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جمعیة البرلمانیة ال
األورومتوسطیة 

2009 آذار/ مارس17بروكسیل بتاریخ 

توصیة 
 البرلمانیة األورومتوسطیة الجمعیة

التي اقترحتھا، باسم لجنة حقوق المرأة في الدول األورومتوسطیة 

السیدة عفیفة صالح، رئیسة 

:يعحول موضو

:بیض المتوسطبمنطقة البحر األمن ألالمرأة والتنمیة والسلم وا -
:المقررات

السیدة إراتكس كارسیا بیریز، عضو البرلمان االوروبي
 السیدة فاطمة شلوش، عضو الجمعیة الشعبیة الوطنیة بالجزائر

:شغل والالتكوین وربیة المرأة والت -
:المقررات

بياألورو، عضو البرلمان یكولسون أوف وینتربورنبارونة إما نال

 النواب التونسيمجلس السیدة سمیرة الشاوشي، عضو



FE\777595AR       2/13             AP100.407

AR        AR

إن  الجمعیة البرلمانیة األورومتوسطیة،
القضاء على بشأن ، 1979ول تشرین األ/دیسمبر 18مم المتحدة المؤرخة في  األمعاھدة نظرا ل    -

 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination)(یز ضد المرأة یمتجمیع أنواع ال
Against Women, CEDAW)، 

،وحمایة حقوق اإلنسانتعزیز  ب المتعلق1993 حزیران/ یونیو25المؤرخ في فیینا عالن نظرا إل-
 في 1995أیلول /سبتمبر الدولیة الرابعة حول النساء، التي جرت أشغالھا خالل شھر لندوةنظرا ل-

دقة علیھما في بكین وعلى الوثائق التي بكین وعلى اإلعالن ومخطط العمل اللذان تمت المصا
بشأن ) 10+  وبكین 5+ بكین (یة الالحقة ئتثناخالل جلساتھا االسصادقت علیھا األمم المتحدة 

اإلجراءات والمبادرات الجدیدة الرامیة إلى تطبیق إعالن ومخطط عمل بكین وتمت المصادقة 
؛2005ر  آذا/ مارس11 و2000حزیران /علیھا على التوالي في یونیو

 وبرنامج العمل الخماسي الذي تم االتفاق علیھ خالل القمة 1995عالن برشلونة لسنة نظرا إل-
 بمناسبة الذكرى العاشرة للشراكة األورومتوسطیة ببرشلونة؛ 2005التي عقدت سنة 

، المنظمة "دعم دور المرأة في المجتمع" األورومتوسطیة حولالوزاریةمستنتجات الندوة نظرا ل-
 باستانبول، وعلى اتفاق الوزراء األورومتوسطیین 2006تشرین الثاني / نونبر15 و14ي یوم

بخصوص إطار موحد للعمل قصد دعم دور المرأة في المیادین السیاسیة والمدنیة واالجتماعیة 
واالقتصادیة والثقافیة وكذلك مناھضة التمییز بمختلف أنواعھ،

التي جرت أشغالھا بالقاھرة  CIPD) (كنة والتنمیةاس ال حولمم المتحدة الدولیة لأللندوةنظرا ل-
بناء على بالقاھرة والمصادق علیھ برنامج العمل نظرا ل و؛1994 أیلول/سبتمبرخالل شھر 

شأن ب") 5+القاھرة "( خالل الجلسة الخاصة لألمم المتحدة 1999سنة  االمصادق علیھلوثائق ا
،ج العمل الجدیدة الھادفة إلى تطبیق برناماإلجراءات

، المصادق علیھا خالل قمة األلفیة لألمم المتحدة (OMD)ھداف األلفیة من أجل التنمیةنظرا أل-
تعزیز المساواة بین "، وخصوصا أھداف األلفیة من أجل التنمیة 2000 أیلول/سبتمبرفي شھر 

صول التي تعتبر شرطا للقضاء على الفقر والجوع والمرض وللو" الجنسین واستقاللیة النساء
رد التعلیم وكل میادین العمل وإلى المساواة في التحكم في الموامراحل إلى المساواة في جمیع 

العامة،والسیاسیة والتمثیل المتكافئ في الحیاة 
 وعلى 2002 آذار/نتیري خالل شھر مارسندوة الدولیة حول تمویل التنمیة، المنعقدة بمونظرا لل-

،2002أیلول /سبتمبرھانسبورغ خالل شھر ة بجو المنعقدةمالمستدالقمة الدولیة حول التنمیة ا
المنتدى رفیع  إثر 2003 شباط/ فبرایر25المصادق علیھ یوم مالءمة، عالن روما حول النظرا إل-

تمت الموافقة علیھ  الذي لتنمیةلحول فعالیة المساعدة إعالن باریز على المستوى حول التنسیق و
،2005 آذار/ مارس02بتاریخ 

نیسان / أبریل21في والمجلس المؤرخ  2004/806 رقم (CE) األوربينظام البرلمان لنظرا -
،1لتنمیةل المساواة بین الجنسین في مجال التعاون  المتعلق بتعزیز2004

 األول كانون /دیسمبر 17 و16لیومي  ببروكسیل األوروبيمستنتجات رئاسة المجلس نظرا ل-
أھداف األلفیة من أجل التنمیة وانسجام السیاسات،شأن  ب، التي تؤكد التزام المجلس الكامل2004

                                               
1   JO L 143   40.  ص2004.04.30بتاریخ
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وربي في تحاد األ بشأن دور اال2005نیسان / أبریل12بتاریخ الصادرة قرارات المجلس نظرا ل-
 حول أھداف 2007حزیران/ یونیو20 وبتاریخ 2(OMD)لفیة من أجل التنمیةتحقیق أھداف األ

،3ر حصیلة منتصف المسا- من أجل التنمیةاأللفیة
  في إطار المجلسلي حكومات الدول األعضاء المجتمعینممثو المشترك لمجلس ریحلتصنظرا ل-

حمل  الذي یاألوربيیاسة التنمیة لالتحاد  س حولاألوربیة واللجنة األوربيجلس والم
كانون /دیسمبر 20، الموقع بتاریخ )التنمیةبشأن  األوربيوافق الت"(األوربيوافق الت:"عنوان
،5 2007 األولكانون /دیسمبر لاإلنسانیة حول المساعدة األوربيوافق  والت20054 األول

 الذي یعود "طریق المساواة ْأُخْدَن ِل" المتحدة للتنمیة الذي یحمل عنواناألممتقریر برنامج نظرا ل-
،2006نة لس

ء وممثلي حكومات الدول األعضا" مجلس الشؤون العامة والعالقات الخارجیة"جات مستنتنظرا ل-
ة بین ا، بشأن المساو2007أیار/و مای14المجتمعین في إطار المجلس، المصادق علیھا بتاریخ 

لتنمیة،ل التعاونالرجال والنساء وترشید النساء في مجال 
، حول حصیلة تطبیق الدول 2007 األولكانون /دیسمبر 6 و5 يمویلمستنتجات المجلس نظرا ل-

الذي قدمتھ مج عمل بكین، وخصوصا التقریر برنا لاألوربي ومؤسسات االتحاد األعضاء
،بخصوص النساء والفقرمؤشرات ، ویحمل المرفق بھاالرئاسة البرتغالیة 

 حول المساواة بین الجنسین واستقاللیة 2008آذار / مارس13قرار البرلمان األوربي لیوم نظرا ل-
،(P6_TA(2008)0103)لتنمیةالتعاون لمجال النساء في 

األمم المتحدة ویلخص أعدتھ ھداف األلفیة من أجل التنمیة الذي  بخصوص أ2008تقریر نظرا ل   -
في كل منطقة على درب تحقیق األھداف،التقدم الحاصل 

، المتعلق 1975شباط / فبرایر15 بتاریخ 3519قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم نظرا ل-
ضة االستعمار والعنصریة والتمییز  في دعم السلم واألمن الدولیین وفي مناھبمشاركة النساء

 وجمیع أشكال السیطرة األجنبیة،األجنبیینالعنصري واالعتداء واالحتالل 

 03بتاریخ الصادر  3763 في قرارھا رقم ن الجمعیة العامة لألمم المتحدةعالنظرا إل-
،ني تعزیز السلم والتعاون الدولیی، المتعلق بمشاركة النساء ف1982كانون األول /دیسمبر

تشرین /أكتوبر 31بتاریخ  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الذي اعتمده1325 رقم لقرارنظرا ل-
 وخصوصا الفقرة األولى  CSNU 1325 (2000)) حول النساء واألمن والسلم،2000األول 

أن تعمل على ضمان تمثیل أكبر للنساء على جمیع " الدول األعضاء طلب بإلحاح من منھ، التي ت
،"(…)یات صنع القرار داخل المؤسسات واآللیات الوطنیة والجھویة والدولیةمستو

حزیران / یونیو18بتاریخ   الذي اعتمده مجلس األمن التابع لألمم المتحدة1820 رقم لقرارنظرا ل-
 منھ، التي 12، وخصوصا الفقرة (S/RES 1820 (2008))حول النساء واألمن والسلم  ،2008

 ،"مشاركة كاملة ومتساویة للنساء في صنع القرارتیسیر  على اتالنقاش ھذه أطرافحث جمیع ت"
                                               

2    JO C 33 E311.  ص2006.2.09 بتاریخ 
P6_TA(2007)0274النصوص المصادق علیھا 3
4    JO C 46  1ص  2006.2.24  بتاریخ
 نونبر ومن قبل البرلمان األوربي بتاریخ 19إلعالن المتعلق بالتوافق األوربي حول المساعدة اإلنسانیة من قبل المجلس بتاریخ  تمت المصادقة على ا5

2007 نونبر 18 نونبر وتم التوقیع علیھ من قبل رؤساء اللجنة والمجلس والبرلمان األوربي بتاریخ 29
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 حول وضعیة النساء في 2006 حزیران/قرار البرلمان األوربي بتاریخ فاتح یونیونظرا ل-
في الدول التي تعیش مرحلة عمار والمسلسل الدیمقراطي اعات المسلحة ودورھن في إعادة اإلالنز

،(P6_TA(2006)0245)ما بعد النزاع 

كسیل للتحرك ضد العنف الجنسي خالل مرحلة النزاع وما بعدھا ورنداء بنظرا ل-
،)2006حزیران/یونیو(

 21، المنعقدة یومي "النساء في حل النزاعات" مستنتجات الندوة الدولیة التي تحمل عنواننظرا ل-
نسانیة علوم اإلالتابع للمدرسة العلیا لل بمعھد ستوجیروم ھیومانیتیس 2008حزیران / یونیو22و
،لجوبلجاناـب

طار العمل الرامي إلى االستجابة للحاجات التعلیمیة ن العالمي حول التعلیم للجمیع وإإلعالنظرا ل-
 خالل الندوة العالمیة حول التعلیم للجمیع التي نظمت ما تمت المصادقة علیھنیَذل ال،األساسیة

،1990آذار / مارس9 إلى 5بجومتیان، التایالند من 

ي لالستجابة للحاجات التعلیمیة األساسیة في المنطقة العربیة خالل طار العمل الرامرا إلنظ-
" تجدید االلتزام: التعلیم للجمیع في البلدان العربیة"، الذي یحمل عنوان2000-2010العشریة 

 24ن  بالقاھرة مل العربیة حول التعلیم للجمیع المنظمةالذي تم اعتماده خالل الندوة الجھویة للدو
، 2000كانون الثاني / ینایر27إلى 

الذي و" الوفاء بالتزاماتنا الجماعیة: التعلیم للجمیع"داكار الذي یحمل عنوان طار عمل نظرا إل-
نظم بداكار، السنغال خالل شھر المخالل المنتدى الدولي حول التعلیم المصادقة علیھ  تتم

،2000نیسان /أبریل

 29یخ ار بت100رقم : الندوة العامة لمنظمة العمل الدولیة معاھدات التي اعتمدتھانظرا لل-
 اإلناث مقابل جر بین الید العاملة من الذكور والید العاملة منة في األاالمساو" حزیران حول/یونیو

 في مجال العمل  حول التمییز1958حزیران /یو یون25 بتاریخ 111رقم و، عمل من نفس القیمة
 والمعاییر األساسیة للسیاسة األھداف حول 1962حزیران / یونیو22 بتاریخ 117رقم ووالمھنة، 

، حول سیاسة التشغیل1964تموز /لیوز یو22 بتاریخ 122 ورقم ،االجتماعیة

لزم التي تلدوام جزئي  حول العمل 1994سنة منظمة العمل الدولیة لمقتضیات معاھدة نظرا ل-
 ،ألجر، في عقود الصفقات العمومیة بما في ذلك مبدأ تساوي ا،دراج بند اجتماعيبإالدول 

 الدولیة والجھویة والوطنیة 6كل االلتزاماتلكل االلتزامات المشار إلیھا أعاله، ل باإلضافة، نظرا-
الوطنیة للدول التي ومتوسطیون، وخصوصا منھا الدساتیر التي یتقاسمھا كل الشركاء األور

وائح االنتخابیة،لانا مفضال في ال عدم التمییز ضد النساء، وتضمن للمرأة مكبمبدأتعترف 

تشرین /برفم نو15 و14یومي ندوة المصادقة علیھ إثر  تستانبول الذي تممخطط عمل انظرا ل-
،ستانبول والرامي إلى تدعیم دور المرأة في المجتمع بإ2006الثاني 

                                               
: تشمل ھذه االلتزامات خصوصا6

)1957(ة للمجموعة األوربیة المعاھدة المؤسس
)2006(التوافق األوربي من أجل التنمیة 

الدساتیر الوطنیة للدول الشریكة التي تعترف بمبدأ عدم التمییز ضد النساء 



FE\777595AR       5/13             AP100.407

AR        AR

النساء والتنمیة واألمن والسلم بمنطقة المتوسطي
 یوم اإلنسانیةحقوق الة الدولیة لألمم المتحدة حول ود الن علیھ قتصادعالن فیینا الذي حیث إن إ. أ

صغیرات الالفتیات  للنساء واإلنسانیةالحقوق " أن ؤكد من جدید  ، ی1993حزیران  / یونیو25
" تقسیمھاأو بحیث ال یمكن التفریط فیھا من الحقوق اإلنسانیة العالمیة یتجزأتشكل جزءا ال 

نساء ل والاة بین الرجا اعتماد مقاربة مندمجة للمساوبكین قد رسخ مبدأبرنامج عمل  وحیث إن. ب
باعتبارھا استراتیجیة ناجعة تروم تعزیز المساواة بین الجنسین كما أثبت أن على الحكومات 

-لاشكالیة الرجملحوظة تھدف إلى إدماج إ حیویة وإجراءاتتشجیع اعتماد  " اآلخرینوالفاعلین 
ى الجنسین معا قبل اتخاذ أي ات وكل البرامج حتى یتم تحلیل مفعولھا علفي جمیع السیاسنساء ال

،"قرار

ب جمیع أنواع التمییز ضد النساء، یجالقضاء على مم المتحدة المتعلقة بحیث إنھ، تبعا لمعاھدة األو -ج
 ونماذجترسیمات ضروریة من أجل تعدیل أو إزالة  الاإلجراءات جمیع األعضاء الدول تتخذأن 

 المسبقة األحكامرفات السوسیوثقافیة للرجل والمرأة بھدف التوصل إلى القضاء على التص
و تفوق ھذا الجنس أو المبنیة على فكرة دونیة أمن الممارسات غیرھا و  الموروثة، أواألعراف

 على دور نمطي للرجال والنساء،أوذاك 

النساء، لتحسین وضعیة  ھمٌة م النساء وسیلةٌَإشارةرھن القروض الصغیرة حیث إن وضع و   -د
قصاؤھن من االقتصاد الرسمي، ألنھا تمنحھن فرصة االنطالق، وخصوصا منھن اللواتي تم إ

شجعھن  قدم في سوق العمل ویولة لدى النساء ویمنحھن موطئشجع روح المقاذلك یحیث إن و
یة من الناحیة ساعدھن على االستقالل كما ی،الفعالة في ھذا السوق والبقاء فیھعلى المساھمة 

والنمو االقتصادي بل یتعلق أیضا  ال یقتصر فقط على روح المقاولة األمرذلك أن االقتصادیة 
،تطور الشخصیة ومحاربة الفقرب

مبدأ مشتركا نساء ل والاة بین الرجا حول التنمیة یرى في المساواألوربين التوافق حیث إو- ه
اتھ وممارساتھ المرتبطة بعالقاتھ مع الدول دخل في جمیع سیاس سًیاألوربياالتحاد " ویصرح أن

،"نساءل والاالنامیة عنصرا مھما یتعلق بالمساواة بین الرج

إلى الموارد وصول ًیمنعن دائما من كل الفقر وطأة النساء اللواتي یعشن تحت حیث إن و: ه مكرر
الت عوضا عن ، كما أنھن ال یتلقین في معظم الحاواإلرث واألراضي من قبیل القروض األساسیة

أكثر قابلیة یصبحن  النساء اللواتي یعشن تحت وطأة الفقر  بعین االعتبار؛یؤخذوال بل لھن عم
 والتحكم في عملھن اإلنتاجللتضرر من حیث أنھن ال یتوفرن على نفس فرص الولوج إلى وسائل 

،الخاص وفي دخلھن كما ھو الحال بالنسبة للرجال

 ومن التعلیم ،ساسیة االستفادة من الخدمات الصحیة األاء ًیمنعن من من النسا كبیراعددحیث إن و -و
اركة في بجمیع مستویاتھ ومن االستقاللیة االقتصادیة ومن متابعة مشوارھن المھني ومن المش

نھ تبث أن تمتیع النساء باستقاللیتھن یسرع من وثیرة تحقیق جمیع مسلسل اتخاذ القرار، مع أ
وغرافیة تحسین المؤشرات الدیمبن أجل التنمیة بالحد من الفقر و لأللفیة ماألخرى األھداف

واالجتماعیة واالقتصادیة،

والتقني قصد تعزیز البرامج التي النسائیة بالدعم المالي منظمات ساسي تزوید الھ من األنحیث إو -ز
لواتي تم ال سواء، كثر قابلیة للتضرر من الساكنة ومنھا النساء المھاجراتستفید منھا الفئات األت

بالتجھیزات والتقنیات  عن طریق تزویدیھن ا وخصوص،الالجئاتوأ األصليداخل بلدھن نقلھن 
والتقلیل من عبء العمل وتسھیل ولوج النساء لألراضي وتحسین واد الغذائیة عداد المالمناسبة إل
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،لدى الفتیاتمتابعة الدراسة نسبة ولوج المدارس و

نزاع وتمر بمسلسل إعادة اإلعمار وإعادة  ما بعد الةمرحلحیث إنھ في الدول التي تعیش و- ح
تزامات المؤسساتیة لفائدة المساواة بین الرجال والنساء مرحلة فعالة للیات واال، تعتبر اآلاإلدماج
 من قبیل ، المعنیةاألطرافمشاركة جمیع وحیث إن  لى درب حمایة وتعزیز حقوق النساء؛أولى ع

ین والمنظمات غیر الحكومیة ومجموعات المجتمع المدني یاسیلسالحكومات والممثلین ا
، تعتبر الشرط  النسائیةوالتنظیمات إلى المساھمة المباشرة للمجموعات باإلضافةوالجامعیین، 

ة، ومستدامةتنمیة مشترك إلقامة األساسيالمسبق 

وخصوصا في ا، ًمركز، لحد الساعة، على دور المرأة باعتبارھا ُأالنقاش حول التنمیة َتحیث إن و- ط
جھة للساكنة والتغذیة والتعلیم والخدمات ومن قبیل الخدمات الم، نجابالمجاالت المرتبطة باإل

 اإلصالحنظمة العمل العامة وبرامج مجاالت أخرى، من قبیل أ، في حین تظل باألطفالتبطة رالم
مجھولة تماما بالنسبة لھا،الزراعي 

 إلى الماء الصالح للشرب، وعلیھم، المباشر  الوصولانھملیس بإمك األشخاصالعدید من حیث إن و -ي
حیث إن في البحث عنھ، والنھار ، قضاء معظم  بالنساء والشاباتاألمرخصوصا عندما یتعلق 

 في األمراض من جمیع %80 یتسببان في الصالح للشرب وقلة التجھیزات الصحیة غیر الماء 
 تضررا من نقص المیاه والتجھیزات الصحیة،األكثرالدول النامیة وأن النساء والشابات ھن 

العنف ضد النساء عموما وخصوصا خالل النزاعات المسلحة، ال یستبب، في غالب حیث إن و -ك
أیضا یمس وبل ، فقطجنسیة الأو /النفسیة وبدنیة و، في سوء معاملتھن من الناحیة الاألحیان

ة، واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیاإلنسانیةبحقوقھن 

لتنظیمات الجمعویة من لنحاء العالم ملن من أجل السلم یلجأن في جمیع أواتي یعلالنساء الحیث إن و -ل
 ،فیما یخص من یموت من ذویھنبإنصافھن لمطالبة حوار بین أطراف النزاع ولخلق أجل 

ثل وحیث إن وجود النساء على طاولة المفاوضات وفي أدوار فعالة لفائدة االنتقال السلمي یم- م
النساء للدعم تلك مرحلة ضروریة ولكنھا غیر كافیة في طریق الدیمقراطیة ولذلك تحتاج 

،والمرافقة خالل ھذا المسار السیاسي

سلم، مع أنھا تظل في وقت المحدودة في وقت الحرب كما وحیث تظل مشاركة النساء في التسییر - ن
،واة بین الجنسیناویة قصوى وعنصرا أساسیا من عناصر المسأول

ما النساء غالبا حیث إن توسط و المبیض البحر األمنطقةعات قد تفاقمت في  الصراوحیث إن- ه
 واألحداث اإلسرائیليالصراع الفلسطیني حرب غزة و. ھدفا للعنف بفعل منطق العنفتكون 

شكالھ ومصادره یجعلون من ھذه  بجمیع أواإلرھاب  وتنامي التطرفاألوسطالشرق الدامیة في 
،ة جیوسیاسیة رھاناتھا أساسیة بالنسبة لألمن والسلمالمنطقة منطق

سجل منذ اعتماد مخطط عمل استانبول بسبب غیاب مخطط الملتقدم الضعیف وحیث إن ا -مكرر ه
الحكومات ، متابعة وتقییم وفاء ستحیلمن الم، بل یجعل من الصعبمقرون بجدول زمني محدد، 

،من عدمھبالتزاماتھا 

لتي قلصت المسافات وحولت العالم إلى قریة عالمیة صغیرة یجب أن تكون تعتبر أن العولمة ا. 1
 تكافؤ الفرص والعدل واألمن  التشارك والتضامن الذي یسود فیھأیضا الوجھ الجدید لعالم

؛واالستقرار
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أن دول البحر األبیض المتوسط لھا جذور ثقافیة مشتركة وتمثل بتنوعھا فضاءا موحدا یجب ؤكد ت. 2
فقد كان .  الذي یتھدد المنطقةواإلرھابمیز العنصري والتطرف تطوقا ضد الحرب وال یشكل أن

؛والمبادالت بین الضفتینتالقح للفضاءا للحوار وما قلعة للسالم وسیظل البحر البیض المتوسط دو

م بین  ھوة التقدباتساعیتمیز  الوضع  ما داملألمن والسالم واالستقرار في المنطقةمكان تؤكد أنھ ال . 3
 ؛ المتوسطضفتي

 والتنسیق بینھا في المجاالت االقتصادیة توسطیة إلى تقویة عالقات التعاونمتدعو الدول األور. 4
قامة تشارك أكثر بإ، وتوصي األخطارحداث وتجنب بھدف تعزیز قدرتھا على استباق األوالمالیة 

توسط إلى فضاء للسلم  الماألبیض  حتى یتحول البحر،توازنا وتضامنا بین ضفتي المتوسط
؛التنمیة المستدامةو

قصد تأطیر ومراقبة المتحدة  تحت لواء األممللسلوك في شكل معاھدة دولیة مدونة عداد توصي بإ. 5
؛التضخم الماليتفادي  و المالیةواآللیاتطرق عمل النظام المالي 

 والتنمیة والتشغیل واإلنتاج  االستثمارىتأثیر علتدعو إلى دعم المؤسسات االقتصادیة التي لھا . 6
توفیر السیولة الضروریة للمؤسسات البنكیة وإلى وتمكینھا من التحفیزات والتشجیعات المالیة، 

؛قصد تمویل المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 دعم المعاھدة حول إزالة جمیع ورمتوسطیة في الجمعیة البرلمانیة األاألعضاءتطلب من الدول . 7
؛عالن األلفیةوإعمل بكین أرضیة  وبرنامج عمل القاھرة و ضد النساءیزیمتأنواع ال

تدعم المشاریع الھادفة إلى دعم كفاءات القائدات السیاسیات المنتخبات في مجاالت من قبیل . 8
الوطنیة التي تعكس سجل االستحقاقات التسییر والمساطر البرلمانیة وتكوین االئتالفات وتطویر 

قات مع الصحافة  وقدرات التمثیل وتناول الكلمة أمام الجمھور والعالنساءویات الحاجیات وأول
م نجاعتھن السیاسیة  بما یدع،لخستراتیجیات السابقة لالنتخابات، إناجعة واالالحمالت الواعتماد 

تخاذ القرار برمتھ، رارات السیاسیة وفي مسلسل ادماج قضایا الجنس في جمیع القوقدرتھن على إ
ز نسبة النساء یعزبما  واإلدارةمكن من ولوج مناصب  حتى یت معرفتھمنوبما یزید من

؛المترشحات

رحب تؤكد أن مشاركة النساء في جمیع مستویات صنع القرار شرط ضروري للحكامة الجیدة وت. 9
في اللوائح معینة  نسباحترام على تحفیزات جراءات في ھذا الصدد، من قبیل النواع اإلأبكل 

 اإلستراتیجیةتنظیمات النساء والتعزیز الفعلي لحقوق النساء في الوثائق و ودعم حركات نتخابیةاال
رارات السیاسیة تخاذ القفي االنساء  على ضرورة زیادة دورؤكد من جدید  وت؛حسب كل بلد الخ

تخصیص  على الجمعیة البرلمانیة األورمتوسطیةتشجیع الدول أعضاء على  وھایاتوبمختلف مست
الكاملة ساھمة ضمان المعلى نتخابیة ووائح االللنساء في ال ل%50 و %30 تتراوح بین ةنسبة كافی
جھة أخرى،  وتدعم، من ؛جھودات تعزیز األمن وحل النزاعاتاكھن في جمیع مرشإللنساء و

1325توصیات القرار (2000) CSNU؛

في مجال المساواة بین ) واإلنسانیةالمؤسساتیة والمالیة (جل بقلق أن القوانین والممارسات تس. 10
 فرقا بین الدول؛الجنسین لیست مضمونة بشكل كامل، رغم أن ھناك

 لتكثیف جھودھا قصد محاربة المس الجمعیة البرلمانیة األورمتوسطیةتدعو الدول أعضاء . 11
؛بكرامة النساء وسالمتھن البدنیة في میدان العمل وداخل المجتمع
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 تنسیق التنمیة التي لھا إجراءات التخاذ لبرلمانیة األورمتوسطیةتدعو الدول أعضاء الجمعیة ا. 12
 الجنس، وعلى حمایة وتعزیز سعلى أساییز مت ملموسة وكبیرة على إزالة جمیع أنواع الآثار

 نیات الرجالیة القائمةبل والمؤسسات واتعدیل القوانین (حقوق المرأة والعالقات بین الجنسین
؛)ف االجتماعیة واالقتصادیة للنساء وتحسین الظرووالزیادة في الوسائل المالیة

لتنمیة والتوصل بذلك إلى رجال والنساء في برامج التعاون لكر بأھمیة إدخال المساواة بین الُتذ. 13
األداة المساواة بین الرجال والنساء وإلى ترشید النساء، باعتبار ھذه المساواة وھذا الترشید 

؛الفقرمحاربة  ول لتدعیم حقوق اإلنساناألساسیة

 أھداف والنتائج بالنسبة لجمیع األرباحتطالب بالتركیز أكثر على المساواة بین الجنسین في توزیع . 14
التنمیة التي تدخل في استراتیجیات التنمیة؛

 في البحث حول السلم والوقایة من الصراعات  النساء-دخال مقاربة الرجالتشدد على ضرورة إ. 15
 بعد نھایة الصراعات، وعلى ضرورة واإلنعاشفظ السالم  وإعادة اإلعمار ا وعملیات حوحلھ

ل البرامج المیدانیة على بند المساواة؛اشتما

بصورة النساء یتضررن بسھولة ضحایا وصفھن كمال صورة النساء بتشدد على ضرورة إ. 16
إمكانیات ثمینة باعتبارھن مجموعة جد مختلفة من المتدخلین االجتماعیین یتوفرن على موارد و

مسلسل یضعن بصمتھن على  أن ویجب األحداثى مسار لولھن أولویتھن الخاصة؛ توثر النساء ع
عتبرن ضحایا حرب فقط، بل  ُیأن كن ضحیة للحروب ال ینبغي الالتي؛ تعتبر أن النساء التنمیة

 یقمن بھذا نأبطالت في االستقرار وحل النزاعات؛ تؤكد أن النساء بشكل عام لن یكون بمقدورھن 
ارات السیاسیة واالقتصادیة؛رالدور إال عندما یصبحن ممثالت بشكل عادل في مسلسل اتخاذ الق

 واألنشطةھا قطاعات مثل السیاحة والصناعة التقلیدیة روفتؤكد على الفرص الحقیقیة التي ت. 17
 لإلزھاراما  وتشكل عامال ھنشطة تسیرھا النساء عموماھي أالترفیھیة في المجال القروي؛ و

 المتأخرة من حیث التنمیة وتتوفر على إمكانات طبیعیة وثقافیة االقتصادي في العدید من المناطق
ال یستھان بھا؛أو تاریخیة /و

تؤكد على اإلمكانیة التي تمنحھا القروض الصغرى باعتبارھا أداة في خدمة سیاسات التعاون . 18
حلیة واستقاللیة النساء؛ تطالب ببرامج تمنح لالقتصاد من أجل تعزیز تقدم المجموعات الم

ضمانات في الحاالت التي تعتبر فیھا مساھمة المقترض غیر كافیة، وخصوصا عندما یكون 
المستفید امرأة تعاني من اإلقصاء االجتماعي أو الفقر، أو تكون مھددة بذلك؛ تطالب بالتعریف 

وحمالت خاصة تستھدف النساء أكثر بإمكانات القروض الصغرى بواسطة حمالت إشھاریة 
كد خصوصا أنھ من المھم ؤالشابات واألشخاص ضحایا اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي؛ ت

تعزیز إمكانیات االستفادة من القروض الصغرى في المدارس ومراكز التكوین المھني، وكیف 
 باب سوق الشغل تستعملھا المنظمات غیر الحكومیة النسائیة أو الھیئات األخرى التي تحاول فتح

أمام حاملي شھادات المؤسسات التعلیمیة بمختلف أسالكھا؛

توصي بإبالء مزید من العنایة للمشاریع التي تبدؤھا النساء في الضفة الجنوبیة، وبالعمل على . 19
 ؛اإلداریة والمالیة والبنكیة األعباءإزالة 

لى ضمان التناغم بین سیاسة التعاون في  إالجمعیة البرلمانیة األورمتوسطیة أعضاءتدعو الدول . 20
، بما یمنع التداخالت )مثل السیاسیة التجاریة والفالحیة (األخرىالتنمیة والسیاسات الجماعیة 

؛الضارة بین السیاسات، وخصوصا فیما یتعلق بإجراءات استقاللیة النساء
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التنمیة یشكل من أجل لتعاون  قضایا المساواة بین الرجال والنساء في اإدماجتأسف أنھ، رغم أن . 21
، كانت االنجازات الملموسة غیر كافیة، وتثار المساواة األوربيحد مبادئ سیاسة التنمیة لالتحاد أ

 أو األھداف إلى اإلشارة دون أفقیا باعتبارھا موضوعا ، األحیان، في معظم بین الرجال والنساء
 الخاصة في مجال واألنشطة األھدافبإدخال بإلحاح  خاصة مرتبطة بالجنس؛ تطالب أنشطةإلى 

المستقبلیة؛المساواة بین الرجال والنساء في االستراتیجیات 

 إلى مضاعفة الجھود الھادفة إلى منح الشعب الفلسطیني حقوقھ المشروعة، المجتمع الدوليتدعو . 22
جمیع  دولتھ المستقلة، وإلى تحقیق سالم عادل ودائم وشامل لفائدة إنشاءوخصوصا الحق في 

 الدولیة،التفاقیاتنظرا لشعوب المنطقة 

، وتدعو إلى الرفع تحیي كفاح النساء الفلسطینیات ضحایا الحروب وخصوصا في قطاع غزة. 23
شكال الحصار المفروض على المنطقة وتدعو إلى ضرورة تزویدھا بالدعم الفوري لجمیع أ

جاز مشروع تقدمھا االقتصادي نعداد برنامج مندمج لفائدتھا وبتسریع وثیرة إالمتجدد، بإ
 تشكل خرقا خطیرا للقانون الدولي؛واالجتماعي؛ وتذكر أن االعتداءات ضد المدنیین

 إلى تكثیف جھودھا من أجل تطبیق القرار الجمعیة البرلمانیة األورمتوسطیةتدعو الدول أعضاء . 24
ركة مكثفة للنساء في جمیع لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، الذي یدعو إلى مشا) 2000 (1325

مستویات صنع القرار المتعلق بفض النزاعات ومسلسالت السالم؛

؛ المتوسطاألبیضمم المتحدة في منطقة البحر  تقییم ومتابعة تطبیق قرارات األتدعو إال. 25

االتفاق (تدعو إلى إشراك النساء في مسلسالت تسویة الصراعات بین الدول خالل المفاوضات . 26
وإلى العمل خصوصا على ضمان تمثیل متكافئ بین الرجال والنساء في ) ابعة تنفیذ المعاھداتومت

، وتدعو إلى تطبیق وإسرائیلن نزاع بین فلسطیجمیع مستویات المفاوضات المبرمجة قصد حل ال
وشامل في المجھودات الرامیة إلى فض صریح اركة بشكل  التي تمكن النساء من المشالوسائل

؛ولیة للنساء مثالإنشاء لجنة د، عن طریق األدنى الشرق النزاع في

من ، نزاعاتالسریع ولمراقبة الر جنسیة خاصة لإلنذامؤشرات نشاء  إمختلف مبادراترحب بُت.27
ة ، والمؤسسأوربا ومجلس (UNIFEM) تلك التابعة لصندوق األمم المتحدة للنساء قبیل 

؛ المبكر واالستجابة السریعةاإلنذارى حول نذار والمنتدالدولیة لإلالسویسریة للسالم و

یص مشاكل غیر الحكومیة والمنظمات النسائیة التي تساھم في تشختشدد على أھمیة المنظمات . 28
 واالستقرار في ةالدیمقراطی، وفي تطویر المسلسالت ما یناسبھا من الحلولیجاد في إالنساء و
وتقترح تبادل المعلومات بشأن أحسن ؛ تشجع عمل ھذه المنظمات غیر الحكومیة المنطقة

شبكات بینھا وبین  وكذلك  فیما بینھاة بین الجنسین بین الدول المعنیةاالممارسات في مجال المساو
؛األوربیةالمنظمات غیر الحكومیة 

، في مراحل ما بعد الصراع، بالدعم النسائیة ومنظمات النساءحركات السالم مد تشدد على . 29
حقوق یقدر  يدیمقراطیاسي والمالي والقانوني، قصد الحصول على مجتمع البیداغوجي والس

  التي تتم على المستوىاإلصالحاتة بین الجنسین في إطار اى المساولعیحرص المرأة و
؛التشریعي والسیاسيدستوري وال

جرائم  والاإلنسانتوصي باستعمال وسیلة العقوبات الدولیة القاسیة لردع مرتكبي انتھاكات حقوق . 30
خالل النزاعات المسلحة؛ واألطفالضد النساء 
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االعتداء والجرائم ضد النساء بغزة فیما یتعلق بأحداث من یقف وراء ستدعاء توصي بإدانة وبا. 31
؛ للمحكمة الجنائیة الدولیة2009 وینایر 2008 دیسمبر

مسلحة من تقدیم ل النزاعات السوء المعاملة والعنف خالتستوجب أن یتمكن النساء ضحایا . 32
ھذه المحاكم ضد یة حماتمتیعھن بمع كرامتھن تكفل شكواھن أمام المحاكم الدولیة في ظروف 

ار  المجردة من أي اعتبخالل التحقیقاتما قد یتعرضن لھ من انفعاالت االعتداءات العنیفة و
 اعتماد ى المدني أو الجنائي، وان یتموعلى المستإن نصفن  یأنللصدمات العاطفیة؛ تستوجب 

 االغتصاب أنعلى االندماج اقتصادیا واجتماعیا ونفسیا؛ تؤكد إعانتھن برامج للمساعدة قصد 
؛ تعالج ببرامج لمساعدة الضحایاأن الظاھرة یجب ن ھذهلحرب وأفي ایستعمل سالحا 

 الب بأن تلتزم الدول الشریكة، خالل ندوة تقییم الخطوة لمخطط عمل استانبول المقررةتط. مكرر 32
مزودة  حقیقیة حتى یصبح وسیلة سیاسیةحیاء مخطط عمل استانبول إ، بإعادة 2009خالل سنة 

 واالنجازات الملموسة بما في ذلك األھدافبمؤشرات قادرة على قیاس التقدم الحاصل في مجال 
 منظمات دوریة ومنھجیة وتشرك معھا بإجراء عملیات تقییم زملت المالیة؛ وأن تاإلجراءات
  بانتظام؛لمدنيالمجتمع ا

المرأة والتربیة والتكوین والشغل

 واألم�ن تدامة سالتنمی�ة الم�  إلى مكن من الوصول التي تصر  االعن وأھم    ساسين التربیة حق أ   حیث إ  -أ
اخل البلدان وبین البلدان فیما بینھا،دواالستقرار 

ی�وم   اإلن�سان متحدة حول حق�وق  مم المعاھدة الدولیة لألصادقت علیھ العالن فیینا، الذي إحیث إن   و -ب 
 للن��ساء والفتی��ات تعتب��ر ج��زءا ال یتج��زأ م��ن   األساس��یةالحق��وق "أن عل��ى نص  ی��،1993 یونی��و 25

" بحیث ال یمكن التفریط فیھا أو تقسیمھا الحقوق الشاملة للفرد

د أن تمنح فرصا متساویة للرجال والنساء عل�ى ح�  من المفروض نظمة التربیة والتكوین  حیث إن أ  و -ج
سواء،

اء ف��ي سیاس��ات التربی��ة التك��وین یكت��سي أھمی��ة   الم��ساواة ب��ین الرج��ال والن��س ع��د ُبإدم��اج حی��ث إن و -د
 م��ن أج��ل التنمی��ة، والت��ي یتمث��ل أح��دھا ف��ي إزال��ة الف��وارق ب��ین     األلفی��ةف��ي نج��اح أھ��داف  جوھری��ة 

،2015الجنسین على جمیع المستویات في أفق سنة 

 یف�سح لھ�ن المج�ال للتعل�یم بجمی�ع مراحل�ھ وال س�بیل لھ�ن لالس�تقالل          وحیث إن العدید من الن�ساء ال      -ه
اب��ت أن م�ن الث الم��ساھمة ف�ي مسل�سل ص�نع الق��رار، م�ع أن�ھ       االقت�صادي أو لول�وج بع�ض المھ�ن أو    

ترشید النساء یسرع من وثیرة إنجاز جمیع األھداف األخرى لأللفیة من أج�ل التنمی�ة ألن�ھ یح�د م�ن           
لدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة،الفقر ویحسن من المؤشرات ا

ورة تعلیم النساء بغی�ة التق�دم   بضر الدولي في الوقت الذي یتم فیھ االعتراف على المستوى     ھتثبت أن . 1
 اإلج��راءاتتفید الن��ساء والفتی��ات بال��شكل الك��افي م��ن     ، ال ت��سي واالجتم��اعي واالقت��صادي سسیاال��

ج�راءات  إلحكومات للوفاء بالتزاماتھا المرتبط�ة بوض�ع   المجال، وتدعو االمعتمدة في ھذا   الملموسة  
جودة وإلى تعزیز تغی�ر  ال عزیز االستفادة من إجراءات ملموسة رفیعة مندمجة تھدف إلى ت  ملموسة  

 م�ن أج�ل التنمی�ة ولألھ�داف المرتبط��ة     األلفی�ة  ألھ��دافالق�یم والممارس�ات، طبق�ا    ف�ي  ف�ي ال�سلوك، و  
 ،لتعلیم للجمیعبا

تق�دم،  م بین الرجل والمرأة ف�ي مج�ال التعل�یم الع�صري وال      ةالمساوارة ترسیخ مبدأ    تشدد على ضرو   . 2
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لیات التي من شأنھا تعزی�ز الم�وارد الب�شریة    فیر جمیع اآل إلى العمل على تواألعضاءو الدول   وتدع
،ین في مجال التعلیم والتكوین والشغل الفرص بین الجنسفئاكعلى أساس ت

 األبیضاق في نسب تعلیم البنات واألوالد في العدید من دول البحر  ھناك دائما فورتالحظ أن. 3
جباریة تعلیم البنات ومجانیتھ بما یضمن بسن نظام إالمتوسط، وتدعو إلى تقلیص ھذه الفوارق 

أدنى من تعلیمھن؛نسبة 

تدعو حكومات الشركاء األورومتوسطیین لتكریس اإلجراءات القانونیة والعملیة الضروریة . 4
یق برنامج العمل الخماسي الذي تمت المصادقة علیھ خالل القمة التي عقدت بمناسبة الذكرى لتطب

، وخصوصا فیما یتعلق بتدعیم برنامج 2005متوسطیة ببرشلونة سنة روالعاشرة للشراكة األو
محو األمیة وتعلیم الكبار مع تخصیص عنایة خاصة للنساء، وبتحسین وسائل تعلیم النساء 

تباره حقا أساسیا، بما في ذلك التعلیم والتكوین المھني وولوج تقنیات المعلومات والفتیات باع
والتعلیم عبر االنترنیت؛

شدد على ضرورة مراجعة طرق التعلیم التي تعطي صورة نمطیة للمرأة بغیة المساھمة في ُت. 5
یات الفكریة؛مكانواة مع الرجل، بنفس القدرات واإلتكریس فكرة تمتع المرأة، على قدم المسا

ن نسبة النساء األمیات ل لبرامج لمحاربة األمیة خصوصا وأتشدد على ضرورة وضع الدو.6
 جدا في دول الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط؛ةمرتفع

وصي بضرورة اعتماد مقاربة من النوع االجتماعي بإعداد المخططات والمیزانیات الوطنیة ت.7
المخصصة لتعلیم النساء وتكوینھن؛

عداد مخططات متوسطیة ترمي إلى یة عن طریق إتوصي بإعطاء أولویة خاصة للمرأة القرو.8
لمحاربة جمیع أنواع األممیة  من المعاھدة 14 في مسلسل التنمیة، وذلك تماشیا مع الفصل إدماجھا

؛یز ضد النساءیمتال

 المالیة االعتمادات  الشریكة إلى العمل على توفیر جمیعاألورومتوسطیةتدعو حكومات الدول .9
 بالبنیات التحتیة والنقل وكذلك بمصاریف التعلیم؛المطلوبة لتعلیم الفتاة القرویة المرتبط

 ننتمیفي القطاعات المھنیة التي ی نتأھیلھ لنساء وإعادةلتكوین اإعطاء أولویة خاصة  إلى تدعو.10
؛لھا

ات اللواتي انقطعن عن الدراسة تیعداد برامج إلعادة تأھیل الفتدعو الدول إلى ضرورة إ.11
قطاع المبكر نتائج السلبیة التي یتسبب فیھا االنالدماجھن في الحیاة االقتصادیة، وذلك لمواجھة وإل

دماج المرأة في نظامي التكوین   وما یسببھ من مصاعب على مستوى إعن الدراسة لدى الفتیات،
والتشغیل؛ 

؛جر بالنسبة لمناصب الشغلتوصي بتطبیق قواعد المساواة في األ.12

 للمرأة في الجوھري بالدور إعالن برشلونةاعتراف الدول الموقعة على حرصھا على  تؤكد.13
لك ھا المرأة، وذسالتي تمارمھن لسل التنمیة، وتوصي بالعمل على تحسین الجانب النوعي للسم

من ومتطورة التصال الة من الوصول إلى تقنیات المعلومات وابترجمة الجھود حتى تتمكن المرأ
؛إتقانھا بالشكل المطلوب
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تأسف لكون أنظمة التعلیم ال تشجع النساء على ولوج مجاالت العمل والتكوین المھني التي یسیطر .14
 الرامیة إلى تعزیز المساواة بین الجنسین وتدعو باإلجراءاترحب علیھا الرجال عادة، غیر أنھا ت

إلى متنوع قدر اإلمكان ثم مھني بتوجیھ لى تزوید النساء الحكومات إلى إطالق برامج ترمي إ
. في سوق الشغلبعد ذلكمساعدتھن 

ورومتوسطیین إلى الزیادة الكبیرة في التمویل المخصص للتعلیم في منطقة تدعو الشركاء األ.15
البحر األبیض المتوسط عن طریق المساعدة األوربیة والمخططات الوطنیة للشركاء المتوسطیین 

إلى جعل التعلیم قطاعا أولیا داخل الجھاز األوربي للجوار والشراكة، مع إیالء عنایة خاصة و
للمجموعات األكثر حرمانا، وخصوصا منھا النساء، وال سیما في المناطق القرویة؛

في إطار التعاون بلدان الضفة الجنوبیة ل ونة المالیة األوربیةالمكتسبات المحققة بفضل المعرحب بت.16
 "2میدا " و"1میدا "لیتي التمویل آتطالب باالستمرار في ھذا العمل عن طریق ، وورومتوسطيألا

؛تربیة والتكوین والتشغیل في مجال الاإلصالحاتقصد تنفیذ 

توصي بتعزیز حق المرأة الحاصلة على دبلوم جامعي في تقلد مناصب المسؤولیة خالل حیاتھا .17
رجل؛المھنیة على قدم المساواة مع ال

رأة تشدد على ضرورة توفیر الدول لآللیات المناسبة التي تأخذ بعین االعتبار نمط حیاة الم.18
یق بین حیاتھا المھنیة والتزاماتھا األسریة؛فووخصوصیاتھا حتى تتمكن من الت

 تاالقتصادیاثرھا العمیق على الدول ذات لسلبیة لألزمة المالیة الدولیة وأتبعات اتسجل بقلق ال.19
 إثر حذف العدید من مناصب الشغل، األزمةتعانیھ المرأة من ضرر جراء ھذه الضعیفة، وما 

تحقیق بغیة مواجھة ھذا الوضعیة االستثنائیة لاعتماد آلیات للتضامن بین الدول أھمیة وتشدد على 
 البحر األبیض المتوسط؛تنمیة عادلة ودائمة بین دول ضفتي

لمرأة یضمن لھا العیش الكریم والمناسب، وتوصي بالتوجھ أكثر نحو تعترف بالشغل حقا أساسیا ل.20
آلیات التمویل من خالل القروض الصغرى المباشرة بما من شأنھ أن یشجع المبادرة الحرة ویخلق 
لشغل ویبني المؤسسات البنكیة المناسبة قصد تسھیل االستثمار والشراكة  ا مناصب 

األورومتوسطیة؛

ولة في مجال التشغیل، بالنظر لتراجع قدرة دلقطاع الخاص في دعم جھود التشدد على مساھمة ا.21
؛القطاع العام في دول البحر األبیض المتوسط على توفیر الشغل للنساء

تثبت أن ولوج نظام دائم ویسیر المنال من الرعایة الصحیة األساسیة، یشكل حجر الزاویة في .22
والشخصي وشرطا مسبقا أساسیا لبروز نظام تعلیمي التقدم البشري واالقتصادي واالجتماعي 

تربیة والتكوین في الصحة لشدد، تبعا لذلك، على ضرورة دعم ا؛ وتلجمیعرفیع الجودة من أجل ا
؛ لتعزیز المساواة بین الرجال والنساءین أساسینصرما عنالوقائیة باعتبارھ

ي في مجال تشغیل النساء، وتوصي الدور الھام الذي تقوم بھ مكونات المجتمع المدنترحب ب.23
بتعزیز أنشطة المنظمات غیر الحكومیة المرتبطة بھذا الموضوع؛

بعض المھن والقطاعات التي أصبحت ًتْأِنیَث  إلى أن تتفادى إلى أقصى حد األعضاءتدعو الدول .24
؛بمنحھا رواتب أقل بالمقارنة مع الرجل الستغالل الید العاملة النسویة وكرا
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ما تحققھ المرأة األورومتوسطیة من نجاح في العدید من القطاعات، وتوصي بتشجیع حب برت.25
إنشاء شبكات للنساء اللواتي یعملن في نفس القطاع وذلك قصد تبادل التجارب والخبرات؛

0

0 0

 مجلس وزراء اإلتحاد األوربي وإلى اللجنة األوربیة وإلى ھذه التوصیة إلى بتبلیغتكلف رئیسھا . 26
.برلمانات وحكومات الدول المشاركة في مسلسل برشلونة وإلى البرلمان األوربي
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