
 

 

 الفعل ضد آلیات حقوق اإلنسان المستقلة  ودإعالن لوفن حول رد
 

الفعل األخیرة ضد حقوق اإلنسان، وسیادة  ردودالسنوي، للمؤتمر في جامعة لوفن  د مؤسسات حقوق االنسان، المجتمعاتحا دینی
القانون، والدیمقراطیة، والتراجع الكبیر في المساحة الممنوحة للفاعلین من المجتمع المدني، ومنھم المدافعین عن حقوق اإلنسان، 

 واألكادیمیین، واإلعالم. 

إلى القدرة  أنظمة حقوق اإلنسان العالمیة واإلقلیمیةشبكة دولیة من مؤسسات حقوق اإلنسان األكادیمیة، بحاجة ھ بصفتیؤمن االتحاد، 
سحب وتقلیص التھدید بالة. تتعرض آلیات حقوق اإلنسان المستقلة لالعتداء من عدة جوانب، وإلى الستمرار بعملھا بطریقة فعا على

 ممثلي المجتمع المدني بسبب تفاعلھم مع اآللیات الدولیة. من المساھمات المالیة، واالنتقام 

، مما المقررة ھامساھماتكبیر في لى المستوى الدولي، تعرضت األمم المتحدة لضغوط متنامیة، مع تھدید الدول األعضاء بتقلیص عو
ولم تعبر الدول عن كثیر من الرغبة في مواجھة  األمم المتحدة المختلفة.وبرامج وصنادیق وكاالت في بتراجع وغموض تسبب 

اآللیات الدولیة، وآلیات الدول، وآلیات المجتمع المدني، ونحو القادة والخبراء المحلیین، مثل ھیئات التھدیدات المتعددة الموجھة نحو 
 اتفاقیات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة.  

وبالرغم من االختالفات فیما بینھا، تواجھ آلیات حقوق اإلنسان حول العالم مجموعة من القیود على المستویین اإلقلیمي والمحلي، أما 
انعدام الدعم السیاسي، وقلة والمصادقة الضعیفة حاالت والتحدیات المشتركة في تحقیق غایاتھا بكفاءة وفعالیة: وتتراوح ھذه ما بین 

األفراد العدائیة نحو منظمات المجتمع المدني، وقلة ضمانات وصول ، ویذھافي القرارات والرفض الصریح لتنف طعونالتمویل، وال
إلى العدالة. في أوروبا، یھاجم عدد متزاید من الدول، ومنھا دول أعضاء في االتحاد األوروبي، المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان 

أزمة مالیة خانقة" أثرت بشكل قوق اإلنسان بأنھا تواجھ "، أعلنت الھیئة األمریكیة لح2016عام وفي ترفض تنفیذ قرارات معینة. كما 
لحقوق اإلنسان والشعوب قیود مالیة مشابھة تواجھ الھیئة والمحكمة اإلفریقیة وكبیر على قدرتھا في تحقیق غایاتھا ومھامھا األساسیة. 

 . بطریقة مناسبةلدرجة أنھا تھدد عملھا 

ونعبر عن تقدیرنا للمؤسسات، والخبراء، بصفتنا أكادیمیین في مجال حقوق اإلنسان، ھذه الممارسات لذا فإننا ندین باإلجماع، 
اح لھا مسوالوالقضاة والذین یعملون جمیعا في ظروف تتزاید صعوبتھا. ونحث الحكومات على احترام آلیات حقوق اإلنسان المستقلة 

 بالعمل لتحقیق جمیع أھدافھا وغایاتھا. 
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