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    ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/60/468( بناء على تقرير اللجنة األوىل[
  

  تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  -  ٦٠/٩٤
    
  ،إن اجلمعية العامة 
 املؤرخ ٥٩/١٠٨إىل قراراهتــا السابقة بشأن هذا املوضوع، مبا فيها القرار إذ تشري    
  ،٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  ٣
الدور الرئيسي لبلدان حوض البحر األبيض املتوسط يف تدعيم وإذ تعيد تأكيد    

  وتعزيز السالم واألمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط،
مجيع اإلعالنات وااللتزامات السابقة ومجيع املبادرات اليت وإذ تضع يف اعتبارها    

دان حوض البحر األبيض املتوسط يف مؤمترات القمة واالجتماعات الوزارية اختذهتا بل
  واملنتديات املختلفة اليت عقدت مؤخرا بشأن مسألة منطقة البحر األبيض املتوسط،

يتجزأ وأن تعزيز    الن األمن يف منطقة البحر األبيض املتوسط ذو طابعبأ سلموإذ ت   
املتوسط هبدف تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية التعاون فيما بني بلدان البحر األبيض 

  جلميع شعوب املنطقة سيسهم إىل حد كبري يف حتقيق االستقرار والسالم واألمن يف املنطقة،
جلهود اليت بذلت حىت اآلن وتصميم بلدان البحر األبيض املتوسط با أيضا سلموإذ ت   

ل القائمة يف منطقة البحر األبيض على تكثيف عملية احلوار والتشاور بغية حل املشاك
ينجم عنها من هتديد للسالم واألمن، وإحساس تلك    ومااملتوسط وإزالة أسباب التوتر

البلدان املتزايد بضرورة بذل املزيد من اجلهود املشتركة لتعزيز التعاون االقتصادي 
  واالجتماعي والثقايف والبيئي يف املنطقة،

سيما يف أوروبا    والجيابية يف مجيع أحناء العامل،اإل تطوراتالن بأ كذلك سلموإذ ت   
واملغرب العريب والشرق األوسط، ميكن أن تعزز آفاق إقامة تعاون أوثق بني أوروبا ومنطقة 

  البحر األبيض املتوسط يف مجيع اجملاالت،
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مسؤولية مجيع الدول يف اإلسهام يف استقرار وازدهار منطقة البحر وإذ تعيد تأكيد    
يض املتوسط، والتزام تلك الدول باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، فضال عن األب

 أحكام إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق
  ،)١(األمم املتحدة

بع مفاوضات السالم يف الشرق األوسط، اليت ينبغي أن تكون ذات طاوإذ تالحظ    
  زاع يف املنطقة تسوية سلمية،ـشامل وأن متثل إطارا مالئما لتسوية املسائل حمل الن

 العسكرية املتواصلة يف بعض واألنشطةإزاء التوتر املستمر وإذ تعرب عن قلقها    
أجزاء منطقة البحر األبيض املتوسط، اليت تعوق اجلهود الرامية إىل تعزيز األمن والتعاون يف 

  املنطقة،
  ،)٢(بتقرير األمني العامذ حتيط علما وإ   
أن أمن منطقة البحر األبيض املتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا تؤكد من جديد   -  ١   

  باألمن األورويب وكذلك بالسالم واألمن الدوليني؛
للجهود املتواصلة اليت تبذهلا بلدان البحر األبيض تعرب عن ارتياحها   -  ٢   

ة مجيع أسباب التوتر يف املنطقة، ويف إجياد حلول عادلة املتوسط لإلسهام بنشاط يف إزال
ودائمة للمشاكل املستمرة يف املنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات 
االحتالل األجنبية واحترام سيادة واستقالل مجيع بلدان البحر األبيض املتوسط وسالمتها 

 بالتايل، إىل التقيد التام مببادئ عدم اإلقليمية، وحق الشعوب يف تقرير املصري، وتدعو،
التهديد باستعماهلا، وعدم جواز حيازة    أوالتدخل بكل أشكاله، وعدم استعمال القوة

  األراضي بالقوة، وفقا مليثاق األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة؛
باجلهود اليت تبذهلا بلدان البحر األبيض املتوسط يف مواجهة التحديات تشيد   -  ٣   

املشتركـة من خالل ردود شاملة منسقة تقوم على أساس روح الشراكة املتعددة األطراف، 
بغية حتقيق اهلدف العام املتمثل يف حتويل حوض البحر األبيض املتوسط إىل منطقة للحوار 

 يضمن السالم واالستقرار واالزدهار، وتشجعها على تعزيز وعمليات التبادل والتعاون، مبا
جهودها هذه بوسائل منها إقامة حوار تعاوين عملي املنحى على أساس دائم ومتعدد 

 واألمن على السالماألطراف فيما بني دول املنطقة، وتعترف بدور األمم املتحدة يف تعزيز 
  الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

_______________ 

  .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار  )١(
)٢( A/60/118. 
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ة أوجه التفاوت االقتصادي واالجتماعي يف مستويات التنمية بأن إزال سلمت  -  ٤   
 بني الثقافات املختلفة يف وزيادة التفاهم فيماحترام اال وكذلكوغري ذلك من العقبات، 

منطقة البحر األبيض املتوسط، أمور ستسهم يف تعزيز السالم واألمن والتعاون فيما بني بلدان 
  ديات القائمة؛البحر األبيض املتوسط من خالل املنت

جبميع دول منطقة البحر األبيض املتوسط اليت مل تنضم بعد إىل مجيع هتيب   -  ٥   
 اليت مت التوصل إليها يف  مبيدان نزع السالح وعدم االنتشاراملتصلةالصكوك القانونية 

الظروف الالزمة لتعزيز السالم فتهيئ بذلك ، مفاوضات متعددة األطراف، أن تنضم إليها
   يف املنطقة؛والتعاون

مجيع دول املنطقة على هتيئة الظروف الالزمة لتعزيز تدابري بناء الثقة تشجع   -  ٦   
فيما بينها، وذلك بتشجيع املصارحة والشفافية احلقيقيتني يف مجيع املسائل العسكرية، من 

 نظام األمم املتحدة لإلبالغ املوحد عن النفقات  منها مجلة أموريفخالل االشتراك 
  ؛)٣(رية، وبتقدمي بيانات ومعلومات دقيقة إىل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليديةالعسك

 تعاوهنا يف مكافحة توطيدبلدان البحر األبيض املتوسط على زيادة تشجع   -  ٧   
اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، آخذة يف االعتبار قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ويف 

 ونقل األسلحة غري املشروع وإنتاج املخدرات واستهالكها واالجتار مكافحة اجلرمية الدولية
هبا بصورة غري مشروعة، مما يشكل هتديدا خطريا للسالم واألمن واالستقرار يف املنطقة 
وحيول، بالتايل، دون حتسني احلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الراهنة، ويعرض 

ويعوق تنمية التعاون الدويل، ويؤدي إىل تقويض حقوق العالقات الودية بني الدول للخطر، 
  اإلنسان واحلريات األساسية واألساس الدميقراطي للمجتمع التعددي؛

 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن سبل تعزيز األمن والتعاون يف تطلب  -  ٨   
  منطقة البحر األبيض املتوسط؛

 البنــد احلاديــة والــستنيورهتا أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــد  تقــرر  - ٩  
  .“تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط”املعنون 

  ٦٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٨

  

_______________ 

  . الم٤٦/٣٦انظر القرار  )٣(


