
     

 

 

 "سبل تعزيز األمن والتعاون في منطقة البحر المتوسطبعنوان " 85/73قرار الجمعية العامة رقم 
 

 

تعزيددز المدد   ب المتعلدد ( 2015) 72/70يؤيددا األر ن تيييدداام تامددام قددرار الجمعيددة العامددة رقددم  .1
مددم األقددرارا  مددن  العايددا إلدد ضددافة باإل المتوسددط واألمددن والتعدداون فددي منطقددة البحددر األبددي  

لعددا   63/66القددرار (2010لعددا  ) 65/90لمتعلقددة فددي اددوا الموضددوه بمددا في ددا القددرار المتحدداا ا
فقددا صددرر األر ن  ا مددام زلدد  تعزيددز سددبل التعدداون واألمددن فددي منطقددة البحددر األبددي    (2011)

 المتوسط وبما يخا  الم   واالستقرار في اوه المنطقة.     
مبوولة لتعزيز التعاون فدي منطقدة البحدر األبدي  المتوسدط فدي يرصب األر ن بجميع الج و  ال .2 

إمكانيدة لجدو  بخصدور مجال مكافحة اإلرااب بجميع أشدكال  ومادااره وا دو االصتيا دا  ال  مدة 
اإلراددابيين السددتخاا  أسددلحة الددامار الاددامل ومكافحددة الجريمددة المنامددة واالتجددار ال يددر ماددروه 

باالنضدما  إلد  العايدا مدن االتااقيدا  التدي قامد   ول المنطقة  األر ن من أوا ل انألسلحة. كما با
والمبددا را  الاوليددة الخامددة بمكافحددة اإلرادداب والحددا مددن انتاددار أسددلحة الددامار الاددامل والجريمددة 

   ومن اوه االتااقيا : المنامة
 .UNTOC زبر الو نية اتااقية األمم المتحاا لمكافحة الجريمة المنامة أ. 
 .CCWاألسلحة التقلياية زاوا ية األثر اتااقية  ب. 
 .NPTاتااقية منع انتاار األسلحة النووية  جد. 
 .CTBTاتااقية صار التجارب النووية  . 
 .CWCاتااقية صار األسلحة الكيماوية  اد. 
  .BWCاتااقية صار األسلحة البيولوجية  و. 
 .PEاتااقية تمييز المتاجرا  الب ستيكية ب رض كاا ا   . 
 .GICNTالمبا را العالمية لمكافحة اإلرااب النووي  ح. 
 .PSIالنووية مبا را أمن وانتاار األسلحة  ط. 

 
 

  
 

 



يددرا األر ن أن المدد   واالسددتقرار فددي منطقددة البحددر األبددي  المتوسددط ضددرورا ملزمددة وشددرط  .3
أساسددي للتنميددة االقتصددا ية واالجتمازيددة لجميددع شددعوب المنطقددة والددوي سيمدد م باددكل كبيددر فددي 
تحقي  االستقرار والم   واألمن في ا  صيث تازم المملكة األر نيدة ال اشدمية ج دو  األمدم المتحداا 

رامية إل  تعزيز تاابير بنا  الثقة والااافية زل  الصعياين اإلقليمي والاولي ب اف إرسدا  المدلم ال
 العالم.واألمن في جميع منا   

 

تلتز  المملكة األر نية ال اشمية بكافة القرارا  المنبثقة زن مجلس األمن فيما يتعلد  بيسدلحة  .4
مادروه باألسدلحة الصد يرا والخايادة  ويدرا أن  الامار الادامل وصادر التمدلم ومندع االتجدار ال يدر

الااافية في مجال التملم أ اه أساسية إليجا  مناخ من الثقة والتعداون فدي منطقدة البحدر األبدي  
المتوسط والارق األوسط   لولك فين األر ن كان المبا ر  ا مام إل  صث  ول المنطقة زل  االلتدزا  

لثنا يدة واإلقليميددة والاوليددة الموقعدة بددين الداول واالنضددما  إلدد  بقدرارا  األمددم المتحداا واالتااقيددا  ا
وزددا  االنتاددار ب دداف إرسددا  المدد   واألمددن فددي جميددع  المدد حالمعاادداا  الاوليددة الخامددة بنددزه 

 منا   العالم و امة منطقة البحر األبي  المتوسط والارق األوسط .

 
البحدر البدي  المتوسدط وبدول المزيدا  يؤمن األر ن بضرورا تكاتف ج دو  جميدع بلداان منطقدة .5

 صومدا مدع  المنطقدةاالقتصدا ي واالجتمدازي فدي و  األمندي من الج دو  المادتركة لتعزيدز التعداون 
وجو  تنايما  اراابية في المنطقة باألضدافة الد  تداف  ازداا  كبيدرا مدن ال جىدين الد  العايدا مدن 

زلد  الدر م  ىدين المدوريين زلد  أراضدي أزبدا  استضدافة ال ج الوي تحمل ول الجوار وال  االر ن 
بممازاا المملكدة  وتقدايم الدازم  بممؤوليات المجتمع الاولي ان يقو    مؤكاا زل  من قلة موار ه

يقدو  زلد  أسداو روح  . وال بدا ل دوا التعداون انالكافي ل دا فدي التعامدل مدع أ مدة اللجدو  المدوري 
لدد  منطقددة للحددوار والتعدداون بمددا يضددمن الاددرا ة وتحويددل منطقددة صددوض البحددر األبددي  المتوسددط إ

 واال  اار لاول المنطقة. رالم   واالستقرا
 


