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 االتحاد األوروبي 

 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا
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صادر عن الممثلة العليا فيديريكا موغريني باسم االتحاد األوروبي بمناسبة اليوم إعالن 

 العالمي لحقوق اإلنسان

  2015كانون األول  10
  
ن الخارجية والسياسة األمنية ونائبة صدر اليوم عن الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤو بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، 

 رئيس المفوضية األوروبية فيديريكا موغريني البيان التالي باسم االتحاد األوروبي:
 

األمم المتحدة احتفاالت لمدة سنة بمناسبة الذكرى الخمسين على اعتماد  طلق، تا العامفي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان هذ"

 .1966والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللذين وقعا في عام  ،والسياسيةالعهد الدولي للحقوق المدنية 

 والدتهموحددت هاتان المعاهدتان األساسيتان الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية الخاصة بالبشر من 
  وطيلة حياتهم، وقد بّدلتا مصير الكثير من الناس. 

 ،والفقر ،وفي ضوء التحديات المتزايدة الحالية التي تواجهها حقوق اإلنسان وحكم القانون، وفي إطار األزمة االقتصادية العالمية
وعدم المساواة المتزايدة، تبقى هاتان المعاهدتان ركيزة عمل االتحاد األوروبي لدعم حقوق اإلنسان والحريات األساسية والدفاع 

  عدة القانونية الدولية األساسية لشمولية هذه الحقوق والحريات وعدم تجزئتها وترابطها. عنها، وتشكالن القا

الماضي أهمية  وتعطي خطة العمل الجديدة الخاصة بحقوق اإلنسان والديمقراطية التي اعتمدها االتحاد األوروبي في تموز
. عالوة على ذلك، يكرس للجميعان تحقيقها متساوية لجميع هذه الحقوق، وتلتزم من خالل خطوات ملموسة بدعمها وضم

على  االتحاد األوروبي جهوده أكثر من أي وقت مضى لمساعدة منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة األخرى كلها
حماية حقوق اإلنسان واحترامها، سواء الحقوق المدنية والسياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية. ولالتحاد  مناصرة

األوروبي سجل حافل في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان حول العالم، وهو نفسه مثال مقنع على المنافع التي يحققها مجتمع 
  مدني حيوي.

بعثات االتحاد األوروبي وسفارات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي حول العالم، والممثل الخاص  وتضافر اليوم شبكتنا من
لالتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان ستافروس المبيرينيدس، وفرق عملنا في عواصم االتحاد األوروبي، الجهود إلحياء اليوم 

  "والدفاع عنها ودعمها في أي مكان من العالم يشهد تهديدًا.العالمي لحقوق اإلنسان، وسنستمر في مناصرة حقوق اإلنسان 

  
 


