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 االتحاد األوروبي 

 في لبنانوروبي ألبعثة االتحاد ا
 

  2016 آب 9في بيروت، 

  بيان صحافي

  

إعالن الممثلة العليا لالتحاد األوروبي فيدريكا موغريني باسم االتحاد األوروبي في مناسبة 

  2016آب  9اليوم العالمي للسكان األصليين، 

اتهم بمناسبة اليوم العالمي للسكان األصليين، ننضم إلى السكان األصليين حول العالم في االحتفال بغنى ثقاف

ومساهماتهم الفريدة في التنوع الثقافي العالمي. ويعيد االتحاد األوروبي تأكيد التزاماته بدعم حقوق السكان 

  األصليين وحمايتهم.

رغم العديد من التطورات اإليجابية لناحية االعتراف بحقوق السكان األصليين، ما زالت انتهاكات حقوق 

تل واإلساءة إلى المدافعين عن حقوق السكان األصليين في عدد كبير اإلنسان مستمرة، بما في ذلك أعمال الق

من البلدان. لذلك يعزز االتحاد األوروبي جهوده لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان العاملين باسم السكان 

    األكثر ضعفًا وتهميشًا، بمن فيهم السكان األصليون، والعاملين على مسائل مرتبطة بالحقوق في األراضي.

إلى ذلك، يعزز االتحاد األوروبي عمله مع السكان األصليين وفق خطة عمله الخاصة بحقوق اإلنسان 

والديمقراطية. وقبل نهاية السنة، ينوي االتحاد األوروبي إعداد لمحة عامة عن سياساته وخطواته دعمًا للسكان 

ية وفق إعالن األمم المتحدة حول قافاألصليين وعن أفضل التجارب في هذا المجال. كما أن دعم الحقوق الث

حقوق السكان األصليين هو في صلب عملية بناء السالم من خالل الحوار بين الثقافات، على ما تحدده 

استراتيجية االتحاد األوروبي الجديدة حول العالقات الثقافية الدولية. وعلى المستوى المتعدد الطرف، يعتمد 

يال النقاشات الدائرة في األمم المتحدة حول حقوق السكان األصليين. وفي االتحاد األوروبي مقاربة توافقية ح

شهر حزيران/يونيو من هذه السنة، اعتمدت منظمة الدول األميركية اإلعالن األميركي لحقوق السكان 

األصليين. واإلعالن هو الصك األول في تاريخ المنظمة الذي يتطرق بصورة خاصة إلى حقوق السكان 

ألميركيتين. ويهنئ االتحاد األوروبي هذه المنظمة ودولها األعضاء، فضًال عن السكان األصليين األصليين ل

لألميركيتين على هذا اإلنجاز. وسيضيف اإلعالن بعدًا جديدًا لعالقات االتحاد األوروبي مع البلدان الشريكة 

 في األميركيتين.



 


