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المللي دزدي دریایی از دیدگاه حقوق بینگیري از پدیدهي راهکارهاي الزم جهت پیشبررسی و ارائه
)با تاکیدي بر دریایی مکران(

تهمکحمیدرضا 4، حمیدرضا اکبرپور3، دکتر مجید اکبرپور2، دکتر منصور کیانی مقدم1
هاراستادیار دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، چاب1

معاونت قضایی دادگستري کل استان قزوین، دادگستري کل استان قزوین، قزوین2
الملل، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، شیراز،دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق بین3
دانشجوي کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار4

چکیده
هـاي دریـایی   ها دریایی و گسترش روز افزون استفاده از آن به عنوان مسیر حمل و نقل و تجـارت جهـانی، بـه مقولـه امنیـت راه     ار با توجه به اهمیت راهدر این نوشت
هـاي جهـانی، بـاالخص    واکنشهمچنین به. گیرندها با تاکید بر دزدي دریایی مورد بررسی قرار میشود، که مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت این راهپرداخته می

هـاي تهدیـد   با توجه به موقعیت استراتژیکی دریـاي مکـران، بـه مولفـه    . ي دزدي دریایی توجه خاص شده استتصمیمات شوراي امنیت سازمان ملل در مورد پدیده
در ) شـود ر برخی مواقع به مختل کردن این صنعت منجر مـی افزایش ناامنی در صنعت حمل و نقل دریایی باعث افزایش نرخ بیمه و د(ي امنیت و تاثیر ناامنی کننده

ي دریـایی،  در این تحقیق سعی شده است با ارایه راهکارهاي افزایش ایمنی درایـن گسـتره  . شوداین دریا و تاثیر مستقیم آن براقتصاد جهانی، توجه خاص مبذول می
توان از بروز فجایع مشابه بوجود آمـده در خلـیج   ، که با افزایش امنیت و ایمنی در این منطقه میتر ترسیم شودانداز اقتصاد دریایی این منطقه تا حدودي روشنچشم

.عدن و سواحل سومالی جلوگیري کرد

المللدزدي دریایی، سومالی و خلیج عدن، دریاي مکران، حقوق بین:کلیديواژه هاي

مقدمه-1
اهمیـت ایـن   .تجارت جهانی بوده استست یازیدن بشر به دریا همواره مهمترین بستر حمل و نقل وهاي دریایی از دیرباز تا به امروز و از زمان دراه

امـا در ایـن   . [15]شود که بدانیم، سازمان جهانی دریانوردي از صنعت کشتیرانی به عنوان صنعت عظیم جهانی نام برده اسـت  مقوله زمانی آشکار می
اي طـوالنی دارد و دزدي دریـایی کـه    دزدي دریـایی سـابقه  .کشتیرانی معضل دزدي دریایی بوده استهاي اصلی صنعت میان همواره یکی از دغدغه

ناگهان دوباره به موضوع روز حقوق بـین داد و به موضوعی متروکه تبدیل شده بود،هاي بادبانی در اقصی نقاط جهان رخ میزمانی با شمشیر و کشتی
بـا ظـاهري   هـا و هـا و روش ترین سالحعصر دزدان دریایی با مدرنک چشم با شمشیرش به پایان رسید ودیگر تصور دزد دریایی ی.الملل تبدیل شد

تنگه ماالگا، دریاي چین و آمریکاي التین عصر نوین دزدي دریایی را نوید دزدي دریایی در غرب آفریقا به خصوص در نیجریه،.متفاوت آغاز شده بود
این .دزدي دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن بودیایی نوین را آشکار کرد و به مسئله روز جهان مبدل نمود،اما آنچه که دزدي در. [19]داد می

هـا در کنـار خشـونت و    ایـن دزدي .افتاد که مابین دو شاهراه حیاتی جهان یعنی تنگه هرمز و کانال سوئز قـرار داشـت  ها در مسیري اتفاق میدزدي
بر اسـاس آمـار ارایـه شـده از سـوي مرکـز گزارشـات دزدي دریـایی         .ب توجه و واکنش جامعه جهانی به این امر شدتهاجمی بودن این حمالت موج

(IMB)مورد، در سـال  239، 2006ها در سال در سال به عنوان تنها مرکز دریافت گزارشات حمالت دزدیان دریایی، تعداد حمالت دزدان به کشتی
مـورد، داراي رشـد   544بـا ثبـت   2011ایـن آمـار در سـال    . مورد بوده اسـت 406، 2009مورد و در سال 293، 2008در سال مورد،263، 2007
و براساس آمار شش ماهه نخست این سـال مـوارد دزدي دریـایی    2012در سال . [3]بود 2010دزدي دریایی در سال 489درصدي نسبت به 11,3

مورد دزدي دریایی در جهان ثبت شده است؛ 177دي ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال، بر اساس این آمار، از . درصد کاسته شده است54حدود 
اگر چه این آمار نسبت به .[10]دهد ثبت شده بود، کاهش چشمگیري را نشان می2011موردي که در شش ماه نخست سال 266این آمار نسبت به 

البته . باشدالمللی و بازرگانی دریایی میباشد و کماکان خطر بزرگی بر سر راه تجارت بینهاي قبل سیر نزولی داشته ولی همچنان رقم باالیی میسال
.تا به امروز در سواحل سومالی و خلیج عدن اتفاق افتاده است2005باشد که اکثریت این حمالت از سال ذکر این نکته نیز ضروري می

تعریف دزدي دریایی-2
اما با توجه به مرجعیت و تخصص ارایـه .این تعاریف هم در حقوق مدون و هم عرف وجود دارد. رایه شده استبراي دزدي دریایی تعاریف متعددي ا

المللی دریانوردي ترین آن تعاریف را باید در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و سازمان بینرسد کاملدهندگان این امر، به نظر می
)IMO (باشدوارد میریف دزدي دریایی در این اسناد نیز نقدجست؛ هر چند به تع.

تعریف دزدي دریایی بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها
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پس از آن نیز در . دریایی به حقوق مدون تبدیل شدبر اساس کنوانسیون ژنو در مورد دریاهاي آزاد، حقوق عرفی موجود درباره دزدي1958در سال 
با تصـویب شصـتمین کشـور امضـا کننـده      1994این کنوانسیون در سال . د در مورد حقوق دریاها به تصویب رسیدکنوانسیون ملل متح1982سال

:گونه تعریف شده استکنوانسیون ژنو، دزدي دریایی این15این کنوانسیون مانند ماده 101بر اساس ماده .[1]اجرایی شد 
ف، یا هرگونه غارت که در راستاي اهـداف خصوصـی توسـط خدمـه یـا مسـافرین یـک کشـتی         آمیز غیرقانونی یا توقیهرگونه اقدام خشونت)بند الف

:خصوصی یا یک هواپیماي خصوصی  هدایت شده باشد مشروط بر اینکه
.ها و هواپیماها در دریاهاي آزاد صورت گیردعلیه یک کشتی خصوصی یا هواپیماي خصوصی و یا علیه اشخاص و اموال موجود در این کشتی-1
.علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی که در حوزه صالحیت هیچ کشوري نباشد-2

.هرگونه همکاري داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به اینکه آن وسیله یک کشتی یا هواپیماي دزدان دریایی است) بند ب
.براي انجام اعمال مورد اشاره در بندهاي الف و ب فوق شودسازي هر عملی که منتهی به تحریک و آماده) بند ج

:شوداز تعریف باال خطوط کلی زیر مشخص می
ي انجام عمل، نفع شخصی باشدیابد که انگیزهدر صورتی دزدي دریایی تحقق می.
عمل باید توسط کارکنان و مسافران یک کشتی یا هواپیماي خصوصی انجام گیرد.
[21]ها صورت گرفته باشد ي صالحیت دولتاز حوزهاقدام در محلی خارج.

)IMO(المللی دریانوردي تعریف دزدي دریایی از دیدگاه سازمان بین
: المللی دریانوردي اینگونه تعریف شده استدزدي دریایی از سوي سازمان بین

.[13]یا احتمال به کار بردن زور براي پیشبرد این عمل عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدي یا هرگونه جرم دیگر، و با هدف 

انواع دزدي دریایی2-1
:المللی دریانوردي، دزدي دریایی را بر اساس ماهیت و میزان مخاطرات و نوع حمله به سه دسته به شرح زیر تقسیم کردکمیته ایمنی سازمان بین

هـاي  پذیرد ماننـد دزدي هاي نسبتا سبک انجام میزمان یافته و با اسلحهحمله مسلحانه سطح پایین که توسط دزدان دریایی غیر سا
.دریایی در هند

 هـاي دریـایی در   گیـرد ماننـد دزدي  حمله و تجاوز مسلحانه در سطح متوسط که توسط دزدان دریایی نسبتا سازمان یافته انجام مـی
.بنگالدش

شـود و  خیر بوده و شامل مواردي مانند تخلیه بار کشتی، تغییر نام و فـروش کشـتی مـی   ترین نوع دزدي دریایی در دهه اربودن مسلحانه که متداول
.[20]هاي دریایی در خلیج عدن و سومالی گیرد مانند دزديتوسط دزدهاي دریایی کامال سازمان یافته انجام می

نعدهاي دریایی در سومالی و خلیج دزدي-3
و چند تیکه شدن کشور آن و 1990، که به دنبال فروپاشی دولت مرکزي آن در سال )1شکل(استکشور سومالی کشوري فقیر در شرق قاره آفریقا

ها و قبایـل  کشور سومالی کشوري با فرهنگ.[14]ظهور نیروهاي خودمختار، باعث بوجود آمدن دزدان دریایی در سواحل کشور آن و خلیج عدن شد 
.[32]مختلف است 
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[30]: منبععیت کشور سومالیموق. 1شکل 

مرز دریایی با فرهنگ دریایی آشنایی کامل دارنـد، از آنجـایی کـه    3000دزدان دریایی کشور سومالی به دلیل همجواري کشورشان با دریا و داشتن 
هاي کشورشان ابتدا در سواحل و آبدزدان دریایی کشور سومالی . [8]رفت انگیزه عمل آنان نیز مشخص نبود، احتمال سرایت به سایر مناطق نیز می

هاي آنها عالوه بر سواحل سومالی و خلیج عدن،  وارد آب. انددست به دزدي میزدند، اما امروزه دامنه فعالیت خود را به سایر مناطق نیز گسترش داده
ـ اند، که با گسترش هرچه بیشتر این فعالیتنیز شده) مکران(اقیانوس هند و دریاي عمان  ک تهدیـد بـالقوه بـراي تمـامی کشـورهاي منطقـه       ها به ی

این دزدان در طول چند سال اخیر به یک مشکل عمده .[30]دهند هاي خود ادامه میاین دزدان در دریاي عرب نیز به فعالیت. [7]شوند محسوب می
.[26]هستند المللیچرا که آنان مشکلی عمده بر سر راه مسیرهاي تجاري و امنیت ملی و بین. اندتبدیل شده

این دزدان . هاي خود به مناطق همجوارشان هستندآنها در حال گسترش فعالیت. آینددزدان دریایی سومالی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار می
. [31]اند یل شدهها و نیروهاي دریایی کشورهاي همسایه هستند، که به موضوع خاص ملی و بین المللی براي تمامی کشورها تبدتهدیدي براي کشتی

هـاي  کنند، قابلیت تبدیل به شـبکه هاي نیمه سنگین استفاده میهاي خود از سالحباید به این امر آگاه بود که دزدان دریایی سومالی که در درگیري
وارد، بدلیل اسـتفاده از سـالح در   عالوه بر این م. تواند تهدیدي براي امنیت کشورهاي در معرض خطر باشدالمللی را دارند، این امر میتروریستی بین

. [27]اي زیست محیطی باشند ي فاجعهتوانند آفرینندهها، میهاي خود با نفتکشدرگیري
المللی بـراي سـرکوب و مهـار    که تا اآلن نیز اقدامات بین، [22]آورندمیلیارد پوند به تجارت جهانی خسارت وارد می10دزدان دریایی سومالی سالیانه 

اي کشورهاي ضعیفی هستند که خود درگیـر مشـکالت داخلـی هسـتند     کشورهاي شرکت کننده در معاهدات منطقه.[29]نتیخه بوده است آنان بی
ها در سواحل سـومالی و خلـیج عـدن    از طرفی نیز زندگی در فقر جوانان سومالی باعث تشدید این گونه دزدي.[22]) مانند کشورهاي کنیا و اتیوپی(

هایی تردد نمایند که معمـوال بـا سـرعت    دهند که از دید پنهان باشد و کشتیها دزدي دریایی خود را در مناطقی انجام میاین گروه.[33]شده است 
.پایین در حال حرکت هستند

: توان به این دالیل اشاره کردتشدید فعالیت این دزدان و عدم جلوگیري از کار آنان به دالیل متفاوت است که می
[26]) انددرصد این افراد رفع اتهام و آزاد شده90(هاي برگزار شده ورد قاطعانه با دزدان دریایی سومالی در دادگاهعدم برخ-

[26]وجود فقر در خاك کشور سومالی -

[29]هاي نظامی مجهز بو دن دزدان دریایی به سالح-

[29]دریایی درگیري دولت مرکزي سومالی با مشکالت داخلی خود و عدم مقابله با دزدان-

این دزدان تهدیدي جدي براي دریـانوردان،  .[25]اند هاي سنگینی را به صنعت حمل و نقل دریایی وارد کردهدزدان دریایی سومالی تا به حال هزینه
هـاي اضـافی   یقا، هزینههایی چون دور زدن دماغه آفرچرا که تا به حال هزینه. آیندالمللی به شمار میصنعت حمل و نقل، محیط زیست، تجارت بین

هـا از  افزایش حق بیمه و پرداخت باج و خراج بـراي آزادي کشـتی  ،[27]تر و افزایش قیمت سوخت جهانی سفر، مصرف اضافی سوخت، سفر طوالنی
.[27]اند را بدنبال داشته[22]دست دزدان دریایی 

هاي دریایی جلوگیري کرد و شـاید نیـز کـاهش یابـد، امـا بـراي       افزایش دزديتوان ازقابل ذکر است که با افزایش نیروهاي نظامی در این منطقه می
همانطور که تا به حال نیز با . [3]ریزي کرد و فقر اقتصادي این کشور را از بین برد ي شوم باید در خاك کشور سومالی برنامهکن کردن این پدیدهریشه

.[8]اما همیشه این خطر، احتمال و قوع دارد . اندحمله واقع شدههاي تجاري ایران از طرف ارتش، کمتر مورداسکورت کشتی

خصوصیات دزدي دریایی در سومالی3-1
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:باشد از قبیلهایی میدزدي دریایی در سواحل سومالی دراي ویژگی
یافته هستندها سازماناین دزدي.
سازدز میباشد و آن را از دزدي سنتی دریانوردي متمایهمراه با گروگان گیري می.

)مکران(دزدي دریایی در دریاي عمان -4
حمـالت دزدان  . آینـد شوند، که از جمله نقاط استراتژیک و مهم دنیـا بـه شـمار مـی    خلیج فارس و دریاي عمان جزو مناطق هفت دریا محسوب می

هاي حمل و نقلی دریایی سنگینی را به شرکتهاي ، و هزینه)2شکل (دریایی در طول چند سال اخیر به نواحی خلیج فارس نیز گسترش یافته است 
.[22]اندکه در همسایگی ایران است دزدان دریایی تا به حال چند کشتی پاکستانی و خدمه آنها را نیز گروگان گرفته.[33]اند تحمیل کرده

[32]: منبعفعالیت دزدان دریایی در دریاي عمان. 2شکل 

هاي ایرانی در تنگه باب المندب و خلـیج عـدن، ذکـر    هاي ایرانی و خارجی در دریاي عمان و کشتین دریایی به کشتیدر این بخش چند حمله دزدا
:شودمی

.[12]17/2/90آزادسازي نفتکش اماراتی از دست دزدان دریایی توسط ارتش ایران در تاریخ -
.[12]31/4/90ارتش ایران در تاریخ نجات کشتی کانتینربر چینی از دست دزدان دریایی در دریاي عمان توسط-
.[12]31/4/90نجات نفتکش ایرانی آباده از دست دزدان دریایی توسط ارتش ایران در تاریخ -
.[12]30/7/90المندب از دست دزدان دریایی توسط ارتش ایران در تاریخ نجات نفتکش ایرانی در تنگه باب-
.[12]6/12/90ارتش ایران در تاریخ نجات نفتکش ایرانی از دست دزدان دریایی توسط-
.[12]19/1/91مایلی بندر جاسک توسط ارتش ایران در تاریخ 45آزادسازي کشتی جنرال کارگو چینی از دست دزدان دریایی در -
.[6]هزارتنی در دریاي عمان 135حمله به یک فروند نفتکش یویانی -
.[9]حمله به یک کشتی فله بر پانامایی در دریاي عمان -
.آزادسازي یک شناور ایرانی از دست دزدان دریایی توسط ناو جنگی آمریکا در دریاي عمان-

کن کردن معضل دزدي دریایی در کشـور سـومالی و سـواحل آن همکـاري الزم و     الزم است در این راستا کشورهاي حوضه خلیج فارس جهت ریشه
نیروهاي دریایی شوراي همکاري خلیج فارس باید جلوي . [25]ه نیز در امان نخواهند بود همه جانبه داشته باشند چرا که کشورهاي واقع در این حوض

.[30]این تعرزات را بگیرند 
.هاي اقتصادي را نیز به دنبال خواهد داشت که در ادامه ذکر خواهند شدنباید از نظر دور داشت که دزدي دریایی هزینه

:هاي اقتصادي دزدي دریاییهزینه
اج و خراج به دزدان دریاییپرداخت ب-
افزایش حق بیمه دریایی در مسیرهاي کشتیرانی به خاطر وجود دزدان دریایی-
استفاده از تجهیزات امنیتی و گاردهاي مسلح-
تر شدن مدت سفرتغییر مسیر کشتی و طوالنی-
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زدان دریاییبه خاطر فرار از دست د) که افزایش مصرف سوخت را بدنبال خواهد داشت(افزایش سرعت کشتی -
هزینه خدمه-
هزینه تعقیب و حبس دزدان دریایی-
ها و یا مواجهه با دزدان دریاییعملیات نظامی جهت اسکورت کشتی-
[34]هاي ضد دزدي دریایی تشکیل سازمان-

توانند هاي جنگی میبودن سالحکه با دارا(ها و تهاجمات ساحلی یورش: هاي مخرب دیگري نیز به بار خواهد آورد، ماننددزدي دریایی با خود پدیده
هـاي  گسترش شـاخه (، تروریسم دریایی )با گسترش فعالیت خود براي امنیت کشورهاي ساحلی خطر محسوب شوند و به برخی کشورها حمله کنند

سرقت غیرمسلح از کشتی توسط خدمه یا مسافران در بندر و دریا به بهانه دزدیـده شـدن   (، سرقت از کشتی )ن دریاییتروریستی در دریا توسط دزدا
توان از مجاهدین خلق بر ضد دولت ایران مثال زد که در قالب دزدان دریـایی بـه نیروهـاي دریـایی     می(هاي دریایی گري، یاغی)توسط دزدان دریایی

) هاي تجاري رقیب در دریا حمله کننـد هاي تجاري در قالب دزدان دریایی به سایر کشتیامکان دارد کشتی(هاي تجاري و یورش کشتی) حمله کنند
[28].

اقدامات جامعه جهانی در مقابله با دزدي دریایی-5
در این میان . باشدالمللی میرم بینبا گسترش روزافزون دزدي دریایی جامعه جهانی روز به روز در حال هماهنگی بیشتر براي برخورد با این کهنه ج

در این میان سازمان ملل متحـد بـا طـرح    .[14]ها بوده است تر از سایر سازمانالمللی دریانوردي بسیار پررنگنقش سازمان ملل متحد و سازمان بین
ایـن کنوانسـیون چنـین بیـان     100ماده . کندحقوق دریاها شد، بیشترین نقش را ایفا می1982کنفرانس سوم حقوق دریاها که منجر به کنوانسیون 

تمامی کشورها بایستی تا حد ممکن براي سرکوب و مجازات دزدي دریایی در دریاي آزاد یا در هر مکانی کـه در حـوزه صـالحیت هـیچ     «دارد که می
دزدي دریایی را در دریاي آزاد توقیف کنـد،  تواند کشتیهر دولتی می« : دارداشعار می105همچنین ماده . »کشوري نباشد با یکدیگر همکاري کنند

توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن کنوانسـیون بنـا بـر        از دو ماده یاد شده در باال می. »هاي کشور توقیف کننده انجام شوداما تعقیب قضایی باید در دادگاه
ین منظور دست کشورها را در برخورد با آن باز گذاشـته  اهمیتی که براي دزدي دریایی قایل است، خواهان مقابله با آن در سطح جهانی شده و به هم

.است
سـرکوب اعمـال غیـر قـانونی علیـه ایمنـی دریـانوردي        1988هایی که در جهت ایمنی دریانوردي بسیار اهمیت دارد، کنوانسیون از دیگر کنوانسیون

اي اسـت کـه رژیـم حقـوقی     این معاهده اولین معاهده. انتشار یافتالمللی دریانوري این کنوانسیون با درخواست سازمان ملل از سازمان بین. باشدمی
این معاهده کشورها را متعهد به جرم انگاري اعمال غیر قـانونی منـدرج در ایـن کنوانسـیون کـرده      . [17]مختص امنیت و تروریسم دریایی ایجاد کرد 

با . گیردطور مستقیم به دزدي دریایی نمی پردازد، ولی این عمل را در بر میاین کنوانسیون با آن که به. باشدبار میاست، که در نوع خود براي اولین
کنـد، سـازمان   المللی دریانوردي در مورد مقابله با خطراتی که از سوي دزدي دریایی، ایمنی کشتیرانی تجاري را تهدید میتوجه به نقش سازمان بین

هـاي  ها و دستورالعملابله با آن را در دستور کار خود قرار داده و با تهیه و تنظیم قطعنامهها پیش موضوع دزدي دریایی و چگونگی مقیاد شده از سال
هاي الزم را به کشورهاي عضو در خصوص چگونگی پیشـگیري و مقابلـه بـا ایـن پدیـده خطرنـاك و       متعدد عملیاتی و حقوقی، تالش نموده راهنمایی

A.Res.923/22به عنوان نمونـه در قطعنامـه شـماره    . للی بین کشورها را در این مورد فراهم نمایدالمپیامدهاي آن ارائه داده و زمینه همکاري بین

المللی دریانوردي، از کشورهاي عضو خواسته شده است که باتوجه به وظایف کشورهاي صاحب پرچم طبق ، مجمع سازمان بین2001نوامبر 29مورخ 
ها اقدامات احتیاطی الزم را در مورد تعیین شرایط ثبت کشتی1982کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 94و 91المللی دریاها، از جمله مواد حقوق بین

هـاي  و جلوگیري از ایجاد ثبت مضاعف و کنترل دقیق تحقق شرایط ابطال ثبت کشتی قبل از ثبت مجدد آن، به عمل آورند تا زمینه اسـتفاده کشـتی  
، کُـد عملیـاتی نسـبتاً    2001نـوامبر  22مـورخ  A.Res.922 /22همچنین در قطعنامه شـماره  . شودداراي ثبت مضاعف براي دزدي دریایی منتفی

مفصلی در مورد چگونگی انجام تحقیقات قضایی و تأمین دالیل ارتکاب جرم دزدي دریایی تدوین و اجراي آن به کشورهاي عضو توصـیه شـده اسـت    
2009ژانویه 29المللی در ند، خلیج عدن و دریاي سرخ که به ابتکار سازمان دریانوردي بینکشور غرب اقیانوس ه19همچنین اجالس بلندپایه .[5]

کنندگان بر تمایل خود مبنـی بـر   بر اساس این کد، شرکت. توسط این کشورها شد» کد رفتاري جیبوتی«در جیبوتی برگزار گردید، منجر به پذیرش 
زنـی دریـایی، توقیـف    که مرتکب دزدي دریایی شده، یا به نحو معقولی مظنون بـه ارتکـاب راه  همکاري کامل در دستگیري، تحقیق و محاکمه افرادي

.[14]کشتی یا اموال موجود در آن هستند تاکید کردند 
فتـه، نیـز   اي یاسـابقه هاي صادر شده از شوراي امنیت که براي شرایط کنونی که دزدي دریایی گسترش بـی عالوه بر موارد ذکر شده، باید به قطعنامه

ایـن  . هاي شوراي امنیت در برخورد با دزدي دریایی در مناطق خلیج عدن و سواحل سومالی و خلـیج گینـه شـکل گرفتـه اسـت     قطعنامه. اشاره کرد
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سال (1846، )2008سال (1838، )2008سال (1816هاي المللی تدوین شده در قالب قطعنامهاقدامات شوراي امنیت که در جواب به این جرم بین
2020، )2011سـال  (2015، )2011سـال  (1976، )2010سـال  (1950،)2010سال (1918، )2009سال (1897، )2008سال (1851، )2008

در مـورد دزدي دریـایی در خلـیج    ) 2012سـال (2039، )2011سال(2018هاي در مورد دزدي دریایی در سواحل سومالی و قطعنامه) 2011سال (
.[11]داده است گینه، خود را نشان 

کارهاراه5-1
سطح اول مربوط به پیشگیري، سـطح دوم مربـوط بـه اقـدامات     . هاي مقابله با دزدي دریایی در سه سطح متفاوت باید دنبال شودکاربه طور کلی راه

.باشدمربوط به سرکوبی و جلوگیري از تصرف کشتی و باالخره سطح سوم پیگیري و محاکمه دزدان دریایی    می
:اقدامات پیشگیرانه شامل)الف

سازي اقدامات جامعه جهانیهماهنگ
هاي تجارياستفاده از نیروهاي امنیتی در عرشه کشتی
 [2]از بین بردن عوامل و بسترهاي دزدي دریایی مانند فقر در کشوري مانند سومالی

اقدامات مربوط به سرکوبی و جلوگیري از تصرف کشتی) ب
[2]ه ضبط و مصادره اموال مسروق

اقدام به اعزام نیروهاي نظامی
دستگیري دزدان دریایی و تحویل دادن آن به مقامات قضایی

محاکمه و مجازات دزدان دریایی)ج
انگاري دزدي دریاییجرم
[2]ها در محاکمه دزدان دریایی ملزم کردن کشور

در ایـن صـورت احتمـال بـاز     . به صورت همزمان و مستمر اجـرا گـردد  ي ملموس و امیدوارکننده، الزم هر سه سطح اقدامات براي دستیابی به نتیجه
.گردددان تاریخ فراهم میگرداندن این جرم به زباله

يریجه گینت- 6
این کنوانسیون به تنهایی ابزار قانونی الزم در دست کشـورها بـراي مقابلـه بـا ایـن جـرم       . باشدداراي نواقصی می1982از لحاظ حقوقی کنوانسیون 

سـرکوب اعمـال غیـر قـانونی علیـه ایمنـی       1988حقوق دریاها و کنوانسـیون  1982رسد اگر کنوانسیون اما به نظر می. کندللی را فراهم نمیالمبین
. [18]گیري در کنار هم قرار دهیم، ابزار قانونی موثر در جهت مبارزه با دزدي دریایی فراهم شود منع گروگان1979دریانوردي را همراه با کنوانسیون 

بر اساس آمار ارایه شده از سـوي  . باشدگیري میهاي دریایی نوین همراه با گروگانگیري این است که دزديمنع گروگان1979دلیل ذکر کنوانسیون 
اقتصـادي و  هـاي  با توجه بـه هزینـه  .[4]باشد نفر گروگان در اختیار دزدان دریایی سومالی می154اکنون هم(IMB)مرکز گزارشات دزدي دریایی 

در ایـن راسـتا سـازمان    . ها در مقابل دزدي دریـایی بکنـد  انسانی که دزدي دریایی به دنبال دارد، جامعه جهانی باید خود را ملزم به هماهنگی واکنش
.[16]ها در مقابل دزدي دریایی نامید سازي واکنشرا سال هماهنگ2011المللی دریانوردي سال بین

ایران نیز از جمله کشورهایی است کـه  . ي دزدي دریایی را از بین ببردذکر شد، تا به حال جامعه جهانی نتوانسته است پدیدههمانطور که در متن نیز 
-هاي ساحلی ایـران مـی  ي دزدي دریایی در آبجهت پیشگیري از ورود و شیوع پدیده. ي شوم خساراتی را متحمل شده استتا به حال از این پدیده

:هاي ساحلی ایران را فراهم سازد، این پیشنهادات عبارتند ازتواند امنیت   آبرا ارایه داد که در صورت عملی شدن میتوان پیشنهاداتی 
.زنی در منطقه و واکنش سریع به حمالت اتفاقیاستفاده از هلیکوپترهاي نظامی جهت گشت-
هاي خارجی براي مقابله با حمـالت دزدان دریـایی   کشتیزنیچراکه گشت(ي دریاي عمان هاي نظامی ایران در محدودهزنی کشتیگشت-

).شودنوعی خطر براي امنیت ملی محسوب می
.محاکمه و پیگرد قانونی دزدان دریایی براي ممانعت از تبدیل این پدیده به قاچاق و ترور-
.نهاي سرزمینی ایراهاي تجاري ایرانی و خارجی در آباستفاده از نگهبانان مسلح بر روي کشتی-
.اندازي گارد ساحلیراه-
.هاي کشورهاي دیگر در مبارزه با دزدي دریاییاستفاده از برنامه-
.استفاده از نگهبانان دریایی-
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.آموزش نیروهاي مسلح جهت مواجه با دزدان دریایی-
.دزدان دریایی ریشه کن کنندي فقر را از مناطق مستعد بوجود آمدنهاي مناسب، پدیدهریزيبا همکاري سایر کشورهاي منطقه با برنامه
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