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 چکیده 

شد  تالشالملل وهش حاضر با هدف تعیین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بیندر پژ

 تا پایانهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص دزدی دریایی که با مطالعه تمامی قطعنامه

و با روش توصیفی و تحلیل محتوا، میزان اهمیت این تهدید را علیه صلح و امنیت  2019سال 

زه که امرو یافتیمدرتعیین گردد. در این پژوهش  شدهیمعرفهای لمللی با استفاده از  شاخصابین

حلیل با ت ؛هاستبرقراری امنیت دریایی مستلزم همکاری جهانی بوده و فراتر از حقوق حاکمیتی دولت

ی در تمامی المللتهدید دزدی دریایی باعث تهدید صلح و امنیت بینکه  رسیدیمبه این نتیجه ها یافته

و حقوقی و تمامی سطح امنیتی  محیطییستزاجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی،  ازلحاظابعاد آن 

باید اذعان نمود که مقابله با تهدید دزدی دریایی اهمیت باالیی در تأمین صلح و  یتدرنها شده است.

 .دالملل در جهان دارامنیت بین

 های کلیدی:واژه

 دزدی دریاییامنیت دریایی، ی، المللصلح و امنیت بین
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 مقدمه

مشکالت زیادی  فقطنهامروزه شاهد افزایش روزافزون ناامنی در دریاها هستیم. این فضای ناامن 

، بلکه امنیت انسانی را نیز با قرار دادهها المللی و امنیت دولترا فراروی دریانوردی، تجارت بین

، وقوع موارد ناامنی در دریاهایکی از این  (135، 1397)حکیمی، خطر جدی روبرو کرده است. 

اعالم دفتر گزارش دزدی دریایی، آمار دزدی دریایی از  طبقدزدی دریایی است.  نوظهورپدیده 

 الشعاعتحتحمالت  که این افزایش یافت 2009حمله در سال  469به  1992حمله در سال  90

)سوواکول،  1ن و دریای سرخ قرار گرفت.خلیج عد ازجملهها در سواحل آفریقا تعداد عظیم آن

نگرانی خود را از این  با تشدید تهدید دزدی دریایی، 2006شورای امنیت از سال  (264، 1391

به تصویب رسیده بود، ابراز داشت.  2006مه  10که در تاریخ  1676حوادث در قطعنامه 

(S/RES/1676)  ز نگرانی و انجام توصیه اکتفا به ابرابا ادامه روند دزدی دریایی، شورای امنیت

، 1772 قطعنامه با تصویب 2007 اوت، در 1676نکرده و حدود یک سال بعد از تصویب قطعنامه 

نماید. در این قطعنامه شورای امنیت گیری میدر خصوص حوادث دزدی دریایی اقدام به تصمیم

منیت دریانوردی و ایمنی تهدیدی علیه تجارت دریایی، ا ضمن بیان اینکه حوادث دزدی دریایی،

نماید تا با اعزام ناوها و هواپیماهای خود های توانمند درخواست می، از همه دولتاستدریانوردان 

 ازآنجاکه (S/RES/1772). به منطقه خلیج عدن و دریای سرخ به مقابله با دزدی دریایی بپردازند

گیری در خصوص صلح و امنیت مترین مراجع تصمیشورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از مهم

ترین منابع در خصوص موضوعات های شورای امنیت از مهمقطعنامه یجهدرنت، استالملل بین

به لی الملاین نهاد بین کهیهنگامباشند، و تهدیدات مرتبط با آن می المللصلح و امنیت بین

الزم برای تعیین اهمیت  است، بهترین اسناد پرداختهموضوع دزدی دریایی و امنیت دریانوردی 

 -فیبا انجام پژوهشی توصیگیرد که شکل می المللصلح و امنیت بین علیهدزدی دریایی تهدید 

ی تهدید دزد اهمیتمیزان  بهپرداخته شده تا های آن شورا تحلیل محتوای قطعنامه تحلیلی، به

 یدتهد»که  خواهد بوداصلی پژوهش حاضر این  سؤال با این هدف،. بیابیمدست دریایی در جهان 

 در اینو « دارد؟المللی صلح و امنیت بینبه خطر انداختن در  اهمیتی میزان چهدریایی  دزدی

منی ای امنیت دریانوردی، تهدید علیه باعثتهدید دزدی دریایی » :کهاست خصوص فرض بر این 

هان جدر  یت غذاییو امن امنیت اقتصادی، تهدید دریاها زیستمحیط به خطر افتادندریانوردان، 

                                                           
 121، 2017اول سال  ماههنههای تجاری در کشتی المللی حمالت دزدی دریایی بهاتاق بازرگانی بین یهاگزارشبرابر  - 1

شورای امنیت سازمان ملل متحد  2442 و با به استناد قطعنامه (www.ICC-CCS.ORG)گزارش ثبت شده است. 

روندی کاهش  2011ها و بخش خصوصی، دزدی دریایی از سال ها، اندیشکدهالمللی، کشورها، سازمانهای جامعه بینتالش

 (S/RES/2442)هدید مداوم دزدی دریایی همچنان پابرجا است. داشته اما ت
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 امنیتصلح و  یجهدرنتو  است داشته یپالملل را در نقض حقوق بشر و حقوق بین و گردیده

 «اندازد.به خطر میالملل را بین

 

 مبانی نظری پژوهش
پرداخته  یو دزدی دریای المللیامنیت بین المللی،در مبانی نظری ابتدا به تعریف واژگان صلح بین

امنیت سازمان ملل متحد در خصوص وظایف محوله در خصوص صلح  و سپس صالحیت شورای
را  شود. در ادامه رویکردهای نظری در خصوص امنیت دریاییالمللی اشاره میو امنیت بین

گردد، امنیتی در جهان ارائه می تهدیداتاهمیت میزان های ارزیابی شاخصشمرده و در انتها بر
لمللی اصلح و امنیت بین علیهاهمیت تهدید دزدی دریایی  ها بتوان میزانتا بر اساس این شاخص
 را مورد ارزیابی قرار داد.

صلح در فرهنگ سخن انوری حالتی بیان شده است که بر اثر پایان یافتن ناآرامی المللی؛ صلح بین

آید، همچنین پل دی ویلیامز یا موقت در یک منطقه و یا سرزمین پدید می دائم صورتبهو جنگ 

آمیز وفصل مسالمتکن ساختن جنگ و حلتاب خویش صلح را کاهش و نهایتاً ریشهدر ک

مفهوم صلح تا قبل از تأسیس  (138، 1390)ویلیامز، بار تعریف نموده است. ستیزهای خشونت

در  تیبتراینبهفرما نباشد. گردید که جنگ حکمالملل حالتی اطالق میملل متحد در روابط بین

گردید. به عبارتی اگر اختالفی وجود نند جنگ، نزاع و حتی اختالف تعریف میکنار مفاهیمی ما

 عنوانبهای در کار نخواهد بود. اما ملل متحد مفهوم آن را وسعت داده و نداشته باشد، مصالحه

تلقی کرده است. بنابراین از این دیدگاه دیگر صرفاً « المللی مبتنی بر عدالتنهاد یک نظم بین»

به معنای برقراری و تداوم صلح نیست بلکه انجام هر عملی که در تعارض با عدالت  فقدان جنگ

 (85، 1393)اشرافی، باشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن شود. 

ند، االملل بیان نمودهدانشمندان تعاریف متعددی در خصوص امنیت بینالمللی؛ امنیت بین
ها در حالت تعادل و بدون داند که در آن قدرتمی المللی را حالتیداریوش آشوری امنیت بین

ها درتیکی از ق هرگاهبرند تا وضع موجود به خطر نیفتد. سر مییازی به قلمرو یکدیگر به دست
المللی در خطر امنیت بین های مخالف،قدرت یا قدرت ازلحاظبگذارد،  فراتر پااز محدوده خود 

المللی همواره به معنای آن است که خطر درگیری ت بینافتاده است. اعالم خطر نسبت به امنی
المللی اما تعریف باال یک تعریف جامع از امنیت بین (39، 1384)آشوری،  است. انیم درجنگ 

ها اشاره دارد. همین واژه توسط ادوارد کلودزیچ، یک رشته علمی نیست زیرا تنها به روابط قدرت
ردها و ابزارهای قهری برای مهار متجاوز، بر ابزارهای کارگیری راهبتعریف گردیده که با به
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الملل را در اتحاد محسن مرادیان نیز امنیت بین (38، 1389)کلودزیچ،  متقاعدسازی داللت نماید.
، 1388)مرادیان، داند. های امنیتی، نظامی و اقتصادی میسر میبا سایر کشورها و حضور در پیمان

ندان روشن نیست زیرا امروزه بیش از هر زمان دیگر، سرنوشت این تعاریف چ، حالینباا (14
الملل مدام در حال ها به یکدیگر پیوند خورده است. بنابراین مفهوم امنیت بینها و ملتانسان

که باری بوزان امنیت را به پنج مقوله نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تغییر است چنان
)بوزان، دهد. مجزا مورد بررسی قرار می صورتبهاز آنها را  امهرکدتقسیم نموده و  یطیمحستیز

ترین روش برای توافقی عمومی بر سر تعریف امنیت وجود ندارد و مهم درمجموع (34، 1390
 (9، 1388)مرادیان، گیری پژوهش بستگی دارد. مطالعه امنیت، به جهت

ا راهزنی دریایی عبارت است دزدی دریایی ی 1982کنوانسیون  101ده طبق ما دزدی دریایی؛
آمیز غیرقانونی یا توقیف یا هرگونه عمل غارت که در راستای اهداف هرگونه عمل خشونتاز؛ 

 شدهیتاهدخصوصی یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی ارتکاب یافته و 
و  اشخاصکه؛ الف، علیه کشتی خصوصی یا هواپیمای خصوصی و یا علیه باشد مشروط بر آن

ها و هواپیماها در دریاهای آزاد باشد. ب، علیه یک کشتی، هواپیما، اموال موجود در این کشتی
در  (107، 1390)نامی،  اشخاص و یا اموال در محلی که در حوزه صالحیت کشوری نباشد. 

ا همسئله دزدی دریایی تنها به منطقه دریای آزاد اشاره دارد، به این لحاظ بعد یادشدهتعریف 

مود. نالمللی دریانوردی تعریف فراگیرتری را ارائه وابسته به دفتر بین 1مرکز گزارش دزدی دریایی

 ارتکاب دزدی یا هر قصدبهاقدام به سوار شدن بر هر شناور »که دزدی دریایی  آنها بیان داشتند
رود. ار میبه شم« جرم دیگری که با نیت یا توانایی کاربرد زور برای پیشبرد آن اقدام صورت گیرد

المللی دریانوردی، دزدی همچنین کمیته ایمنی سازمان بین (262، 1391)سوواکول، طیب، 
ه . حملنموده استدریایی را بر اساس ماهیت و میزان مخاطرات و نوع حمله به سه دسته تقسیم 

ک انجام بنسبتاً س یهاسالحیافته و با مسلحانه سطح پایین که توسط دزدان دریایی غیرسازمان
گیرد. حمله و تجاوز مسلحانه در سطح های دریایی که در هند انجام میپذیرد مانند دزدیمی

ر های دریایی دگیرد مانند دزدییافته انجام میمتوسط که توسط دزدان دریایی نسبتاً سازمان
ه و یر بودترین نوع دزدی دریایی در دهه اخافتد. ربودن مسلحانه که متداولبنگالدش اتفاق می

ی شود و توسط دزدهای دریایشامل مواردی مانند تخلیه بار کشتی، تغییر نام و فروش کشتی می
، آبادی)شفیع. دهدرخ میخلیج عدن و سومالی  و نمونه آن درگیرد یافته انجام میکامالً سازمان

1394 ) 
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متحد بر اساس شورای امنیت سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ بررسی صالحیت 
الملل معرفی گردیده و جامعه مسئول حفظ صلح و امنیت بین عنوانبهمنشور ملل متحد  24ماده 
منشور موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت گردیده است. در  25المللی بر اساس ماده بین

منیت شود که برای جلوگیری از نقض صلح و ابه شورای امنیت این اختیار داده می 39ماده 
منشور ملل متحد  42و  41الملل نسبت به انجام توصیه یا اخذ تصمیمات بر مبنای ماده بین

 تصمیم تواندمی امنیت شورای کند کهچنین بیان می 41 اقدام نماید. در منشور ملل متحد ماده
 وهاینیر استعمال متضمن که اقداماتی چه به است الزم خویش تصمیمات اجرای برای که بگیرد

 قبیل این به که بخواهد متحد ملل اعضای از تواندمی که همچنان بزند؛ دست نباشد، سلحم
 روابط از قسمتی یا تمام ساختن متوقف شامل است ممکن اقدامات این. ورزند مبادرت اقدامات

 و باطیارت وسایل سایر و رادیویی تلگرافی، پستی، هوایی، دریایی، ،آهنراه ارتباطات و اقتصادی
شورای امنیت تشخیص  کهیدرصورتکند که بیان می 42همچنین ماده  .باشد سیاسی روابط قطع

کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست  41در ماده  شدهینیبشیپدهد که اقدامات 
نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت  لهیوسبهتواند می
المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و نبی

، 1384زاده، )موسیسایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد. 
اخته الملل را به خطر اندبنابراین تشخیص اینکه چه مسئله یا موضوعی صلح و امنیت بین (323

حد در منشور ملل مت شدهاعالمبر طبق مفاد  بیترتنیابهده سازمان ملل متحد بوده و است، بر عه
حداکثری کشورها قرار گرفته است، شورای امنیت سازمان ملل متحد و حتی مجمع  موردقبولکه 

ل الملعمومی سازمان ملل متحد مشروعیت الزم را برای تشخیص مواردی که صلح و امنیت بین
 باشند.اید، را دارا مینمرا تهدید می

ی جهان شدهیرفتهپذعبارت امنیت دریایی اگرچه یک مسئله ؛ 1امنیت دریایی بهنظری رویکردهای 
از آن وجود ندارد. به عقیده ژئوفری تیل در  ایشدهیرفتهپذو  موردتوافقتعریف شفاف و است اما 

ی وجود نیروی متعارف خصوص امنیت دریایی دو نگرش متفاوت وجود دارد. یک نگرش به معنا
برای تسلط و اشرافیت بر دریاها و دیگری وجود یک نیروی برای امنیت در دریاهاست. در نگرش 

باشند و در نگرش دوم کشورها اولی کشورها به دنبال رقابت در عرصه دریاها برای تسلط خود می
برای برقراری دوم باشند. در نگرش به دنبال همکاری و تعاون در راستای برقراری امنیت می

ها در راستای امنیت جهانی مدیریت اقیانوس و به حقوق دریاها کهنیاز است امنیت دریایی 
. میشل عامری و مایکل شوچوک نیز امنیت دریایی را خیلی وسیع دانسته که شامل پرداخته شود
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ع، امنیت منابها امنیت دریایی شامل امنیت جنایی در دریا، دانند. به عقیده آنیک تعریف نمی
خواهد بود. به اعتقاد سهیل عظمیه  یگیرانماهو امنیت دریانوردان و  محیطیزیستامنیت 

ر نظم پایدار و خوب د عنوانبهنویسنده هندی، امنیت دریایی قبل از آنکه کاری گسترده باشد، 
 رازدوبهی های انسانداند که در آن فعالیتو امنیت دریایی را شرایطی می شوددریا شناخته می

آلودگی دریا، تروریسم دریایی، منازعات بین  تصادفات در دریاها، تغییرات جوی. رمشکالتی نظی
 یادشدهتمام موارد  چراکه. استکشورها، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و ماهیگیری غیرقانونی 

ها لتموجودیت دو و ارتکاب آنها باشندالملل میتهدیدی جدید فراروی صلح و امنیت بین مثابهبه
در کتب عملیات دریایی آمریکا  متحدهیاالتا  (135، 1397)حکیمی،  نماید.ها را تهدید میو ملت

برای محافظت از حاکمیت  شدهانجامهای به آن دسته از وظایف و عملیات را ، امنیت دریاییخود
یایی، مقابله با قاچاق و منابع دریایی، حمایت از تجارت آزاد دریایی، مبارزه با تروریسم در

دریا و مهاجرت غیرقانونی از طریق  زیستمحیطفراملی، دزدی دریایی، ویرانی  جرائمتسلیحات، 
تضمین آزادی ناوگان، جریان »شامل  « عملیات امنیت دریایی» آنها ازنظر. دینماها تعریف میدریا

ایی از تهدیدات ملی، تجارت آزاد، حفاظت از منابع اقیانوسی و همچنین تأمین دامنه دری
فراملیتی، دزدی دریایی، مهاجرت غیرقانونی  جرائمتروریستی، قاچاق مواد مخدر و دیگر اشکال 

  (Naval Operation Concept, 35)  .است« دریایی زیستمحیطدریایی و ویرانی 

ین عیبرای ت؛ المللیهای ارزیابی میزان اهمیت تهدیدات علیه صلح و امنیت بینشاخص تعیین
به  توانمیالمللی و امنیت بین صلح تهدیدات علیهجدی بودن آثار و پیامدهای اهمیت و میزان 

، شدهگرفته ارک به زان خشونتی، مدرگیر ، تعداد بازیگرانتهدید جغرافیایی پراکندگی یا گستردگی
، اشاره اندکه مورد تهدید قرار گرفتهالمللی های نظام بینیا زیرسیستم مرتبط تعداد موضوعات

برقراری  دیمؤرا  المللیصلح بینالمللی که از صلح بین جدید ریفاتع نمود. از طرفی با عنایت به
لملل اصلح و امنیت بین تهدیدات علیهاهمیت های ارزیابی میزان شاخصبرای تعیین ، دندانمیعدالت 

 ؛ گرددمی تعریفهای زیر شاخص

 المللیصلح و امنیت بین تهدید علیهاهمیت زان میهای ارزیابی تعیین شاخص (1جدول )

 توضیح شاخص ردیف

1  
پراکندگی یا گستردگی 

 جغرافیایی
در سطح جهان دارای پراکندگی و گستردگی بیشتری باشد، تهدید  هرچقدر

  تر است.المللی جدیتهدید علیه صلح و امنیت بین

2  
 تعدد بازیگران
 )چه کسانی(

 نماید. دارای درگیرالملل ری را در نظام بینبازیگران بیشت تهدید، هرچقدر
 اهمیت بیشتری است. 

 میزان خشونت  3
 یزدوخوردهاجزئی،  یزدوخوردهاهای نبود خشونت، میزان خشونت با شاخص

( 106، 1390. )واعظی، گرددارزیابی می اریعتمامیک جنگ  تیدرنهاجدی و 
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 توضیح شاخص ردیف

 لالملمنیت بینبیشتر باشد، تهدید علیه صلح و امیزان خشونت  هرچقدر
   تر است. جدی

 تعدد موضوعات  4
ثر الملل را متأها( بیشتری در نظام بینموضوعات )زیرسیستم تهدید، هرچقدر

 سازد، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود. 

5  
انواع  درهم تنیدگی

  تهدید
لملل اعلیه صلح و امنیت بین از سایر تهدیدات گوناگونی انواع تهدید،  هرچقدر

 د نماید، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود. ایجا

6  
 یالمللصلح بین تهدید

 )تهدید حقوق(
جامعه جهانی اثر  درنهایتها و حقوق جامعه انسانی، دولت بر تهدید هرچقدر

 برخوردار است.  اهمیت بیشتری، از بگذارد

  پژوهش هاییشینهپ

قرن بیست و یکم نمایان گردید، با توجه به اینکه تهدید دزدی دریایی به شکل جدید آن در 
در ادبیات نظری . گیری استجدیدی در این موضوع در حال تدوین و شکلادبیات نظری 

تجارت جهانی و  الملل،حقوق بین به موضوعاتدزدی دریایی  موجود در خصوص  شدهنیتدو
-را بیان می پرداخته است که در جدول زیر بخشی از آنها و امنیت دریانوردی المللاقتصاد بین

 . نماییم

 پیشینه پژوهش (2جدول ) 

کشور / 

 سازمان
 خالصه موضوع سال عنوان

 ایران
مجموعه مقاالت دزدی 

-دریایی از منظر حقوق بین

 الملل
1389 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری سازمان 
برگزار نمودند و به  1389بنادر و دریانوردی همایشی را در سال 

ل الملطالعه و پژوهش مسئله دزدی دریایی از منظر حقوق بینم
-)مجموعه مقاالت دزدی دریایی از منظر حقوق بینپرداختند. 

 (1389الملل، 

 ایران
-دریایی و اقدامات بین جرائم

 المللی
1390 

نامه تألیف شده است، به بررسی یک پایان یجهدرنتاین کتاب 
-الملل و نحوه جرموق بینالمللی دریایی از حیث حقبین جرائم

 (1390)طباطبایی، پردازد. انگاری آنها می

 2011 کتاب مرجع امنیت انرژی سنگاپور

یک پژوهشگر عرصه جهانی در امور  عنوانبهبنجامین سوواکول 
اقدام به تدوین  2011مربوط به سیاست و امنیت انرژی، در سال 

تن از  33 و گردآوری کتاب مرجعی از امنیت انرژی به همراه
همکاران دیگر جهانی پرداخت. کاروین لیس همکاری پژوهشی 
وی در دانشگاه گریفیث، در فصل پنج این کتاب به بعد دریایی 

پردازد. در این فصل مسائل مربوط به دزدی امنیت انرژی می
ن بیشترین تالش ای دریایی و امنیت دریانوردی مطرح شده است.
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کشور / 

 سازمان
 خالصه موضوع سال عنوان

ردی با امنیت اقتصادی و تجارت کتاب پیوند دادن امنیت دریانو
 (1391)سوواکول،  جهانی است.

 ایران
بررسی دزدی دریایی و آثار 
آن با مطالعه موردی اقدامات 

 ج.ا.ایران در برابر آن
1394 

در این مقاله نگارنده به بررسی آثار اقتصادی دزدی دریایی در 
امات به اقد درنهایتالمللی پرداخته و تجارت جهانی و اقتصاد بین

نیروی دریایی ارتش در مقابله  خصوصبهجمهوری اسالمی ایران 
 (1394)اکبرپور، با دزدی دریایی پرداخته است. 

 ایران 
 هایبررسی تأثیرات و هزینه

پدیده دزدی دریایی بر 
 المللیونقل بینصنعت حمل

1394 
در این مقاله نگارنده به بررسی تهدید دزدی دریایی پرداخته و 

 قیمیرمستغهای مستقیم و صادی آن را به تفکیک هزینهآثار اقت
 (2016)اکبرپور، نماید. المللی دریایی بیان میونقل بیندر حمل

 ایران
تهدیدات علیه امنیت تجارت 

-دریایی از منظر حقوق بین

 الملل
2016 

این مقاله نیز به بررسی تهدید دزدی دریایی در تجارت جهانی و 
لی الملردازد و نواقص و معایب حقوق بینپالملل میاقتصاد بین

 آبادی،)شفیعنماید. در خصوص نحوه مقابله با آنها را اشاره می
1394) 

IMO 

BMP; Best 
Management 

practices to deter 
piracy and enhance 
maritime security in 
the Red Sea, Gulf of 
Adan, Indian Ocean 

and Arabian Sea  

2018 

یک راهنمای مقابله با دزدان دریایی در زمان  عنوانبهتاب این ک
، دریای سرخ، خلیج عدن، پرخطرها از مناطق عبور کشتی

اقیانوس هند و دریای عربی تهیه شده و آخرین ویرایش آن در 
شورای  یرموردتقدارائه گردیده است. این کتاب  2018سال 

 ,BMP5)قرار گرفته است.  نیز امنیت سازمان ملل متحد

2018) 

در این خصوص بیشتر در حوزه  شدهنیتدوهای نظری گردد، ادبیاتکه مشاهده می طورهمان
الملل کمتر آثار پدیده دزدی دریایی در صلح و امنیت بینسایر حقوقی و اقتصادی بوده و 

اهمیت میزان های ارزیابی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، با تعیین شاخص موردتوجه
دره های صا( با تحلیل محتوای قطعنامه2-5)در بخش  المللعلیه صلح و امنیت بین اتتهدید

به خطر دزدی دریایی در تهدید اهمیت میزان ، به تعیین شورای امنیت سازمان ملل متحد
 اید. نمالملل پرداخته شده است و از این حیث نوآوری الزم را ارائه میصلح و امنیت بین انداختن

  

 ی پژوهششناسروش

 تعیین میزان اهمیتتحلیل محتوا به بررسی  –حاضر در نظر است با روش توصیفی در پژوهش 

ورای های شبر اساس تحلیل محتوای قطعنامهالملل صلح و امنیت بین علیه تهدید دزدی دریایی

 امنیت سازمان ملل متحد پرداخته شود. 
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 هاداده وتحلیلیهتجز
دریایی، حوادث دزدی دریایی در خلیج عدن و دریای سرخ با کاهش امنیت  2006در سال 

شورای امنیت سازمان ملل متحد شود که یابد، ایجاد تهدید دزدی دریایی باعث میافزایش می
نسبت به تهدید امنیت  1676، در قطعنامه 2006مه  10نخستین بار در تاریخ تأسیس خود در 

که شورای  گرددسبب میما ادامه تهدید دزدی دریایی ا (S/RES/1676)نماید. دریایی ابراز نگرانی 
 2007 اوت 20دست بزند و در  تصمیمات جدیای به اقدامات توصیه یجابهامنیت تصمیم بگیرد 

های توانمند بخواهد تا با اعزام ناوها و هواپیماهای نظامی خود ، از دولت1772با تصویب قطعنامه 
الوه ع بپردازند.امنیت دریایی حفاظت از تجارت جهانی و به  ،به منطقه خلیج عدن و دریای سرخ

، 1816،  1801)های قطعنامه دیگر خود به شماره 26های یادشده شورای امنیت در بر قطعنامه
1838  ،1846 ،1851 ،1897 ،1910  ،1918 ،1950 ،1964  ،1976  ،2015 ،2020 ،2036  ،
2067 ،2077 ،2125 ،2182 ،2184 ،2246  ،2297 ،2316 ،2383 ،2442  ،2444  ،2500) 

ها، در ابتدا انواع دریایی پرداخت. در بخش حاضر با تحلیل محتوای قطعنامه دزدیبه موضوع 
دریایی در منطقه مورد بررسی  ناشی از پدیده دزدیالملل در صلح و امنیت بین یجادشدهاتهدید 

 تهدیداهمیت به بررسی  ،2- 6بخش  در شدهارائه هایشاخصقرار گرفته و در ادامه با توجه به 
 پردازیم. الملل میصلح و امنیت بین علیهدریایی دزدی 

 دریایی  دزدیتهدید ناشی از الملل علیه امنیت بین انواع تهدید

 2فراملی 1یافتهسازمان جرائمافزایش تهدید علیه امنیت اجتماعی با 

 المللیهای مجرمانه بینهور فعالیتکاهش امنیت دریایی در خلیج عدن و دریای سرخ، موجب ظ

های دزدی دریایی در این مناطق گردید. دزدی دریایی در این مناطق با سایر دزدی ازجمله

خ یافته رسازمان صورتبه؛ ازجملهکه  دارد یفردمنحصربههای ویژگی زیرا. استدریایی متفاوت 

ین های سنگدرخواست باج وده و بههمراه بگیری تصرف کشتی و گروگان دهد، دزدی دریایی بامی

گیری، قتل، تجاوز جنسی، ، در کنار جرم دزدی دریایی، گروگانانجامدمی پرچمصاحباز دولت 

                                                           
، فعالیت غیرقانونی با انگیزه اقتصادی است که توسط گروه، انجمن یا افتهیسازمان جرائمبر اساس قانون اساسی کانادا  - 1

اثر منفی فعالیت  کهینحوبهیافته باشند، ارتکاب یابد، رسمی یا غیررسمی سازمان طوربهارگانی مرکب از دو یا چند شخص که 
حائز اهمیت تلقی شود.  یطیمحستیزمذکور از بعد اقتصادی، اجتماعی، ایجاد خشونت، بهداشتی و سالمت عمومی و یا 

 (176، 1382)سلیمی، 
این ند. شوالملل شناخته میتهدیدی علیه صلح و امنیت بین عنوانبهیافته فراملی سازمان جرائماز  امروزه انواع مختلفی - 2

شویی، دزدی گردان، قاچاق انسان، پول، قاچاق مواد مخدر و داروهای روانیکشتارجمعقاچاق اسلحه و تسلیحات  شامل جرائم
 . است دریایی
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 هایدهد. دزدان دریایی از سالحهای تروریستی و ... رخ میشویی، سایر فعالیتگیری، پولباج

ای جهان هند و برای تمامی کشتیسنگین استفاده کرده و به تکنولوژی پیشرفته ارتباطات مجهز

های سازمان ملل متحد در قطعنامهچنانکه تمامی این تهدیدات  (1394)اکبرپور، رخ داده است. 

های سنگین به دزدان دریایی ، از پرداخت باج1846بیان گردیده است. شورای امنیت در قطعنامه 

از طرفی شورای  (S/RES/1846)ند. دادهنده دزدی دریایی میابراز نگرانی کرده و آن را ترویج

 کننده دزدی دریایی، نقض تحریم تسلیحاتی سومالی را از عوامل تشدید1851امنیت در قطعنامه 

دهد که نقض تحریم تسلیحاتی سومالی، این مطلب نشان می (S/RES/1851)نماید. معرفی می

های ناامنی صلح و امنیت یکی از ابزار عنوانبهسبب قاچاق تسلیحات به سومالی شده و سالح 

ها جگیرد. نگرانی از پرداخت باالمللی قرار میهای مجرمانه بیندر اختیار گروه یراحتبهالمللی بین

خواهد تا با از همه کشورها می 1976یابد که شورای امنیت در قطعنامه به حدی شدت می

ای هبرای مقابله با تأمین مالی گروه و مواد مخدر سازمان ملل متحد جرائمو دفتر مبارزه با  ینترپلا

شورای امنیت  (S/RES/1976)شویی آنها همکاری نمایند. دزدی دریایی و سودهای حاصله و پول

ها، باعث گردیده است معتقد است سودهای حاصله از دزدی دریایی و سرقت مسلحانه از کشتی

-ریزی اقدام به دزدی دریایی، آدمای و با سازماندهی و برنامهشبکه صورتبهکه دزدان دریایی 

برای خرید سالح و  یازموردنبودجه  ترتیباینبهخواهی نموده و گیری و باجربایی، گروگان

استخدام بیشتر افراد را به دست آورده و موجب افزایش جرم، جنایت، فساد و تروریسم در منطقه 

 (S/RES/2020). به خطر اندازد جان تعداد بیشتری از غیرنظامیان را ترتیباینبهگردیده و 

زی المللی فرامرهای مجرمانه بینشود که کاهش امنیت دریایی، رشد فعالیتمشاهده می درنتیجه

ید دتواند امنیت اجتماعی در جهان را تهمی راحتیبهیافته فراملی سازمان جرائمداشته و را در پی 

 . نمایند

 

 ریانوردانایمنی دامنیت انسانی با کاهش تهدید علیه 

مجرمانه در دریاها، دزدان دریایی با استفاده از  هاییتفعالبه دنبال کاهش امنیت دریایی و رشد 

و  دریانوردان گروگان گرفتنها و های سنگین اقدام به ربودن کشتیآمیز و سالحاعمال خشونت

اید. شورای نممی پرچمصاحبهای های سنگین از دولتها به انگیزه دریافت باجخدمه کشتی

ابراز  شدتبهگیری و اسارت آنان توسط دزدان دریایی از رشد گروگان 1976امنیت در قطعنامه 

نماید که این فعالیت غیرانسانی تأثیرات منفی بر خانواده دریانوردان نگرانی نموده و بیان می
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لیتی اقدام ها از هر منماید برای رهایی گروگانگذاشته است و از همه کشورها درخواست می

بر لزوم  2125شورای امنیت در قطعنامه همچنین  (S/RES/1976)مناسب را به عمل آورند. 

دزدی  ترتیباینبه (S/RES/2125)ها تا زمان آزادی آنان تأکید دارد. حمایت از خانواده گروگان

 الملل باشد. تواند تهدیدکننده امنیت فردی و انسانی در نظام بیندریایی، می
 

 ید علیه امنیت اقتصادیتهد

آزادی از هر نوع ترس، شک، ابهام در بالاجرا ماندن تعهدات و »توان امنیت اقتصادی را می

تولید،  یینهدرزمهایی که حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت حالیندرعمطالبات و 

یکی این جهت  به (63، 1389)منصور قناعی،  ، اطالق نمود.«گیردتوزیع و مصرف صورت می

دیگر از کارکردهای امنیت دریایی، حفظ تجارت دریایی در جهان است، که همان مرحله توزیع 

تجارت دریایی بر تارک فعالیت اقتصادی جهان جای گرفته »گیرد. به اعتقاد استاپبورد؛ را در برمی

منظور در افزایش یافته است. به این  شدتبهحجم تجارت دریایی طی دو دهه گذشته « است.

 دریایی با ارتباط خطوط حفظ خام، مواد و کاالها المللیبین تجارت و جهت حفظ تجارت جهانی

 رسیدست ضامن باید دریایی امنیت. است ضروری خام مواد منابع و مصرف بازار به دستیابی هدف

ای ههر عاملی مانند بسته شدن آبراه .باشد شدنیجهان راستای در جهانی تجارت به هاملت

ری گیها و گروگاندریایی مانند کانال سوئز، تنگه هرمز و یا دزدی دریایی، ربوده شدن کشتی

که باعث اختالل در سیستم تجارت جهانی شود باعث به خطر افتادن امنیت دریایی  دریایی

ن توامی درنهایتباعث برهم خوردن نظم سیستم اقتصادی در جهان بوده و  درنتیجهگردیده و 

 جهانی تجارت اگر (180 ،1382 بیلیس،)اندازد. الملل را به خطر میرد که امنیت بینعنوان ک

تأمین امنیت دریانوردی در حقیقت امنیت . یابدمی گسترش تجارت باشد، تهدیدات از مصون

و  1846، 1816های شورای امنیت در قطعنامه (2016)اکبرپور، های اقتصادی است. فعالیت

 ند. کز به خطر افتادن تجارت دریایی ناشی از کاهش امنیت دریایی اشاره میصریح ا طوربه 1976

ردد. گکاهش امنیت دریایی، موجب افزایش فعالیت ماهیگیری غیرقانونی در دریاها می همچنین

های ماهیگیری تأکید دارد. کشتی ها بر فعالیتبر نظارت دولت 1846شورای امنیت در قطعنامه 

(S/RES/1846)  های متعدد دیگر، ضمن به رسمیت قطعنامهو  1950شورا در قطعنامه این

ی، از المللشناختن حق طبیعی سومالی برای استفاده از منابع دریایی خود مطابق قوانین بین

های سومالی ممانعت ورزند. ماهیگیری غیرقانونی در آب خواهد تا از فعالیتکشورها می

(S/RES/1950)  ای بین ماهیگیری و دزدی دریایی وجود که رابطه پیچیدهاین شورا معتقد است
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اتی ثبشود و این امر به بیها دالر درآمد برای مردم سومالی مفقود میدارد، زیرا سالیانه میلیون

فعالیت ماهیگیری یک فعالیت  (S/RES/2316)نماید. سومالی و تشدید دزدی دریایی کمک می

غیرقانونی انجام شود، باعث اخالل در  صورتبهعالیت شک زمانی که این فاقتصادی است، بی

های سومالی باعث کاهش رویه در آبگردد. ماهیگیری بیهای قانونی در این زمینه میفعالیت

دزدی دریایی  ازجملههای غیرقانونی ها را به سمت فعالیتو آن شدهدرآمد صیادان سومالیایی 

های تأمینی و امنیتی های قانونی یکی از وظایف یگان. نظارت بر انجام فعالیتداده استسوق 

ای هرشد فعالیتضمن تهدید علیه تجارت دریایی، موجب است. بنابراین کاهش امنیت دریایی، 

واهد خالمللی بینامنیت اقتصادی  علیه باعث تهدید درنهایتکه  گردیدهغیرقانونی اقتصادی 

 . گردید

 دریاها زیستمحیطتهدید علیه 

ن ساکنان زمی زیستمحیطها مانند زمین، جنگل و حتی بیابان بخشی از دریاها و اقیانوس ها،آب
همیت ا حائزالملل یک محیط پیرامونی در سیستم بین عنوانبهگردد و حفاظت از آن محسوب می
منابع  خصوصبهتواند محیط زندگی جانداران دریایی های وارد بر این محیط میاست. آسیب
-های صنعتی و بیمارستانی، آلودگی. دفع فاضالبندازدیبی ساکنان زمین را به خطر غذایی تمام

مدی های عهایی از آسیبای نمونهپالستیک، پسماندهای هسته خصوصبهها های نفتی، دفع زباله
واند تدور می چنداننهای دریایی بوده که در آینده زیستمحیطها به ها و دولتو غیرقانونی انسان

 تزیسمحیطهای وارده بر المللی را با تهدیدی بزرگ مواجه نماید. یکی از آسیبستم بینسی
 های مختلفاز فعالیت دشدهیتول ای است. پسماندهای پرتوزایدریایی، دفع پسماندهای هسته

 و زیستمحیطکاهش احتمال نشت مواد پرتوزا موجود در آنها به  منظوربهبایست ای میهسته
ذیر پبندی صحیح و ایمن تا آنجا که امکانی ناگوار ناشی از آن، پس از آمایش و بستهآمدهاپیش

 یجابهدور گردند. اما در گذشته کشورها برای دفع ایمن این پسماندها  زیستمحیطاست از 
یحونبهند، هزینه رفتهای آسان و کمهای امن و سالم باشند، به دنبال روشاینکه به دنبال روش

د های حاوی مواد پرتوزا خوبلژیک، هلند، انگلیس و سوئیس بشکه ازجملهاری از کشورها بسی که
های خود علل قطعنامه شورای امنیت در( 7)معمارزاده قمی و دیگران، اند. را در دریا غرق نموده

ا گردیده ت ریایی سومالی معرفی نموده که باعثد زیستمحیطبروز دزدی دریایی را آسیب به 
نه های مجرمات اقتصادی ماهیگیری مردم سومالی به خطر افتاده و آنها را به سمت فعالیتفعالی

در منطقه خلیج  کاهش دزدی دریاییخود برای  هایگیریتصمیم در درنتیجهسوق داده است. 
خواهد تا با نظارت و ممانعت از دفع مواد سمی در ها میعدن و شمال اقیانوس هند از دولت
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عالوه  (S/RES/2077)دریایی مقابله نمایند.  زیستمحیطهای عمدی به ی از آسیبهای سومالآب
تواند موجب صدمه به آنها گردیده و درگیری مسلحانه و تهدید علیه شناورها می هرگونهبر این 

دی شک تهدید دزبا آسیب به آنها تخلیه مواد نفتی و آلوده به دریاها صورت پذیرد. بی درنهایت
 دریاها وارد نماید.  زیستمحیطتواند آسیبی به می یطورجدبهدریایی، 

 

 تهدید امنیت غذایی در دریاها

ه شک هرگونگردند. بییکی از منابع اصلی تأمین مواد غذایی دنیا محسوب می عنوانبهدریاها 
نیت ماخالل در فعالیت ماهیگیری چه به دلیل صید غیرقانونی و چه به دلیل آلوده نمودن دریاها، ا

های حامل مواد غذایی نیز اندازد. همچنین تجارت دریایی شامل کشتیغذایی را به مخاطره می
 1838گردد. شورای امنیت در قطعنامه . اخالل در حرکت آنان باعث تهدید امنیت غذایی میاست

 خواهد با استفاده از ناوها و هواپیماهای نظامی خود ضمن برقراری امنیتاز همه کشورها می
 (S/RES/1838)های دریایی سازمان برنامه جهانی غذا را انجام دهند. دریایی، حفاظت از کاروان

المللی دریانوردی، ناتو و اتحادیه اروپا برای سازمان بین کهیطوربهدار است این تأکیدات ادامه
 دریایی بنابراین کاهش امنیت (S/RES/2442)طلبد. های حامل غذا استمداد میحمایت از کشتی

 ورد.آ به وجودرا  یالمللتواند تهدیدی برای امنیت غذایی در سطح بین، میدزدی دریایی وقوعو 
  

 تهدید علیه امنیت انرژی

امنیت انرژی از تولید و توزیع امن حکایت دارد. در عصر حاضر بسیاری از کشورهای چهارگوشه 

یابد، متکی های دریایی انتقال میراه جهان به نفت، گاز و دیگر منابع انرژی )وارداتی( که از

ای هرو امنیت انرژی به شکل تنگاتنگی با امنیت کشتیرانی و دریانوردی و راههستند. از همین

های جهان کشتی تجاری در اقیانوس هزارپنجاهارتباطی دریایی پیوند خورده است. حدود 

که کوهی از مواد خامی چون بر هستند های فلهها، کشتیاین کشتی ازجمله. انددرحرکت

کنند و نیز تانکرهایی که کاالهایی چون مواد شیمیایی، نفت و گاز را جا میرا جابه سنگزغال

از تجارت دریایی را به خود اختصاص  یامالحظهقابلکنند. و امروزه این کاالها بخش حمل می

، نفت خام، گاز مایع، زغال های نفتیکه شامل کاالهایی چون فرآورده 1دهند. تجارت انرژیمی

دهد. این درصد تجارت دریایی را تشکیل می 45شود، برای تولید برق می مورداستفادهحرارتی 

دهد بیانگر کمیت چشمگیر درصد کل تجارت دریایی را تجارت انرژی تشکیل می 45واقعیت که 

برای اقتصاد جهان و هم آن، اهمیت این کاالها هم  تبعبهالمللی چنین کاالهایی و تجارت بین

                                                           
1 - Energy Trade 
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با افزایش توجه به طیف در حال گسترش تهدیدهای امنیت  درواقعهاست. تک دولتبرای تک

به عرضه انرژی و امنیت انرژی کشورهای  درنتیجهتواند به امنیت تجارت دریایی و دریایی که می

ایی اهمیت بیشتری های ارتباطی دریای جدی بزند، امنیت کشتیرانی و راهگرداگرد جهان لطمه

با ، 2008در سال  دزدان دریایی سومالیایی (259الی  257، 1391)سوواکول، طیب، یابد. می

المللی مخابره کردند. سوپر کش سیروس استار هشدار جدی را به جامعه بینربودن سوپر نفت

و میلیون بشکه نفت خام بود  25کش سیروس استار متعلق به عربستان سعودی، حامل نفت

میلیون دالر باج درخواست کردند. این اقدام  25دزدان دریایی برای آزادسازی آن رقمی حدود 

اکتبر  7در  1816مه ساز تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور قطعنازمینه

  .استامنیت انرژی در جهان  دکنندهیتهد شدتبهدزدی دریایی  ترتیباینبهگردید.  2008

 

  المللی ناشی از کاهش امنیت دریاییهدید علیه صلح بینانواع ت

 انسانی و حقوق بشرتهدید علیه امنیت 

کارگیری کودکان در انجام دزدی دریایی ابراز تأسف ، از به1950شورای امنیت در قطعنامه 

شود. اما در تکرار می 2125و  2077این ابراز نگرانی در قطعنامه  (S/RES/1950)نماید. می

کارگیری کودکان در دزدی دریایی، به سوءاستفاده ضمن ابراز نگرانی از به 2246و  2184عنامه قط

نماید. همچنین در جنسی از زنان و دختران در مناطق تحت کنترل دزدان دریایی اشاره می

نماید. مردان برای انجام فعالیت دزدی دریایی اشاره می اجباربه صادره خود، قطعنامه

(S/RES/2246) قوق ح ییعتضدهد که ضعف امنیت دریایی در سومالی باعث این مطلب نشان می

کودکان، حقوق زنان گردیده و نقض حقوق بشر با خشونت جنسی و خشونت جنسیتی نیز صورت 

های خواهد در فعالیتخود از تمامی کشورها می 2316پذیرفته است. شورای امنیت در قطعنامه 

دزدی بنابراین  (S/RES/2316)، از زنان و کودکان حمایت نمایند. ای با دزدان دریاییمقابله

 نماید. المللی را تهدید میبوده که صلح بینحقوق بشر در جهان یکی از ناقضین  دریایی
 

 تهدید علیه امنیت دریانوردی

ها یابی شناورها بر روی دریاها و اقیانوسدریانوردی دانش و مهارتی است که به ناوبری و جهت

شوند و امنیت دریانوردی به پردازند، دریانورد نامیده میپردازد و کسانی که به این فن میمی

گردد. جدای این مفهوم، امنیت دریانوردی دارای ابعاد تردد امن شناورها در دریاها اطالق می

ها، اعم ، دریای آزاد را برای کلیه دولت1982المللی دریاها حقوق بین 87. ماده استحقوقی نیز 
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مشتمل است بر؛ )آزادی دریانوردی، آزادی  داند، این آزادیاز ساحلی یا بدون ساحل آزاد می

ها و خطوط لوله زیرآبی، آزادی احداث جزایر مصنوعی و سایر تأسیساتی، پرواز، آزادی تعبیه بافه

دی پرداخته دریانور حقبهاین کنوانسیون  90آزادی ماهیگیری و آزادی تحقیقات علمی( و ماده 

های حامل پرچم است و بیان داشته هر دولت، اعم از ساحلی یا بدون ساحل، حق دارد کشتی

از این لحاظ امنیت  (102و  101، 1390)نامی، خود را به دریانوردی در دریای آزاد بگمارد. 

ای ورها در دریاهای آزاد باشد. با این توضیحات شبایست ضامن حقوق تمامی دولتدریانوردی می

، 1851، 1846، 1838، 1801، 1772قطعنامه خود به ترتیب  25امنیت سازمان ملل متحد در 

1897 ،1918 ،1950 ،1976 ،2015 ،2020 ،2036 ،2077 ،2125 ،2158 ،2182 ،2184 ،

، تهدیدات دزدی دریایی و سرقت مسلحانه 2500و  2444، 2442، 2383، 2316، 2297، 2246

 شدهختهشناالمللی یک حق بین عنوانبهی ه خطر افتادن امنیت دریانوردها را موجب بعلیه کشتی

 . شودبرشمرده میالمللی تهدیدی علیه صلح بینتواند می درنتیجهاست و 

 

 یالمللحقوق بین دزدی دریایی و

. د داردتأکیالملل حقوق بینرعایت های مرتبط با دزدی دریایی به شورای امنیت در اکثر قطعنامه

را چارچوب قانونی برای مقابله با  1982کنوانسیون حقوق دریاها  1816شورا در قطعنامه  این

آزادی دریانوردی  که دهدنشان می و (S/RES/1816)نماید. های دزدی دریایی معرفی میفعالیت

ق آن است و امکان تعلی الملل پذیرفته شدهنظام بین والملل یک حق در حقوق بین عنوانبهنیز 

در ، یادشدهبه هر دلیل وجود نخواهد داشت. شورای امنیت عالوه بر اشاره به کنوانسیون  نیز

ا هبه کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه کشتی خواهد تامیاز همه کشورها  1846قطعنامه 

ی اعالم اینکه جرم دزد با ترتیباینبهو  (S/RES/1846). بپیوندند 1988و سکوهای ثابت در دریا 

خواهد ضمن تحت پیگرد قرار دادن دزدان المللی است، از همه کشورها میدریایی یک جرم بین

از  2442های خود بپذیرند. این شورا در قطعنامه دریایی، صالحیت محاکمه آنان را در دادگاه

 (S/RES/2442)یافته فراملی بپیوندد. سازمان جرائمخواهد به کنوانسیون دولت فدرال سومالی می

. تاسالملل جدید برای تأمین امنیت دریایی در حقوق بینوضع قوانین ترین اتفاق، اما در مهم

اعطای مجوز به ناوها برای ورود به دریای سرزمینی سومالی در هنگام تعقیب شورای امنیت با 

الملل از حاکمیت سرزمینی و تمامیت بین و امنیت دهد تأمین صلحنشان میدزدی دریایی، 

اجازه انجام فعالیت ضد دزدی دریایی کشورها دارای اهمیت بیشتری است. این شورا حتی  ارضی
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اگرچه  (S/RES/1838)دهد. ها میدر خاک سومالی را برای مقابله با فعالیت آنان و رهایی گروگان

متذکر شده است که این تصمیمات به خاطر شرایط  های صادرهقطعنامه تمامیدر  ی امنیتشورا

نقض حاکمیت رایط ویژه امکان در شکه دهد نشان میاین شده است اما  اخذومالی ویژه س

الملل بر تمامیت ارضی کشورها حفظ صلح و امنیت بین ترتیباینبهو  کشورها وجود دارد

الملل در ماده که در منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین طورهماندارد.  یتارجح

دیده است و اصل تساوی حاکمیت اعضا و تمامیت ارضی و استقالل سیاسی اول و بند اول درج گر

 دزدی دریاییبنابراین  (317و  316، 1384زاده، )موسیآنها در ماده دوم بیان گردیده است. 

تواند تهدیدی جدی علیه نماید، مینقض می راالملل حقوق بین که یک تهدید جدی عنوانبه

 ه باشد. داشت یدر پ المللی راصلح بین

 

 دریایی دزدیهای شورای امنیت در خصوص بررسی عددی قطعنامه
  

 های شورای امنیت قطعنامه آماریحلیل ( ت3جدول )
 مجموع مورداشارههای قطعنامه موضوع ردیف

1  

امنیت 
دریایی و 

 جرائم
-سازمان

یافته 
 فراملی

 دزدی دریایی

1676، 1772 ،1801  ،1816 ،1838  ،1846 ،1851 ،
1897 ،1910  ،1918 ،1950 ،1964  ،1976  ،2015 ،
2020 ،2036  ،2067 ،2077 ،2125 ،2182 ،2184 ،
2246  ،2297 ،2316 ،2383 ،2442  ،2444  ،2500 

 قطعنامه 28

 گیریگروگان
1950 ،1976 ،2015 ،2020 ،2077 ،2125 ،2184 ،
2246 ،2316 ،2383 ،2442 ،2500 

 قطعنامه 12

 خواهیباج
1846 ،1897 ،1950 ،2020 ،2077 ،2125 ،2184 ،
2246 ،2297 ،2316 ،2383 ،2431 ،2442 ،2500         ، 

 قطعنامه 14

 شوییپول
 1676 ،1772 ،1851 ،1897  ،1950 ،1976،  2020 ،

2077، 2125،  2184، 2246 ،2316 ،2383 ،2442 ،
2444، 2500، 

 قطعنامه 16

نقض تحریم 
تسلیحاتی و 
 قاچاق اسلحه

1676 ،1772 ،1851 ،1897 ،1950 ،2020 ،2077 ،
2125 ،2182 ،2184 ،2246 ،2316  ،2383 ، 2442، 
2444 ،2500، 

 قطعنامه 16

2  
امنیت دریایی و ایمنی 

 دریانوردان

1772 ،1801 ،1816 ،1838 ،1846 ،1851 ،1897 ،
1918 ،1950 ،1976 ،2015 ،2020 ،2036 ،2077 ،
2125 ،2158 ،2182 ،2184 ،2246، 2297  ،2316 ،
2383 ،2442 ،2444 ،2500 

 قطعنامه 25



 93  الملل صلح و امنیت بین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه

 مجموع مورداشارههای قطعنامه موضوع ردیف

3  
امنیت دریایی و امنیت 

 اقتصادی

1846 ،1897 ،1950 ،1976 ،2020 ،2077 ،2244 ،
2316 ،2317 ،2383 ،2385 ،2442 ،2444 ،2498 ،
2500، 

 قطعنامه 15

4  
 زیستمحیطامنیت دریایی و 

 دریاها
1950 ،1976 ،2020 ،2077 ، 

 قطعنامه 4

 دریایی و امنیت غذایی امنیت  5
1838 ،1846 ،1851 ،2020 ،2077 ،2125 ،2184 ،
2246 ،2316 ،2383 ،2442 ، 

 قطعنامه 11

 قطعنامه 7 2500، 2316، 2246، 2184، 2125، 2077، 1950 امنیت دریایی و حقوق بشر  6

7  
امینت دریانوردی و حقوق 

 المللبین

1816 ،1838 ،1846 ،1897 ،1918 ،1950 ،1976 ،
2015 ،2020 ،2036 ،2077 ،2125 ،2184 ،2246 ،
2316 ،2383 ،2442 ،2500 

 قطعنامه 18

 

 
 المللتهدیدات ناشی از دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین تعداد( 1نمودار )     

 المللی صلح و امنیت بین لیهعدریایی  دزدیجایگاه اهمیت و ن یتعی

دریایی،  دزدیجایگاه اهمیت و ، برای تعیین 2-5در بخش  شدهیانببا عنایت به مدل مفهومی 
 نماییم.  های زیر را تشریح میشاخص

 الملل( تعیین اهمیت و جایگاه دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین4جدول )
 توضیح شاخص ردیف

1  
پراکندگی یا 

گستردگی 
 افیاییجغر

در  راحتیبهتواند تهدید ناشی از دزدی دریایی می هرگونه، توجه به وسعت دریاهابا 
گستردگی تهدید دزدی دریایی از حیث  درنتیجهسراسر جهان توسعه یابد. 

 از اهمیت باالیی برخوردار (کیاستراتژو حتی اهمیت جغرافیایی )مناطق  جغرافیایی
 است. 
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 توضیح شاخص ردیف

2  
 تعدد بازیگران

 ()چه کسانی

هایی که در دریاها امنیت تمامی انسان تهدید، موجب تواندمی دریایی تهدید دزدی
-کت، تمامی شربردههای دریایی نفع هایی که از فعالیت، تمامی انساننموده فعالیت

نموده و یا  کاالهای خود را از طریق تجارت  های خصوصی که در دریاها فعالیت
 نماید، باشد.ها را تأمین میها و ملتافع دولتنمایند و تمام مندریایی حمل می

أثیر المللی را تحت تتهدید دزدی دریایی، منافع بسیاری از بازیگران بین بنابراین
  دهد.قرار می

 میزان خشونت  3

و شیوع دزدی دریایی مدرن باعث المللی در دریاها های مجرمانه بینفعالیت رشد
 دزدی از این تهدید باشد.جزئی و گاهی جدی  یزدوخوردهاشاهد  گردید که جهان

و حتی درگیری آنان با باال در میزان خشونت بروز توانایی مدرن امروزی دریایی 
صلح و امنیت  تهدیدی جلی علیهاز این حیث را داشته و ناوهای نظامی و دولتی 

  .استالملل بین

 تعدد موضوعات  4

دریایی موضوعات  دزدیدهد، های سازمان ملل متحد نشان میبررسی قطعنامه
م مستقی صورتبهو نظامی را  محیطیزیستمختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، 

در برگرفته است. عالوه بر آن توجه ویژه کشورها و در رأس آن شورای امنیت 
. استدریایی در موضوعات سیاسی نیز  دزدیسازمان ملل متحد حاکی از اهمیت 

 توان نتیجه گرفتدریایی، می دزدیوضوعات درگیر در با توجه به تعدد م درنتیجه
 المللی است. صلح و امنیت بین دزدی دریایی تهدیدی جدی علیهکه 

5  
تعدد انواع تهدید 

-علیه امنیت بین

 الملل

دریایی، موجب تهدیداتی  دزدیها مشخص گردید، که در بررسی قطعنامه طورهمان
منیت انسانی، امنیت اقتصادی، امنیت علیه امنیت اجتماعی، امنیت دریانوردی، ا

، امنیت انرژی گردیده است. به عبارتی تمامی ابعاد زیستمحیطغذایی، امنیت 
 . نمایدرا تهدید میدر مکتب کپنهاگ  مورداشاره

6  

چگونگی 
اثرگذاری در 

-تأمین صلح بین

 المللی

رها و والمللی کشموجب حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق بینمقابله با دزدی دریایی 
صلح دریایی، تهدیدی جدی علیه  تهدید دزدی درنتیجهگردد. جامعه جهانی می

 . استالمللی بین

 

  های تحقیقیافته
 

 در خصوصرویکردهای نظری  با عنایت بهبرقراری امنیت دریایی؛ مستلزم همکاری جهانی؛ 
ی ا در دریاها و دیگرهامنیت دریایی، دو نوع رویکرد عنوان گردید که یکی قائل به تسلط دولت

ای ه. بررسی قطعنامهاستها در دریاها برای برقراری امنیت دریایی قائل به همکاری و تعاون دولت
های ، از همه دولت1772دهد که این شورا در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می

خود در منطقه خلیج عدن و نماید تا با استقرار ناوها و هواپیماهای نظامی توانمند دعوت می
عالوه بر این حضور دریای سرخ به مقابله با دزدی دریایی و حفاظت از تجارت جهانی بپردازند. 

رسد که برقراری امنیت دریایی مستلزم مشترک جامعه جهانی، شورای امنیت به این نتیجه می
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، از همه 1976ه و به همین منظور در قطعنام استگذاری اطالعات بین کشورها به اشتراک
خواهد تا نسبت به اشتراک اطالعات خود در خصوص مقابله با دزدی دریایی اقدام کشورها می

های خود، به اهمیت تالش مشترک نیروهای عملیاتی سازمان 2036نمایند. این شورا در قطعنامه 
ا دزدی دریایی اشاره و سایر کشورها برای مقابله ب CTF151المللی از قبیل اتحادیه اروپا، ناتو، بین

 رسد کههای خود به این نتیجه مینماید. این شورا در قطعنامهکرده و از تالش آنها قدردانی می
به یک استراتژی جامع برای پرداختن به تمامی موضوعات امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه برای 

ایی به دلیل وسعت دریاها، تأمین امنیت دری (S/RES/2036)مقابله با دزدی دریایی نیازمند است. 
برنیامده و برای برقراری آن، نیاز  ییتنهابهاز عهده نیروهای دریایی کشورها حتی از نوع ابرقدرت 

رویکرد نظری که امنیت دریایی را مستلزم  درنتیجهبه تعاون و همکاری همه کشورها وجود دارد. 
کشورها را به سمت توانمندسازی  نماید، در حال افول بوده وتسلط دریایی کشورها معرفی می

های مشترک دریایی با ایجاد نگرش تعاون و همکاری نیروهای دریایی خود برای انجام عملیات
 دهد.در برقراری امنیت سوق می

  

که اشاره شد، شورای امنیت  طورهمان ها؛برقراری امنیت دریایی، فراتر از حقوق حاکمیتی دولت
های سرزمینی سومالی را در نظامی کشورها مجوز ورود به آب ، به ناوهای1816در قطعنامه 

ا ت سالهیکو سپس  ماههشش صورتبهدهد. این مجوز در ابتدا هنگام تعقیب دزدان دریایی می
به امروز تمدید شده است. اگرچه شورای امنیت بارها اعالم نموده است که این تصمیم به خاطر 

المللی هیچ تهدیدی جامعه بیننماید که اما ثابت می شرایط خاص سومالی اخذ گردیده است،
علیه امنیت دریایی توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را برنخواهد تابید و هرگونه تهدید علیه 

 عنوانبهالعمل شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر کشورها امنیت دریایی، امکان عکس
ت. نقض حاکمیت سومالی در دریای سرزمینی و ورود خواهد داش یدر پالملل را اعضای نظام بین

دهد که اهمیت امنیت های آن کشور نشان میناوهای نظامی در تعقیب دزدان دریایی به آب
الملل باال رفته است که در صورت وقوع تهدیدی علیه آن امکان برای نظام بین یقدربهدریایی 

 شت. نقض حاکمیت کشورها برای تأمین آن وجود خواهد دا

 گیرینتیجه

های شورای امنیت سازمان ملل متحد در محتوای قطعنامه وتحلیلیهتجزو  شدهانجامبا بررسی 

افته یسازمان جرائمتوان نتیجه گرفت، کاهش امنیت دریایی باعث رشد خصوص دزدی دریایی، می

 به دنبال آن تهدید نموده که شدتبهالملل را فراملی گردیده و امنیت اجتماعی در سطح بین

امنیتی در هر سه  رخ داده است و تهدید دزدی دریایی موجب تهدید دزدی دریاییرشد فزاینده 
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راد اف عنوانبهایمنی دریانوردان . دزدی دریایی استالمللی( سطح امنیتی )فردی، ملی و بین

و نموده تهدید را امنیت اقتصادی، امنیت انرژی و امنیت غذایی انداخته، غیرنظامی به خطر 

مللی التهدید علیه امنیت بین درنتیجه. دهدمیافزایش را دریاها  زیستمحیطاحتمال آسیب به 

که در راستای الملل حقوق بین دزدی دریایی موجب نقض حقوق بشر و. از طرف دیگر است

صلح  تهدیدکننده جدی درنتیجهو  بودهتدوین گردیده است، ها ها و دولتملتتأمین منافع 

د دزدی تهدی»گردد که؛ . با این توصیفات ضمن اثبات فرضیه پژوهش بیان میباشدالمللی بین

اجتماعی، سیاسی،  ازلحاظالمللی در تمامی ابعاد آن امنیت بین تهدید صلح وباعث  دریایی

عان باید اذ درنهایتو و تمامی سطح امنیتی گردیده  و حقوقی محیطیزیست اقتصادی، نظامی،

ر جهان دالملل باالیی در تأمین صلح و امنیت بین اهمیت له با تهدید دزدی دریاییمقابنمود که 

 .«دارا خواهد بود
 

 اجرایی و پژوهشی هاییشنهادپ
با عنایت به پژوهش حاضر موارد زیر برای مقابله با تهدیدات دزدی دریایی و تأمین صلح و امنیت 

 گردد؛ المللی بیان میبین
دهای ها و راهبرگردد در اتخاذ تصمیمات، سیاستپیشنهاد میحقیق، های تبا عنایت به یافته -1

 کالن کشور، به امنیت دریایی با رویکرد تعاون و همکاری نگریسته شود. 

 –های نظامی های الزم در خصوص چگونگی افزایش همکاریگردد پژوهشپیشنهاد می -2
 های نظامی صورت پذیرد. در دانشگاهدر منطقه و جهان دریایی 

-قرار دادن سیاست مدنظرنیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با گردد پیشنهاد می -3

های داخلی در توانمندی های خارجی و دیپلماسی دریایی هر چه بیشتر در جهت ارتقای
 اقدام نماید. مشترک دریایی  –نظامی های انجام عملیاتجهت 

مراجع  گرددپیشنهاد می المللی،های بینالملل و کنوانسیونبا عنایت به اهمیت حقوق بین -4
ها را جدی تلقی نموده و در راستای اهمیت عضویت در این کنوانسیونذیصالح در کشور 

  های حقوقی تالش نمایند.افزایش همکاری

نسبت به تدوین قوانین و گردد پیشنهاد میالملل، همچنین با توجه به اهمیت حقوق بین -5
الملل اقدام در داخل کشور متناسب با حقوق بینادها و افراد ها، نهسازمانشرح وظایف 

 مناسب صورت پذیرد. 

المللی بین جرائمانگاری داخلی در خصوص اقدامات الزم در خصوص جرمگردد پیشنهاد می -6
 دریایی از قبیل دزدی دریایی صورت پذیرد. 
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