
 

 

 الفعل ضد آليات حقوق اإلنسان المستقلة  ودإعالن لوفن حول رد

 
الفعل األخيرة ضد حقوق اإلنسان، وسيادة  ردودالسنوي، للمؤتمر في جامعة لوفن  د مؤسسات حقوق االنسان، المجتمعاتحا ديني

القانون، والديمقراطية، والتراجع الكبير في المساحة الممنوحة للفاعلين من المجتمع المدني، ومنهم المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
 واألكاديميين، واإلعالم. 

إلى القدرة  أنظمة حقوق اإلنسان العالمية واإلقليميةشبكة دولية من مؤسسات حقوق اإلنسان األكاديمية، بحاجة ه بصفتيؤمن االتحاد، 

سحب وتقليص التهديد بالة. تتعرض آليات حقوق اإلنسان المستقلة لالعتداء من عدة جوانب، وإلى الستمرار بعملها بطريقة فعا على
 ممثلي المجتمع المدني بسبب تفاعلهم مع اآلليات الدولية. من المساهمات المالية، واالنتقام 

، مما المقررة هامساهماتكبير في لى المستوى الدولي، تعرضت األمم المتحدة لضغوط متنامية، مع تهديد الدول األعضاء بتقليص عو

ولم تعبر الدول عن كثير من الرغبة في مواجهة  األمم المتحدة المختلفة.وبرامج وصناديق وكاالت في بتراجع وغموض تسبب 

اآلليات الدولية، وآليات الدول، وآليات المجتمع المدني، ونحو القادة والخبراء المحليين، مثل هيئات التهديدات المتعددة الموجهة نحو 

 اتفاقيات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة.  

وبالرغم من االختالفات فيما بينها، تواجه آليات حقوق اإلنسان حول العالم مجموعة من القيود على المستويين اإلقليمي والمحلي، أما 

انعدام الدعم السياسي، وقلة والمصادقة الضعيفة حاالت والتحديات المشتركة في تحقيق غاياتها بكفاءة وفعالية: وتتراوح هذه ما بين 

األفراد العدائية نحو منظمات المجتمع المدني، وقلة ضمانات وصول ، ويذهافي القرارات والرفض الصريح لتنف طعونالتمويل، وال

إلى العدالة. في أوروبا، يهاجم عدد متزايد من الدول، ومنها دول أعضاء في االتحاد األوروبي، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

أزمة مالية خانقة" أثرت بشكل قوق اإلنسان بأنها تواجه "، أعلنت الهيئة األمريكية لح2016عام وفي ترفض تنفيذ قرارات معينة. كما 

لحقوق اإلنسان والشعوب قيود مالية مشابهة تواجه الهيئة والمحكمة اإلفريقية وكبير على قدرتها في تحقيق غاياتها ومهامها األساسية. 
 . بطريقة مناسبةلدرجة أنها تهدد عملها 

ونعبر عن تقديرنا للمؤسسات، والخبراء، بصفتنا أكاديميين في مجال حقوق اإلنسان، هذه الممارسات لذا فإننا ندين باإلجماع، 

اح لها مسوالوالقضاة والذين يعملون جميعا في ظروف تتزايد صعوبتها. ونحث الحكومات على احترام آليات حقوق اإلنسان المستقلة 
 بالعمل لتحقيق جميع أهدافها وغاياتها. 
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