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معاهدات األمم المتحدة لحقوق التنفيذ:يستند هذا التقرير إلى نتائج ورشتي العمل بعنوان "من التصديق إلى 
. وقد أشرف على تنظم 3102عقدتا في الدوحة في شهر مايو ن ودول مجلس التعاون الخليجي" اللتين اإلنسا

أكاديميين من كلية لندن الجامعية، وجامعة أكسفورد، وجامعة قطر،  يتكون منهاتين الورشتين فريق بحثي 
الصندوق القطري لرعاية البحث قطر، كجزء من مشروع بحثي مدته عامان، وبتمويل من -وجامعة جورج تاون

االثار : 123-5-804-5من خالل برنامج األولويات الوطنية للبحوث، مشروع رقم:  العلمي بمؤسسة قطر
العلمية المترتبة على انضمام الدول االعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمعاهدات الدولية لحقوق 

ريب والتوثيق في مجال . ونود التقدم في هذه المناسبة بالشكر واالمتنان إلى مركز األمم المتحدة للتداالنسان
على ما أبدوه من تعاون ودعم  )مركز األمم المتحدة(بالدوحة محقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية

 .في تنظيم هاتين الورشتين
 

وقد أعدت هذه الوثيقة بناء لمعدتي هذا التقرير.  حصريا  آلراء الواردة في هذا التقرير تعود ونود التنويه إلى أن ا
اإلشارة إلى تاريخ  معين، تعلى الفهم أن اقتباس أو استخدام أي جزء من هذا التقرير يجب أن يسند إلى المؤلف

ونود التأكيد إلى أنه تم بذل كل جهد ممكن لعرض وجهات نظر . االستخدام قدر اإلمكانالنشر وتفاصيل 
شاركون، إال أن المسؤولية النهائية عن دقة المشاركين بشكل عادل أينما يرد ذكر أو أشارة لعبارات أدلى بها الم

 .معدتي التقريرالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة تقع على عاتق 
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 ملخص تنفيذي
بنهج القمة بشكل عام ي المصادقة على اتفاقيات حقوق اإلنسان في دول مجلس التعاون الخليج إجراءاتاتسمت 

. تقليديا  تركزت سلطة اتخاذ القرار في وزارات الخارجية، بمساهمة قليلة من وزارات أو إلى القاعدة وليس العكس
وقد أدى ذلك 1.األخرى المجتمع المدني أو الجهات الفاعلة غير الحكومية مشاركة ممثلين عنبإدارات أخرى، أو 

ات مع التشريعات والقوانين على المعاهدات من دون اإلعداد الكافي فيما يتعلق بموائمة المعاهد التصديقإلى 
. وهذا النهج بدأ يأخذ منحى  عكسيا  ئيةالقضا وأعضاءالسلطةالمحلية، أو تدريب أو تهيئة الموظفين العامين 

 –الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأحيانا   –كثير من الجهات الفاعلة الحكومية بشكل تدريجي، حيث بدأت و 
  بالمشاركة في عمليات المصادقة.

 
نسان تختلف وتتنوع باختالف الدول، ويمكن القول أن األسباب الكامنة وراء التصديق على معاهدات حقوق اإل

كانت لها اليد الطولى  الخارجية المعاهدات. لكن النقاشات أظهرت أن الدوافع تتناولهاوباختالف القضايا التي 
 أكثر من الدوافع الداخلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. 

 
، ال سيما قبل بداية األلفية الثالثة، المختلفة كانت التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسانوتجدر اإلشارة إلى أن 

أو من هذه المعاهدات  التوجسزيادة  ما أدى إلى ، وهذاتقرر على يد عدد قليل من الخبراء في وزارات الخارجية
تحفظات ال لزوم لها. إال أن انتشار مؤسسات الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي في العقود األخيرة،  إبداء

بشكل  بإعادة النظر في الوقت الحالي إال أن ثّمة توجه .لتحفظات أكثر صعوبة من وضعها اسحب جعل مسألة
 حفظات. ي مدى ضرورة هذه التف مستمر

 
ات في وضع غير مو  عملهايجي في وقد بدأت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخل

إلى حد كبير، وذلك بسبب )أ( عدم مساهمتها في عمليات التصديق، )ب( عدم مساهمتها في صياغة 
واسع بين القوانين المحلية وأحكام معاهدات حقوق اإلنسان، و )د( تدني مستوى  وجود تناقضالتحفظات، )ج( 

 الوعي بشكل عام بشأن حقوق اإلنسان بين مكونات الحكومة والجهاز القضائي وعامة الشعب. 
 

 نسان ال يقابله بالضرورةاإلحقوق لعلى معاهدة  للتصديقااللتزام السياسي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 
 التنفيذفي بعض األحيان كانت الحكومات )أ( تسعى الحتواء جهود المعاهدة وتنفيذها. هذه  إلعمالالتزام مماثل 

أو من خالل عرض المعاهدات باعتبارها وثائق دولية وليس وثائق سياسة  ،من خالل صياغة التحفظات العامة
 تفتقرتنفيذ المعاهدات بعد المصادقة عليها بسبب ظروف محلية و/أو )ج( بمحلية، )ب( تغير رأيها فيما يتعلق 

نفاذ أحكام المعاهدة بفعالية. هذه العوامل منفردة أو مجتمعة  فجوة  خلقتإلى القدرات المؤسسية الالزمة إلعمال وا 
 تنفيذها. بينكبيرة بين التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان و 

 
على المعاهدات أو  بالتصديقعلى مستوى المجلس تتعلق موحدة دول مجلس التعاون الخليجي تفتقر إلى سياسة 

على اتفاقية حقوق  للتصديقسياسة مشتركة  اعتماد. واالستثناء الوحيد لهذا كان تنفيذها إبداء التحفظات عليها أو
 ويغلب، فيما بينها المدني تفتقر إلى التنسيقكما أن مؤسسات المجتمع الطفل في تسعينيات القرن الماضي. 

 تعاون الخليجي وعلى مستوى الدول.على عملها التشظي والتجزئة، على مستوى منظومة مجلس ال

                                                 
1

في هذا التقرير ستستخدم عبارة "المجتمع المدني" لتعبر عن الجهات الفاعلة غير الحكومية، سواء كانت مسجلة كمنظمات 

 حكومية أو غير ذلك. غير
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 مقدمة
 

على مدى العقد الماضي لوحظ زيادة في التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان من دول مجلس التعاون 
على بعض نصوص االتفاقيات الدولية، فضال  عن إنشاء المؤسسات الخليجي، ومراجعة للتحفظات القائمة 

الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات أخرى فاعلة في مجال حقوق اإلنسان. وفي ذات السياق قبلت دول مجلس 
 إلىالتعاون العديد من توصيات االستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان، بما فيها تلك التي تدعو 

 التصديق على معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان. 
 

ا دول المجلس )انظر الملحق أ(، إال عليه صادقتوعلى الرغم من الزيادة في عدد معاهدات حقوق اإلنسان التي 
 ما زالت قائمة. وتنفيذهاأن عددا  من القضايا المهمة المتعلقة بالتصديق على المعاهدات 

 

 
 
دولتان من مجموع الدول الست في  صدقتعلى معاهدات حقوق اإلنسان. فقد  :االنتقائية في التصديقأوال  

( على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 30/5/0992والكويت في  31/9/3112المجلس )البحرين في 
( صدقتا على 30/5/0992والكويت في  37/9/3117(، والدولتين نفسهما )البحرين في ICCPRوالسياسية )

(. عالوة على ذلك، قدمت باقي دول ICESCRالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )العهد 
المجلس، بما فيها قطر وسلطنة ُعمان، تعهدات خالل دورات االستعراض الدوري الشامل بدراسة التصديق على 

دولية لحماية حقوق جميع العمال ق إي من دول المجلس على االتفاقية الإال أنه لم تصد هاتين المعاهدتين.
 (CMWالمهاجرين وأفراد أسرهم )

 
يه معاهدات األمم المتحدة ثانيا : لم توافق أي من دول المجلس على الحق في االلتماس الفردي الذي تنص عل

في التفاقية األشخاص ذوي دقت عليها هذه الدول. ويبقى االستثناء الوحيد على ذلك البروتوكول اإلضاالتي ص
 ( ووقعت 34/2/3112، الذي صدقت عليه المملكة العربية السعودية )3112، الذي دخل حيز النفاذ في ةاإلعاق
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، ووقعت اإلمارات في 9/9/3117عليه كل من دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة )وقعت قطر في 

المملكة العربية السعودية على هذه المعاهدة سابقة  تصديقلكنهما لم تصدقا عليها بعد(. وتشكل  03/3/3112
 في قبول االلتماس الفردي على مستوى الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي.  

المعاهدات المصادق عليها أو بعض ات عامة ومحددة أخضعت بموجبها أبدت دول المجلس تحفظثالثا : 
أحكامها ألحكام الشريعة اإلسالمية. إال أن توجها  بدأ يتنامى في بعض الدول يتعلق بإستراتيجيات للنظر في 

 التحفظات، لكن ال يعرف عن ذلك سوى القليل. 
 

فقد التجزيئي.  الطابعمعاهدات حقوق اإلنسان على مستوى مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه  تنفيذرابعا : 
مع  المحلية توافق التشريعاتفي مجال جوة ن الفوجلسات االستعراض الدوري الشامألالمعاهدات  هيئاتأظهرت 

، فضال  عن غياب ملحوظ وبارز للممارسات القضائية فيما يتعلق بهذه معاهدات حقوق اإلنسان ما زالت موجودة
للعوامل التي تيسر أو تعيق تنفيذ المعاهدات سواء على مستوى المعاهدات. إال أن ثّمة حاجة إلى فهم أفضل 

نفاذها. أو مكونات المجتمع المدني من تعزيز وتيرة ونطاق  ،ُصّناع السياسات  إجراء إعمال هذه المعاهدات وا 
 

وعلى ضوء هذه المالحظات، نظم فريق بحث مكون من أكاديميين من كلية لندن الجامعة، وجامعة أكسفورد، 
صندوق قطر الوطني قطر ورشتي عمل في إطار مشروع بحثي ممول من  –ة قطر، وجامعة جورج تاون وجامع

 .123-5-804-5للبحوث من خالل برنامج األولويات الوطنية للبحوث، مشروع رقم: 
 

: معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومجلس التنفيذوقد ضمت ورشتي العمل بعنوان، من التصديق إلى 
التعاون لدول الخليج ممثلين عن المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وممثلين عن القطاع 
الحكومي متخصصون في مجال معاهدات حقوق اإلنسان من دول المجلس في ورشتي عمل عقدتا في شهر 

تجمع خبراء من كافة قطاعات . وحسبما أشار ممثلو األمم المتحدة  كانت هذه المبادرة األولى التي 3102مايو 
اٍل أسهم في توليد المجتمع من جميع دول المجلس حول هذا الموضوع، مما يّسر تبادل معلومات على مستو  ع

 عديد الرؤى القابلة للمقارنة.
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 في دول مجلس التعاون الخليجيإجراءات التصديق 

 
إجراءات التصديق على معاهدات األمم المتحدة  أحد أهم النتائج التي تمخضت عن هاذين الملتقيين أنأظهرت 

 ن في دول المجلس غلب عليها نهج من القمة إلى القاعدة. لحقوق اإلنسا
  

لم يشاركوا في حمالت المجتمع المدني  الجهات الفاعلة فيأن األول،: وجهين في القمة إلى القاعدةتجسد نهج 
يادي قبل التصديق عليها. وكما عبر أحد المشاركين عن التصديق على المعاهدات، ولم ُيستشاروا كإجراء اعت

تكون من الصحف"، وذلك بعد أن  سوىهدات حقوق اإلنسان عن التصديق على معا نعرفكنا الذلك بقوله "
"، رغم القاعدةعلق مشارك آخر على ذلك بقوله "الطلب ال يأتي من في حين بالفعل.  تالتصديق قد تم عملية

كما الحظ آخر "أنهم )أي  التقليدية." الوسائلالرأي العام من خالل  قياسكر مشارك آخر أن الحكومة "حاولت ذ  
المجتمع المدني( لم يطالبوا بالتصديق على معاهدة سيداو ألنهم لم يعرفوا عنها أصال ". لكن كان هنالك إيحاء 

صديق على المعاهدات. وكانت النظرة أن بأن الربيع العربي أعطى دفعة قوية في مجال تعزيز نطاق الت
، وتلبي المطالب السياسية المتنامية لدى المواطنين والمجتمع تمتع الناس بعدد من الحقوق يعززقد  التصديق

المدني. وكما بين أحد المشاركين "أصبح هنالك اهتمام متزايد بالقانون منذ الربيع العربي، وازدادت مشاركة الناس 
مجتمعية، وأنه "إذا  شاركين أن حقوق اإلنسان وفرت أدوات وآلياتنسان. وقد أكد عدد من المفي مجال حقوق اإل

 لم توجد مثل هذه األدوات واآلليات، فسيكون هنالك احتجاجات وثورات".  
 

من القمة إلى القاعدة من حيث أن وزارات الخارجية أخذت زمام المبادرة  الممارسات تتم وفق منهجثانيا ، كانت 
لمام وأسع، ودون مشاركة الوزارات األخرى في ف ي التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان من دون معرفة وا 

 جهاز الدولة. 
 

من القمة إلى القاعدة الذي اتسم بأنه كان مدفوعا  من الدولة، وبشكل أكثر تحديدا ، من وزارات  التصديقنهج 
 لتنفيذتهيئة القوانين واللوائح والسياسات المحلية والجهاز القضائي الخارجية، كان له انعكاسات مهمة تمثلت 

 معاهدات حقوق اإلنسان بعد المصادقة عليها. 
 

يدلل على وجود  الحقا " والتنفيذاآلن،  التصديق" المتمثل فيفي دول مجلس التعاون الخليجي  السائدالعام  النمط
نفاذه على المعاهدات وبين  التصديقبين من يقرر  يبرزالبونا. وهذا فجوة واسعة بين التصديق على المعاهدات وا 

 من يتولى إحداث التغييرات الضرورية على مستوى السياسية الداخلية. 
 

متبعة  للتنفيذمنطقة مجلس التعاون الخليجي ليست مثاال  فريدا لهذا النمط. وفكرة أن التصديق هو الخطوة األولى 
في ذلك األمريكيتين، وآسيا الوسطى وأوروبا. غير أن هذا ال يعني بالضرورة أن في أماكن أخرى من العالم، بما 

التمتع بما تقدمه معاهدة حقوق اإلنسان سيأتي مباشرة بعد التصديق. وكما سنبين أدناه ثّمة أدلة على أن هذا 
 النمط بدأ يتغير في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. 

 
التصديق على اتفاقية  . كان األولوزارة الخارجية الدولة أو الذي تقودهنموذج لاستثناءين اثنين ل المشاركون حدد

الناشطة في الجماعات النسائية لوحظ أن  . فقدالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( في الكويت
 ئي، استجابة الحقوق قادت حملة نشطة للتصديق على معاهدة سيداو، وأن قرار الحكومة كان، بشكل جز  مجال
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كان من الواضح أن المجتمع المدني  0991وكما بين المشاركون "بعد عام لزخم على المستوى المحلي. هذا ال

على تلميع صورتها، ما أدى إلى أيضا  كانت حريصة الدولة سيداو، لكن  اتفاقيةعلى  التصديقكان يدفع باتجاه 
حيث أكد المشاركون على أهمية وجود قيادات تدفع مسيرة  طر،في ق هذين العاملين معا ". الثاني كان امتزاج

المصادقة على معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على المستوى الحكومي خارج نطاق وزارات الخارجية. 
وقيل أن التصديق على اتفاقيتي سيداو واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في قطر جاء إلى حد كبير نتيجة 

 األسرة بقيادة سمو الشيخة موزا. نسقة للمجلس األعلى لشؤونللدعوة الم
 

وأشار المشاركون إلى أن نقص القدرات في قطاع المجتمع المدني، وصعوبة وجود مشاورات منتظمة مع ممثلي 
شكال عائقا أمام الدفع باتجاه التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان على المستوى المحلي. لكن من الحكومة 
 –وهو آلية استعراض بين الحكومات  –خرى سلط المشاركون الضوء على االستعراض الدوري الشامل ناحية أ

. 3112منذ عام  على مستوى مجلس التعاون على معاهدات حقوق اإلنسانالتصديقات ودوره المهم في زيادة 
هدات األمم المتحدة على معا للتصديقالدول األخرى األعضاء في األمم المتحدة  مارستهوُعّد الضغط الذي 

على العهدين الدوليين  التصديقلتصديقات التي جرت مؤخرا . ويعزى وضع وراء الحقوق اإلنسان محركا  رئيسيا  
على  دولة اإلمارات العربية المتحدة تصديقعلى أجندة التصديقات في كل من سلطنة ُعمان وقطر، فضال  عن 

 ( إلى هذا العامل.09/9/3103ي )تحديدا  ف 3103في اتفاقية مناهضة التعذيب 
 

الحقا " كان سائدا  ما بين  والتنفيذ التصديق اآلنإنه في حين أن نموذج " إلى كما أشار المشاركون
مؤشرات على أن هذا النموذج لم يعد مستخدما  ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان هنالك 

تقريبا . ويعزى هذا إلى حد بعيد إلى انتشار عدد كبير من المؤسسات في الجهاز  3111منذ عام 
الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وفي 

زال قائما ، كما في حالة قطر على سبيل المثال،  حين أن النموذج الذي تقوده وزارات الخارجية ال
وراء قرارات ، الجهة الرئيسية 0992المجلس األعلى لشؤون األسرة، الذي تأسس في  اعتُبرحيث 

التصديق على اتفاقيتي سيدوا واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )صادقت دولة قطر على 
، وعلى 39/4/3119على اتفاقية سيداو في ، بينما صادقت 2/4/0995اتفاقية حقوق الطفل في 

(. كما شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 02/5/3112اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة في 
. بالتصديقاتعلى معاهدات حقوق اإلنسان، والمشاركة في المناقشات والحوارات المتعلقة  التصديقفي 
المتصلة بالتصديق، وأصبحت  الوحيدة الجهةم تعد أن وزارات الخارجية ل إلى المناقشات ألمحتوقد 

عملية  ستصبحبسبب توسيع نطاق المشاورات " أنهأحد المشاركين  وقد الحظ. معنية أكثر بالتنسيق
التصديق أكثر بطئا  ولكن أكثر فعالية... وسابقا ، كانت عملية التصديق تتمم بشكل سريع جدا ، لكن 

 الناس ال يستطيعون الوصول إليها".
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 المصادقة على معاهدات حقوق اإلنسان أسباب

 
أن  ففي حينمنطقة مجلس التعاون الخليج. أسباب ومسوغات التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان في تتنوع 

، وراء التصديق، إال أن الدوافع المحلية في بعض الدول كانت أن الدوافع الدولية أغلب المشاركين حددوا 
في المنظومة  المعاهدات ذكرت أيضا . وشملت الدوافع الدولية أن تكون الدولة عضوا  صالحا  وبخصوص بعض 

الدولية، واالندماج مع المجتمع الدولي، وظاهرة خاصة بمنطقة الخليج، عبر عنها بعض المشاركين، وتبرز 
 بشكل أكبر في قطر والبحرين، وهي الرغبة في أن "تكون األولى في كل شيء".

 
 الدولية الدوافع

 
من المبررات بشأن التصديق على معاهدات األمم المتحدة  مجموعة متنوعةخالل المناقشات، حدد المشاركون 

استنتاجين مهمين؛ األول، هنالك فهم عام مفاده أن  عن المناقشات توقد تمخضلحقوق اإلنسان ألسباب دولية. 
أفضل مع المنظومة الدولية ككل، لكن  ندماجاتعطي مؤشرا  على معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 تختلف.على المستوى الدولي  مزيد من االندماج  دول مجلس التعاون الخليجي إلىوراءسعي األسباب الكامنة 
 

في الكويت، على سبيل المثال، التصديقات على معاهدات حقوق اإلنسان التي أعقبت الغزو العراقي للكويت في 
)ال سيما العهدين الدوليين(، كانت بمثابة تعبير دولة الكويت "عن شكرها وعرفانها للمجتمع الدولي"  0991

بأن تصبح عزيز مكانتها الدولية وسيادتها لمساهمتها في تحرير الكويت، وكذلك تعبيرا  عن حرص الكويت على ت
المنظومة الدولية". وبالفعل، في أعقاب الغزو، صّدقت الكويت على العهدين الدوليين.  فيتماما   مندمجة"دولة 
المجتمع الدولي كان السبب الكامن  االندماج فيأن تعزيز المشاركون أيضا   ذكرسلطنة ُعمان أيضا   شأن وفي

 الدولي،  االندماجبعض معاهدات حقوق اإلنسان. كما أكد المشاركون من قطر على أهمية  وراء التصديق على
 وأن تكون عضوا  صالحا  كما في حالة قطر. 

 
أيضا  أداة فعالة لتشتيت  وفروذكر المشاركون من مملكة البحرين أن التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان 

على سبيل المثال، عزا بعض المشاركين تصديق تشهدها البحرين. النقد الدولي أثناء األوقات الصعبة التي 
البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

 إلى هذا المنطق بالفعل.  3117و  3112واالجتماعية والثقافية في عامي 
 

 الدوافع المحلية
 

في قد يكون متأصال  في الدوافع المحلية وكذلك  على المعاهدات المشاركون القطريون أيضا  أن التصديق أوضح
الدوافع الدولية. فعلى سبيل المثال، ُفّسر التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق 

كما في الدولة.  المحليعلى المستوى لتغيير ا تدفع باتجاهسياسة جيدة على أنه أداوت األشخاص ذوي اإلعاقة 
أن التصديق على معاهدات األمم المتحدة من شأنه أن يساعد على تركيز مبادرات السياسات على  أكدوا أيضا  

 مقابل الجماعات التقليدية أو المحافظة.  المتحررةالمستوى المحلي، وتمكين الهيئات الحكومية 
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تجاه المصادقة على المعاهدات على أهمية االنفتاح الداخلي للدولة  أكدوا أيضا   المشاركون من دولة الكويت
للمجتمع الكويتي في مجال  والثرية . كما أوضحوا أن التجربة الواسعةكأحد العوامل المهمةالدولية لحقوق اإلنسان 

 للتصديق على معاهدات الحقوق الدستورية جعل الفاعلين على المستوى المحلي والقضائي أكثر استجابة وتقبال  
 حقوق اإلنسان. 

 
 

 عليها التصديقأنواع المعاهدات وأسباب 
 

المحلية وراء التصديق على "أنواع"  األسبابالمناقشات تمثلت في تنوع  عن انبثقتأحد االستنتاجات المهمة التي 
دول الخليج كانت أكثر استعدادا   الذي مفاده أنمن المعاهدات. فقد أكد المشاركون االفتراض العام  محددة

للتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان التي تعالج "قضايا اجتماعية"، حيث أوضحوا أن التصديق على 
المعاهدات التي تعنى بحقوق األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة كان دائما  أسهل من التصديق على 

مبادئ الرحمة  تطابقما يفسر هذا التوجه هو لعل اسية في المنطقة. و المعاهدات التي تتناول الحقوق المدنية والسي
اتفاقية حقوق  مع أحكام ومضاميناإلسالم تجاه الفئات األضعف في المجتمع،  يحض عليهاوالتعاطف التي 

 الطفل واتفاقية سيداو واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
 

معاهدات األمم المتحدة، إال أنه لوحظ أن أسباب التصديق  النظر بشان وجهاتعلى الرغم من االختالفات في 
. ويرجع هذا بوجه لتنفيذهاعلى ما يمكن تسميته "المعاهدات الناعمة" ال تتطابق بالضرورة مع التأثيرات الالحقة 

من  خاص إلى العدد الكبير من التحفظات التي أبدتها الدول على "المعاهدات الناعمة"، بما يشير إلى أنه بدال  
سعت دول مجلس التعاون الخليجي غالبا  إلى موائمة التزاماتهم تجاه االلتزام بهذه المعاهدات كوحدة واحدة، 

معاهدات األمم المتحدة مع الرؤى المحلية المتعلقة بحماية النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. فدولة 
خليج التي صدقت على اتفاقية سيداو في عام األولى على مستوى دول ال تالكويت، على سبيل المثال، كان

 .االتفاقية بأكملها ألحكام الشريعة اإلسالمية تنفيذ . إال أن هذا التصديق اقترن بتحفظ عام يخضع0994
 

عملية التصديق على إحدى أحدث معاهدات األمم المتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يعد استثناء 
قطر بشكل فاعل في صياغة هذه االتفاقية من خالل  ةفي حالة قطر. فقد شاركت دوللهذا التوجه، ال سيما 

كان إرسال الوفود، وخصوصا  من المجلس األعلى لشؤون األسرة، إلى اجتماعات لجنة صياغة هذه االتفاقية. 
، تسريع عملية لمشاركة هيئة متخصصة في المراحل المبكرة من صياغة االتفاقية عدد من النتائج تمثلت في: أوال  
تجاه المصادقة التصديق على االتفاقية، حيث أن مشاركة عدد كبير من الهيئات في صياغتها، عزز الموقف 

المجلس األعلى لشؤون  شاركأخيرا ، ثانيا ، وهي األهم، أن االتفاقية اعتمدت دون إبداء أية تحفظات.  عليها.
لمحلية مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حتى قبل أن في إجراءات موائمة القوانين والتشريعات ا األسرة

 2تتم المصادقة عليها.
 

                                                 
2

انتهى المجلس األعلى لشؤون األسرة من قانون اإلعاقة الذي يتضمن كافة أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 

 ، وبانتظار اعتماده من مجلس الوزراء.  1122
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تميل دول مجلس التعاون الخليجي إلى النظر إلى التصديق على العهدين الدوليين كحزمة واحدة، رغم عدم وجود 
دقت كل من البحرين والكويت على كال لة على أحد العهدين دون اآلخر )صدو  تصّدق. إذ لم لذلكواقع قانوني 

 العهدين أن يرسل برسالة قوية جدا ، ال سيما إلى المجتمع الدولي. كال العهدين(. ومن شأن التصديق على 
 
 

المناقشات الحالية بشأن هذه المسألة في سلطنة ُعمان ودولة قطر أن هاتين الدولتين تنظران إلى العهدين  وتظهر
 على المستويين المحلي والدولي. اسب والتكاليف الدوليين من حيث المك

 
ألسباب تتعلق ، بل فحسبالدول التي لم تصادق على العهدين الدوليين، لم تمتنع عن ذلك ألسباب سياسية 

اإلجراءات البيروقراطية التي تتولى مراجعة قرارات المصادقة. وأسهمت بتعزيز وانتشار البنى المؤسسية المحلية 
ى المعاهدة أن تمر بها، فضال عن تعدد الجهات الفاعلة، إلى أبطاء عملية اتخاذ القرار بشأن أي التي يتعين عل

وأدى توسيع نطاق المشاورات جراءات ب"التأخير الجيد" عملية تصديق جديدة. وقد وصف أحد المشاركين هذه اإل
لتصديق على تنتاج بأن دراسة ابشأن التصديق على العهدين الدوليين في ُعمان، على سبيل المثال، إلى االس

، ليس ألنهما غير مهمين، بل ألن بعض أحكامهما يتعارضان مع القوانين المحلية، العهدين يجب "إبطاؤها
في حالة ُعمان، أشار المشاركون و . "وبالتالي، يجب دراستهما بشكل أكثر  لتحديد كيفية تعديل أحكامنا وقوانيننا

أيضا  إلى صعوبة التصديق على العهدين الدوليين بسبب عدم وجود هيئة أو وزارة تتولى مسؤولية تنفيذ 
دقيق ضمن أحكامهما. في المقابل، المعاهدات المتعلقة بالنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة تقع بشكل 

المسؤولية الواضحة تجعل قرار التصديق على هذه المعاهدات مباشرا   اختصاص وزارة الشؤون االجتماعية، وهذه
 وسلسا . 

 
وفي حين أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي صادقت على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

تفاقية التمييز العنصري، فإن تواريخ التصديقات والدواعي وراءها تختلف وتتفاوت. فقد صدقت الكويت على اال
. ويمكن فهم التصديقات على هذه االتفاقية 3112، في حين لم تصادق سلطنة ُعمان عليها إال في 0922في 

ل العنصري في األمم المتحدة، صضي في سياق بزوغ حركة مناهضة الففي ستينيات وسبعينيات القرن الما
ة في سياق أن اتفاقية القضاء على وموقف العالم العربي من هذه الحركة. ويمكن تفسير التصديقات المتأخر 

التمييز العنصري تعد من المعاهدات التي تعالج "قضية ناعمة" التي تعود بالنفع على المجتمع الدولي من دون 
 أن يترتب على ذلك تكاليف محلية عالية. 

 
المهاجرين  لم تصادق أي من دول مجلس التعاون الخليجي على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال

وأفراد أسرهم. وقد أشار المشاركون إلى أسباب اقتصادية وسياسية محلية قوية لعدم التصديق على هذه االتفاقية. 
وكون دول الخليج تعتمد اعتمادا  كبيرا  على العمالة المهاجرة، فإن مثل هذه االتفاقية التي تمنح العمال المهاجرين 

وأردف العديد من  ى النخب أو على مستوى المجتمع.اء على مستو حماية قوية ال تلقى كبير اهتمام سو 
ال ترقى حقوقهم إلى حقوق العمال  وافدون بصفة مؤقتهال نعتبرهم عماال  مهاجرين، بل عمال بأنناالمشاركين "
على المستوى  اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرينولعل ضعف اإلقبال على التصديق على المهاجرين". 

، يؤشر على أن التصديق على هذه االتفاقية ، وعلى وجه التحديد من البلدان المستقبلة للعمال المهاجرينالدولي
 الدولي.   ال يعد مؤشرا  على االندماج
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 ودوافعهاالجهات الفاعلة في عملية التصديق 
 

يمكن معرفة الدافع من خالل ه وفي محاولة لتحديد الدافع وراء التصديق، أكد أحد المشاركين على أنأخيرا ، 
 التأمل في المؤسسة أو الجهة التي تولت زمام قرار التصديق. فقد لوحظ أن دوافع التصديق تكون محلية دراسة و 

على األرجح إذا جاء الدفع باتجاه التصديق من الوزارات األخرى غير وزارة الخارجية. وكما قال أحد المشاركين 
نعرف أن سبب التصديق مرتبط بصورة الدولة، أما إذا كانت وزارة فن وزارة الخارجية خذت جميع القرارات م"إذا اتُ 

االجتماعية هي صاحبة القرار، فإن األمر يتعلق بالنساء والعمال واألطفال، وأن دوافع التصديق هي محلية 
 بامتياز".

 

 
 

  

1968 

1974 
1976 

1990 

1997 

2003 

1960

 عمان السعودية  البحرين قطر اإلمرات الكويت

 (CERD)الجدول الزمني للتصديق
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صياغة التحفظات على معاهدات األمم المتحدة لحقوق 

 هاسحبواإلنسان 

 
أبدت دول مجلس التعاون الخليجي عددا  من التحفظات على معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، أخذت 

بعض  يتفق. وفي حين هاأحكامبعض شكل تحفظات عامة على المعاهدة ككل، أو تحفظات محددة على 
خالف  آخرون يرىن، معاهدات حقوق اإلنسا تنفيذالمشاركين على أن التحفظات العامة شكلت عقبة أكبر أمام 

ٌيفهم بأن التحفظ على  بأن تسمحذلك. وقد شرح أحد المشاركين التحفظات العامة بقوله "التحفظات العامة 
في حين أشار مشارك آخر أن دولة مثل المملكة العربية السعودية ال تملك خيارا  سوى إبداء  المعاهدة بأكملها"،
... فلو اتخذت  هنا بسبب وجود الحرمين الشريفين فيها : "ربما يكون للسعودية خصوصيةتحفظات عامة

. لذا عمدت أحكام الشريعة فسيثور العالم اإلسالمي بأسره على هذا الفعل." مع عارضتالسعودية إجراء ي
 السعودية إلى صياغة تحفظات عامة كخطوة ضرورية لالنفتاح على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. 

 
على معاهدات حقوق اإلنسان. فمملكة هناك توجهات جديدة في دول المجلس تتمثل في عدم إبداء تحفظات 

اقية حقوق البحرين لم تبدي أية تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، وجميع دول المجلس التي صادقت على اتف
لى االتفاقية. وذكر أحد أية تحفظات ع تبديجميع الدول باستثناء الكويت( لم األشخاص ذوي اإلعاقة )

المشاركين "كنا موجودون ومشاركون فاعلون في صياغة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ولذلك لم نكن 
ممثلة بشكل كاٍف في صياغة معاهدات حقوق تكن بحاجة إلبداء تحفظات". وأشار آخر أن "البلدان اإلسالمية لم 

 سبب تحفظاتها الكثيرة". اإلنسان في الستينات والسبعينات. وهذا هو
 

دول المجلس فيما يتعلق باألحكام  التي تساور مخاوفالعلى أبرز  أيضا   ركزت المناقشات بشأن التحفظات
، "موضوع وهما أحد المشاركين سببين رئيسيين وراء التحفظات رصداألساسية لمعاهدات حقوق اإلنسان. فقد 

ن الممثلين للقطاع الحكومي ذكر ناقدا  "أحيانا  نكون خائفين من إال أن احد المشاركيالسيادة وموضوع الدين". 
 التحفظ عليها". إبداء المعاهدة، ونصرف الكثير من الجهد في

 
 أن صياغة التحفظات كان هو التوجه السائدمن أبرز النتائج التي تمخضت عن المناقشات بشأن التحفظات كان 

في المنطقة إلى أن تم المصادقة على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة. فبحسب تعليق أحد المشاركين "أحيانا  تقدم 
الوزارات تحفظات لمجرد أن تكون على الجانب اآلمن". وهذا له صلة بالدور المحوري لوزارات الخارجية في 

في السنوات األولى من هذه الممارسات، وكذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصديق على المعاهدات، وخصوصا  
بتأثير الشريعة اإلسالمية على تنظيم الشؤون المتعلقة بالنساء واألطفال على سبيل المثال. وكانت صياغة 

لجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ومناقشتها لمدى ضرورة هذه التحفظات أمرا  سهال  بسبب ضعف مشاركة ا
اآلخر كان صانعو القرارات حذرين من هذه الناحية لتجنب ردود الفعل من النخب التحفظات. على الجانب 

 المحافظة في المجتمع.
 

ومع انتشار الهيئات المختلفة المشاركة في اتخاذ القرارات على المستويات الحكومية، أصبح هنالك مشاركة أوسع 
من هيئات متعددة في صياغة )أو مناقشة صياغة( التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان. وقد أبرز 

ه مزايا وعيوب في آن واحد. ففي المشاركون أن مشاركة الجهات المعنية المتعددة في صياغة التحفظات كان ل
على تحفظات  فقط تشجع المتحررة قدمن التحفظات، فإن الوزارات تجاه حين أن الوزارات المحافظة قد تدفع 

 محدودة.
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 هاسحبإستراتيجيات إعادة صياغة التحفظات و 
 

إبداء التحفظات المطروق كثيرا  رافقه في اآلونة األخيرة توجه جديد على مستوى مجلس التعاون الخليجي  مسار
ت كل من الكويت سحب. فحتى اآلن، عنهاالتحفظات  سحبأو معاهدات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بصياغة 

الدولة تحفظها على  سحباء والبحرين وقطر وُعمان أو أعادت صياغة التحفظات التي أبدتها. ففي الكويت ج
حق المرأة في التصويت في أعقاب معركة محلية طويلة حول هذا الموضوع. وفي حالتي سلطنة ُعمان وقطر، 

وعلى وجه التحديد،  هيئات رصد المعاهدات. التي قدمتها توصياتالإعادة صياغة التحفظات نتيجة  تجاء
هذه االتفاقية المستوى المحلي.  تنفيذمما عزز فرص  ،طفلت دولة قطر تحفظا  عاما  على اتفاقية حقوق السحب

كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية القطرية عن "إستراتيجية لمراجعة التحفظات" على جميع معاهدات حقوق 
اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تقريرها األخير إلى لجنة األمم التحفظ عن  سحباإلنسان، وأعلنت 

 المتحدة الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب. 
 
التحفظات أو  سحبالجهات الفاعلة الوطنية للنداءات المتعلقة ب لدنر هذا التوجه أن هنالك استجابة من ظه  ويُ 

ن معاهدات حقوق اإلنسان. فتوسيع نطاق المشاركة الفعالة من تحديدها، واضعة في اعتبارها الهدف والغاية م
الهيئات األخرى بخالف وزارات الخارجية في قرارات التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان، ربما يمكن  جانب

الجهات الحكومية الرائدة في مجال حقوق اإلنسان من إعادة النظر في التحفظات التي أبدتها على المعاهدات، 
والتزام الجهات الفاعلة الحكومية بشأن إعادة النظر  .متغيرجعل مسألة التحفظات جزءا  من مجال سياسات مما ي

ها بالكامل. فكما أشار أحد سحبفي مسالة التحفظات من شأنه أن يحد من نطاق التحفظات أو يؤدي إلى 
فكار الخاصة باتخاذ القرارات وجدنا ألنه، مع تغير المجتمع واأل 3101نا كافة تحفظاتنا في سحبالمشاركين "لقد 

 ".أن وجدنا أن التعارض لم يعد له وجود
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 المعاهدات للتنفيذالعوامل التي تيسر أو تعيق 

 
خرجت المناقشات حدد المشاركون مجموعة من العوامل التي تسهل أو تعيق تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان. فقد 

أن توزيع هذه العوامل يختلف من دولة إلى أخرى، ومن معاهدة إلى أخرى. وقد أدرجنا أدناه باستنتاج مفاده 
 العوامل التي تم مناقشتها، وتحديد المعاهدات التي اعتقدنا أن تأثرت بشكل أكبر من هذه العوامل. 

 
 للتنفيذاإلرادة السياسية 

 
باعتباره  بين المشاركين التزام قانوني دولي على المستوى المحلي كان مثار نقاش تنفيذدور اإلرادة السياسية في 

المعاهدات. وعلى ضوء هذا، اعتبر المشاركون اإلرادة السياسية أحد العوامل  تنفيذأحد العوامل المهمة في إطار 
ة. وعلى وجه الخصوص، الحيوية المعرضة للتغير وفقا  لجوانب ومواضيع المعاهدات، واألطر الزمنية المختلف

 فّرق المشاركون بين ثالثة مظاهر النعدام اإلرادة السياسية. 
 

، حدد المشاركون أن غياب اإلرادة السياسية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلعمال االلتزامات األول
 التصديق على معاهدةأن حقوق إنسان. وحيت لالتصديق على معاهدة  بوقتالدولية محليا  قد ال يكون مرتبطا  

من اعتبارها إشارة دولية إلظهار الدعم والتضامن مع قضية ما، بدال  من كونها حقوق اإلنسان قد يكون ناجما  ل
أداة من أدوات السياسة المحلية، فإن الرغبة إلعمالها لم تلَق االهتمام الكافي عند وقت التصديق. وقد أثيرت هذه 

في وقت لم يكن لدى المؤسسات الحكومية  ،ديق على المعاهدات األولىالنقطة في معرض الحديث عن التص
من المسائل ذات االهتمام المحلية الهيئات القوية القادرة على التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان، باعتبارها 

 المحلي.
 

التصديق، لكنها تضعف في وقت الحق بسبب  وقتالثاني، ذكر المشاركون أن اإلرادة السياسية قد تكون متوفرة 
تصديق البحرين على معاهدة مناهضة  عنالظروف السياسية الداخلية. وقت أثيرت هذه النقطة عند الحديث 

لمحت أأن الدولة جادة في سعيها للقضاء على التعذيب. إال أن تقارير ، عندما أعلن حينئٍذ 0999التعذيب في 
 في السنوات األخيرة بسبب تغير الظروف السياسية في البالد.  إلى أن التعذيب أصبح ممنهجا  

 
بعض معاهدات حقوق اإلنسان، أو بعض األحكام  لتنفيذهاثالثا ، تطرق المشاركون إلى وجود إرادة جزئية 

وحقوق  اتفاقيتي سيداو بتنفيذالنهج "االنتقائي" فيما يتعلق  علىأمثلة متعلقة بحقوق اإلنسان. وقد قدم المشاركون ال
في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي. وتضمنت األمثلة بعض األحكام المتعلقة بالحق في الزواج، الطفل 

والمساواة في الوصول إلى قانون الجنسية ألطفال مواطنات دول مجلس التعاون المتزوجات من غير مواطنين. 
و أن جميع دول المجلس تفتقر إلى اإلرادة السياسية ويبدو نهج "االنتقائية" واإلرادة الجزئية جليا  هنا، حيث يبد

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  تنفيذهذه األحكام بشكل كامل. في المقابل، الحظ المشاركون أن  لتنفيذ
حظي بالدعم السياسي "الكامل" أكثر من أي معاهدة أو اتفاقية أخرى، وذلك "ألن ما نملكه أصال  في ثقافتنا 

معاهدات  تنفيذفي [مما تقدمه االتفاقية ". وكما عقب أحد المشاركين "الفعالية بكثير يذهب أبعد  ومجتمعاتنا
 .مسألةوكيفية تناول الدين هذه التعتمد على القضية المطروحة، وثقافة المجتمع،  ]حقوق اإلنسان
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 المعاهدات تنفيذالمعيقات المؤسسية الداخلية أمام 

 
 

اتفاقيات حقوق اإلنسان والتي تتعلق  تنفيذكما أثار المشاركون العقبات والمعيقات المؤسسية التي تحول دون 
( تنسيق 4( إستراتيجية واضحة للتنفيذ، )2( النظم القانونية المحلية، وغياب؛ )3( الترتيبات الدستورية، )0ب)

( 2حقوق اإلنسان من بين هذه األجهزة الحكومية، )( الجهات المستعدة إلعمال 5العمل بين الجهات الحكومية، )
 ( اإلشراف المحلي المستقل على اإلنفاذ.7بالخبرات والقدرات البشرية، و)

 
أوال ، يبدو أن العقبات الدستورية غالبا  ما ترد في سياق دولة الكويت، وأن التشويش على جميع المبادرات 

بر هذا الخالف أحد السمات التي تتفرد بها حكومة والبرلمان. واعتُ السياسية يعود إلى الخالف طويل األمد بين ال
 البنية السياسية الكويتية. 

 
بين النصوص الدستورية ما يتضمن تراتبية واضحة  موحدبعدم وجود نظام قانوني محلي  تتعلقالعقبة الثانية 

 ةجودإن الفجوة مو أكد أحد المشاركين "قضائية. وحسبما المراجعة راسخة للوالقوانين المحلية، فضال  عن إجراءات 
ولذلك فإن بين النظام األساسي )أي الدستور( والقانون الوطني، وليس فقط بين قانون المعاهدة والقانون الوطني". 

 .القانون في المجتمع المتعلق بإنفاذمعاهدة حقوق اإلنسان ينشأ ضمن التحدي األوسع  تنفيذالتحدي المتمثل في 
 

معاهدات حقوق  لتنفيذلثة أثيرت في هذا الصدد تتمثل في عدم وجود إستراتيجية مؤسسية شاملة ثّمة نقطة ثا
تتولى تجد جهة فاعلة أو هيئة  ففي الحاالت التي يتم فيها المصادقة على معاهدة لحقوق اإلنسان الاإلنسان. 

بناء مؤسسي  عملية ل على وجودهذه المعاهدة. وقد أجمع ممثلو القطاع الحكومي بالكامالمسؤولية الكاملة عن 
محلي غير مسبوق في مجال حقوق اإلنسان في دول مجلس التعاون، ال سيما منذ بداية األلفية الثالثة. وحاليا  
هنالك نماذج متداخلة جدا  من البناء المؤسسي. فدولة الكويت، على سبيل المثال، كانت الدولة الرائدة في إنشاء 

، بينما كانت دولة قطر الدولة األولى التي تُنشئ مؤسسة 0992ارة العدل في عام مكتب لحقوق اإلنسان في وز 
ميع المشاركين من الهيئات الحكومية . وقد أشار ج3113مبادئ باريس عام  استنادا  إلىوطنية لحقوق اإلنسان 

يئات األمم المتحدة إلى إنشاء اللجان الوزارية المشتركة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل، وتوصيات ه
وهذا يبين، على مستوى المشاركة الحكومية في معاهدات األمم المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان. 

المتحدة لحقوق اإلنسان، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتوفر على مستويات متعددة من مؤسسات حقوق 
 اإلنسان.

 
 صدىلقيت لقضايا حقوق اإلنسان  المستوياتفعالية نظام اإلدارة متعدد  حول الجولة الرابعة من المناقشات

 الوصول إمكانيةال توفر  المؤسسات المحلية المشاركين. فقد اعتبر ممثلو الجهات غير الحكومية أن بينمتفاوتا  
أكثر من  ، ولجانأكثر من الالزملمجتمع المدني، في حين أثار ممثلو الجهات الحكومية مسألة "اجتماعات ل

أن االنتشار المؤسسي للهيئات المحلية  تمثلت فيالالزم". وأحد النتائج المهمة التي تمخضت عن هذه المناقشات 
جهود التصديق على المعاهدات  إبطاءالتي تركز على القضايا المتعلقة بمعاهدات لحقوق اإلنسان أدت إلى 

معنية ذات الصلة المشاركة في القرارات المتعلقة بالمصادقة . وأثار أحد المشاركين مشكلة كثرة الجهات الوتنفيذها
. وهذه المؤسسات الجديدة، وخصوصا  اللجان الوزارية، دائما   بالجيدليس  خبرا  ، واعتبرهاوتنفيذهاعلى المعاهدات 

ألصحاب وجهات النظر غير المناصرة لحقوق اإلنسان في الحكومة ألن يكون لهم رأي، وحتى عند وجود تسمح 
تلقى التشويش والتأخير  التتفيذمعاهدات حقوق اإلنسان، تجد أن جهود  لتنفيذرادة قوية )أو رؤية( عند القادة إ

 الثاني.  المستوىوحتى الرفض من قبل المحافظين أو المتحفظين من صناع القرار في 



- 17 - 

 

 
لدى الوزارات المختلفة  تجدهذه المناقشات فتحت حراكا  بين الوزارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث 

حقوق اإلنسان. لكن المشاركين أثاروا أيضا  أهمية السمات  موضوع  وجهات نظر متباينة جدا  حولأحيانا  
امتالكهم بسبب ، بجهد فردي بحقوق اإلنسان استطاعوا النهوضبعض الوزراء  ُذكر أنالشخصية للوزراء. فقد 

 دورال هذا ما يقودنا إلى النقطة الخامسة وهي أنهذه القضية. و  قيادةسؤولية واستعدادهم لتحمل مرؤية خاصة، 
 تطلب روادا  في مجال حقوقاتخاذ القرارات عالية المستوى يف .حقوق اإلنسان" تنفيذ الرواد في" المهم حقا  ل

 اإلنسان على المستوى الوزاري، يكون صوتهم مسموعا  وقادرون أيضا  على التأثير. 
 

سادسا ، أثار المشاركون من سلطنة ُعمان وقطر أيضا  مشكلة "ما يسمى موظفو اإلدارات الوسطى في الحكومة" 
الموظفين  وقلة، بشكل كامل أحكام حقوق اإلنسانتنفيذ)أصحاب النهج البيروقراطي في الوزارات(، وترددهم في 

المستمر والمتواصل لمعاهدات حقوق  فالتنفيذمن ذوي القدرة والتصميم على دفع إستراتيجيات التنفيذ إلى األمام. 
من الصف  المعرفة، والقدرة المؤسسية وامتالك روح المبادرة، ليس على مستوى صناع القراراإلنسان يتطلب 

الصف الثاني. وهذا يعني أنه حتى في المجاالت التي  فقط، ولكن أيضا  على مستوى صناع القرار من األول
أن تتعثر على يد الموظفين الذين  التنفيذتكون فيها اإلرادة السياسية في أعلى مستوياتها، يمكن لجهود ومبادرات 

ال التقدمية صعوبة في ضمان ترجمة اإلرادة السياسة إلى أفعفي أخذ زمام المبادرة. ولذلك تواجه القيادة يترددون 
 ملموسة على يد موظفي اإلدارات الوسطى. 

 
عدد كبير من المشاركين هي عدم وجود القدرات الكافية في أجهزة اإلدارة العامة  التي اشترك فيهاإحدى القضايا 

مستوى الوعي لدى العامة  سحببالوسائل الالزمة لمعاهدات حقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق  لتنفيذالالزمة 
 بشأن قضايا حقوق اإلنسان. 

 

هذه المؤسسات من ضغط الأخيرا ، ناقش المشاركون عدم وجود مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان، أو غياب 
معاهدات حقوق اإلنسان. وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر حاصلة  تنفيذباتجاه 

بينما لم تحصل كل من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في ُعمان ومثيلتها في البحرين  على التصنيف "أ"،
واإلمارات والمملكة العربية السعودية  3كل من الكويتهذا الصدد ينبغي اإلشارة إلى أن على هذا التصنيف. وفي 

 ثل بعد بالكامل مبادئ باريس. هيئات حكومية تعمل في مجال حقوق اإلنسان، لكنها لم تمت تمتلكالعربية المتحدة 
 

لى جانب  مجاالت إضافية تتطلب اهتماما  خاصا  على المستوى المحلية المبينة أعاله، ثّمة ثالثة  العوائقوا 
 المحلي وهي: الحماية القضائية، ودور المجتمع المدني،  والوعي العام بحقوق اإلنسان. 

 
 الحماية القضائية المحلية لحقوق اإلنسان

 
التي قامت بها الجهات الفاعلة من غير الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق  المتعددة اإلجراءاتأظهرت 

 السلطاتأن فمن المعروف على مستوى المنطقة اإلنسان انعدام الحماية القضائية المحلية لحقوق اإلنسان. 
ة حقوق اإلنسان، وتحديدا  فيما دور فاعل في مجال حماي ليس لهاالقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي 

 االستشهاد يتعلق بمعاهدات حقوق اإلنسان التي تمت المصادقة عليها.  وبالتالي، تجد دول المجلس صعوبة في 
 
 

                                                 
3

 المشاورات بشأن منح المؤسسة الوطنية الكويتية لحقوق اإلنسان تصنيف أ ما زالت جارية. 
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في  أيضا   بسوابق قضائية في تقاريرها المرفوعة إلى آليات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات. وهذا تجسد

 4عجز جميع المشاركين عن ذكر أمثلة عن سوابق قضائية سوى مثال واحد من دولة الكويت.
 

يعزى المعاهدات من ثالث زوايا. األولى: تنفيذفي وتناول المشاركون مسألة عدم مساهمة السلطات القضائية 
عنيين بمعاهدات األمم المتحدة المعرفة العامة بين القضاة الم نقصانعدام الحماية القضائية لحقوق اإلنسان إلى 

وقد سلط أحد  ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الضوء على هذه المشكلة بقوله "إنني لحقوق اإلنسان. 
ثانيا ، أثير أيضا  في النقاش المشكلة األكثر  أشك كثيرا  بأن القضاة يمتلكون نسخة من اتفاقية حقوق الطفل".

رجوع إلى القوانين الدولية لحقوق اإلنسان. فقد كان للن لدى القضاة المحلييرغبة الصعوبة والمتمثلة في عدم 
هناك إجماع بين المشاركين على أن في دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون اتخاذ قراراتهم وأحكامهم استنادا  

ابال  للتطبيق محليا  إلى القوانين المحلية وليس القانون الدولي لحقوق اإلنسان، رغم أن هذا األخير أصبح ق
وحسب تعبير أحد المشاركين "أن هذه مسألة تتعلق بعقلية هؤالء". وهذا من أعلى سلطة. صادر بموجب مرسوم 

مثال الكويت هو الحالة الوحيدة التي استطاع فيها المشاركون االستشهاد  يتعلق بتغيير ثقافة القضاء. وكان
إلى جانب دستور بسابقة قضائية ُرجع فيها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية سيداو 

أمثلة على  . في سلطنة ُعمان، على الجانب اآلخر، أشار أحد المشاركين إلى وجود0923دولة الكويت لعام 
 رجوع المحاكم إلى معاهدات دولية أخرى، ولكن هذا لم يحدث بعد في حالة معاهدات حقوق اإلنسان. 

 
يثبط القضاة  ذلك تحفظات على أساس الشريعة اإلسالمية، وما إذا كانالكما تطرق المشاركون إلى مسألة إبداء 

حين اعتبر . ففي متباينة في هذا الشأن لمشاركيننظر اوجهات  وكانفي تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 
وأن ية، آخرون أن الشريعة تتسم بالدينامالبعض أن التحفظات المستندة إلى الشريعة لها "تأثير سلبي"، رأى 

أكد ستتغير حتما ، فضال  عن وعي القضاة في تفسير أحكام الشريعة. وقد القواعد المبنية على العادات والتقاليد 
ية الشريعة تعني أن التحفظات المستندة إلى الشريعة على معاهدات حقوق اإلنسان ال ينبغي أن دينام البعض أن

لقانون حقوق اإلنسان. وبإمكان القضاة، من خالل التفسير بالضرورة دون تطبيق األحكام القضائية وفقا  تحول 
نقص في الدراسات التي تتناول  التحفظات. وتجدر اإلشارة إلى وجود الدينامي للشريعة، الحد من نطاق هذه

مواقف القضاة من قانون حقوق اإلنسان للتعرف على الحجة التي تلقى قبوال  أكثر لدى القضاة، وفي أي 
 اختصاصات. 

 
"حقوق  أناستخدمت الدين لحماية أنظمتها"، حيث اعتبرت هذه الدول  طالمال رأى بعض المشاركين أن "الدول

قبولها" جيدة اجتماعيا  بالنسبة إليهم، إال أنه ال يمكنهم من هذه الحقوق غم وعلى الر ، اإلنسان تناقض معتقداتها
والحظ مشاركون آخرون أنه في بعض الدول، وفيما يتعلق ببعض قضايا حقوق اإلنسان كان هناك استعداد "لفهم 

في حالة النظام الدستوري  ثّمة عامل آخر وهواإلنسان".   النهج المعتدل لإلسالم" الذي هيأ "األرضية لحقوق
ال تتعلق " فقط بالشريعة،  حمراء" في المجتمع الخطوط ال" أن ملكي. والدستور الفعال يعني الدستوري النظام ال

 بل بالدستور أيضا . لذا يعلم الناس أن هنالك أمورا  أخرى يمكن أن تحكمهم بخالف الشريعة".
 

 المشاركين إلى مشكلة ما دعاه "النعمة والنقمة"  للنهج األحادي في التعاطي المعاهدات الدولية لحقوقتطرق أحد 
قانون الدولي يكون للاإلنسان في مجلس التعاون الخليجي. فعلى حد تعبيره، "إنه لجيد وسيئ في الوقت نفسه أن 

اشرة. وسيئ من ناحية أن القوانين الالحقة إمكانية تطبيقه مبنفس مرتبة القانون المحلي. فهو جيد من ناحية 
 يمكن أن تنقض أحكام المعاهدة، والقضاة يفضلون تطبيق القوانين المحلية وليس المعاهدات". وهذا يبرز أهمية 
                                                 

4
هذا ال يعني بالطبع عدم وجود أمثلة أخرى. لكنه يظهر انعدام الوعي بشأن السوابق القضائية المحلية عن القانون الدولي  

 لحقوق اإلنسان.
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وجود قوانين محلية متوافقة مع مقاصد وغايات القوانين الدولية لحقوق اإلنسان، ما من شأنه أن يعطي خيارات 

 أكثر للقضاة.
 

للمضي قدما  ثالثا ، أثار المشاركون مسألة نقص قدرات المجتمع المدني الالزمة لالضطالع بإجراءات التقاضي 
نفاذ المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. ويفسر هذا نقص قدرات المجتمع المدني لتنفيذ هذه  في تطبيق وا 

قانون حقوق اإلنسان. كما اعتمد ذلك على استقاللية السلطة  لمضاميناإلجراءات، وضعف استجابة القضاة 
لرجوع إلى موقفهم الشخصي في  او اجتهادهم توظيف  بإمكانهمالقضائية. وأكد بعض المشاركين أن القضاة 

فللقضاة دور القانون الدولي لحقوق اإلنسان. "إننا بحاجة إلى تغيير عقليات المحامين والقضاة على حد سواء. 
 االلتزامات المترتبة على اتفاقيات حقوق اإلنسان على المستوى الشعبي". بتنفيذما يتعلق مهم في

 
 مساهمة المجتمع المدني في عملية التنفيذ

 
إلى أن الضعف العام في  الوطنية لحقوق اإلنسانمؤسسات الوكذلك من  ،أشار مشاركون من المجتمع المدني

ويعزى يعد من ضمن العوائق. الوطني التزامات حقوق اإلنسان على المستوى  تنفيذمساهمة المجتمع المدني في 
صعوبة أساسية في وصول الجهات الفاعلة غير  وجودضعف هذه المساهمة إلى ثالثة أسباب رئيسة هي: أوال ، 
الحكومية تتخذه السلطات  الذي – العقابيوأحيانا   –الحكومية إلى الجهات الحكومية. ثانيا ، الموقف الدفاعي 

المعاهدات الدولية لحقوق  تنفيذطاع المجتمع المدني لرصد المجتمع المدني. ثالثا ، نقص قدرات ق الفاعلين تجاه
 اإلنسان والضغط تجاه ذلك. 

 
السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي،  النقطة األولى على ثقافة القمة إلى القاعدة ت النقاشات بشأنركز 

بعض الحاالت على السيطرة على وتيرة واتساع نطاق اإلصالح الداخلي في مجال حقوق وتصميم الحكومات في 
كومية، وأن في أغلب الحاالت باستشارة الجهات الفاعلة غير الح الحكومة لم تكن مهتمة اإلنسان. فقد ُذكر أن

المشاركين في هذه  حكومة باختيارى أساس الدعوات فقط، حيث تقوم الكثير من اللقاءات الحكومية كانت تتم عل
لتي تم تقديمها ينبغي نعتها "بالتقارير اللقاءات. وشدد أحد المشاركين أن تقارير االستعراض الدوري الشامل ا

 الحكومية وليس التقارير الوطنية".
 

 باإلضافة إلى ذلك، انصب جزء كبير من المناقشات على صعوبة إنشاء منظمات غير حكومية مستقلة في دول
هذه  بموجباون الخليجي، وغياب قوانين تحكم هذه المؤسسات و/أو صعوبة تسجيل المؤسسات مجلس التع

شك عام تجاه الدعوة والحمالت التي يطلقها المجتمع المدني، وينظر إلى هذه اإلجراءات القوانين. ولذلك، يوجد 
أن سالمة المدافعين عن حقوق كما أثير أيضا  موضوع المخاوف بشباعتبارها تحديا  مباشرا  لقرارات الحكومات. 

اإلنسان، سواء كأفراد أو أعضاء في منظمات غير حكومة "غير مرغوب فيها". وفي كثير من األحيان اعتبرت 
الدعوة والحمالت تلقائيا  "مشاكل أمن قومي"، يمكن أن تؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار. "نحن نختار االستقرار، 

  عليه وسلم(، وسمو األمير".وعالقتنا باهلل، والنبي )صلى اهلل
 

في المجتمع يعملون، كان هنالك قلق بأنهم "يفرقون وال يوحدون حقوق اإلنسان"، حيث يسود  كان الفاعلونأينما 
 االنقسام على أساس المخاوف الطائفي السياسي، ومجاالت حقوق اإلنسان، أو بسبب عوامل أخرى.
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 أشارفقد الالزمة للدفع باتجاه التنفيذ. للقدرات ة في المجتمع المدني الجهات الفاعل افتقارأخيرا ، ركز النقاش على 

األكثر تساهال   وموقفهاانتشار المؤسسات غير الحكومية المدعومة من الحكومات أو التابعة لها،  إلى المتحدثون
كما كان هناك نقاش بشأن  إنفاذ حقوق اإلنسان، وربما التقليل من حجم المصاعب والتحديات. خريطةفي رسم 

انتشار الجمعيات والمنظمات الخيرية التي تركز بشكل أساسي على تقديم الخدمات في دول المجلس، وافتقارها 
 إلى االستجابة إلى الدعوات المناصرة للحقوق محليا .  

 
لقادرة على تقديم افي معظم دول مجلس التعاون الخليجي، يوجد نقص عام في مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة 

بشأن قضايا وشؤون حقوق اإلنسان، أو المشاركة في المشاورات الوطنية بشأن االستعراض الدوري  المشورة
وفقط الشامل، أو القادرة على تقديم تقارير مجتمع مدني أو تقارير ظل إلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان. 

دو أنها تتمتع بإمكانية التركيز المتواصل إلى اآلن. وقد المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومة هي التي يب
حوجج أن كثير من هذه المجموعات "ال تفكر بشكل إستراتيجي، وتفتقر إلى التخطيط السليم، ومعظم أنشطتها 

 قصيرة األمد، وتتسم باالستجابة لردود الفعل ... وهذا بحد ذاته كارثة".
 

مؤسسات  بالجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الكويت. فقد ضغطتعن نقد ذاتي يتعلق  مثال ينم ُذكر
 "افتقرت بمجرد أن نجحت في ذلكلسنوات طويلة من أجل إيصال النساء إلى البرلمان، لكنها  المجتمع المدني

إلى رؤية أو خطة جديدة". وضاعف ذلك عدم وجود اهتمام من وسائل اإلعالم في تغطية القضايا المتعلقة 
أنهم لم يسهموا في القدرات عنى  في نقصالاإلنسان محليا . وقد أدرك المشاركون من المجتمع المدني أن  بحقوق

إلى هيئات معاهدات حقوق  التقارير سحبتأخير  الحكومات من" تفلت ممارسة الضغط الالزم كي "ال
جراءات الخاصة، وهلم جرا. اإلنسان،وعدم االستجابة بشكل عام من دول المجلس لالستبيانات التي ترسلها اإل

وكان هنالك قدر من التفاؤل بأن هذا سيتغير، وأن االستعراض الدوري الشامل قد أعطى قوة دافعة للمجتمع 
في السنوات األخيرة"، بتنظيم أكثر تنسيقا  وتوحدا  لمشاركة مستمرة المدني في عدد من الدول ل"قطع شوط طويل 

 ن. مع اإلجراءات الدولية لحقوق اإلنسا
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 وعي الرأي العام وحقوق اإلنسان
 

لم أن الرأي العام في دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن مؤيدا  لحقوق اإلنسان، أو  علىاألخيرة  المناقشة تدل
. وقد ضرب أحد المشاركين مثال  كيف أن الناس ها، أو غير مبال بدراية كافية بقضايا حقوق اإلنسانيكن على 

 بشأن تلقيهم مخالفات مرورية.  للتظلمالوطنية لحقوق اإلنسان  إلى المؤسسةيأتون  واكان
 

العام بشأن قضايا حقوق اإلنسان. وغياب الدعم الشعبي  للرأيلكن لم يشر إي من المشاركين إلى أية بيانات 
أو الكلفة االقتصادية التي تترتب على ثقافية والتقليدية بين المواطنين، أساليب الحياة الدينية واليدعمه انتشار 

وقد ذكر المشاركون من اتفاقيات حقوق اإلنسان، وخصوصا  تلك المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.  تنفيذ
لم يقتصر فقط على الرجال. فكثير  المجتمع المدني أن المتعرضين على حق المرأة في منح الجنسية ألطفالها

وقال أحد  َا، مما يجعل الجهود المبذولة في هذا اإلطار أكثر صعوبة. من النساء اعترضن على ذلك أيض
ه إلى مجلس سحبالتي ت ،المشاركين معلقا  "القرار المتعلق بالتصديق على معاهدة حقوق إنسان يبدأ من الوزارة

ن كان لكالطلب على التصديق ال يبدأ من الشعب." هكذا، ه إلى صاحب الجاللة. و سحبقوم بوالذي يالوزراء، 
هنالك تلميحات بأن هذا آخذ في التغيير. "فحركة الربيع العربي، وحركات االحتجاج، والدراسة المعمقة للقانون 
... واألمور تتحسن يوما  بعد يوم، وحتى الوعي بشأن حقوق اإلنسان يتغير. والصورة الكلية تتسم بالدينامية 

ذا توحد المجتمع المدني، فإن الحواإليجابية ...  كومة ستستجيب دوما  بشكل إيجابي للمطالبات المتعلقة بحقوق وا 
 اإلنسان. 
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سياسة موحدة في مجلس التعاون الخليجي بشان 

 معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؟

 
إلى سياسة تسعى إلى توحيد إجراء المصادقة على تفتقر دول مجلس التعاون الخليجي تجدر اإلشارة إلى أن 

وفق معايير األمم المتحدة. فمكتب حقوق اإلنسان التابع لمجلس التعاون  وتنفيذهامعاهدات حقوق اإلنسان 
، وهو في طور بناء قدرات موظفيه، ويركز حاليا  على التدريب الداخلي 3100الخليجي لم يتأسس سوى في عام 

 لموظفيه وأعضائه. 
 

 –على مستوى وزارات الخارجية  –أن المرة الوحيدة التي نسقت فيها دول مجلس التعاون الخليجي  تم اإلشارة إلى
التصديق على اتفاقية حقوق الطفل. فجميع دول مجلس التعاون  كان عندجهودها تجاه معاهدة لحقوق اإلنسان 

، وذكر المشاركون أن التحفظات على 0997و  0990الخليجي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ما بين 
االتفاقية جاءت أيضا  عن طريق التنسيق بين دول المجلس. فبخالف هذه االتفاقية تبعت الدول مسارات منفصلة 

معاهدات حقوق اإلنسان األخرى. التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  في تصديقها على
تصديق الكويت على االتفاقية سينشر قريبا  في الجريدة الرسمية( يظهر أن دول المجلس ربما تتفق جميع الدول )

 على التصديق من دون أية جهود رسمية لتنسيق اإلجراء.
 

انت دول المجلس تتابع بعضها بعضا  فيما يتعلق بالمعاهدات التي تصادق عليها، أفاد وردا  على سؤال عّما إذا ك
معظم المشاركين بأن جميع الدول تتبع مسارات منفصلة في عملية التصديق، أو أن التأثير الدولي ال يقتصر 

ديق على معاهدات على هذا النحو. االتجاهات العامة بين جميع دول الخليج للتصعلى مجلس التعاون الخليجي 
حقوق اإلنسان، والتشجيع على التصديق من المحافل العالمية مثل االستعراض الدوري الشامل، فضال  عن 

جميعها كمحفزات للنظر في التصديق على المعاهدات.  ذكرتاالتجاهات السائدة في البالد العربية واإلسالمية 
وهذا أوحى بأن تصديق الكويت والبحرين على العهدين 
الدوليين لن يلعب، بحد ذاته، دورا  ملحوظا  فيما إذا 
ستقوم دول أخرى بالتصديق على هاتين المعاهدتين في 
المستقبل. وقد ذكر، على سبيل المثال، أن ُعمان "في 
الطريق الصحيح نحو التصديق" منذ االستعراض الدوري 

 الشامل. 
 

في البلدان  السائدة أصبح التأثير المختلط لالتجاهات
اإلسالمية األخرى أكثر وضوحا  عندما ركزت المناقشات 
على التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان المستندة 
إلى الشريعة. ففي حين أبدت بعض الدول تحفظات عامة على المعاهدة استنادا  إلى الشريعة، أبدت دوال  أخرى 

شخصية أو القوانين الخاصة بالتبني. كما أشير تحفظات محدودة على أحكام معينة استنادا  إلى قوانين األحوال ال
 متفاوتةأو إعادة صياغة التحفظات في العالم اإلسالمي كان لها مستويات  سحبأيضا  أن التوجهات المتعلقة ب

وفي حين أنه بالنسبة إلى بعض الدول إجراءات صياغة التحفظات في من التأثير في مجلس التعاون الخليجي. 
العالم، المغرب على سبيل المثال، شجعت الجهات الرائدة في مجال حقوق اإلنسان في الوزارات أجزاء أخرى من 

التحفظات العامة، حتى لو  سحبالحكومية، بينما في دول أخرى، ذكر ممثلو القطاع الحكومي أن الدعوة ل
 نوقشت في اجتماعات مغلقة، لم تجد الدعم الكافي. 
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 االستنتاجات

 
: معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تنفيذاللتين عقدتا بعنوان: من التصديق إلى ال ناقشت ورشتي العمل

ودول مجلس التعاون الخليجي، بمزيد من التفصيل إجراءات التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان في دول 
 معاهدات جديدة في المستقبل.  وتنفيذمجلس التعاون، والتحديات المتعلقة بتصديق 

 
أعضاء من المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،  جرت معهرت المناقشات التي وقد أظ

معاهدات األمم المتحدة لحقوق  معدول مجلس التعاون الخليجي  تعاملوممثلين عن القطاع الحكومي، أن 
سمات مشتركة مع أجزاء أخرى من العالم، وسمات فريدة من نوعها سواء على مستوى مجلس يحمل اإلنسان 

 التعاون الخليجي ككل، أو على مستوى كل دولة على حدة. 
 

التصديقات المبكرة على معاهدات حقوق اإلنسان أن دول أظهرت فيما يتعلق بأوجه الشبه مع االتجاهات الدولية، 
 ،وهي تضع الدوافع الدولية في اعتبارهاعلى المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ت صدقمجلس التعاون الخليجي 
األمم المتحدة  على أهمية معاهدات يقدم أدلة إضافية "إشارات دولية". وهذا االستنتاج وأن هذه اإلجراءات تمثل 

 باعتبارها إشارات على التكامل الدولي.
 

معاهدات حقوق  التحفظات على وراءتمثلت في المحددات المحلية  تانالورشأحد النتائج الفريدة التي خرجت بها 
ففي حين أن الحكمة الشائعة بشأن التحفظات العامة على معاهدات حقوق اإلنسان تقول أن مثل هذه اإلنسان. 
المناقشات التي دارت خالل ورشتي العمل أن التحفظات التصديق الساخر، أظهرت  على دليال   تمثلالتحفظات 

وظفت إلى حد كبير لتحييد ردود الفعل المعارضة محليا  في دول المجلس، والتي تتكون بشكل أساسي من النخب 
ال تشكل بحد ذاتها مؤشرا  على موقف مضمونه "عدم  –التحفظات العامة حتى  –المحافظة. وهذا يوحي بأن 

ن  يذتنفوجود إرادة ل معاهدات حقوق اإلنسان هي عملية حيوية، وخاضعة  تنفيذمعاهدات حقوق اإلنسان"، وا 
 للتفاوض بين القوى المتنافسة داخل الدولة. 

 
 تنفيذهناك نمط عام سائد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في تطوير القدرات المؤسسية لتيسير 

في وضع البرامج، سلطات ؤسسات حقوق اإلنسان لديها قدرات محدودة معاهدات حقوق اإلنسان محليا . إال أن م
ضيقة في تغيير السياسات. في المقابل، تّمن معظم المشاركين  الدور المهم للوزراء أو الشخصيات الهامة في 
 مجال حقوق اإلنسان )التي ال تخشى من الضغط بشان هذه المسائل( بوصفهم عوامل رئيسية لتغيير السياسات.

 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 

 

 
 
 

 
 

النقص العام في اإلشراف القضائي على سياسات حقوق اإلنسان شهادة إضافية على أهمية المبادرات التي 
تقودها اإلدارات التنفيذية في إعمال قوانين حقوق اإلنسان، مما يؤكد مرة أخرى على أهمية الوزارات والجهات 

ف متزايد بدور الجهات الفاعلة غير الرائدة في مجال حقوق اإلنسان في هذا اإلطار. كما كان هناك اعترا
المتصل باآلثار المحلية الناجمة عن التصديق على معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. إال أن الحكومية 

 . والتنفيذهذه الجهات واجهت عقبات في سعيها للحصول على صوت أقوى في إجراءات التصديق 
 

مساهمة آلية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في إعمال حقوق  مدى وقد ختم المشاركون نقاشاتهم بالتأمل في
اإلنسان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان هنالك دعوة لألمم المتحدة بأن تلعب دورا  أكبر في هذا 

تسبب غالبا  ما ت "التشهير"أن استراتيجيات قد أعرب المشاركون من القطاع الحكومي، بشكل محدد، اإلطار. و 
 دود فعل عنيفة في المنطقة، وأن على األمم المتحدة أن تكون "ممكنة" ال "منفذة" في المنطقة.بر 
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ملحق أ: التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان 

 في مجلس التعاون الخليجي 

 
 
 

 ICCPR 
None to 
ICCPR 
OP1 

ICESCR 
None to 
ICESCR 

OP 

CRC CERD CEDAW 
None to 
CEDAW 

OP 

CRPD CAT 
None to 
CAT OP 

None 
to 

MWC,  
CED 

  6/3/98 22/11/11 18/6/02 27/3/90 13/2/92 27/9/07 20/9/06 البحرين
  8/3/96  2/9/94 15/10/68 21/10/91 21/5/96 21/5/96 الكويت
   6/1/09 7/2/06 1/1/03 9/12/96   عمان
  11/1/00 13/5/08 29/4/09 22/7/76 3/4/95   قطر

  23/9/97 19/3/10 7/9/00 23/9/97 26/1/96   السعودية
  19/9/12 24/6/08 6/10/04 20/6/74 3/1/97   اإلمارات

 


