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 في  لوزراء الخارجية األورومتوسطي ل انعقاد المؤتمرالذي تم اعتماده خال إعالن برشلونة بالنظر إلى

 ،األورومتوسطية شراكةال، القاضي بإنشاء 4991نوفمبر / تشرين الثاني 12و 12يومي  برشلونة

 نوفمبر  /تشرين الثاني 12و 12 يوميبالنظر إلى نتائج القمة األورومتوسطية التي عقدت في برشلونة و

 لعاشرة للشراكة األورومتوسطية،االسنوية لالحتفال بالذكرى  1001

 ها القمة األورومتوسطية التي تاإلرهاب األورومتوسطية التي اعتمدمكافحة بالنظر إلى مدونة سلوك و

 ،1001نوفمبر  /تشرين الثاني 12و 12 وميعقدت في برشلونة 

 كانون  3و 1ي في نابولي يوم تي عقدتلوزراء الخارجية ال ةاألورومتوسطي اتالمؤتمر نتائجبالنظر إلى و

 ،1003ديسمبر / األول

 بالنظر إلى التوصيات التي اعتمدتها الجمعية البرلمانية األورومتوسطيةو (EMPA) تينفي الجلس 

و  41و بروكسل يومي  1002 مارس/ آذار 12و  12أثينا يومي  كل من الرابعة والخامسة في تينالعام

 ،1009مارس / آذار 42

 1002يوليو / تموز 41 في ة عن مكتب الجمعية البرلمانية األورومتوسطيةوبالنظر إلى البيانات الصادر 

في  1040يناير / كانون الثاني 11 وفي في القاهرة ، 1009نوفمبر / تشرين الثاني 10 وفي في باريس ،

 الرباط،

 1002يوليو / تموز 43 ت فيي عقد، التقمة باريس من أجل المتوسطالمشترك ل البيانبالنظر إلى و، 

 الذي عقد من أجل المتوسطاالتحاد : عملية برشلونة بشأنالختامي للمؤتمر الوزاري  البيانبالنظر إلى و ،

 ،1002نوفمبر  /تشرين الثاني 1و  3في مرسيليا يومي 

0 

0  0 

 الدولية، بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق  اآللياتبالنظر إلى و

 والدين، والضميرر يفكتحرية الوالتعبير وة والسياسية، التي تضمن حق الجميع في حرية الرأي المدني

 4993اإلنسان في عام الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق  فيينا عملبرنامج ى إعالن ووبالنظر إل ،

 ابكة،عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشهي حقوق أن جميع حقوق اإلنسان  والذي أعلن

 ألمم المتحدة المعني لالخاص مقرر لل 1001فبراير / شباط 2 الصادر فيبالنظر إلى اإلعالن المشترك و

المقرر واألجانب وما يتصل بذلك من تعصب،  اهيةباألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكر

اية الحق في حرية الرأي الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحم

 والتعبير؛
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 نتائج قمة برشلونة وآفاق الشراكة  بشأنالنظر إلى توصية الجمعية البرلمانية األورومتوسطية وب

 ،1001 مارس/ آذار 12في  تم اعتمادهاي تاألورومتوسطية ال

  من قبل  دداوالذي تم التأكيد عليه مج، 4991سبتمبر / أيلول 12و  12وبالنظر إلى إعالن برشلونة في

 ، 1001رؤساء الدول في برشلونة عام 

 1002مارس / آذار 12 بتاريخ 2/31بالنظر إلى قرارات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة و 

 ،1009سبتمبر / أيلول 30 بتاريخ A/HRC/12/L.14/Rev.1و

 على أساس الدين أو  ةقائمبالنظر إلى القرارات المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز الو

والجمعية العامة لألمم المتحدة، وعلى وجه ألمم المتحدة ل التابعالمعتقد التي اعتمدها مجلس حقوق اإلنسان 

، 1009مارس / آذار 12 بتاريخ 40/11 رقم مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الخصوص قرار

 ،1009مارس / آذار 41المؤرخ في  13/424 رقم الجمعية العامة لألمم المتحدة وقرار

 :التابعة للجمعية البرلمانية األورومتوسطية لجنة الشئون السياسية واألمن وحقوق اإلنسان* 

I. ما هي القيمة المضافة لتطوير منطقة البحر األبيض  -االتحاد من أجل المتوسط : عملية برشلونة

 المتوسط؟

، غير أن سياسية والتجاريةال في المجاالت التعاون المتوسطي قد ساهمت في تقدم عملية برشلونة أنب تذكر .4

بالعديد من القيام  يتعينال يزال  حيث ،تنفذ حتى اآلن بشكل ُمرضيلم  االقتصادية واالجتماعية طموحاتها

تميل إلى و هذه التوجهات تؤكد الجديدة االتحاد من أجل المتوسط أن مبادرة وتعتقد ؛األمور بهذا الصدد

االتحاد من  التي يقدمها أن القيمة المضافة ولذلك فهي ترى؛ والشراكةهذه العالقات دفعة جديدة لإعطاء 

؛ واالجتماعيةكفاءتها االقتصادية السياسي و ثقلهاتعزيز تكمن في  األورومتوسطية للشراكة أجل المتوسط

 آليات التعاون ثل في تطويرقصوى يتم أولويةهدفا ذا  تحاد من أجل المتوسطلال يكون ه يجب أنوتعتقد أن

الفوارق  حد منالف إلى تهد فعالة وضع أساليبمن خالل  إلى أقصى قدر ممكن دول المنطقة بين

 ؛واالجتماعية والسياسية االقتصادية

تعزيز و متوسطياألورو للتعاون إطار مؤسسي أهمية وضع يبرز مدى االتحاد من أجل المتوسط أنب ذكرت .1

 الحظوت؛ الكيانات الدولية القائمة بشكل وثيق عن طريق إشراك لشركاء المتوسطيينا بين الحوار السياسي

أكثر و، مشاريع ملموسة إلى أهدافها عن طريق ترجمة برشلونة جديدة لعملية دفعة أنه يعطي، إضافة لذلك

 للمشاريع؛ اتحاد يظل بمثابة االتحاد من أجل المتوسط وتالحظ بأن؛ للمواطنين وضوحا

أساسا  التي تتميز، لعالقات األورومتوسطيةل األكثر تقدما اإلطار يمثل االتحاد من أجل المتوسط أنبعتقد ت .3

شراكة الثقل السياسي لل زيادةتعتقد أنه ينبغي  لذا؛ ات وتشاركهاالمسؤوليتقاسم مبادئ  تأكيد من خالل

الحوار السياسي  لدعم بشكل فعال قادرة على العمل مؤسسة مشتركة من خالل إنشاء األورومتوسطية
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 يالذ واالزدهارباالستقرار  جميع مواطنينا حتى ينعم، القانوناإلصالحات االقتصادية وتعزيز سيادة و

 ؛إليه طمحن

 ذات، االتحاد من أجل المتوسط إنشاء أتاحهاالتي  لعملية برشلونة جديدةالمؤسسية ال الديناميكية أن تالحظ .1

 بينفعال تنظيم و هيكليحوار األساس لوفر تدائمة، المانة األو ريةوالهيئات اإلدا الرئاسة المشتركة

 ؛متوسطيةاألورو للشراكة والوزارية البرلمانية مكوناتال

البحر  دول المطلوبة في اإلصالحات المؤسسية حقيقالمؤهل لت بمثابة تعتبر االتحاد من أجل المتوسط .1

الجمعية البرلمانية إلى  رؤيةكل ما قدمه من ه وقوت جميع بأن يمنح ادعوته كرروت؛ األبيض المتوسط

 خصبة مؤسسة ظليس االتحاد من أجل المتوسط وتؤكد على أن ا،برلماني ابعد ابوصفه األورومتوسطية

اإلنسان احترام حقوق الديمقراطية وو، والسالم، حريةلل منطقة البحر المتوسط لجعل وفريدة من نوعها

 األساسية؛ والحريات

 جديدالتجاه اال للتكيف معالالزمة  الوسائل جمعية البرلمانية األورومتوسطيةلل تتوفر ينبغي أن هأن تؤكد .1

 ينبغي أن تتم، هذه الغاية أنه من أجل وترى؛ االتحاد من أجل المتوسط نشاءإلو األورومتوسطية للشراكة

قبل ان التحاد من أجل المتوسط ة لالجمعية البرلمانية األورومتوسطية بالجمعية البرلماني إعادة تسميةأوال، 

 ؛االتحاد من أجل المتوسطمشاريع و في بنية اعمله يتم إدماج

األمر الذي يتطلب مشاركة وهو ومشاريعه، تعتقد أن الثقة أمر ضروري لنجاح االتحاد من أجل المتوسط  .2

 مماالم في الشرق الشرق، الستئناف عملية السأكثر فعالية من مجموع أعضاء االتحاد من أجل المتوسط 

 شمل، وي، عامين إذا كان ذلك ممكناضمن إطار زمني متفق عليهينبغي أن يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين، 

، بما في ذلك قطاع غزة ومتواصلة جغرافياقيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة هذا الحل 

حدود عام  ضمنإلى جنب مع إسرائيل في سالم وأمن والضفة الغربية والقدس الشرقية، تعيش جنبا 

دعم التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين كما تالقدس عاصمة للدولتين؛  مع اعتبار 4912

ال تزال غير أنها وعلى النحو الذي اقترحته مبادرة السالم العربية؛  491وفقا لقرار األمم المتحدة رقم 

سلطة  ، ويحد منيقوض الثقة بين الشركاءمما ستمرار توسع المستوطنات تشعر بقلق بالغ إزاء ا

أن بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية بذكر وتالمجتمع الدولي؛  يسيء إلىالمفاوضين الفلسطينيين و

األنشطة  الدولي وبأن بموجب القانون أمرا غير شرعيزال ي، ال الشرقيةالمحتلة، بما فيها القدس 

بشأن  متفق عليهالحل ال جدوىالوضع النهائي وتعرض  حول مفاوضاتالنتيجة  تؤثر على انيةاالستيط

ورفع الحصار المفروض  ةاالستيطاني ةنشطاأل كافةتدعو إسرائيل إلى تجميد و؛ للخطردولتين التعايش 
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ه أنبعتقد ت؛ ودعو إلى تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير غولدستونوتلقانون الدولي؛ ل طبقاعلى غزة 

التزاما قويا في هذا الصدد تبدي  ن أأوروبا  يجب على
1
 ؛

 تنميةفي  اآلنأن يساهم من يمكن  تحاد من أجل المتوسطلال المشاريع التكاملية تقدم مع ذلك، أن، عتقدت .2

 للتعاون االنطالقة السريعة تشجيع ينبغي لذا والسالم؛ مناخ من الثقةخلق  فيساعد وأن يالتضامن 

 ؛قطاعيال

 بين الدول المشتركة المشاكل في حل دوره كامالاالتحاد من أجل المتوسط  لعبي أن مدى أهميةعلى  ؤكدت .9

تغير ووالهجرة  والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة المياه والطاقة و مثلمختلفة في مجاالت  األورومتوسطية

 تمنحو اهتماما خاصا تولي لمهم أنأنه من ا وترىالحوار الثقافي؛ والتعليم و البحريةوالقضايا  المناخ

 :، مثلالملموسةاألولوية لمشاريع التعاون 

لطاقة من ا أخرى صادرمإلى  هذا التعاون متديينبغي أن  حيثلتعاون في مجال الطاقة، ا - أ

 تعزيز شبكات الطاقة اإلقليمية؛أن يتم البديلة و

لتنمية فرص أساسية باعتبارها أداة التعاون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  - ب

 العمل؛

استخدام  أصبح يعرف توسعا فيالذي والتعاون في مجال الوقاية من التلوث البحري،   - ت

 مع وكالة السالمة البحرية األوروبية؛ اقينست  أكثرأنظمة األقمار الصناعية وعمال

 الحصول على المياه، بما في ذلك منع نشوب الصراعات؛ مسألة فيما يخصالتعاون   - ث

 جامعة األورومتوسطيةالإلى تأسيس  ىأد مما، ون في مجال العلم والتعليمالتعا - ج

(EMUNI)ة مؤسس 410في شبكتها أكثر من تضممعتمدة و تدريباتقدم حاليا تي ت، وال

التي الملموسة هذه المبادرة مثاال لمشاريع التعاون  تمثل؛ وينبغي أن دولة 31أكثر من  في

 ؛من أجل المتوسطتكون تحت إشراف االتحاد  يتعين أن

في عن نفسه التعبير والمشاركة و لمساهمةا للمجتمع المدني تتيح آلية فعالة وضع على أهمية شددت .40

 تعزيز وتشجيع ينبغي أنهوتعتقد  ؛لصالح االتحاد من أجل المتوسط مقترحاتومبادرات و أفكار شكل

رؤساء  هامبادرات التي اتخذال تطوير رئيسي في من خالل لعب دور، والمحلية السلطات اإلقليمية

 التعاون والحوار الضروري تعزيز، فمن لهذا الغرضو؛ طاالتحاد من أجل المتوس أقاليمرؤساء البلديات و

البحر قة سكان منط منمساهمة قوية مشاركة واسعة و لضمان وغير الحكوميةالجهات الفاعلة  مع مختلف

 األبيض المتوسط؛

                                                 

1
 تحفظ الوفد اإلسرائيلي.  
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لتطوير لألهداف االستراتيجية ومشاريع االتحاد من أجل المتوسط شدد على الحاجة إلى تحديد أدق ت .44

تشجيع االستثمار في القطاع العام والقطاع الخاص، األمر الذي يتطلب التصميم  وترى أنه ينبغيالمنطقة؛ 

دعم المشاريع الصغيرة تهدف بشكل خاص إلى وشفافية  وفعالية وإدارة أكثر كفاءةلمشاريع لالجيد 

تحقيق أن  وتعتقد؛ االستقرار االجتماعيالتنمية االقتصادية وفي عامل أساسي اعتبارها بوالمتوسطة 

وجود مقترحات من خالل ، ولكن تعتبر محدودة، والتي يعتمد على مواردها الخاصةالمشاريع ال ينبغي أن 

د على أهمية شدوتومالءة مالية؛  ادقيق يضمن لها أداءدعم مالي على المدى الطويل  بتوفير تسمحصالحة، 

البحر المتوسط، تلوث  خاصة مشروع مكافحةإطالق ستة مشاريع يوروميد، الذي طال  تأخيرال استدراك

خطة الطاقة الشمسية، وتصر على االمتثال لمعايير الشفافية  مشروع أوالبحرية الطرق السريعة  مشروع

 ؛انتقاء المشاريععملية  خالل

، غير التحاد من أجل المتوسطل يمثل هدفا من بين أهداف أخرىتبادل حرة، شدد على أن إنشاء منطقة ت .41

يكون ممكنا من دون تطور مواز للسياسة االجتماعية والبشرية، مع االحترام الكامل لن  ذلك أن

مع الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لالمم المتحدة،  يبروتوكول لاللتزامات الواردة في

بين ضفتي البحر األبيض المتوسط؛ متكافئة تنمية اقتصادية وتعزيز خاصة اد االجتماعي االستبع مكافحة

كل ب، اتباع نهج مشترك لألمن في البحر األبيض المتوسط ييسروترى أن مثل هذا النهج من شأنه أن 

سيما فيما  حترام الكامل لجميع التزامات القانون الدولي، والاالأبعاده، بما في ذلك مكافحة اإلرهاب، و

 اإلنساني؛ والحقحقوق الالجئين ويتعلق بحقوق اإلنسان، 

 المتبادلة، والمنفعة وتقاسم المسؤولية الشراكة بروح منالتي تتسم  مشتركةال اإلدارة أن تعتقد .43

 ؛يالمتوسطتعاون األساسية لل أحد الجوانب  تعدشامالو ومتكامال امتوازن انهج والتي تتبع، والتضامن

 بهدف، حقوق المهاجرينل والحماية التامة االحترام الكاملتتم ممارسة هذه اإلدارة في إطار أن  يجبحيث 

؛ الهجرة غير الشرعية وطرق بالبشر ال سيما االتجار، بشكل كبير الهجرة غير الشرعية خفض معدل

لبحر ا منطقة الهدف المتمثل في جعل عكس اتجاه يسيرال ينبغي أن  هذا النهج مع ذلك، أن، عتقدوت

البحر األبيض  مجتمعاتبين  حقيقي تقارب إتاحةمن أجل وذلك الحوار، وتبادل لل فضاء المتوسط

 المتوسط؛

حركة ب الضفة الجنوبية فيما يتعلق تجاه سياسات االتحاد األوروبي إعادة النظر في تدعو إلى .41

 شراكة حقيقية ققوتح ستجمع بين النامن الممكن أن  التي البشرية التبادالت من أجل تسهيلاألشخاص 

 ؛ الضفتينبين  االحترام المتبادل إطار في على جميع المستويات

 ، باعتباره شرطاتدعو إلى اعتماد مقاربة منهجية، متماسكة وفعالة لتمويل االتحاد من أجل المتوسط .41

ير الضمانات ، وتوف(إيجاد التمويلبمهمة األمانة العامة  تم تكليف)كامل ال يتيح مبادرة التشغيل أساسيا

قبل وزراء من إلى بنك االستثمار األوروبي  ادهسنإ بالتفويض الذي تمترحب والالزمة لتنفيذ المشاريع؛ 

تنسيق ثالثة من ضمان ل، (1002نوفمبر / تشرين الثاني)في لوكسمبورغ  الذين اجتمعوا يوروميدالمالية 
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والطرق السريعة ، خطة الطاقة الشمسيةوالبحر المتوسط، تلوث مكافحة )المشاريع الستة ذات األولوية 

االتحاد من تمويل آليات دور بنك االستثمار األوروبي في  ضرورة تشجيعإلى  وتشير ؛ (البحرية والبرية

الجمعية البرلمانية األورومتوسطية  جعل إلى في هذا الصددوتدعو وتكييفه؛  هتعزيزو، أجل المتوسط

 .قادرة على ممارسة الرقابة الديمقراطية

 

 

II.   أو المعتقد وحرية الدين حرية التعبير احترامحول 

 في حرية الرأي والحق( 42المادة ( والدين والضمير ريفكتفي حرية ال االعتراف بالحق أنب تذكر  .41

جميع الدول ملزمة ل ثيقةهي والعالمي لحقوق اإلنسان، و من اإلعالنجزء  يعد (49 المادة( والتعبير

 :ؤكد من جديدت، وبهذا الصدد، متوسطياألورو االتحاداألعضاء في 

الدين، وفقا والضمير و ريفكتفي حرية ال حق كل فرداحترام و أنه ينبغي أن يتم االعتراف - أ

أو  الدين في تغيير الحرية ويشمل هذا الحق؛ العالمي لحقوق اإلنسان من اإلعالن42 للمادة

ة الشعائر والممارسة والتعليم، بالتعبد وإقام ،معتقدالدين أو الفي إظهار  والحرية، معتقدال

   .في األماكن العامة أو الخاصة، جماعي أو سواء بشكل فردي

من  49 وفقا للمادة والتعبير في حرية الرأي حق كل فرد واحترام أنه ينبغي االعتراف - ب

رية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، حويشمل هذا الحق  اإلنسان، العالمي لحقوق اإلعالن

 .ء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدودواستقاء األنبا

، ألنها مجتمع ديمقراطي أساس أي التي تشكل الحقوق األساسيةمن  وحرية الدين أن حرية التعبيرب تذكر  .42

 ؛الدولة تدخل من دون كل شخص،تطوير والتعددية و التسامح تضمن

 يحمي هولكن القيم المجردة أواأليديولوجيات األديان و مايةح القانون الدولي ه ال يفترض فيإلى أن شيرت  .42

بصورة فردية أو سواء  ،األشخاص الذين يمارسون حريتهم في التفكير والدين وكذلك الرأي والتعبير

 ؛، في األماكن العامة أو الخاصةاعيةجم

لملحدين، ضا على اأيمثلما تنطبق  دينال أتباع نطبق علىت والدين والضمير ريفكتأن حرية الب تذكر  .49

 ؛غير المؤمنين أو األغنوستيين

 أخرى، جهة، من والدين والضميرر يفكتحرية الو، من جهة والتعبير، حرية الرأي الترابط بين تؤكد على  .10

 ؛والضمير والدينحرية التفكير تعد امتدادا ل والتعبير حرية الرأي أنشدد على تو
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الحق في بحيث تشمل ، ةالحر مناقشةلل اعام مجاال خلقت عبيروالت حرية الرأي هذا الصدد إلى أن في تشير  .14

 ؛القضايا الدينية بما في ذلك النقد، التعبير عن

 تنص على أن المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق من العهد 3 الفقرة ،49 المادةكانت  أنه إذا تعتقد  .11

فرض  االمتناع عن يجب على الدولف ،ومسؤوليات خاصة تستتبع واجباتالتعبير الرأي و ممارسة حرية

 تلك الفقرة؛ تتعارض مع قيود

 والتعبير حرية الرأي ضمانات الحظ أنوت؛ اآلخرإلى  الحريات ممارسة هذهخضاع أي محاولة إل تدين  .13

 الحاجة إلى ؤكد علىت وبالتالي، للقانونالمبادئ المشتركة القيم و تعكس والدين والضميرر يفكتحرية الو

 ؛ومتناغم متكامل مسؤول بشكل الحريات ممارسة هذه

 على التعليم القائم ولكن حرية التعبير قمع ليس لمعالجة هذه المسألة أفضل حل أي حال، فإن أنه في ترى  .11

بغي وهو ما ين ي،واألخالق الفكر الفلسفيفروع واألديان مختلف بين المتبادل االحترام والتفاهم التعايش و

أنظمتها  وكافة هاجامعات، ونطقة البحر األبيض المتوسطمو ول االتحاددل ه السلطات العامةأن تشجع

ي تروج الذ تحالف الحضارات، وخاصة بين األديان والثقافات تعزيز الحوار مبادراتب ترحبو؛ التعليمية

 ؛الجمعية البرلمانية األورومتوسطية هدعمتالمتحدة و األمم له

 التفاعالت تنظيمفيما يخص  التناسب لضمان ومحايدة مستقلةقضائية  هيئةل الحصري على االحتكار ؤكدت  .11

 والدين؛ والضمير ريفكتحرية ال والحق في والتعبير حرية الرأي بين الحق في

التي تتم  –والدين  والضميرر يفكتالدول باحترام و حماية حرية الرأي والتعبير و حرية ال ؤكد على التزامت .11

الجنس أو التوجه  أو تمييز على أساس الجنسية أو اللغة أو الدين دون -بشكل فردي أو جماعي  ممارستها

بالعمل على تشجيع التسامح بين المجموعات  على التزامهاأيضا  تؤكد؛ وىخرأ صفةالجنسي أو أي 

عترف المحكمة تصر على أن وتالمختلفة في المجتمع ومكافحة التعصب والعنصرية وكراهية األجانب؛ 

حرية التعبير ، وال سيما في الحاالت  المقبولة علىالقيود  بوجود بعضان أيضا األوروبية لحقوق اإلنس

التي تنطوي على التحريض على الكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية؛ لذا تدين كل أشكال االضطهاد 

تاب األقليات الدينية والصحفيين والفنانين والك حيث تشكلوالدين،  والضميرر يفكتحرية ال التي تنتهك

 الهدف ؛

 ريفكتفي حرية ال وحماية الحق لتعزيز بشكل حاسمالعمل مزيد من الجهود وال ه ينبغي بذلأن عتقدت  .12

التمييز القائمين على أساس والتعصب و أشكال الكراهية والقضاء على جميع أو المعتقد والدين والضمير

 المعتقد؛ الدين أو
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، والمنظمات البرلمانيين وبخاصة في المجتمع، هات الفاعلةجميع الج جهود المتواصلة التي تبذلهاال تشجع  .12

على  القضاء المتحدة بشأن لألمم الجمعية العامة إعالن تطبيق لتعزيزالمنظمات العامة غير الحكومية و

 ؛المعتقد أوعلى أساس الدين  ينالقائمالتمييز التعصب و جميع أشكال

 

0 
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األعضاء  والدولمؤسسات الالعام و، واألمين نيالرؤساء المشارك إلى هذه التوصية بإرسال ارئيسه كلفت  .19

 .االتحاد من أجل المتوسطفي 


