            IMOمزبور کمیته حقوقی    
محاکمه و مجازات دزدان دریایی، موافق نبوده؛ اما از ایجاد ساز و کارهـا و دادگاههـاي                 

بـا بررسـی    . کننـد   ب، محاکمه و مجازات دزدان دریایی حمایت مـی        اي براي تعقی    منطقه
رسد در بین تعدادي از کشورها، به حق از  گزارش مزبور و سایر اسناد مربوط به نظر می     

سؤاستفاده برخی قدرتهاي جهانی از شـرایط بحرانـی و اضـطراري کـشور بحـران زده                 
 ایجـاد و اسـتقرار برخـی        سومالی و شیوع پدیده دزدي دریـایی و پیامـدهاي آن، بـراي            

المللی موردنظر کـه متـضمن تـأمین منـافع درازمـدت آنهاسـت،         هنجارهاي حقوقی بین  
  .نگرانی وجود دارد

 مالحظــاتی حقــوقی پیرامــون دزدي دریــایی و ارتبــاط آن بــا -د
  کشتیرانی تجاري» امنیت«و » ایمنی«

 آن را در    هـا و سرنـشینان      دزدي دریایی امنیـت کـشتیرانی تجـاري و ایمنـی کـشتی            
دهد و به این اعتبار موضـوع دزدي دریـایی بـا وظـایف قـانونی                  معرض تهدید قرار می   

. یابـد   المللی دریانوردي ارتباط می     سازمان بنادر و دریانوردي و صالحیتهاي سازمان بین       
کشتیرانی تجاري را در عین ارتبـاط       » امنیت«و  » ایمنی«با این حال باید توجه داشت که        

در ادبیات حقـوق    . توان یک مقوله واحد تلقی کرد       ر متقابل بر یکدیگر، نمی    و تأثیر و تأث   
هـاي    شود، بیشتر ناظر بر جنبـه        تعبیر می  ”Safety“که از آن به     » ایمنی«الملل دریایی     بین

، ...)مانند طوفان و    (هاي طبیعی     فنی و عملیاتی مقابله با خطرهاي دریایی ناشی از پدیده         
ها و صالحیتهاي فنی فرمانـده و کارکنـان           مت تجهیزات کشتی  قابلیت دریانوردي و سال   

ها و استانداردهاي مربوط به چگونگی نگهداري و حمـل و نقـل انـواع کاالهـاي                   کشتی
مهمتــرین . گــردد هــا و نظــایر آن مــی خطرنــاك و خطرهــاي ناشــی از تــصادم کــشتی

 -» یـا ایمنی جـان اشـخاص در در      « یعنی تدوین کنوانسیون     IMOدستاوردهاي حقوقی   
 و کنوانـسیون اسـتانداردهاي آمـوزش،        -)هاي بعدي مربـوط     و پروتکل  (1974مصوب  

) هاي بعـدي مربـوط      و پروتکل  (1978 و نگهبانی دریانوردان، مصوب       صدور گواهینامه 
» امنیـت «امـا موضـوع     . باشد  کشتیرانی به مفهوم فوق می    » ایمنی«نیز دقیقاً ناظر بر تأمین      
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هـاي    ست که عمدتاً از ناحیه عوامل انـسانی، بنـا بـه انگیـزه             کشتیرانی ناظر بر خطراتی ا    
و مقاصـد سیاسـی و نظـایر آن،           )دزدي دریـایی  (طلبی فردي یـا گروهـی         مختلف افزون 

رسد تفکیـک     به نظر می  . گردد  متوجه کشتی و سرنشینان آن و مآالً کشتیرانی تجاري می         
واجد آثـار حقـوقی قابـل       بندي مفهومی صرف نداشته و        یادشده تنها جنبه ذهنی و طبقه     

در سطح ملی مسؤولیت قانونی سازمان بنادر اصوالً ناظر بر تأمین ایمنـی             . توجهی است 
کشتیرانی و اجراي قوانین و مقررات دریایی مربوط است؛ اما تأمین امنیت کشتیرانی بـه               
شرح فوق، حسب مورد برعهده نیروهاي انتظامی و نظـامی مربـوط در منـاطق دریـایی                 

المللـی   المللـی نیـز قلمـرو اهـداف و صـالحیتهاي سـازمان بـین                سـطح بـین     در 7.است
، -1948 مـصوب    -کنوانـسیون موجـد ایـن سـازمان       ) 1( ماده   (a)دریانوردي، طبق بند    

برهمین اساس بـا ایـن کـه    . (Maritime Safety)اصوالً ناظر بر ایمنی دریانوردي است 
 بـا اعمـال غیرقـانونی مخـل امنیـت           موضوع کنوانسیون مزبور در واقع و ابتـدائاً مقابلـه         

ها، اشخاص و امـوال موجـود در آن اسـت و بـه همـین سـبب جـزء                      کشتیرانی، کشتی 
 بـراي ایـن کـه تـصویب ایـن           8شـود،   بندي و شناخته مـی      معاهدات ضد تروریسم طبقه   

 IMOبینـی شـده بـراي         کنوانسیون، هرچند به صورت ظاهر در قلمرو صالحیتهاي پیش        
 کنوانسیون موردبحث، سعی شده بـه جـاي         3تکلف در عنوان و ماه      قرار گیرد، با نوعی     

گفتنـی اســت کــه  . دریــانوردي اشـاره شــود » ایمنــی«، بــه موضـوع  (Security)امنیـت  
هاي مربوط مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي، تنهـا             کنوانسیون و پروتکل  

  

  

اي از سـوي سـازمان ملـل، سـازمان            گفتنی است که بعد از واقعه یازدهم سپتامبر، با صدور قطعنامـه           . 7
المللی دریانوردي موظف گردید اقداماتی را در رابطه با جلـوگیري از اعمـال تروریـستی در بخـش                     بین

 تـدوین و بـا      IMOالمللی کـشتیها و بنـادر در          نامه بین   برهمین اساس آیین  . کشتیرانی و بنادر انجام دهد    
نامـه مزبـور بـه       االجـرا شـدن فـوري آن، آیـین          نوعی تکلف و در واقع براي فراهم کردن مقـدمات الزم          

نامه مزبور برعهـده سـازمان        اکنون اجراي آیین    هم. کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا الحاق گردید       
 .بنادر و دریانوردي قرار دارد

 بـه    مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی کشتیها،      «برهمین اساس پیشنهاد و الحاق ایران به کنوانسیون         . 8
  .ط وزارت امورخارجه در دولت و مجلس شوراي اسالمی، مطرح گردیدجاي سازمان بنادر، توس
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انگـاري و      بـه جـرم     بـه تـصویب رسـیده و در آن مبـادرت           IMOموردي است کـه در      
بینی نوعی صالحیت جهانی براي مقابله با جرایم مذکور در آن شده است؛ اما چرا                 پیش

با وجود تأثیر مشابه دزدي دریایی بر ایمنی دریانوردي و سابقه طـوالنی ایـن پدیـده در          
کشتیرانی تجاري، تاکنون موضوع تهیه و تدوین کنوانسیونی در مـورد مقابلـه بـا دزدي                

اي است که قدري قابـل تأمـل بـه نظـر               قرار نگرفته، مسئله   IMOدر دستور کار    دریایی  
درهر حال باتوجه به نکاتی که با رعایت اختصار درخـصوص تفـاوت مفهـوم               . رسد  می

بنـدي مفهـومی مورداشـاره     کشتیرانی و برخی آثار حقوقی این تقسیم  » امنیت«و  » ایمنی«
 در کنوانـسیون حقـوق دریاهـا را از          قرار گرفت، در این قسمت تعریف دزدي دریـایی        

  .دهیم مورد بررسی قرار می» ایمنی کشتیرانی«جهت ارتباط آن با 
 عبـارت  9 کنوانسیون حقوق دریاها یکی از مـصادیق دزدي دریـایی  101 طبق ماده   -

  :است از 
اي کـه در      هر نوع اعمال غیرقانونی خشونت آمیز یا توقیف یا هـر عمـل غارتگرانـه              

 خدمه یا مسافران یک کـشتی یـا هواپیمـاي خـصوصی بـراي مقاصـد           موارد زیر توسط  
  :شخصی و خصوصی صورت پذیرد 

 علیه کشتی یا هواپیماي دیگر در دریاي آزاد یا علیه اشخاص یـا امـوالی کـه در                   -1
  آنها قرار دارد،

 علیه کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموالی که در مکانی خارج از قلمرو صـالحیت               -2
  ...اشته باشدهر دولت قرار د

  

  

 Armed“ و ”Piracy“، معمـوالً دو اصـطالح   »دزدي دریـایی « راجع به IMOهاي  در اسناد و گزارش. 9

robbery”)  با این حال بـین ایـن دو        . شود  به صورت مترادف در کنار یکدیگر ذکر می       ) سرقت مسلحانه
 2، مـصوب  IMO مجمع A.1026(26) در قطعنامه شماره Armed robbery. اصطالح تفاوت وجود دارد

December 2009آمیز یا توقیف یـا   هر نوع عمل غیرقانونی خشونت«:  به صورت زیر تعریف شده است
هر عمل غارتگرانه، یا تهدید به اعمال مزبور، به غیر از دزدي دریایی، که براي مقاصد خـصوصی علیـه                    

الجزایري یا دریاي سـرزمینی       ا اموال روي کشتی مزبور، در آبهاي داخلی، مجمع        یک کشتی یا اشخاص ی    
  ».یک دولت ارتکاب یافته باشد



 ...دریایی و جایگاه سازمان بنادر و دریانوردي در مقابله با دزدي 

 

181 

با مالحظه تعریف مزبور در مورد دزدي دریایی و مقایسه آن با اعمالی که طبق ماده                
 کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقـانونی علیـه ایمنـی دریـانوردي بـه شـرح زیـر جـرم                     3

 :اند  محسوب شده

   -3ماده « 
ام  درصورتی که هر شخصی به طور غیرقانونی و به عمـد اقـدامات زیـر را انجـ                  -1

  :دهد، مرتکب جرم شده است
تصرف یا اعمال کنترل بر کشتی با توسل به زور، یا تهدید آن یا هرگونه اقدام                ) الف

  انگیز؛ یا  رعب
آمیز علیه شخصی در کشتی درصـورتی کـه عمـل مـذکور               انجام عمل خشونت  ) ب

  اندازد؛ یا احتماالً ایمنی دریانوردي آن کشتی را به مخاطره
 ایمنـی     ایـراد خـسارت بـه کـشتی یـا محمولـه آن کـه احتمـاالً                 انهدام کشتی یا  ) ج

  »...اندازد؛ یا  دریانوردي کشتی را به مخاطره
 101 مذکور در مـاده  (Private end)» براي مقاصد خصوصی... «رسد قید  به نظر می

» الف«با جرایم موضوع بندهاي     » دزدي دریایی «کنوانسیون حقوق دریاها، تفاوت اصلی      
  .شود الذکر محسوب می  کنوانسیون فوق3 ماده» ب«و 

با این حال تفاوت مزبـور، بـویژه از حیـث آثـار عینـی اَعمـال غیرقـانونی موضـوع                  
بر ایمنی کشتیرانی، چندان دقیق و با اهمیت بـه          » دزدي دریایی «و  » ...کنوانسیون مقابله   «

، به این کـه اعمـال       »....کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی      «زیرا اوالً در    . رسد  نظر نمی 
اي صورت بگیرد به طور آگاهانـه اشـاره نـشده و              غیرقانونی در کشتی باید با چه انگیزه      

بنابراین انگیزه هرچه باشد، اصوالً مؤثر در مقـام نیـست؛ بلکـه مهـم آثـار عینـی عمـل                     
در تعریـف   » بـراي مقاصـد خـصوصی     «ثانیاً قید   . غیرقانونی در کشتی و ایمنی آن است      

، که یـک مفهـوم کیفـی و         ) کنوانسیون حقوق دریاها   101مذکور در ماده    (ایی  دزدي دری 
هاي درونی مرتکبین اعمال غیرقانونی در کشتی است، بـه آسـانی قابـل             مربوط به انگیزه  

هـاي اخیـر دریـایی در سـواحل کـشور             به عنوان نمونه در ماجراي دزدي     . احراز نیست 
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گردند و به درون تـوده    عملیات باز می   سومالی، حسب نقل هنگامی که دزدان دریایی از       
رونـد، از آنهـا ماننـد     مردم براي توزیع بخشی از دستاوردهاي ناشی از دزدي دریایی می    

هـاي مردمـی      شود و خود دزدان دریایی نیز نوعاً مـدعی انگیـزه            یک قهرمان استقبال می   
خیـر در   هـاي دریـایی ا      بـا ایـن اوصـاف آیـا دزدي        . براي اعمال غیرقانونی خود هستند    

توان الزاماً از     ، می »براي مقاصد خصوصی  «سواحل سومالی را باتوجه به لزوم احراز قید         
   کنوانسیون حقوق دریاها محسوب نمود؟101مصادیق دزدي دریایی مذکور در ماده 

آیا چنانچه از نظر قضایی در ارتکاب اعمال غیرقانونی مـشکوك بـه دزدي دریـایی                
شد یا به طـور کلـی قابـل احـراز نباشـد، اعمـال               مشکوك با » مقاصد خصوصی «وجود  

غیرقانونی مزبور که نوعاً همراه با اعمال خـشونت تخریـب و متوقـف کـردن کـشتی و          
ایجاد ترس براي سرنشینان آن همراه است، خود به خود مشمول تعریف جرایم مذکور              

گردد؟ آنچـه      کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي نمی         3در ماده   
موضـوع  » دزدي دریـایی  «مسلم است این که اعمال غیرقانونی موردبحث اعم از آن که            

 3 کنوانسیون حقوق دریاها تلقی شده یا از مـصادیق جـرایم مـذکور در مـاده                  101ماده  
، محسوب گردنـد، از لحـاظ تـأثیر عینـی اعمـال             ...کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی    

هاي تجـاري و سرنـشینان مربـوط، تفـاوتی بـین آنهـا                یرانی، کشتی مزبور بر ایمنی کشت   
تـوان در همـه       به این ترتیب پرسش این است که با چه معیـاري مـی            . شود  مالحظه نمی 

...  کنوانسیون اعمال غیرقانونی     3موارد مصادیق دزدي دریایی را از جرایم موضوع ماده          
  تمیز داد ؟ 

راي پرسش فوق مـشکل اسـت و باتوجـه بـه          پیدا کردن پاسخ منطقی و قانع کننده ب       
در تعریـف دزدي دریـایی      » مقاصد خصوصی «توضیحاتی که بدان اشاره شد، قید براي        

 کنوانسیون حقوق دریاهـا از لحـاظ حقـوقی قابـل انتقـاد بـه نظـر                  101مذکور در ماده    
  .رسد می

   وضعیت حقوقی دزدي دریایی در قوانین ایران-هـ
 101بـه ترتیـب مـذکور در مـاده          » زدي دریـایی  د«ضمن توجه بـه تفکیـک مفهـوم         
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که لزوماً در همه موارد بر یکـدیگر        » دزدي در دریا  «کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع       
 -بخـش تعزیـرات   (، باید اشاره شـود کـه در قـانون مجـازات اسـالمی               10منطبق نیستند 

 در بـادي  (موادي وجود دارد که مفاد آنها حسب مـورد ممکـن اسـت              ) -1375مصوب  
 653بر برخی از مصادیق دزدي دریایی موردبحث منطبق تلقـی شـود؛ ماننـد مـاده           ) امر

  ). قانون مزبور683 و 185یا مواد (راجع به راهزنی در راهها و شوارع 
رسد مواد قانونی مزبور، باتوجه به سیاق عبارات          با این حال با دقت بیشتر به نظر می        

هاست و بنابراین      ناظر بر جرم راهزنی در جاده      مواد یادشده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً      
اصوالً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسالمی با تعریف دزدي دریـایی مـذکور               

بدین ترتیب باتوجـه بـه خألهـاي        .  کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد     101در ماده   
حـاق ایـران بـه      از یـک سـو و ال      » دزدي دریـایی  «انگاري    حقوقی موجود در زمینه جرم    

از سوي  ) 1988(کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي           
انگاري ارتکاب اعمال غیرقـانونی       دیگر، بویژه تعهدات کشورهاي متعاهد در زمینه جرم       

 کنوانـسیون و پروتکـل مزبـور، اقتـضا     6 و 5مخل دریانوردي در کشتی در اجراي مواد       
تر در مورد تهیه لوایح قضایی موردنیـاز در قالـب تـدوین               ئیه هر چه سریع   دارد قوه قضا  

در خور ذکر است کـه      . یک قانون خاص براي رفع خألهاي حقوقی موجود اقدام نماید         
لزوم رفع خألهاي حقوقی موردبحث توسـط سـازمان بنـادر و دریـانوردي بـه وزارت                 

ب را به قوه قضاییه منعکس نموده       امورخارجه اعالم گردیده و وزارتخانه مزبور نیز مرات       
  .است

  

  

ــه تعریــف  . 10  مــذکور در قطعنامــه شــماره Armed robberyدر ایــن خــصوص بــه عنــوان نمونــه ب
A.1026(26) مجمع IMO 2 مصوبDecember 2009مراجعه شود .  
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  دزدي دریایی

  سوريمحمد مهندس 

با تشکر از جناب آقاي دکتر ممتاز و همکاران محترم که بنـده را بـراي ایـن جلـسه                   
امیدوارم بتوانم من هم به کمک بقیه برادران مسأله دزدي          . بسیار ارزشمند دعوت کردند   

راه کارهـایی را  ... ارد معرفی کـنم و ان شـاءا  طور که در واقع االن وجود دآن  دریایی را   
زاده واقعاً خیلی دقیـق و        آقاي دکتر بیگ  . براي مبارزه با دزدان دریایی به عمل بی آوریم        

هاي حقوقی و واقعیاتی رو کـه بـر دزدي دریـایی              خوب به مسأله پرداختند و همه جنبه      
  .پردازم  این مطلب میحاال من از یک دیدگاه دیگري به. حاکم است را رو بیان کردند

 40بـیش از    (کنـد     آیات متعددي در قرآن کریم هست که راجع به دریا صحبت مـی            
 که پروردگـار    "ربکم الذي یزجی لکم الفلکه فی البحر تتقو من نضل         "یکی از آنها    ) آیه

. سازد تـا از فـضل او روزي طلبیـد           شماست آنکه در دریا براي شما کشتیها را روان می         
شود، در واقع مسئله روزي یعنی درآمـد هـم در         دریا و دریانوردي می   هرجا که صحبت    

  آن مطرح است 
حمل و نقل بین المللی % 90من جهت آشنایی مختصري خدمت شما عرض کنم که  

هاي زمینی که بین مرزهاي کشورها انجام         یعنی تمام حمل و نقل    . دنیا از طریق دریاست   
از کل حمـل و     % 10ا یا هر وسیله دیگر کمتر از        شود با کامیون و یا قطار و یا هواپیم          می
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 125آن از طریق دریاست به عنوان مثـال ایـران حـدود             % 90نقل بین المللی دنیاست و      
. شـود   آن از طریق دریا انجام می     % 80میلیون تن نفت خام در سال صادر کند و بیش از            

 شـرکت ملـی     کشورهاي دیگر هم تقریباً شبیه ما هستند و به طور خالصـه بگـویم کـه               
هـاي    نفتکش ایران به عنوان یک شرکت حمل و نقل دریایی که نفـت خـام و فـرآورده                 

کند بطور خالصه در رابطه بـا شـرکت کـه چـی هـست و چـه                    نفتی و گاز را حمل می     
 VLCC فروند کشتی    50ما با کشتیهایی که در دست ساخت داریم مالک          . امکاناتی دارد 

(VERY LARGE CRUDE CARRIER)  هـاي   ایـن کـشتی  هـستیمVLCC  هرکـدام 
 متـر عـرض و      60 برابر طول زمـین فوتبـال و         3متر طول دارد یعنی بیش از       333حدود  
 160حدود تا   150 فروند کشتی سوئزماکس داریم که       9 متر ارتفاع دارد تعداد      30حدود  

 VLCCتواننـد از کانـال سـوئز عبـور کننـد، کـشتیهاي                هزارتنی هست و با بار نیز مـی       
 فروند کشتی افـرامکس     5.  با بار، به صورت کامل از کانال سوئز عبور نمایند          توانند نمی
 فرونـد  5 فروند کشتی کاسپین مکـس در دسـت سـاخت اسـت           3 هزارتنی داریم و     98

 فرونـد آن در دسـت       2 فروند آن کارمی کننـد و        3هزارتنی داریم که    35کشتی فرآورده   
تی در کشورهاي مختلف مثـل       فروند کش  2 و کالً    LPGیک فروند کشتی    . ساخت است 

 تـن یـا بـه       000/922/17کره و چین در دست سخت داریم که و ظرفیت ایـن ناوگـان               
 میلیون تن است که اگر این کشتیها را یکباره با نفت خام پـر نمـائیم حـدود                   18عبارتی  

  .گیرد  میلیون تن بار جا می18
ـ      180تواننـد      سفر را درسال انجام دهند می      10اگر   . ار را جابجـا کننـد    میلیـون تـن ب

حـدود  (چنانچه این کشتیها را نوك به نوك به هم بچسبانید، از شمیران تا بهشت زهـرا                 
بعد از اینکه این    ... در واقع این کشتیها بهم چسبیده خواهند بود، و ان شاءا          )  کیلومتر 25

کشتیهاي در دست ساخت را تحویل بگیریم، شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان دومین              
  . هاي نفتی خواهد بود ان بزرگ دنیا در حمل و نقل نفت خام و فرآوردهناوگ

و اما موضوع سخنرانی تهدیدات دزدان دریـایی بـه رونـد عبـور آزاد کـشتیرانی در                  
آبهاي اقیانوس هند، البته بحث دزدي دریایی سومالی حالـت اسـتثنائی دارد و واقعـاً از                 
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ل شده است، یک جنگ تمام عیـار کـه          حالت دزدي دریایی بیرون آمده و به جنگ تبدی        
آبهـاي جنـوب    . امکانات و تجهیزات دزدان دریایی در واقع مثل یک ارتش شده اسـت            

 تا غرب تنگه باب المندب و جنوب دریاي سـرخ تـا سـواحل               )خلیج عدن (کشور یمن   
 کیلـومتري عمـق دریـاي    1000آبهاي شاخ آفریفا و سواحل کشور سـومالی تـا حـدود             

انـد و کـار دزدي را انجـام           اقیانوس هند اینها در واقـع نفـوذ کـرده         سواحل سومالی در    
دهند و هدفشان هم فقط باج گیري است و تخریب و آدم کشی و دزدیدن کـشتی و                    می

  .وسائل آن هم نیستند بلکه فقط دنبال گرفتن پول نقد هستند
، )اشاره به عکس منطقـه دزدي دریـایی  .(کنم حاال توضیحاتش را خدمتتان عرض می   

کنید، اینجـا تنگـه بـاب المنـدب           در این عکس شما در واقع منطقه خطر را مالحظه می          
 هزارکشتی و شـناور بـزرگ و کوچـک در سـال از اینجـا عبـور              40 تا   30است که بین    

کنند و مسیرشان به بنادر عربستان سعودي و کشورهاي حاشیه دریاي سرخ، مـصر و              می
ه و کشورهاي اروپـایی و یـا نفـتکش بطـرف           بعد از کانال سوئز به طرف دریاي مدیتران       

ایـن حمـالت دزدیهـا در مـسیر آبهـاي           % 55باشند و تقریباً      شرق کشورهاي آسیایی می   
تا باب المندب البتـه چنـد       ) بندر صالله (خلیج عدن انجام شده یعنی از جنوب عمان تا          

ي درصـد دزدیهـا  % 35. تا دزدي دریایی در داخل دریاي سرخ نیـز اتفـاق افتـاده اسـت       
بطرف جنـوب قـاره   ) شاخ آفریقا (دریایی و گرفتن کشتیها در سواحل کشور سومالی از          

اند یعنـی از جنـوب        کشتی عربستان سعودي را در این حوالی دزدیده       . اتفاق افتاده است  
  . مایلی آبهاي کنیا 450سومالی هم پائین تر و در آبهاي کنیا و در حدود 

 فرونـد کـشتی مـاهی       2 افتاده است که اخیراً      دزدیها در اقیانوس اتفاق   % 10تا کنون   
گیري ایرانی را در حوالی جنوب یمن که کشتیهاي صید صـنعتی ایـران بـراي صـید در                   

 نفـر بـوده و االن       29اند که خدمه یکـی از آنهـا           کنند را دزدیده    اقیانوس رفت و آمد می    
  .گروگان دزدان دریایی هستند

 نفـر   2000ال افـزایش اسـت و از مـرز          دزدهاي دریایی تعدادشان روز به روز در ح       
انـد و   اند علتش هم این است که بقیه افراد از درآمدي که عاید شده تحریک شده      گذشته
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آیند براي دزدي و این یـک پدیـده           کنند و می    عرض کنم که کار و زندگیشان را رها می        
نند ک  واقعاً عجیب و غریبی شده است بخصوص که اینها به حالت رابین هودي عمل می              

و به صورت عیاري همانطوریکه آقاي دکتر فرمودند از پولی که بصورت باج گیـري از                
کنند و حالـت      برند و بین مردم روستاها و شهرهاي کوچک تقسیم می           گیرند می   شما می 

رونـد و سـاز       اند وقتی این دزدان از دریا برمی گردند به استقبالشان می            قهرمان پیدا کرده  
ن دزدان دریایی داخل کشور سومالی هـستند امـا گاهـاً از توابـع               اغلب ای . زنند  دهل می 

. کشورهاي دیگر مثالً کشور یمن و یا کشورهاي دیگر نیز در جمع اینها دیده شده است              
ظاهراً شغل اینها ماهیگیري است و با کشتیها و قایقهاي ماهیگیري در اقیـانوس هنـد، و                 

تواننـد بـه      کنند که می    ی که احساس می   زنند، وقت   یا آبهاي یمن و خود سومالی پرسه می       
کشتی حمله کنند یکدفعه چندتاشان با توجه به امکانات ارتباطی کـه دارنـد همـاهنگی                

  . کنند نموده و به یک کشتی حمله می
همانطور که آقاي دکتر هم فرمودند عموماً داراي تجربه نظامی هم هستند و یا اصالً               

 اینها هستند و استفاده از انواع سالحها را         کارشان و هنرشان دزدي و غارت هست جزء       
  .به خوبی آشنا هستند

بینید و مجهز به سالحهاي سبک اتوماتیـک و نیمـه        همانطور که در این اسالیدها می     
خودکار مثـل تفنـگ، مسلـسل، راکـت، آر پـی جـی و غیـره هـستند قایقهـاي تنـدرو،                       

ستگاهی در نقاط مختلف دریا     اما کشتیهاي مادرای  . شناورهاي مادر تدارکاتی مدرن دارند    
 آذوقه و محل اسـتراحت       دارند و بر روي این کشتیهاي مادر ایستگاهی سوخت، صالح،         

توانند در اطراف و حتی روي اینها گذاشته شود و سپس         دزدها هست که حتی قایقها می     
در موقع لزوم از اونجا جدا بشوند و کار حمله بـه کـشیها را انجـام بدهنـد، تجهیـزات                     

در ایـن اسـالید     . اطی مدرن همانند بیسیم، ماهواره، و دستگاههاي رهگیري را دارند         ارتب
 نفر روي این قایق بوده و با یک نردبـان           5شما یکدونه از قایقهاي تندرو اینها رو ببینید         

که قسمت انتهائی خم شده و بر روي لبه عرشه کشتی پر            ) فلزي(بلند چند متري هست     
ز طریق آن روي کشتی باال بیاینـد و بـر روي دوش نفـر اول                توانند ا   کند و سپس می     می
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بینید و عرض کنم که بقیه سالحهاشون اونجاست و مهمات            یک فروند آرپی جی نیز می     
 کیلـومتر   43-44 گره دریایی یعنی حدود      25قایقهاي آنها معموالً تا     . هم به همراه دارند   

 گـره   25 تـا حـداکثر      10کند، ولیکن سرعت کـشتیها اغلـب بـین            در ساعت حرکت می   
کشتیهاي کانتینر بر سرعتشان بیشتر است و کـشتیهاي تجـاري کمتـر و       . باشد  دریایی می 

توانند دنبال کـشتیها بیاینـد و از اونجـا جلـو بزننـد و اونهـا رو                    بنابراین اینها همیشه می   
با توجه به نوع تجهیزات و سالح و ضمناً جوان بوده و آدمهـاي جـسوري هـم                  . بگیرند
 میلیون نفر جمعیت دارد ولی بخاطر سختی زندگی و          8/5کشور سومالی حدود    . دهستن

شرایط خاصی که آنها دارند آدمهاي جنگجـو، جـسور و در واقـع مبـارزي هـستند کـه                   
  .شود حریفشان شد بسادگی هم نمی

بینیم    میالدي می  2009-2008هاي    در این اسالید فعالیتهاي دزدي دریایی را در سال        
و درسـال   ) اول آبان سال  ( مورد بوده    111 -2008دیدات بر علیه کشتیها در      که تعداد ته  

 و در 2008مـورد در   42ها     مورد، تعداد دفعات حمله و تیراندازي به کشتی        109- 2009
شود با گرفتن باج      روز به روز سالحهایشان اضافه می     .  مورد بوده است   105،  2009سال  

. کننـد   ان و قایقهـاي تندروشـان اضـافه مـی         و پول در واقع به سالحهایـشان و ذخائرشـ         
 27، 2009 فرونـد درسـال   42، 2008تعدادي کشتیهاي گروگـان گرفتـه شـده در سـال          
 بیش  2009 نفر در سال     815 -2008فروند و تعداد پرسنل گروگان گرفته شده در سال          

ه  گرفت 2008 نفر، تعداد کشتیهاي گروگان گرفته شده تمام کشتیهایی که در سال             500از  
 فرونـد کـشتی در گـروي دزدان         18 هنـوز    2009شده و باج گرفته شده رها شده و در          

 291تعداد پرنسل گروگان که در اختیارشان هـست روي ایـن کـشتیها              . باشد  دریایی می 
نفر همانطوریکه آقاي دکتر هم فرمودند دزدي دریایی یک پدیده جدید نیست از ابتداي              

است و کشتی حـضرت     ) ع(ه کشتی حضرت نوح     تاریخ خبري که داریم اولین کشتی ک      
به ماقبل تاریخ برمی گردد که اینکه شاید از همان موقع شروع شده و یا بعـدها                 ) ع(نوح

در واقع مردم دنیا باخبر شدند تا وقتیکه مال و جنس هست و جابجائی هست و جـنس         
نون و  هم ارزش دارد دزدي هم درخشکی است و هم در دریا بنابراین چون در دریا قـا                
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اونطور که در اونجا دیدید     . پلیس هم کمتر شاید اونجا راحتتر و شاید بهتر عملکرد دارد          
 میلیون دالر باج گرفته شده آقاي دکتر فرمودند که بعضی کشورها متأسفانه             180تا حاال   

 مـثالً پارسـال     VLCCیک کشتی   . دهند ولی چاره ایی ندارند      این باج گرفته شده که می     
 30 هـزاردالر نزدیـک      20بعـد همزمـان بـا       .  هزاردالر بـود   120ما حدود   کرایه هر روز    

هزاردالر روزانه ممکن بود پول سوخت بدهیم معطلی این کشتی محموله ایی باشد یک              
 میلیـون  2 دالر بود یـک کـشتی کـه    140محموله نفتی که پارسال قیمت هر بشکه نفت   

د بنـابراین نگـه داري ایـن         میلیون دالر ارزش این کـاال بـو        280بشکه نفت خام هست     
رود  جنس به مدت طوالنی امکان پذیر نیست و وقتی دزد دریایی با سالح و اسلحه مـی            

کند نفراتی که روي کشتی هستند محموله را هیچ کـاري را باهـاش نمیـشه                  و تهدید می  
بنابراین ناچارند که هرچه زودتر این کشتی را رها کنند براي اینکه اون مبلغـی کـه       . کرد
خواهد به مراتب کمتـر از زمـان معطلـی و خطـر و ریـسک کـه دارد از                      د دریایی می  دز

آیند در شرکتهاي کشتیرانی که در واقـع          هاي پرسنل دریایی که می      آنطرف فشار خانواده  
مالک کشتی که گروگان گرفته شده هستند خود این فشار روانی بسیار سنگین اسـت و                

نها و اینکه عدم امنیت حمل و نقل کاال رو هـم            اواش    بعد خبرهاي جهانی و بین المللی     
 میلیون بشکه نفت خام خریده الزم داشته آن         2دهد یک پاالیشگاهی که اومده        نشون می 

کند سیستم کاري را یا مثالً کاالیی کـه مـواد             را که پاالیش کند بعد توزیع کند مختل می        
شود اگر یـک کـشتی      میخواهد برود زیاد روي کشتی بماند خراب          غذتیی و یا غیره می    

 ماه  2را امروز بگیرند و شما بخواهید مسأله را حل و فصل کنید مثالً پول را بدهید این                  
  .کشد اگر بخواهید پول ندهید ممکن است چند سال طول بکشد طول می

بنابراین ممکن است خیلی خشارت سنگین تر و باالتر باشد بنابراین چاره ایی غیـر               
 فروند کشتی متعلق بـه      2تا کنون   . ول در واقع کشتی را آزاد کنید      از این نیست با دادن پ     

انـد بگیرنـد کـه هرکدامـشان را           کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران را در واقع موفق شده        
 میلیون دالر بـراي هـر فرونـد پرداخـت و آزاد کننـد کـه       2ناچار شدند باالخره با دادن     

نابراین این زمان خودش هزینه ایی      ب.  روز طول کشید   63 روز و یکی دیگر      59یکیشون  
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 میلیـون دالري اسـت کـه برابـر گزارشـات غـی رسـمی تـاکنون                  2سنگین بیش از اون     
هاي ماهیگیري ایرانی و حتی کشتیهاي یات که در واقع تفریحی هـستند اینهـا رو                  کشتی

اند فقط کشتیهایی رو که بار روبوده انجام نشده کشتیهاي یات فرانسوي یکـی                هم گرفته 
تهدیدات دزدان دریایی بر علیه کشتیهاي شرکت ملی نفتکش        .  فروند رو گرفته بودند    دو

اند که من بعداً اسامی تک تک کـشتیها و زمـان               کشتی ما حمله کرده    14ایران تا حاال به     
در یک مورد با آر پـی جـی         . گم  حمله و مدت در واقع تعقیب و گریز رو خدمتتون می          

زنند در واقع طناب و یا زنجیر هست که بـه درون              که می فانل و به دنبال آن آر پی جی         
آن برود که قالبی به آن هست این وقتی که آر پی جی وارد بدنه شـود بعـد اون قـالب        
باز بشود اونها طناب رو بگیرند و باال بروند که خوشبختانه اون قالب عمـل نکـرد بـاز                   

  .د شوندنشد و از بدنه جدا شده بود و نتوانسته به داخل کشتی وار
هادي بود که اون در واقع عمل نکرد و در چند             جی به کشتی  .پی.یک مورد شلیک آر   

ها رو داریم که دونه دونه این         اینجا لیست کشتی  .مورد هم تیراندازي به کشتی را داشتیم      
 میلیون بشکه نفت خام بودند تاریخ حمله رو روي هر کدام  2 فروند هر کدام حاوي      14

 .کند بیان می

 مایـل،   98 - مایـل  80 - مایل 250کند    این کشتیها رو با شرق سومالی بیان می       فاصله  
زمان شروع و پایان حمله که سه ساعت این تعقیب و گریز ادامه داشته اسـت در مـورد                

 شـب بـوده سـوي       11 ساعت مثالً ساعت     2 شب بوده دومین کشتی حدود       21:58یکی  
هراز، نور، دوباره هـراز و دیلـم و          دقیقه بوده و استفاده از سالحهاي مختلف کشتی          50

هادي، سروستان، نساء، هـراز بـراي بـار سـوم و              دوباره نور براي بار دوم و کشتی سرو،       
علـت آن ایـن     . کنید که ادامـه دارد      هنگام و این را عرض کنم که حمالت و مشاهده می          

است که ما نفت خام کـشورمان را مقـدار زیـادش رو بـه کـشورهاي حوضـه دریـایی                     
فروشیم و نزدیک ترین راه این است نفت خام را ببریم و به کانـال سـوئز و       انه می مدیتر

در ابتداي شهر سوئز یک خط لوله وصل شده براي دریاي مدیترانه کـه سـاالنه حـدود                  
برند اونجـا      میلیون تن نفت خام او به این طیق است که دارد و کشتیهاي بزرگ می               120
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ام از خط لوله اي که در خاك مصر هست نزدیـک            کنند و نفت خ     نفت خام را تخلیه می    
آینـد و ایـن       ریزد که مشتریان خارجی از آنجا مـی         بندر اسکندریه توي مخازن اونجا می     

  .برند نفت خام رو می
 40-26بنابراین اگر بخواهیم این مسأله را ببریم از جنوب آفریقا بریم بـین حـداقل                

شـه   شه و زمانیکه معتـل مـی   میکشد و سوختی که مصرف  روز رفت و آمدش طول می   
اما اخیراً خیلی از شـرکتهاي کـشتیرانی        . بسیار باالست بنابراین ناچاراً باید از اینجا بریم       

بخاطر همین تهدیدها سعی کردن که دیگر از این مسیر عبور نکنند و از جنـوب آفریقـا                  
 داریـم ادامـه   بروند و این هزینه هم تقبل بکنند منتهی ما تابحال ایـن کـار را نکـردیم و              

خطرات و تهدیدات بر ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران، ناوگان شرکت ملـی             . دهیم  می
نفتکش ایران حمل بخشی از نفت خام کشور را از مسیر منـاطق راهبـردي پارشـده بـر                   
عهده دارد و علیرغم تمهیدات انجام گرفته با خطرات ئ تهدیدات جدي روبروسـت و               

  ;هاي ذیل را در پی خواهد داشت  و چالشتهدید فوق در نهایت پیامدها
کشد این کشتی رو     ماه طول می   2 احتمال گروگانگیري نفتکش هست که حداقل        -1

  .رها کند
 میلیـون بـشکه کـه االن قیمـت هـر            2 گروگانگیري نفت خام صادراتی به میزان        -2

هـر   گروگان گیري خدمـه        میلیون دالر ارزش دارد،    150 دالر جمعاً    75بشکه آن حدود    
هایشان روي کشتی هستند، بعضی وقتها         نفر، بعضی وقتها، زن و بچه      30-25کشتی بین   

کند به بدنه کشتی      تیمهاي تعمیراتی روي کشتی هستند و اینها مشکالت عمده ایجاد می          
اصابت نماید احتمال الودگی محیط زیست وجود دارد و یا ممکن اسـت کـشتی آتـش                 

 .ام آوري را به دنبال خواهد داشت بگیرد و خسارت ببیند که هزینه سرس

ها  حق بیمه این کشتی: مسائل و مشکالت بیمه ایی کشتیهایی که در آن منطقه هستند
 برابر 2اضافه میشود و پرسنل چون در منطقه جنگی و در خطر هستند حقوقشان حدود              

 . کنند شده است فوق العاده جنگی دریافت می

 گرفته شده، که دزدان دریایی لباس و پتو و          ایران.ا.این عکسی هست که از کشتی ج      
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 مـاه روي کـشتی در       2اند، سالحهایشان هم در کنارشان است و          وسائلشان را پهن کرده   
  .واقع بیتوته کردند تا وقتی که پولشان را دریافت کنند

شـه    بنابراین با خونسردي تمام و مطمئن هستند که باالخره آخرش مالک ناچار مـی             
 هـم ایـن   ان و تالشـش  هرچه قدر که طـول بکـشد      ماه، 4 و   3-ماه2بده  که پول اینها رو     

حتی اگر  . است که با پرسنل برخورد نکنند تا وقتی که پرسنل عکس العملی نشان دهند             
رونـد برایـشان آب و        گیرند می   پرسنل کشتی غذا و آذوقه کم بیارند از خودشان پول می          

کشتی سایروس استار متعلق به کشور      . دتحویل میدهن د به آنها    رنوآ  خرند و می    آذوقه می 
 مـایلی   450 در موقعیـت     87 آبـان    25عربستان سعودي را در آبهـاي کنیـا و در تـاریخ             
 پـس از اخـذ بـاج آزاد         87 دي ماه    20جنوب شرقی مومباساي کنیا، گرفتند و در تاریخ         

 .کردند

 شـد و   میلیـون دالر شـروع  25 روز طول کشید ابتـدا مـذاکره بـا      5 ماه و    2در واقع   
باالخره در آخرش با پافشاري عربستان سعودي ناچاراً با سه میلیون رضـایت دادنـد در                

 آئـیم و اصـالً بـاج        نمـی  مراحل اولیه پادشاه عربستان گفته بود که ما به هیچ وجه کوتاه           
  . میلیون دالر بدهند و چاره ایی هم نداشتند3دهیم اما آخرش مجبور شدند حدود  نمی

اند و در     فرمائید دزدان دریایی بهمراه خدمه کشتی ایستاده        حظه می در این اسالید مال   
 ماه سرگردان و    3 - ماه 2اینها همینطور بایستی    . طبقه پائین دزدان دریایی مواظب هستند     

نگران اینجا بمانند تو هواي گرم و شرایط بـسیار سـخت تـا بـاالخره اداره مرکـزي بـه                     
  .هندکمکشون بیاد و بتونند اینها رو نجات بد

روي این کشتی تانکهاي روسی براي حمل به یک نقطه دیگـر بودنـد همانطوریکـه                
 و دزدان دریایی ملـسح  TI ANO YOفرمائید اینجا یک کشتی چینی به نام  مالحضه می

این یک کشتی تدارکاتی یا ایستگاهی دزدان دریایی   . اند  اینجا ایستاده و خدمه هم نشسته     
کنند    امکانات الزم و سالحهاي مختلف نگهداري می       است که رویش آذوقه، آب و سایر      

و در واقع در نقاط مختلف اقیانوس هند این کشتیها مستقرهستند، معموالً دزدان آدمهاي  
اینها کشتی دارند و حتی امکانات و تجهیزات جنگی         ! فقیر بیچاره ایی هستند اما اینها نه      
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  .و اینکه این بحران کامالً یک جنگ دریایی است
 تعلـق دارد وقتـی کـه        Vella کشتی عربستان سعودي که به شرکت کشتیرانی         همین

خواستند پول را بدهند، دزدان دریایی گفته بودنـد کـه پـول نقـد و اسـکناس نـو، و                       می
 دالري روي کیـسه گذاشـته و از بـاالي هلیکـوپتر آن را بـر روي کـشتی             100دالرهاي  

دزدان دریایی  . ا را شمردند و بردند    نفتکش پرتاب نمایند و سپس انها با خونسردي پوله        
پـول را   .  گـروه انجـام میگـردد      5 الـی    4هم یک گروه نیـستند و هـر عملیـاتی توسـط             

کشتی را رها کرده و بروند چـون        . شمرند و وقتی مطمئن شدند که پول دریافت شد          می
ترسند که ناوهاي نظامی از پشت سر بهشون حمله کنند هـم پـول را بگیرنـد و هـم                      می

نمایند، یکیشون یک مقدار پـول بـر          ن را لذا کشتی را بصورت تک تک ترك می         خودشا
 سـاعت   24رود، نفر دوم و سوم به ترتیب و این خودش             میدارد با یک قایق کوچک می     

برند و هم اینکه افراد کشتی هنوز در گروگان           کشد هم پول رو بخش بخش می        طول می 
بنـابراین  . رود  خر با یک قـایق تنـدرو مـی        اینها هستند و بعد که همشون رفتند اون نفر آ         

 .کنند کامالً با برنامه عمل می

فرمائید یکی از قایقهاي دزدان دریـایی توسـط ناوهـاي نظـامی               در اینجا مالحظه می   
اسیر شده است و افراد دستهایشان باال و شدت باال رفتن دستها از بابت ترس شدید این       

تر فرمودند بـر فـرض اینکـه دزدان دریـایی رو            باشد، ولی همانطور که آقاي دک       افراد می 
. بگیرند هنوز قانون منسجم و دقیقی نیست که بشود اینها رو محاکمه کرد و یا تنبیه کرد                

هـا    ولیکن اخیـراً سـختگیري    . اند  بعضی وقتها شده اینها رو گرفتند و بعداً رهاشون کرده         
بـشوند خونـشون پـاي      بیشتر شده است اما چنانچه درگیري ایجاد شود و اونجا کـشته             

  .خودشون است
دونند که با آنها چه       نمی اند و   اخیراً دزدان دریایی توسط نیروهاي ایرانی گرفتار شده       

  .کار قانونی رفتار کنند
این کشتی ایستگاهی دیگـر اسـت کـه دزدان دریـایی ناوهـاي نظـامی                ) 34اسالید  (

ی از آبهاي عدن عبور کـرد،       چرا بایست : اهمیت راهبردي آبراه خلیج عدن    . اند  گرفتار شده 
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کشورهاي حوضه اطراف دریاي مدیترانه که کشورهاي بزرگی هم هستند جهت تـأمین             
کنند و اگر بخواهند از جنـوب آفریقـا           مایحتاج و صادرات خود از کانال سوئز عبور می        

 میلیون بشکه نفت خام بطور روزانه از 12حدوداً . تردد کنند هزینه زیادي خواهد داشت
باب المندب و از سواحل کشور سومالی به طرف قاره اروپا و آمریکـا در حرکـت                 تنگه  

 درصد صادرات گاز مایع ال ان جی از قـاره آسـیا بـه اروپـا در                  40هستند تردد بیش از     
شود و همچنین تردد سالیانه بیش از هزار کـشتی کوچـک و               واقع از این مسیر انجام می     

 و وارداتـی، مـاهیگیري و تفریحـی هـستند از            بزرگ که عمدتاً حامل کاالهاي صادراتی     
  .کنند تنگه راهبردي باب المندب عبور می

راهکارها و اقدامات دفاعی و پیشگیرانه از تهدیدات دزدان دریایی که تا بحال انجام              
شده، تجهیز نمودن کشتیهاي تجاري و خدمه آن به تجهیزات و ابزارهاي دفـاعی نقطـه                

  .ایی از کشتی هستند
ها در حد ممکن اجرا شده است و البته و  اعی خدمه پرسنل دریایی کشتی آموزش دف 

تعریف حقوقی از   . هاي تجاري به طور کلی ممنوع است        حق بردن سالح به روي کشتی     
کشتی تجاري با کشتی نظامی براي حمل سالح و دریانوردي در آبهـاي بـین المللـی و                  

کنـد بنـابراین      نها هم با هم فرق مـی      ورود به بنادر مختلف دنیا متفاوت است و قوانین ای         
توانند سالح داشته باشند و یا نیـروي نظـامی دریـایی بـر           نمی هاي تجاري   پرسنل کشتی 

  .روي کشتی باشد
ا در منطقه حـضور دارنـد،   .ا.جهت اسکورت ناوگان تجاري، نیروي دریایی ارتش ج  

ن کشور مختلف   همانطور که جناب آقاي دکتر فرمودند االن نیروي دریایی نظامی چندی          
 18که زیر مجموعه سازمان ملل است در منطقه حـضور دارنـد و تعـداد آنهـا بـیش از                     
 52کشور است بندر صالحه که منطقه شروع خطر از جنوب عمان تا جیبوتی که حدود                

 کـشتی   36 گره دریایی هست وسعت بسیار بزرگی است و تعـداد            15ساعت با سرعت    
 2کل وسـعت منطقـه تهدیـد بـیش از           . گو نیست  ناو جنگی براي سکورت جواب     40الی  

 برابر کل مساحت ایران حاال فرض کنید چند تا کشتی 2میلیون مایل مربع است بیش از   
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لـذا ایـن امکانـات کـافی نیـست و اینکـه             . توانند کل منطقه را پوشش دهنـد        نظامی می 
ت کـه   فرمودند راه حل اساسی، واقعاً ایجاد یک حکومت مرکزي مقتدر در سومالی هس            

  .بتوانند در واقع جلوي دزدان دریایی را خودشان با نیروهاي کشور سومالی بگیرند
بهره گیري از نیروهاي امنیتی در منطقه و کمکهـاي اونهـا بـسیار بـا ارزش اسـت و                    

گیرند، اگر ناوها نزدیـک باشـند سـریعاً           وقتی که کشتیها تحت خطر هستند و تماس می        
د و اگر دورتر باشند هلی کوپترهایی که روي ناوهـاي           آین  گیرند و به کمک می      تماس می 

آینـد نزدیـک کـشتی و از هـوا دزدهـاي دریـایی و                 کنند و می    نظامی هستند حرکت می   
  .دهند کنند و اونها را فراري می قایقهایشان را گلوله باران می

 میلیـون مایـل     2همانطور که عرض کردم وسعت منطقه تهدید زیاد است و بیش از             
ایی وسـعت دارد و قـوانین بازدارنـده کـشورهاي صـاحب پـرچم از اسـتقرار                  مربع دری 

هـاي تجـاري تمـام کـشورهایی کـه تابعـسازمان         نیروهاي امنیتی و سـالح روي کـشتی       
توانند طبق مصوبات قانونی خـود سـالح بـر روي             نمی  هستند IMOدریانوردي جهانی   

 اقیانوس و مـورد حملـه   ولی یک ماده قانونی هست که اگر یک کشتی در       . کشتیها ببرند 
توانند سالح    نمی گوید که   توانند از خودشان دفاع کنند اما بطور روشن می          قرار بگیرد می  

  .حمل کنند
به همین دلیل شما پرچم هر کشوري را داشته باشید اون کشور، اجازه حمل سـالح                

 حتی سازمان بنادر خودمـان هـم مراجعـه کنـیم و بخـواهیم             . دهد  نمی را بر روي کشتی   
  .توانند بدهند  نمینیروي نظامی مسلح بر روي کشتی بگذاریم این اجازه را

اند، مـثالً خـود حبـشه         اما بعضی کشورها بدون توجه به این قانونها این کار را کرده           
. هایش را کامالً مسلح کرده و نیروهاي نظامی بر روي کشتیهایشان مـستقر هـست      کشتی

ا دیده شده که بعضی از کشتیهایـشان افـراد نظـامی            اسرائیل این کار را کرده و آمریکائیه      
هاي امنیتی حمایـت از کـشتیها را          در این مدت کشور انگلستان سرویس     . روشون هست 

کننـد و در امـارات و         ها از هر فرصتی استفاده تجاري خوبی مـی          انگلیسی. اند  انداخته  راه
ند گروههاي امنیتی ویژه    عمان نیروهاي بازنشسته از نیروهاي دریایی اونها کنار هم اومد         
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 نفـر را مـستقر      5 الـی    4بندند و بـر روي کـشتیها          اند، قبالً قرارداد می     اي را تشکیل داده   
گوینـد مـسلح    البتـه مـی  . آورنـد  عمل می   کنند و اینها در واقع کار دفاع از کشتی را به            می

. م دهنـد  توانندعملیات دفاع را بخـوبی انجـا        نمی نیستند و سالحهاي کمري دارند، منتها     
  .دزدان مدرن ترین سالحهاي روز را دارند و جنگیدن با آنها آسون نیست

 آر پـی جـی بـه        و یـا  اگر شما با دزدان دریایی درگیر بشوید و دزدان دریایی راکت            
کشتی شما شلیک کنند و بعد آلودگی ایجاد شود و یا نفرات روي کشتی آسـیب ببیننـد                  

گویند شـما بـا سـالح در واقـع بـا دزدان        که می دهد، براي این    نمی بیمه به شما خسارتی   
کرد، بنـابراین خـود     نمیشدید در واقع به شما حمله  نمیدرگیر شده اید اگر شما درگیر    
  .باشد مسئله بیمه یک مشکل مهم می

ها از منطقه تهدیـد اونجاهـا بـراي مـالکین کـشتی               هزینه بیمه در هنگام عبور کشتی     
اي حـضور نیروهـاي امنیتـی کـه بـر روي کـشتیها              ه  و همچنین هزینه  . خیلی زیاد است  

هـاي حقـوقی در       حضور دارند تقریباً چند هزار پوند در هر عبور است فقدان ضمانتنامه           
رابطه با اقدامات فوق اگر همین کارها را کردید و یک اتفاق افتاد هـیچ کـس از مالـک                    

 .مسلح بوده استاش  کند چون کشتی  نمیکشتی دفاع

دکتر فرمودند تا بحـال چنـدین قطعنامـه بـراي مقابلـه بـا دزدان                طور که آقاي      همان
 -1844 -1838 -1816 -1814هاي    دریایی از طرف سازمان ملل صادرشده که قطعنامه       

  :باشد  عمده آنها می1897 -1872 -1851 -1845
 همکاري مشترك کشورهاي ذینفع براي جلـوگیري از گـسترش عملیـات دزدان              -1

  دریایی
ي نظامی کشورها به سواحل سـومالی جهـت برخـورد قاطعانـه بـا                ورود نیروها  -2

ایـن دولـت موقـت مرتـب در         . (دزدان دریایی ضمن هماهنگی با دولت موقت سومالی       
حال تغییر است، من یک سخنرانی در دبی داشتم و رئیس جمهور کشور سومالی در آن                

 ).توانیم بکنیم گفت ما کاري نمی جلسه حضور داشت و می

کن سازي دزدي دریایی در خلـیج          از کلیه قوانین بین المللی جهت ریشه        استفاده -3
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عدن و کوشش در رفع تشنجات موجود در اوضاع سیاسی سومالی اینها مفاد اصلی این               
ها کار خـاص دیگـري نتوانـسته          ها هستند که عمالً جزء کار نظامی این قطعنامه          قطعنامه

 .است انجام دهد

ــی    ــین الملل ــاي ب ــات نیروه ــایی   IMBعملی ــا دزدي دری ــه ب ــت مقابل  جه
(International Maritime Bureau)  

هاي سازمان ملل در منطقه مستقر هستند و این کشورها نیروهاي             با توجه به قطعنامه   
هاي تجاري که حامل مواد خوراکی و غـذا بـراي          نظامیشان در آنجا مستقرند و از کشتی      

ور که جناب آقاي دکتر فرمودند حـدود        همانط. کنند  آوارگان سومالی هستند حمایت می    
 میلیون نفر مردم گرسـنه در آنجـا هـستند و سـازمان ملـل آذوقـه و غـذا برایـشان                       5/3

کنند تا ایـن غـذا بـه دسـت افـراد              نمی فرستد و خود دزدان دریایی هم به اینها رحم          می
م بـه   کنند تا در بندر تخلیـه بـشود و سـال            ذینفعش برسد لذا این کشتیها را اسکورت می       

دست افراد برسد، جهت مهار و جلوگیري از اقدامات دزدي دریایی مسلحانه و برخورد              
 فروند ناوجنگی و چندین فروند هواپیماي       36با آنها بر طبق موازین بین الملل، بیش از          

شناسائی نظامی دور پرواز براي عملیـات شناسـائی و دفـاع از ناوهـاي جنگـی نیـروي                   
در ... چین روسیه و هندوستان و مالزي و چند کـشور دیگـر           دریایی کشورهاي اروپائی،    

منطقه عملیات حضور دارند، بیش از چهار هزار نفـر نیـروي نظـامی در ایـن عملیـات                   
کنند، و اختیارات تام جهت برقراري ارتباط عملیاتی بـا نیروهـاي مـستقر در                 شرکت می 

ی نیروي دریایی ارتـش      فروند ناو جنگ   2هاي در حال تردد دارند، تعداد         منطقه و کشتی  
دهند و این باعث  در منطقه عملیات حضور دارند و عملیات اسکورت را انجام می        . ا.ا.ج

تقویت روحیه دریانوردان ایرانی شده اسـت و تـا بحـال در چنـدین عملیـات شـرکت                   
  . لوح تقدیر به ایشان اعطاء شده استIMOاند و از طرف  کرده

 (Law of Sea) مصوب سـازمان ملـل   –یایی  قانون بین الملل در101بموجب ماده 
 غـارت و اتـالف       بازداشـت،   هرگونه اقدام غیر قانونی نسبت به تصرف عدوانی، تجاوز،        

ها در دریایی آزاد در خارج از قلمرو حوزه قضایی کشورها توسط کشتیهاي  اموال کشتی
.  میـشود مخصوص دزدان دریایی، خواه مستقیماً و خواه غیر مستقیم دزدي دریایی تلقی      
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قوانین جدید براي مبارزه با دزدان دریایی کافی نیست و بیش از اینها بایـستی امکانـات                 
فراهم بشود تا بشود جلوي دزدي دریایی را گرفت و از آن جملـه تـسریع در تـصویب       

قـرار  . ا.ا.قوانین بین المللی جهت مبارزه با سارقین دریایی که قبالً مورد تأئید دولـت ج              
دزدان دریـایی   .  هنوز به تصویب مجلس شوراي اسالمی نرسیده اسـت         گرفته است ولی  

دانیم که با آنهـا چـه بایـد کـرد و قـوانین                نمی که ما خودمان در دریاي سومالی گرفتیم      
هماهنگی وزارت امور خارجه و دیگر نهادهاي       . دریایی مان جوابگوي این مسأله نیست     

دانهـاي بـین المللـی، اسـتفاده از         مسؤول در سازمان ملل و استفاده از مـشاوره حقـوق            
مشاوره و نظرات کارشناسی سـتاد نیروهـاي مـسلح، نماینـدگان محتـرم مجلـس، قـوه                  
قـضائیه، مــسؤولین ذیــربط دولــت و ســازمان بنــادر و دریــانوردي و شــرکتهاي عمــده  

هاي شرکت ملی نفتکش      کشتی. کشتیرانی کشور براي مقابله با این مسأله ضرورت دارد        
اند، مـا      بار مورد حمله قرار گرفته و یکبار دزدان دریایی موفق نشده           14ال  ایران تا به ح   

عالوه بر کارهاي امنیتی کارهاي دیگري هـم انجـام داده ایـم، مـاهم از ناوهـاي ارتـش                    
کنیم و هم از ناوهاي بین المللی حاضر در منطقه و هر وقت کمـک                 خودمان استفاده می  

هر کدام از ناوها که نزدیک تر است بـه محـض            . ندا  خواستیم واقعاً تا کنون دریغ نکرده     
مـا دور تـا دور      . کننـد   آیند و کمک می     اینکه تماس میگیریم هلیکوپتر و یا ناوهاشون می       

باشد، ه قطـر آن بـیش از           متر می  750کشتیها رو سیم خاردار کشیده ایم و که در حدود           
خواهند بـاال بیاینـد و        شه می  متر این دزدان دریایی نردبان دارند و با گیردادن بر عر           5/1

وحتـی اگـر هـم    . و بسیار خطرناك خواهـد بـود  . کند این سیم خاردار کار را مشکل می   
ها و درهاي ورودي را مسدود کرده ایم نتواننـد            موفق به آمدن روي کشتی شوند راه پله       

هاي حساس مانند پل فرماندهی و ناوبري کشتی، موتورخانه و محل زیـست               وارد محل 
خدمه دیدبان کشتی را مجهـز بـه   . ن شود، تا نیروهاي کمکی بیایند و نجات دهند    کارکنا

بکارگیري آب افشار قوي جهت     . هاي ضد گلوله نموده ایم      دوربین دید درشب و جلیقه    
 که فشار اینها بـسیار       ها و نفرات دزدان دریایی به کشتی،        خلوگیري از نزدیک شدن قایق    

شوند و بستن تور      کند به داخل آب پرتاب می       رد می قوي است، وقتی به سینه آنها برخو      
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سـازد    جهت جلوگیري از نفوذ دزدان دریایی بر روي عرشه عبور آنان را غیر ممکن می              
هاي اطراف و نظـامی اسـتفاده         و یا از منورهاي دستی خطر باشیم جهت اطالع به کشتی          

رت حملـه بـه     هـاي ایمنـی مختلـف در صـو          دستورالعمل. کنیم، که به ما حمله شده       می
رعایـت حـداکثر سـرعت، اطـالع رسـانی          : ناوگان صادر شده است و از آن جمله مانند        

مستمر به ناوگان از آخرین وضعیت خودشان و نیز حمل غذا و جیره اضافی که اگر در                 
بـه حـداقل    . اسارت دزدان دریایی قرار گرفتند مـشکلی از بابـت خـوراك پـیش نیایـد               

 و  ITFاخت حقوق فوق العاده جنگـی طبـق مقـررات           ها در شب، پرد     رساندن روشنایی 
 .دستورالعملهایی که ذکر شد

ITF      باشد که در واقع مانند وزارت کار خودمان           یک اتحادیه بین المللی کارگري می
است و مقرراتی براي حقوق و مزایاي و مسائل ایمنی دریـانوردان در منـاطق جنگـی و               

 ITF: International) . تعلـق گیـرد  تهدید دارنـد و بایـستی حقـوق بیـشتر بـه خدمـه      

Transport Federation)   
. به هر حال دزدي دریایی تبدیل به جنگ شده است و ما هر روز با آن درگیر هستیم 

کند و یکی در حال برگشتن        ما بطور متوسط روزانه یک کشتیمان از این منطقه عبور می          
ایـن وضـعیت را دارنـد و از      تـا کـشتی      2شـاید روزانـه     . ا.ا.ناوگان کـشتیرانی ج   . است

آنجائیکه آنها کشتیهاشان کوچکتر ولی ابعادشون بیشتر است بنابراین هر روز درگیر این             
افتد، یک اتاق اضطراري داریم       وقتی یک حمله اتفاق می    . مسأله و جنگ اعصاب هستند    

 نفر حتی اگر نصف شب هم باشد و اگر در منـزل هـم               8-7و یک تیم مسؤول به تعداد       
 بایستی بیایند شرکت و مرتباً با ناخدا و خدمه کـشتی در ارتبـاط باشـند و یـا بـا                      باشند

  .ناوهاي نظامی در ارتباط باشند که براي کشتی حمله شده اتفاقی نیفتد
که بتوانیم این دوره را به سالمت پـشت سـر بگـذاریم و یـک حکومـت              ... ان شاء ا  

  .ي همیشه حل و فصل شودمقتدري در کشور سومالی تشکل گردد و این مسأله برا
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