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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 )]A/58/467(در خصوص گزارش كميته يكم [

 تقويت امنيت و همكاري در منطقه مديترانه. 70/58

 مجمع عمومي،

 نوامبر 22 مورخ 57/99هاي پيشين خود در خصوص موضوع شامل قطعنامه  قطعنامها يادآوري 

2002، 

دد  لي كشورهاي مديترانه در تقويت و ايجاد صلح، امنيت و همكاري در بر نقش اصا تأكيد م

 ،ه مديترانهمنطق

هاي پيشين و نيز تمامي اقدامات صورت گرفته توسط  تمامي تعهدات و بيانيها مد نظر قرار دادن 

هاي متعدد در خصوص بحث  هاي ميان وزرا و گردهمايي كشورهاي ساحلي در جلسات اخير، نشست

 انه،منطقه مديتر
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و اينكه افزايش همكاري ميان كشورهاي  ناپذير امنيت در حوزه مديترانه ويژگي تفكيكا شناسايي 

اي قابل  حوزه مديترانه با عنايت به پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي تمامي مردم منطقه به گونه

 مالحظه در ايجاد ثبات، صلح و امنيت در منطقه نقش خواهد داشت،

 اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته و عزم كشورهاي حوزه مديترانه براي تشديد ايي با شناسهمچنين

گو و مشاوره با عنايت به حل مسايل موجود در منطقه مديترانه و از ميان برداشتن و فرايند گفت

داليل بروز تنش و تهديد متعاقب آن براي صلح و امنيت و نيز آگاهي رو به رشد آنان در خصوص 

امات مشترك بيشتر جهت تقويت همكاري اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي نياز به اقد

 ،در منطقه

اندازهاي همكاري نزديكتر ميان اروپا و مديترانه در تمامي  كه چشم  اين مسأله با شناساييه عالوه

 د،تواند با تحوالت مثبت جهاني به ويژه در اروپا، مغرب و خاورميانه گسترش ياب ها مي حوزه

دد  بر مسئوليت تمامي كشورها براي مشاركت در ثبات و رفاه  حوزه مديترانه و تعهد ا تأكيد م

الملل در  آنان براي احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد و نيز مفاد اعالميه اصول حقوق بين

 1رابطه با روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور ملل متحد،

مذاكرات صلح در خاورميانه كه بايد از ماهيتي جامع برخوردار باشد و شان ساختن ا خاطر ن

 آميز مسايل مورد مناقشه در منطقه ارايه نمايد، ارچوبي مناسب براي حل و فصل صلحچ



A         
 
 

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS

Center for Scientific Research 
and Middle East Strategic Studies

از تنش مداوم و اقدامات نظامي در حال انجام در بخشهايي از منطقه مديترانه  نگراني خويشا ابراز ب

 شود، ا براي تقويت امنيت و همكاري در منطقه ميكه مانع تالشه

 2گزارش دبيركل،با مد نظر قرار دادن 

 كه امنيت در مديترانه با امنيت اروپا و نيز صلح و امنيت نمايد مجدداً تأكيد ميـ بر اين مسأله 1

 ؛المللي رابطه تنگاتنگي دارد بين

ه مديترانه در جهت مشاركت فعاالنه  را از تالشهاي در حال انجام كشورهاي حوزرضايت خويشـ 2

حلهاي عادالنه و پايدار در خصوص  براي از ميان بردن تمامي اسباب بروز تنش در منطقه و ايجاد راه

دارد كه در نتيجه متضمن خروج  مشكالت جاري منطقه با استفاده از ابزارهاي صلح آميز ابراز مي

تقالل و تماميت ارضي تمامي كشورهاي مديترانه و نيروهاي اشغالگر بيگانه و احترام به حاكميت، اس

حق افراد براي تعيين سرنوشت خويش و بنابراين درخواست براي پيروي كامل از اصول عدم 

مداخله، عدم توسل به زور يا تهديد جهت توسل به زور و عدم مقبوليت تصاحب ارضي با توسل به 

 ؛باشد مان ملل ميهاي مربوطه ساز زور طبق منشور ملل متحد و قطعنامه

ـ كشورهاي حوزه مديترانه را به دليل اقداماتشان در رويارويي با چالشهاي مشترك از طريق 3

واكنشهاي هماهنگ كلي بر پايه روحيه مشاركت چندجانبه در راستاي هدف عمومي تبديل حوزه 

مورد نمايد،  گو، تبادل و همكاري كه صلح، امنيت و رفاه را تضمين ميو مديترانه به منطقه گفت

جويانه چند جانبه  گوي همكاريو نمايد كه از طريق گفت  و آنان را تشويق ميدهد تحسين قرار مي
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پايدار و عملگرا در ميان كشورهاي منطقه چنين اقداماتي را استحكام بخشند و نقش سازمان ملل 

 ؛دهد ميالمللي را مورد شناسايي قرار  اي و بين متحد در پيشبرد صلح و امنيت منطقه

 كه حذف نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي در سطوح دهد مورد شناسايي قرار ميـ اين مسأله را 4

تر ميان فرهنگها در حوزه مديترانه در گسترش  توسعه و ديگر موانع و نيز احترام و درك گسترده

 ؛د داشتصلح، امنيت و همكاري ميان كشورهاي مديترانه از طريق گردهماييهاي فعلي نقش خواه

 كه به تمامي خواهد مياند،  ـ از تمامي كشورهاي منطقه مديترانه كه تاكنون اقدامي انجام نداده5

ابزارهاي مشروع مورد مذاكره چند جانبه در رابطه با مسأله خلع سالح و منع گسترش تسليحات 

 ؛مايندپايبند باشند، و لذا شرايط الزم براي تقويت صلح و همكاري در منطقه را ايجاد ن

 كه از شرايط الزم براي تقويت اقدامات اعتمادسازي نمايد تشويق ميـ تمامي كشورهاي منطقه را 6

در ميان خويش به واسطه ايجاد شفافيت و صداقت در خصوص مسايل نظامي، مشاركت در نظام ملل 

 به اداره ثبت هاي دقيق متحد براي ارايه گزارش استاندارد از مخارج نظامي و ارايه اطالعات و داده

 ؛تسليحات متعارف ملل متحد حمايت نمايند

 كه همكاري خويش در مبارزه با تروريسم در تمامي نمايد تشويق ميـ كشورهاي مديترانه را 7

هاي مربوطه ملل متحد را مدنظر قرار دهند  را بيش از پيش تقويت نمايند و قطعنامه اشكال و ابعاد آن

مللي و انتقال غيرقانوني تسليحات و توليد، مصرف و قاچاق غيرقانوني ال و در مبارزه با مافياي بين

مواد مخدر كه تهديدهاي جدي عليه صلح، امنيت و ثبات در منطقه و نيز بهبود وضعيت فعلي سياسي، 



A         
 
 

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS

Center for Scientific Research 
and Middle East Strategic Studies

 

افكند و مانع   ميهرود و روابط دوستانه ميان كشورها را به مخاطر اقتصادي و اجتماعي به شمار مي

گردد و موجب نابودي حقوق بشر، آزاديهاي اساسي و اساس  المللي مي ينتوسعه همكاري ب

 ؛شود، همكاري بيشتري نمايند گرا مي دموكراتيك جامعه كثرت

كه گزارشي در خصوص ابزارهاي تقويت، امنيت و همكاري در منطقه خواهد   ميـ از دبيركل8

 ؛مديترانه ارايه دهد

تقويت « نشست پنجاه و نهم خويش مسأله تحت عنوان ستور كار موقت كه در دگيرد تصميم ميـ 9

 .را وارد نمايد» همديترانامنيت و همكاري در منطقه 

 

 

 :ها يادداشت
1. Resolution 2625 (XXV), annex 
2. A/58/132 and add.1 and 2. 
3. See resolution 46/36L. 


