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  الجمعية البرلمانية

   لالتحاد من أجل المتوسط

 

  2011آذار / مارس  04روما،  

  

  

 توصية

 

  :من قبلعليها تمت الموافقة 

 

  حقوق المرأة لجنة

  في الدول األورومتوسطية

  

  

 

 األورومتوسطية في المنطقةاألمية النساء و  

    )(المغرب البقالي فتيحة بي) والسيدةمليكة بنعرب عطو (البرلمان األورو السيدة المقررتان :     

  

 مواقع  للوصول إلى باعتبارها أفضل وسيلة في الحياة االقتصادية دور المرأة: مشاركتها تعزيز

 صنع القرار

  بيال (البرلمان األوروبي)طرا مارك السيد: المقرر
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  ،من أجل المتوسط لالتحاد الجمعية البرلمانية

 ،1948ديسمبر كانون األول/  10 بتاريخاإلنسان الصادر  حقوقاإلعالن العالمي ل بالنظر إلى - 

مارس آذار/  23بتاريخ النفاذ  دخل حيزالذي  المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق العهد بالنظر إلىو - 

1976، 

البروتوكولين و 1989بتمبر أيلول/ س 2 الصادرة بتاريخحقوق الطفل اتفاقية األمم المتحدة ل بالنظر إلىو - 

 االختياريين،

كانون  18الصادرة بتاريخ  التمييز ضد المرأة على جميع أشكال األمم المتحدة للقضاء اتفاقية بالنظر إلىو - 

 ،1979مبر األول/ ديس

تشرين  22 بتاريخ مجلسالو الصادر عن البرلمان األوروبي EC/1098/2008 القرار رقم بالنظر إلىو - 

 )،2010( الفقر واالستبعاد االجتماعي وروبية لمكافحةاأل المتعلق بالسنة 2008أكتوبر  األول/

 ؛2008يوليو  تموز/ 13بتاريخ  الذي عقد في باريس من أجل المتوسط قمة باريس إعالن وبالنظر إلى - 

، الذي عقد في من أجل المتوسط لالتحاد الخارجية الشؤون وزراء الجتماع البيان الختامي وبالنظر إلى - 

 ؛2008نوفمبر  /الثانيرين تش 4و 3 يومي مرسيليا

 ،2010 بأهداف األـلفية من أجل التنمية لسنة التقرير المتعلق وبالنظر إلى - 

 ؛والسالم واألمن بشأن المرأة 1325األمن رقم  مجلسلقرار  العاشرة الذكرى وبالنظر إلى - 

المرأة في ور تعزيز د" حول األورومتوسطي المؤتمر الوزاري االستنتاجات التي خلص إليها بالنظر إلىو - 

(تشرين الثاني/ نوفمبر مراكش ) و2006 نوفمبر(تشرين الثاني/  اسطنبول المنعقد في كل من ،"المجتمع

2006(، 

مايو  آيار/ 20الصادر بتاريخ  ،من أجل المتوسط حول االتحاد البرلمان األوروبي قرار وبالنظر إلى - 

 روح المبادرة بشأن د من أجل المتوسطاالتحا إطار مشروع في اعتماد بضرورة لباالذي طو، 2010

 ؛المشاركة في الحياة العامة ن علىتعزيز قدراتهلدى النساء و

 والذي يشمل، للمفوضية األوروبية 2013- 2007الموضوعي  برنامجلل ستراتيجيةاالورقة ال وبالنظر إلى - 

 شاركة في تعزيزالم الجهات الفاعلة غير الحكومية قدرة محدد لتعزيز تخصيصيوفر و تمكين المرأة

 في مجال مكافحة واالجتماعي االقتصادي هاتمكينكذلك األمر بالنسبة لوالسياسية للمرأة الحقوق المدنية و

والشراكة  الجوار آلية في إطار دول البحر األبيض المتوسط نوع الجنس فيالمرتبطة ب األفكار النمطية

 ؛)إنبي( األوروبية

 في الجلسة العامة المعتمدة  تحاد من أجل المتوسطالالبرلمانية ل الجمعية لجان توصيات وبالنظر إلى - 

  ؛2010 مارسآذار/  14و 13يومي  عمان التي عقدت في السادسة
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أن  - ابالغ و مراهقا أوأ طفالسواء كان – لكل شخص هو حق أساسي، ويحق بموجبه التعليم إذ ترى أنو  - أ

بالمعنى الواسع  احتياجاته التعليمية األساسية تهدف إلى تلبيةتي ال يكون قادرا على االستفادة من الفرص التعليمية

 للكلمة؛

 والحريات األساسية، الحقوق األخرىممارسة جميع هو أمر أساسي ل الحق في التعليم وإذ ترى أن  - ب

 للمشاركة الفعالة هو أمر ضروريو،على حد سواء  واالستقالل الذاتي الحرية الفرديةتعزيز إلى  يهدف باعتباره

 ؛السياسية للمجتمعواالقتصادية و الحياة االجتماعيةفي 

 تعميم التعليم االبتدائي ضمان هو العمل على من أجل التنمية الثمانية األلفية وإذ ترى أن أحد أهداف  - ت

األهداف  بشأن 2000سبتمبر أيلول/  23 إعالن على توقع عضو في األمم المتحدة دولة 189 مذكرا بأن للجميع؛

 ؛2015 بحلول عام هذه األهداف تحقيقب والتزمت لأللفيةاإلنمائية 

نسبة  تم تقديرأنه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اليونسكو و لالحصاءات الصادرة عنوفقا  أنه وإذ ترى  - ث

من  مليون شخص 60بما يعادل ، 2008و 2005الفترة بين عامي  في%  27.6بـنسبة  في الدول العربية األمية

 ؛ن امرأةمليو 39بينهم 

 ٪؛58.4  بنسبة التسرب المدرسي ظاهرة أول ضحاياال يزلن  المغرب العربي في فتياتال أن وإذ ترى  - ج

السياق  تشدد في هذاالحق في التعليم و ممارسة عقبة رئيسية أمام يمثل التمييز بين الجنسين وإذ ترى أن  - ح

 ،تعليم الفتيات بهدف تعزيز محو أمية المرأة ودعمتحسين  على أهمية

في  وخاصة بالتعليم االبتدائي األطفال التحاق من حيث في السنوات األخيرة تم إحراز تقدم وإذ ترى أنه  - خ

، ولكن إلزاميا التعليم االبتدائي التي يعتبر فيها تلك الدول، وخاصة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط دول الضفة

األطفال غير الملتحقين بالمدارس ٪ من 66شيرة إلى أن ، مبين الفتيان والفتيات استمرار الفجوة مع التأكيد على

 ؛2010تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام  حسب هم من الفتيات شمال أفريقيا في

؛ مهمة تظل والحضرية بين المناطق الريفية كما أن الفجوة والفقر األمية قوية بين هناك عالقة وإذ ترى أن  - د

 والتفكك االجتماعي الصراعاتو واإلعاقة مثل العنف بنوعية الحياة تتصل أخرى التي عواملفي حين أن بعض ال

 ؛الحصول على التعليم فرص لها بعض التأثير على

 التطرف؛للعنف و تعتبر أرضا خصبة األمية آفة وإذ ترى أن  - ذ

 ؛الدائم واالستقرار السالم الصراعات وبناء في منع دور رئيسي التعليم له وإذ ترى أن  - ر

 النقاش توسيع مساحة من شأنه لتعليمل فرص أفضل إمكانية الحصول علىاألمية و لحد منا وإذ ترى أن  - ز

 األخيرة؛ بالحركات الديمقراطية التي تميزتو جنوب البحر األبيض المتوسط دول والحرية في
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التي  لةالتنمية الفعا لبلوغ االجتماعية الالزمة تحقيق التغييراتمن أجل  أفضل أداة التعليم هو وإذ ترى أن  - س

 ؛للتحول االجتماعي كوسيلة نحو الديمقراطيةتعزيز التقدم الصراعات و في حل وتساعد الحكم الرشيدتحقق 

أن تسير  ولكن من الضروري عدم المساواة،ل كسر الحلقة المفرغة والتدريب يمكن للتعليم وإذ ترى أنه  - ش

 ؛جتماعيةواالقتصادية واال اإلصالحات السياسية إلى جنب مع جنبا اإلصالحات

الطريق  بل إن، األساسية حق من حقوق اإلنسان ليست مجرد بين المرأة والرجل المساواة أن وإذ ترى  - ص

 يعزز المرأة تمكين ة. ذلك أنهام اقتصاديةو اجتماعية عليه أيضا تبعات يترتب لتحقيق ذلكالذي ينبغي نهجه 

 ؛والنمو وكذلك اإلنتاجية المزدهرة االقتصادات

لألزمة  في ظل السياق الحالي اإلنسانية للمرأة الحقوق العميق إزاء تفاقم انتهاكاتا قهوإذ تعرب عن قل  - ض

 ؛وديمقراطية االقتصادية

 االجتماعيةالحواجز ب للتمسكنظرا  والسياسية في الحياة االقتصادية دور المرأة ه لم تتم تقويةوإذ ترى أن  - ط

 ؛جداول أعمال الحكومات الرجال والنساء في بين تكافؤ الفرصب المتعلقة القضايا تهميشو واالقتصادية

تطوير  في منطقة الشرق األوسط جميع النساءتستطيع  قبل أن أنه ينبغي إحراز مزيد من التقدم وإذ ترى  - ظ

 ؛االقتصاد والمجتمعالكاملة في  تهنمساهمتقديم و نقدراته

للتنمية  السياسات العامةفي  المرأةتحسين وضع و قضايا المساواة بين الجنسين إدراج وإذ ترى ضرورة  - ع

والتنوع  المتعلقة بالزراعة، وال سيما تلك في اتخاذ القرارات ةشاركالم المرأة تستطيع أن وهذا يعني .المستدامة

 ؛البيولوجي

، خاصة في عمليات صنع القرار. وينبغي أن اضروري اوإذ ترى أن مشاركة المرأة في الحياة العامة أمر  - غ

 النهج المتعلق بنوع الجنس تطبيق يجبكما المشروع وإدارته وكذلك متابعته وتقييمه. تشمل هذه المشاركة تصميم 

 أن حيث ينبغي، هذه األهداف لتحقيقأمرا ضروريا اإلرادة السياسية  وتعتبر .السياسات العامة جميععام في بشكل 

  ؛لتنفيذها المالية المخصصة المزيد من المواردأيضا  هناك يكون

في ف .مشاركة المرأة عن دون الحديث واالقتصادية التنمية السياسية عن الحديث مكنيال  هأنوإذ ترى   - ف

لقد أصبحت . االقتصادية المرأة في الحياة وإشراك للدولة الضعف االقتصادي مباشرة بين هناك عالقة، الواقع

رين بشكل غير قاد نزال ال لكننا االقتصادي والثقافي محركا للنمو، جنوب البحر األبيض المتوسط المرأة في دول

 ؛بين الرجل والمرأة القائمة الفوارق لقضاء علىكبير على ا

إال  العالم وبقية في منطقة الشرق األوسطعدال  وفرأوسليم أكثر قوة  اقتصاد ه ال يمكن تحقيقأن وإذ ترى  - ق

على  للمرأة؛هائلة ال نتاجيةاإل مكاناتاإلوإطالق ، في عالم األعمال بين الرجل والمرأة تحسين التوازن بشرط

 .غير مستغل االقتصادنصف ، يعني أن لعملا وسائلل اعتبار أن عدم امتالك المرأة
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بشكل ممثلة  باعتبارها، مستقرةالغير  العمالة أشكال فيإلى حد كبير  تصنيف المرأةوإذ ترى أنه قد تم   - ك

في  رفيعة المستوىالظائف وظل الوت، والمزايا االجتماعيةاألمن  في ظل غياب، في القطاع غير الرسمي أكبر

 ؛للرجال مخصصة معظمها

، كل المجتمعات موجودة في معينة وظائفتولي على  النساء عدم قدرة النمطية عن ةالصور وإذ ترى أن  - ل

 الوظائف المرأة من بعض استبعاد فيتلعب دورا هاما حيث ، احترام التقاليد أهمية التأكيد على دعمهايوغالبا ما 

 ؛ي)الشرط، رجل المطافئ( متصلة باألمنأو ) نجارال، عامل البناءسباك، (الاليدوية  مثل األعمال

تطبيق نظام  عند ، غير أن ذلك ال يتحقق إالالسلطة السياسيةمجال  إلى ببطء يلجن وإذ ترى أن النساء  - م

المحرك هو  اإليجابي التمييزال يزال حيث ن، تشجيعه تساعد في خاصة أخرىتدابير الحصص أوعند اتخاذ 

 المرأة؛ الحاصل لصالح تقدمالرئيسي لل

المرأة  إنتاجية ألن للغاية، استثمارا مربحا يعد النساء مساعدةتهدف إلى برامج  اإلنفاق على وإذ ترى أن  - ن

 ممتازة؛ فرصة استثمارية مثلت

 تم تأطيرهو البحر األبيض المتوسط دول في في التسعينت ظهرالذي  التمويل األصغر وإذ ترى تطوير  - ه

بالنسبة  التمويل األصغر يمثلحيث  التسعينات؛أواخر تونس منذ و والجزائر والمغرب في ليبيا رسمي كنشاط

 ؛معدل العمالة وزيادة االستقالل المالي إلى الفقر، والوصولمحاربة وسيلة فعالة لللنساء 

 ؛النساء من نه مؤسسات التمويل األصغر عمالء٪ من 77 المغرب، حيث وإذ ترى نموذج  - و

يتم  ال غير أنهالرجال،  وبنفس قدر، الدولسوق العمل في العديد من  اندمجت فيقد  المرأةأن وإذ ترى   - ي

 ؛ االعتراف بالعمالة الفائضة من النساء

 :على أكثر من جبهةينبغي أن يتم  الموظفين الحكوميين سياسات وضع المرأة في تحسين وإذ ترى أن  - أأ

 اتوازنمما يتيح جهزة ألوا القدرات وتعزيزوالسياسات المالية  على أساس الجدارة التوظيف والترقية، القانونية

 ؛والحياة األسرية الحياة العملية بين أفضال

 ولوج هي إمكانية في الحياة االقتصاديةدماج المرأة إل المجاالت األربعة ذات األولوية وإذ ترى أن  - بب

 األدوات من قبل النساء،) والمتوسطةلصغيرة جدا والصغيرة ا(المشاريع  إنشاء، في سوق العملمشاركة المرأة و

 والتدريب؛ فضال عن التعليم، المالية

، من خالل هاوتنشيط هاتوحيد العمل على فمن الضروريالتمويل، األعمال و تشتتنظرا له وإذ ترى أن  - تت

 الممارسات؛أفضل تبادل 

 المرأة في التنميةحقوق والرجل و مرأةالمساواة بين ال تعزيز مجال المدني في المجتمع ودعما لجهود  - ثث

مع  بدء حوارل ا، وتشجيعالمحلية لصنع القرار العمليةو في الحياة السياسة مشاركة المرأة المحلية وفي دعم
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االجتماعية واالقتصادية  االستراتيجيات وكذلك المحلية بمجال التنمية المختصةالمحلية  والجهات الفاعلة السلطات

 تراعي الفوارق بين الجنسين.وضع الميزانيات التي  مبادرات في تحرير المرأة؛ أو فعالبشكل  همتسا التي

التي يتم  - ستراتيجياتاالو والتدابير وطنيةالعمل الخطط و العالميةالمؤتمرات - المبادرات  ترحب بجميع . 1

 التعليم؛لى ع صولحالمحو األمية و التشجيع على الوطني من أجلواألوروبي و على الصعيد الدولياتخاذها 

بالنسبة لجميع  أولوية قصوى يجب أن تكون محاربة األميةفإن  الذي تم إحرازه، التقدم أنه على الرغم منب رىوت

 :األورومتوسطية الدول

شرطا أساسيا للتنمية العامة و قضية من قضايا الصحةيعد ، كحق أساسي التعليم أن الحق في ترى . 2

من  األلفيةأهداف  بتحقيق المتحدة الدول األعضاء في األمم التزامب هذا الصدد في وتذَكر ؛على حد سواء المستدامة

 ؛2015أجل التنمية بحلول عام 

أوجه التفاوت بين  أهمية القضاء على، وتشدد على تحديا كبيرا ال يزال يشكل تعليم الفتيات تؤكد أن . 3

 والنساء الفتياتوصول  على ضمان العمل مع المساواةالثانوي، من أجل تحقيق في التعليم االبتدائي و الجنسين

 ؛فرص النجاح نفسب التعليم األساسي الجيد إلى وغير مقيد عادلبشكل 

تعليم لا - أيضا التعليم الرسمي إضافة إلى-  شمليينبغي أن  ،تكامل مبدأ التعليم باعتباره أن الحق فيب ذكرت . 4

 هذا السياق وتشدد في في الحياة اليومية مفيدةالرات مهاال واكتساب برامج محو األميةو في مرحلة الطفولة المبكرة

واألشخاص احتياجات األطفال  يتم وضععلى أن  ةالرسمي وغير ةالرسمي النظام اللجوء إلى مناهجعلى أهمية 

والشباب  األطفال، واللغوية العرقية، واألقليات النائية القرى والمناطق سكان االعتبار، وال سيما في المعوزين

 ؛الصراعات ضحايا روالكبا

المتعلقة بحقوق الطفل  ذ جميع االتفاقيات الدوليةيتنفن تعمل من أجل  األورومتوسطية الدول تهيب بجميع . 5

 الموجودة التحفظاترفع و، والنساء بين الرجال وتكافؤ الفرص التعليم للجميعوصول تطالب ب، وكاملشكل ب

 ؛نيةتشريعاتها الوط فيترجمتها الحقوق و المتعلقة بهذه

وذلك من خالل ربط هذه  مهنيا، همليتأه ما يخصفي للكبار ما بعد محو أمية لبرامج المغرب بتنفيذ ترحب . 6

الشراكة من أجل ، ووكالة االستشاري لحقوق اإلنسان، والمجلس السلطات المحلية :جدد يينحكوم شركاءالبرامج ب

 .التنمية

 من خالل تشجيع، الحق في التعليم على أكبر بشكل يجب أن تركز األوروبية سياسة الجوار تعتبر أن . 7

 باستخدام جميع الموارد ةاالستراتيجي إطار مراجعتها أولوية في وجعلها، للطالب والمعلمين إصدار التأشيرات

 ؛لمحو األمية وشاملة برامج طموحة دعممن أجل  المتاحة لها الفنية والمالية

 التي تدعم المؤسسات، وتشجيع حر األبيض المتوسطالب على جانبي بين المدارس إقامة شراكات تقترح . 8

 متاح للجميع؛و ، مجانيجيد تعليم عامحق في بشكل أكبر ال وتحترم تعليم الفتيات
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تطوير  للمساهمة في المكتسبة المهارات تبادل علىالغرب دول في  المقيمين المهاجرين العرب تشجع . 9

 .بلدانهم األصلية التعليم في

 الظروف خلق يهدف إلى  من برنامج أوسع ينبغي أن تكون جزء محو األمية سياسات أن تنفيذعلى  ؤكدت . 10

 .لجميعا محو أميةبهدف  مواتيةال الثقافيةالسياسية واالقتصادية و

وبشكل متباين ، التطبيق العملي خالل منحو األمية ممشاريع السياسات والبرامج ويتم تصميم  توصي بأن . 11

 .التقييمالبحث و برامجمن خالل م استكمالها وأن يت، بالضرورة، وحسب السكان

 مع، الشراكة األورومتوسطيةإطار  في حقوق المرأة مكانةلالعميق  تحليلمواصلة ال أهميةعلى  تشدد . 12

 الذي ينبغي تقديمه زيادة الدعمعلى و تم إدخالها على هذا المجالالتي  التحسينات التركيز بوجه خاص على

دعم االتحاد  الحصول على ةالعديد المبادرات هذه تستطيعحتى ، هذا المجال ملة فيالمدني العا المجتمع لمنظمات

 ؛ستحقهتي ذال األوروبي

 بشأن حماية صريح عدبُ من خالل إدخال ، اتفاقيات الشراكة في مبدأ المساواة بين الجنسين دمجتدعو إلى  . 13

من أجل تنفيذ كشرط أساسي  شراكةاتفاقيات ال بشأنالمفاوضات إطار  مشاركتها فيأمر  وطرححقوق المرأة 

 السياسي في الحوار المنظور الجنساني إدماج زيادة فعالية تقترحو ؛ في المستقبل لتجارة الحرةلمنطقة ا متوازن

واألوساط  المجتمع المدني، السلطات العامة ، خاصة معإقامة شراكات فعالة من خالل الشريكة الدولمع 

 والتنمية؛ المساواة بين الجنسين جراء حوار بشأنإلالمنظمات الدولية األكاديمية و

المالية  لاللتزامات الفعليالتنفيذ  حول معلوماتاالتحاد من أجل المتوسط المفوضية األوروبية و تطلب من . 14

 تعزيز تعليمتهدف إلى برامج عمل و التنمية، االجتماعية وفي الحياة االقتصادية و المشاركة الفعالة للمرأة لدعم

 ؛مجال األعمال دور المرأة في وتعزيز سوق العمل وولوج، ب النساءوتدري

محددة  على مشاريع المدني التي تعمل المجتمع منظمات وجمعياتل المالي لدعمبتقديم ا لجنةال توصي . 15

 .عمل المرأة الصور النمطية عن لمكافحة

بعض  في مواجهة مال دات األعئراالنساء  لمساعدة المالئمة الصغيرة القروضبرامج  بتشجيع توصي . 16

يجب أن  القروض الصغيرة برامج ترى أنو؛ القروض البنكية ىالنساء عل إمكانية حصول التي تحد من القوانين

فضال ، سوق العمل المطلوبة في المهارات من أجل إدراك التدريب تشمل، التدخالت حزمة من من كون جزءي

أن  الدول األعضاء على شجيعبت اللجنة، وتنصح خرىاألاألصول والموارد الحصول على األراضي و عن تسهيل

القروض  فرص الحصول علىعلى توسيع  األصغر والمساعدةالتمويل  تعزيزمن أجل  المغرب تحذو حذو

 ؛الصغيرة

 ، وبوجه خاص، مضاعفةالجماعية اتوالمفاوض الحوار االجتماعي في مجاالت مشاركة المرأة تشجع . 17

في  المهنية الجمعياتإشراك و النقاباتتقوية  ينبغي هرى أنوت ؛المهمشة تصاديةالقطاعات االق تمثيل المرأة في
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المناصب في  للنساءبالنسبة  نظام الحصصاعتماد مع ، بين الجنسيندمج الالذي يقوم على  الحوار االجتماعي

 ؛القيادية

الذي  متوسطياألورو المؤتمر الوزاري والتوصيات الصادرة عن االستنتاجات ترجمةعلى ضرورة  تؤكد . 18

إلى  "المرأة في المجتمع تعزيز دور" حول في مراكش 2009نوفمبر تشرين الثاني/  12 و 11يومي  انعقد

بين المساواة  بشأن األورومتوسطي المرصد إنشاءب وخاصة فيما يتعلق  ،إجراءات ملموسةو رارات سياسيةق

 مكانا للقاء ، باعتبارهاالجنسينب المتعلقة اتالدراس حول أورومتوسطيةعلمية وشبكة أكاديمية و لمرأةوا الرجل

 ؛المنطقة نساء من خاللمشاريع التنمية المحلية بنك لو

 كل استنتاجاتفي  مراكشالمنعقد في  المؤتمر الوزاري خالل القرارات التي اتخذتيتم إدراج أن ب تطلب . 19

 وهي، الموجودة اآلليات مع وفعالبشكل كامل  تتكاملتأكد من أنها الو، األورومتوسطية االجتماعات الوزارية

اتفاقات  وكذلك جميع الشريكة، للدولالوطنية خطط العمل و االتحاد من أجل المتوسط، وسياسة الجوار األوروبية

 ؛اإلقليمية الشراكة

، بما في ذلك األورومتوسطية ن في المنطقةالالئي يعش لجميع النساء بالمواطنة الكاملة االعترافب توصي . 20

، والتي تشمل، من بين أمور واالقتصادية والقانونية االجتماعية والسياسية حقوقهن، وضمان لمهاجراتالنساء ا

 ومبدأ والحصول على الوظائفنقل ملكية األراضي والملكية و الميراثاالعتراف بحقوقهن المتساوية في  أخرى،

 .؛الخ، "لعمل المتساويمقابل ا يساوتمالجر األ"

تسمح  مسؤولة الستثمارات محددة ووضع مبادئ توجيهية وشريك كمستثمر دورها تعزيز إلى اللجنة تدعو . 21

 ؛التفاوت االجتماعي بالحد من

 

 -*** -  

 

االتحاد من أجل  :عملية برشلونة" ـل الرئيس المشارك إلى هذه التوصية إحالةب رئيس الجمعية تكلِّف . 22

من أجل  االتحاد :عملية برشلونة" األعضاء في لالدو برلمانات وحكوماترؤساء إلى أمينها العام، وو " المتوسط

البرلمان إلى و ،األوروبيرئاسة االتحاد وإلى ، لوزراء الخارجية األورومتوسطي المؤتمروإلى  ،" المتوسط

 .المؤسسات ذات الصلةجميع إلى المفوضية األوروبية، وإلى األوروبي، و

  

  


