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ق ة
 -1تؤك ــد دول ــة قط ــر يف مس ــتهل ه ــذا التقري ــر ال ــدوري الثال ــث والراب ــع املش ــرت ح ــول تنفي ــذ
اتفاقية حقـوق الطفـل حرصـها علـ الوفـاء بالتزاماهتـا جتـاه مجيـع االتفاقيـات الدوليـة الـي انضـم
إليهــا ،مبــا يف ذل ـ اتفاقيــة حقــوق الطفــل ماصــة .ومــن منطلــا الت ـزام الدولــة بتقــدم تقــارير عــن
التدابري الي اعتمدهتا إلنفـاذ احلقـوق املعـرت هبـا يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف غضـون سـنتن مـن
بدء نفاذها بالنسبة للدولة الطر املعنية ،وبعد ذلـ مـرة كـل مخـس سـنوات ،قـدم دولـة قطـر
تقريرهــا األويل واألول حــول تنفيــذ االتفاقيــة يف تش ـرين األول/أكتــوبر مــن عــام  ،1999وناقشــت
جلنة حقوق الطفل وأصدرت مالحظاهتا اخلتامية بشأن يف تشرين األول/أكتوبر من عـام 2001
) .(CRC/C/15/Add.163وناقش ـ ـ ـ ـ اللجنـ ـ ـ ــة بعـ ـ ـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ التقريـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدوري الثـ ـ ـ ــاين لقطـ ـ ـ ــر يف
جلس ــتيها  1446و 1447املعق ــودتن يف  29أيل ــول/س ــبتمرب  ،2009واعتم ــدت مالحظاهت ــا
اخلتامي ـ ــة يف جلس ـ ــتها  1453املعق ـ ــودة يف  2تشـ ـ ـرين األول/أكت ـ ــوبر  2009وأص ـ ــدرهتا يف 14
تشرين األول /أكتوبر .)CRC/C/QAT/CO/2( 2009
 -2وقام جلنـة حقـوق الطفـل يف األثنـاء مبناقشـة كـل مـن التقريـر األويل الـذي قدمتـ دولـة
قطــر يف مــا يتصــل بــالربوتوكول االمتيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــا ببيــع األطفــال ،وبغــاء
األطف ـ ـ ـ ــال ،واس ـ ـ ـ ــتغالل األطف ـ ـ ـ ــال يف املـ ـ ـ ـ ـواد اإلباحي ـ ـ ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ـ ـ يف حزيـ ـ ـ ـ ـران/يوني ـ ـ ـ ــو 2006
) ،(CRC/OPSC/QAT/CO/1والتقري ــر األويل ال ــذي قدمتـ ـ دول ــة قط ــر يف م ــا يتص ــل ب ــالربوتوكول
االمتي ــاري لالتفاقي ــة املتعل ــا بإشـ ـرا األطف ــال يف النزاع ــات املسـ ـل،حة ،وذلـ ـ يف تشـ ـرين األول/
أكتوبر .(CRC/OPAC/QAT/CO/1) 2007
 -3وبناء علي  ،وطب اقا لتوصيات جلنة حقوق الطفل املتضـمنة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة املشـار
إليهــا أعــاله ،والصــادرة عق ـ مناقشــة التقريــر الــدوري الثــاين لدولــة قطــر ،حــول اتفاقيــة حقــوق
الطفــل (انظــر الوثيقــة  ،CRC/C/QAT/CO/2الفقرتــان  77و" ،)78تقــدم حكومــة دولــة قطــر إىل
اللجنة تقريرهـا الـدوري الثالـث والرابـع املشـرت والـذي يرصـد التقـدم الـذي أحرزتـ الدولـة يف جمـال
املخصصـة ،واألنظمـة والسياسـات والـربام واالسـرتاتيجيات
التدابري واإلجراءات املت،خذة ،واملوارد
،
املسـ ــتحدثة يف إنفـ ــاذ االتفاقيـ ــة ،فض ـ ـالا عـ ــن التـ ــدابري واإلج ـ ـراءات وال ـ ـربام املسـ ــتحدثة لتنفيـ ــذ
الربوتوكـولن االمتيــار ْين لالتفاقيــة املتعل،قـ ْـن ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف
املواد اإلباحية ،وبإشرا األطفال يف النزاعات املسلحة ."...

ن جية إع اد اللق
ُ -4و ِضـع هــذا التقريــر وفــا املبــادئ التوجيهيــة املتعل،قـة بصــورة ومضــمون التقــارير الدوريــة الــي
يتعن عل الدول األطرا تقدميها وفقـ ا للفقـرة (1ب) مـن املـادة  44مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل
،
الي اعتمدهتا جلنة حقـوق الطفـل يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـن ( 13أيلـول/سـبتمرب  1 -تشـرين
األول/أكتوبر .)CRC/C/58/Rev.2( .)2010
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 -5وقد أصدر جملس الوزراء املوق،ر يف اجتماع العادي رقم ( )18لعام  2012الـذي ُع ِقـد
بتاريخ 2012/5/9م ،قرارا بتشكيل جلنـة وطنيـة إلعـداد تقريـر دولـة قطـر الثالـث والرابـع املشـرت
حــول تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل برئاســة اجمللــس األعلـ لشــؤون األســرة وعضــوية جهــات معنيــة
أمرى بالدولة.
 -6وتنفيذاَ لقرار جملس الـوزراء بشـأن تشـكيل اللجنـة الوطنيـة أصـدر اجمللـس األعلـ لشـؤون
األسرة القرار رقم ( )5لسنة  2012بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ختتص بإعداد تقرير دولة قطر
الثالث والرابع املشرت حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
 -7يف هــذا اإلطــار مت وضــع نظــام عمــل للجنــة كمــا مت إعــداد مطــة متكاملــة متاشــيا مــع
املب ــادئ التوجيهي ــة املتعلق ــة بص ــورة ومض ــمون التق ــارير الدوري ــة ال ــي يتع ــن عل ـ ال ــدول األط ـرا
تقدميها ،والي اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل واملشار إليهـا أعـاله ( .)CRC/C/58/Rev.2وتوصـيات
اللجنة الدولية يف التقرير الدوري الثاين لدولة قطر.
 -8مت تشــكيل جلــان فرعيــة مــن ممثلــي القطاعــات احلكوميــة واألهليــة ذات العالقــة بــالتقرير،
وال ــذين ميث،ل ــون تلـ ـ القطاع ــات متث ــيالا رمسيـ ـا باللجن ــة ،حي ــث ُو،زعـ ـ املس ــؤوليات وامله ــام علـ ـ
األعضاء حس احملاور الواردة يف اخلطة.
 -9كمــا مت تشــكيل جلنــة للصــياغة ،حيــث قامـ اللجنــة بصــياغة التقريــر علـ عــدة مراحــل
حرصا عل حتكيم شـركاء اجمللـس األعلـ لشـؤون األسـرة ملضـمون مـن مـالل عرضـ علـ اخلـرباء
وفريا الشركاء من اللجـان الفرعيـة املـذكورة أعـاله ،ومت علـ هـذا األسـاس إدمـال عـدة تعـديالت
وفا مرئيات وإضافات وتصويبات هذه اجلهات ،وإصدار املسودة املع ،دلة للتقرير.
 -10وبع ـ ــد مناقش ـ ــة املس ـ ــودة املع ،دل ـ ــة م ـ ــالل اجتماع ـ ــات اللجن ـ ــة ومراجع ـ ــة م ـ ــا مت تعديل ـ ـ ،
أو إضافت للتقرير النهائيُ ،رفـع إىل اجلهـات العليـا املسـؤولة يف الدولـة وأ ُِمـذت موافقتهـا إلصـداره
يف نسخت النهائية وطباعت  ،مث مت تقدمي إىل اللجنة الدولية يف تارخي احمل ،دد.
 -11وق ــد حرصـ ـ اللجن ــة عل ـ جع ــل التقري ــر ال ــدوري الثال ــث والراب ــع املش ــرت لدول ــة قط ــر
اس ــتمرارا للحـ ـوار البن،ــاء م ــع اللجن ــة الدولي ــة حلق ــوق الطف ــل بش ــأن تنفي ــذ االتفاقي ــة والربوتوكـ ـو ْلن
االمتيـ ــار ْين لالتفاقيـ ــة ،آمـ ــذةا يف االعتبـ ــار كـ ــون هـ ــذا التقريـ ــر هـ ــو تقريـ ــر متابعـ ــة تنفيـ ــذ ،وفق ـ ـ ا
للفقرة ( )3من املادة ( )44من االتفاقية .وعلي مت تفادي تكرار املعلومات الي سبا لدولة قطـر
تفصيلها يف ك ،ـل مـن التقريـرين األول والثـاين حبيـث يكتفـي هـذا التقريـر باإلشـارة أو اإلحالـة علـ
املعلومات الي سبا تفصيلها وإىل التغيريات الي حدث أثناء الفرتة الي يشملها هذا التقرير.
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الوثيقة اوس سية ال رل كة
أفالا -عرو ت أس سية عد دفلة قط
(أ) ال وقا الجغ الي فاللض س
 -12دولة قطر شب جزيرة تقع يف منتصـف اخلـ السـاحلي الغـري للخلـي العـري بـن مطـي
العرض  26 ،10 ،24 ،27مشاالا ومطي الطول  51 ،40 ،50 ،45شرق ا ،ومتتـد شـب جزيـرة
قـطر مشـاالا لتغـطي مساحة قدرها  11،521كيلومرتا مربع ا .وتشتمل الدولة عل عدد من اجلزر
والسالســل الصــخرية وامليــاه الضــحلة الواقعــة عل ـ الســاحل مــن أشــهرها جــزر حــالول ،ش ـراعوه،
واألســحاط ،والبش ـريية والعاليــة والســافلية .ويبل ـ طــول شــب اجلزيــرة القطريــة ( )185كيلــو م ـرتا
وعرضـ ــها ( )85كيلـ ــو م ـ ـرتا ،وحتـ ــي بغالبيتهـ ــا ميـ ــاه اخللـ ــي العـ ــري يف حـ ــن تفصـ ــلها احلـ ــدود
الربيــة البالغــة حنــو ( )60كيلــو م ـرتا عــن اململكــة العربيــة الســعودية ،وتقــع دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة شــرق الدولــة .ومتتــد امليــاه اإلقليميــة القطريــة إىل حنــو ( )95مــيالا حبري ـا يف عــرض البحــر
باجتاه الشرق وحوايل ( )51ميالا حبريا باجتاه الشمال يف اخللي العري مبساحة وقـدرها 10500
كيلو مرتا مربع ا.
 -13تتكون أراضي دولة قطر من سطح صخري منبس مع بعض اهلضاب والتالل الكلسية
يف منطقـة دمــان يف الغــرب ومنطقــة جبــل فــويرط يف الشـمال ،وميتــاز هــذا الســطح بكثــرة األمـوار
واخللجــان واألح ـواض واملنخفضــات الــي يطلــا عليهــا (الروضــات) وتتواجــد يف منــاطا الشــمال
والوس الي تعترب بدورها من أمص األراضي الي تكثر فيها النباتات الطبيعية.
(ب) السك ا
 -14يبل إمجايل عدد سكان دولـة قطـر ،حسـبما هـو عليـ يف  31مـايو  2013مـا جمموعـ
( )1،963،124نس ــم  ،يتوزع ــون إىل )1،451،674( :ذك ــور ،أي م ــا نس ــبت ()%73.94
و( )511،450إناث ،أي مـا نسـبت ( ،)%26.05ويرجـع السـب يف زيـادة أعـداد الـذكور إىل
أن معظم سكان الدولة من العمالة الوافدة الي يشكل الذكور النسبة األكرب منها.
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شكل بياين ()1
وضح ال م السك ني إل

لي السك ا حس لئ ت الع فالجنس لع م 2011

املصدر :موقع جهاز اإلحصاء لدولة قطر.http://www.qsa.gov.qa/ar/ ،

 -15يدين القطريون بالدين اإلسالمي ،والغالبية العظمـ مـن السـكان مـن أهـل السـنة .كمـا
توجـد ديانـات أمـرى ،حيـث تسـتقبل دولـة قطـر كـل عـام أعـدادا كبـرية مـن القـوى العاملـة لتلبيــة
احتياجات مططها التنموية الطموحة عل امتال مسـتوياهتا وختصصـاهتا ،حـى بـات الوافـدون
يشـ ــكلون أكثـ ــر مـ ــن أربعـ ــة أمخـ ــاس سـ ــكان الدولـ ــة ،ويـ ــأي هـ ــؤالء مـ ــن بقـ ــا األرض املختلفـ ــة،
ويتعايشون جنبا إىل جن بأدياهنم وثقافاهتم وأمناط حياهتم املتنوعة .ولقد بين التجربـة القطريـة
أن النسبة العالية للوافدين ،والتنو الكبري يف جنسياهتم وأدياهنم وثقافاهتم ،ال تشكل عائقـا أمـام
التعايش اإلجياي بن خمتلف مكونات اجملتمع ،حـى صـار اجملتمـع القطـري يشـكل منوذجـ ا للعـيش
املشرت بن الناس من خمتلف املعتقدات والثقافات.

(ج) ال ؤش ات اال ل عية فاالقلص د ة
 -16تب ــن أح ــدث اإلحص ــائيات ب ــأن دول ــة قط ــر تش ــهد مرحل ــة متمي ــزة م ــن تارخيه ــا تتمث ــل يف
مضيها قدما حنو تنمية كاملة وشاملة ،بل ومتسارعة ،لينت عن ذلـ تسـجيل دولـة قطـر ملعـدالت
منــو وانتعــا اقتصــادي مل تشــهدها مــن قبــل ،حيــث تصــاعد منــو النــات احمللــي اإلمجــايل باألســعار
الثابت ــة مبع ــدل بل ـ ـ  %3،9م ــالل الرب ــع الثال ــث لع ــام  .2012يض ــا إىل ه ــذا تزاي ــد اإلنف ــاق
احلكــومي العــام ،حيــث ســجل ميزانيــة الدولــة زيــادة مــن  95مليــار لاير تقريبـا يف 2010-2009
إىل  127.5مليــار لاير يف  .2011-2010وتعــد دولــة قطــر واحــدة مــن أكثــر بلــدان العــامل متتع ـا
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مبستوى تنمية مرتفع ،حيث احتل الرتتي ( )36يف تقريـر التنميـة البشـرية الـدويل لعـام 2013
الصادر عن برنام األمم املتحدة اإلمنائي بعد أن كان ترتيبها ( )37يف العام السـابا .وقـد أبـرز
التقريــر التطــور الكبــري الــذي شــهدت دولــة قطــر يف كافــة جوانـ التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية
والصحية والنات احمللي ،حيث ارتفع متوس العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة مـن  76.0عـام 2010
إىل  78.4لعـ ــام  ،2011كم ـ ــا ارتفـ ــع متوس ـ ـ نص ـ ــي الفـ ــرد م ـ ــن الـ ــدمل الق ـ ــومي اإلمج ـ ــايل
ليصبح  82.978دوالر لعام  2011مقارنة بـ  79.426لعام  .2010حترص دولـة قطـر علـ
تقييم ما توصل إليـ مـن حتقيـا لألهـدا اإلمنائيـة لأللفيـة ،حيـث أصـدرت أربعـة تقـارير ،كـان
آمرهــا يف شــهر ديســمرب مــن عــام  .2012وقــد بــن التقريــر بــأن دولــة قطــر قــد حقق ـ بالفعــل
معظم األهـدا اإلمنائيـة لأللفيـة ،وحققـ تقـدم ا ملموسـ ا يف األهـدا املتبقيـة .وفيمـا يلـي أهـم
نتائ التقرير الرابع:

GE.16-10710

-

بلغـ نســبة العــاملن إىل إمجــايل الســكان  %75عــام  ،2011بعــد أن كان ـ
ال تتجاوز  %60عام .2004

-

بلـ ـ مع ــدل القي ــد الص ــايف يف التعل ــيم االبت ــدائي لع ــام  2011حـ ـوايل %91.3
للذكور و %92.1لإلناث.

-

بل معدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة لـدى اإلنـاث والـذكور الـذين تـرتاو أعمـارهم
بن  24-15سنة  %98.7لإلناث و %97.6للذكور عام .2011

-

بلغ ـ نســبة اإلنــاث إىل الــذكور ملــن يلمــون بــالقراءة والكتابــة يف الفئــة العمريــة
( %101 )24-15عام .2011

-

ارتفع ـ معــدالت مشــاركة امل ـرأة القطريــة يف القــوى العاملــة القطريــة مــن %30
عام  2001إىل  %35عام .2011

-

اخنفض معدالت وفيات األطفـال الرضـع لكـل  1،000مولـود حـي مـن 8.2
حالة وفاة عام  2005إىل  7.4حالة عام .2011

-

اخنفض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة من  10.4يف كـل 1000
مولود حي عام  2005إىل  8.8يف كل  1000مولود حي عام .2011

-

بلغ ـ نس ــبة األطف ــال الب ــالغن م ــن العم ــر س ــنة واح ــدة وحمص ــنن ض ــد احلص ــبة
 %100عام .2011

-

اخنفــض معــدل وفيــات األمهــات القطريــات أثنــاء احلمــل والــوالدة مــن ( )16حالــة
وفاة عام  2005إىل (صفر) حالة وفاة لكل مائة ألف والدة حية عام .2011

-

اخنفضـ معــدالت اخلصــوبة الكليــة للنســاء القطريــات مــن ( )3.9عــام 2005
إىل ( )3.4طفل عام .2011
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-

اخنف ـ ــض مع ـ ــدل ال ـ ــوالدات ب ـ ــن القطري ـ ــات يف الفئ ـ ــة العمري ـ ــة ( )19-15م ـ ــن
( )10.5يف األلف عام  2005إىل ( )8.3عام .2011

-

بلغ ـ ـ نسـ ــبة الـ ــوالدات الـ ــي جتـ ــرى حت ـ ـ إش ـ ـرا امتصاصـ ــيي الصـ ــحة ذوي
املهارات  %100عام .2011

-

بلغ نسبة النساء احلوامل الالي قمن بزيارة واحدة يف األقل مالل فـرتة احلمـل
( )%100بن عامي .2011–2000

-

مل تســجل أيــة حالــة إصــابة بفــريوس نقــص املناعــة يف الفئــة العمريــة ()24-15
عام 2010

-

اخنفض معدالت اإلصابة مبرض املالريا إىل أقل من ( )10حاالت عام 1995
وإىل حنو حالتن لكل  10.000نسمة عام .2010

-

بلغ ـ نســبة الســكان الــذين يســتخدمون مصــادر ميــاه للشــرب حمســنة %100
عام .2011

-

بلغ نسبة السكان الذين يستخدمون مرافا صحية حمسنة  %100عام .2011

-

بلـ إمجــايل املســاعدات واملعونــات اإلمنائيــة املقدمــة مــالل الفــرتة ()2011-2005
حنــو اكثــر ( )2.5مليــار دوالر أمريكــي ،ومبتوس ـ ســنوي قــدره ( )364مليــون
دوالر وشــكل هــذه املســاعدات واملعونــات مــا نســبت ( )%0.54مــن النــات
احمللي اإلمجايل للدولة وذل عام .2011

ث ني ا -ال يكل ال سلو فالسي سي فالق نوني لر فلة
(أ) ال سلو ال ائم ل فلة قط
 -17حتقيق ا ألهدا استكمال أسباب احلكم الدميقراطي ،صدر الدسـتور الـدائم لدولـة قطـر
عــام  2004بعــد اســتفتاء الشــع القطــري علي ـ  ،وذل ـ إلرســاء الــدعائم األساســية للمجتمــع
وجتس ــيد املش ــاركة الش ــعبية يف اخت ــاذ القـ ـرار .يتض ــمن الدس ــتور املك ــون م ــن  150م ــادة املب ــادئ
املوجهــة لسياســة الدولــة واألســس اجلوهريــة ملمارســة الســلطة مبــا يف ذل ـ  :التأكيــد عل ـ مبــادئ
فصل السلطات ،وسيادة حكم القانون واستقالل القضاء ،وكفالة احلقوق واحلريات األساسية
 -18وقــد أكــد الدســتور يف البــاب األول من ـ  ،واخلــاص ب ـ "الدولــة وأُســس احلكــم" بــأن ديــن
الدولة هو اإلسالم وأن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لتشريعاهتا.
 -19كمــا أكــد الدســتور يف البــاب الثــاين من ـ  ،واخلــاص ب ـ "املقومــات األساســية للمجتمــع"،
عل ـ أن اجملتم ــع القط ــري يق ــوم علـ ـ دعام ــات الع ــدل ،واإلحس ــان ،واحلري ــة واملس ــاواة ،ومك ــارم
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األمالق .وقد ألق الدستور عل عاتا الدولة صيانة هذه الـدعامات وكفالـة األمـن واالسـتقرار،
وتكــافؤ الفــرص بــن امل ـواطنن ،والتضــامن واإلمــاء بيــنهم .وأبــرز الدســتور دور األســرة باعتبارهــا
أســاس اجملتمــع ،قوامهــا الــدين واألمــالق وحـ الــوطن ،وحــدد واجـ الدولــة حنوهــا ،كمــا اهــتم
بالنشء وأوج صيانت من أسباب الفساد ومحايت من االستغالل ووقايت من شر اإلمهال البدين
والعقلي والروحي وتوفري الظرو املناسبة لتنمية ملكات .
 -20وأف ــرد الدسـ ــتور باب ـ ـ الثال ــث للحقـ ــوق واحلريـ ــات األساس ــية حيـ ــث أكـ ــد أن امل ـ ـواطنن
متسـاوون يف احلقـوق والواجبــات العامـة أمــام القـانون ،ال متييــز بيـنهم يف ذلـ بسـب اجلــنس ،أو
األصل ،أو اللغة ،أو الدين.
 -21أما فيمـا يتعلـا بالسياسـة اخلارجيـة فقـد أشـار الدسـتور إىل أن السياسـة اخلارجيـة للدولـة
هتتــدي مببــادئ توطيــد الســلم واألمــن الــدولين ،واحـرتام حقــوق اإلنســان ،ونبــذ العنــف واســتخدام
القوة ،وتشجيع فض املنازعات الدولية بالطرق السلمية ،والتعاون مع األمم احملبة للسالم.

(ب) تنظيم السرط ت
 -22املبــدأ األساســي لتنظــيم الســلطات يف دولــة قطــر هــو أن الشــع مصــدر الســلطات الــي
ميارسها وفق ا ألحكام الدستور .ويقوم نظام احلكم عل أساس مبـدأ الفصـل بـن السـلطات ،مـع
تعاوهنا عل الوج املبن .ويتوىل جملس الشورى السلطة التشريعية ،أما السلطة التنفيذية ،فيتوالها
أمري البالد ،ويعاون يف ذل جملس الوزراء ،أما السلطة القضائية ،فتتوالها احملاكم.
 -23وق ــد أف ــرد الدس ــتور باب ـ الراب ــع لتنظ ــيم الس ــلطات ،وفيم ــا يل ــي م ــوجز أله ــم م ــا ورد يف
هذا الباب:
ألف -او ي
 -24أمري البالد هو رئيس الدولة ،ذات مصونة ،واحرتام واج  ،وهو القائد األعلـ للقـوات
املســلحة ،وميثــل الدولــة يف الــدامل واخلــار  ،ويف مجيــع العالقــات الدوليــة .كمــا أنـ خيــتص بــإبرام
املعاهدات واالتفاقيات مبرسوم ،ويبلغها جمللس الشورى حبيث تكون هلا قوة القانون بعد التصديا
عليها ،ونشرها يف اجلريدة الرمسية.
 -25ويباشر األمري رسم السياسة العامة للدولة مبعاونة جملس الوزراء ،واملصادقة عل القوانن
وإصــدارها ،وإنشــاء وتنظــيم الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة األمــرى وتعيــن امتصاصــاهتا ،وإنشــاء
وتنظ ــيم األجه ــزة ال ــي تعين ـ ب ــالرأي واملش ــورة عل ـ توجي ـ السياس ــات العلي ــا للدول ــة ،واإلش ـرا
عليها ،وتعين امتصاصاهتا ،وغريها من االمتصاصات الي نظمها الدستور أو القانون.
ء -السرطة اللر عية
 -26وفقـ ا ألحكـام الدسـتور فـإن جملـس الشـورى يتـوىل سـلطة التشـريع ،وإقـرار املوازنـة العامـة،
وممارسـة الرقابـة علـ السـلطة التنفيذيـة .فوفقـ ا للمـادة ( )77فـإن الدســتور الـدائم مل يأمـذ بفكــرة
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وج ــود جملس ــن أح ــدمها منتخـ ـ واآلم ــر مع ــن وإمن ــا أم ــذ خبي ــار جمل ــس واح ــد يض ــم املنتخب ــن
واملعين ــن عل ـ أن يك ــون للمنتخب ــن أغلبي ــة واض ــحة .ووفق ــا للم ــادة ( )77ف ــإن جمل ــس الش ــورى
يتكـون مــن مخســة وأربعــن عضـوا يــتم انتخــاب ثلثــيهم بــاالقرتا العـام الســري املباشــر ،ويعــن مســو
األمري الثلث الباقي.
يم -السرطة اللنفيا ة
 -27يقــوم جملــس الــوزراء مبعاونــة األمــري عل ـ أداء وممارســة ســلطات وفق ـا للدســتور وأحكــام
القانون .وتناط مبجلس الوزراء بصفت اهليئة التنفيذية العليا إدارة مجيع الشؤون الداملية واخلارجية
الي خيتص هبا وفق ا للدستور وأحكام القانون .ويتوىل اجمللس اقرتا القوانن واملراسـيم الـي تعـرض
علـ ـ جمل ــس الش ــورى ملناقش ــتها .ويف حال ــة املوافق ــة عليه ــا فإهن ــا ترف ــع لألم ــري للتص ــديا عليه ــا
وإصدارها وفقا ألحكام الدستور .كما يتـوىل جملـس الـوزراء اعتمـاد اللـوائح والقـرارات الـي تعـدها
الوزارات ،ويشر عل تنفيذ القوانن ،والرقابة العليـا علـ سـري النظـام احلكـومي املـايل واإلداري،
وغري ذل من االمتصاصات األمرى.
دا  -السرطة القض ئية
 -28تبــى الدســتور مبــدأ ســيادة القــانون ،حيــث نصـ املــادة ( )129علـ أن "ســيادة القــانون
أساس احلكم يف الدولـة .وشـر القضـاء ونزاهـة القضـاة وعـدهلم ضـمان للحقـوق واحلريـات" .كمـا
أكـ ،د يف املــادة ( )130علـ أن "الســلطة القضــائية مســتقلة وتتوالهــا احملــاكم علـ امــتال أنواعهــا
ودرجاهتا" ،ونص املـادة ( )131علـ أن "القضـاة مسـتقلون ،ال سـلطان علـيهم يف قضـائهم لغـري
القانون وال جيوز ألية جهة التدمل يف القضايا أو يف سري العدالة" .ونص املـادة ( )137علـ أن
"يكون للقضاء جملس أعل يشر عل سري العمـل يف احملـاكم واألجهـزة املعاونـة هلـا ويبـن القـانون
تشكيل وصالحيات وامتصاصات ".
 -29ووفقـا للقــانون رقــم ( )10لســنة  2003بشــأن الســلطة القضــائية ،فــإن احملــاكم يف دولــة
قطــر تتكــون مــن حمكمــة التمييــز وحمكمــة االســتئنا واحملكمــة االبتدائيــة .وأنشـ اجمللــس األعلـ
للقضــاء مبوج ـ املــادة ( )22مــن هــذا القــانون للعمــل عل ـ حتقيــا اســتقالل القضــاء .وحــددت
املادة ( )23امتصاصات اجمللس والي تتضمن إبداء الـرأي يف املسـائل املتعلقـة بالقضـاء ،ودراسـة
واق ـرتا التش ـريعات اخلاص ــة بتط ــوير النظ ــام القض ــائي ،وإب ــداء ال ـرأي يف تعي ــن القض ــاة وت ــرقيتهم
ونقلهم ونـدهبم وإحـالتهم إىل التقاعـد والنظـر يف التظلمـات املتعلقـة بشـؤون القضـاة حيـث يكـون
قرار اجمللس بشأهنا هنائي ا.
 -30كما أمذ الدستور القطري بفكرة الرقابة املركزيـة علـ دسـتورية القـوانن وهـو اجتـاه تتبنـاه
أغل الدساتري احلديثة ،إذ حيقا أهم صور التوازن ما بن السلطات .فاحملكمة الدستورية ختـتص
بالفصل يف سـائر املنازعـات املتعلقـة بدسـتورية القـوانن واللـوائح ،وذلـ مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءا
عل ـ دفــع اخلصــوم ،وأحكامهــا وقراراهتــا يف هــذا الشــأن تكــون هنائيــة غــري قابلــة للطعــن ،وملزمــة
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لكافة جهات الدولة .وتعزيزا ملبدأ استقالل القضاء أصدر املشر القانون رقم ( )7لسنة 2007
بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية .الذي جعل مـن إسـاءة اسـتعمال السـلطة سـببا ومـربرا إللغـاء
القرار اإلداري أو التعويض عن .
 -31وتعد النيابـة العامـة هيئـة قضـائية مسـتقلة تتـوىل الـدعوى العموميـة باسـم اجملتمـع وتشـر
عل ـ ش ــؤون الض ــب القض ــائي وتس ــهر عل ـ تطبي ــا الق ـوانن .وخت ــتص مبباش ــرة ال ــدعوى اجلنائي ــة
وحتريكهــا واختــاذ مجيــع اإلجـراءات والتــدابري املتعلقــة هبــا وفقـ ا للقــانون ،كمــا تتــوىل ممارســة ســلطي
التحقيا واالهتام.

ث ل ا -اإلج الع م لح ة فتعز ز حقوق اإلنس ا
(أ) الح ة ال سلو ة لحقوق اإلنس ا
 -32تبنـ القيـادة الرشـيدة لدولـة قطـر سياسـية اإلصـال الشـامل ،وحرصـ علـ أن يكـون
موضــو حقــوق اإلنســان يف صــل اإلصــال الدســتوري والسياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي
والثق ــايف ،حي ــث انعك ــس ه ــذا االهتم ــام يف تط ــوير وتقوي ــة البني ــة التحتي ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف
مس ــتوياهتا التش ـ ـريعية واملؤسس ــية .وق ــد أف ــرد الدس ــتور باب ـ ـ الثال ــث (امل ـ ـواد  )58-34للحق ــوق
واحلريات األساسية ،حيث تبى مبدأ التكاملية والتدامل والرتاب وعدم التجزئة للحقـوق ،فكفـل
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية عل حد سواء .ومـن ضـمن احلقـوق
والواجبات العامة الي كفلها الدستور ،عل سبيل املثال ال احلصر :املساواة أمام القانون ،وحظر
التمييز ،واحلرية الشخصية ،وجترم التعذي  ،وحرية الصـحافة والتعبـري ،وإنشـاء اجلمعيـات ،وحريـة
العبــادة ،واحلــا يف العمــل ،واحلــا يف التعلــيم .وقــد أكــد الدســتور عل ـ عــدم التضــييا عل ـ هــذه
احلقوق أو االنتقاص منها ،حبجة تنظيمها أو تعـديلها ،فنصـ املـادة ( )146علـ أنـ "ال جيـوز
تعــديل األحكــام اخلاصــة بــاحلقوق واحلريــات العامــة إال يف احلــدود الــي يكــون الغــرض منهــا مــنح
املزيد من الضمانات لصاحل املواطن".

(ب) الض ن ت الق نونية لحقوق

اإلنس ا:

 -33مت تعزيز احلقوق واحلريات األساسية الي كفلها الدستور من مـالل إصـدار جمموعـة مـن
التشريعات الوطنية ،ومنها عل سبيل املثال:
-
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القانون رقم ( )1لسنة  1994بشأن األحداث.
القانون رقم ( )38لسنة  1995بشأن الضمان االجتماعي.
القــانون رقــم ( )7لســنة  1996بشــأن تنظــيم العــال الطــي واخلــدمات الصــحية
يف الدامل وتعديالت .
القانون رقم ( )25لسنة  2001بشأن التعليم اإللزامي وتعديالت .
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القانون رقم ( )10لسنة  2003بإصدار قانون السلطة القضائية.
القانون رقم ( )2لسنة  2004بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة.
القانون رقم ( )11لسنة  2004بإصدار قانون العقوبات وتعديالت .
القانون رقم ( )12لسنة  2004بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة.
القانون رقم ( )14لسنة  2004بإصدار قانون العمل.
القانون رقم ( )18لسنة  2004بشأن االجتماعات العامة واملسريات.
القانون رقم ( )22لسنة  2004بإصدار القانون املدين.
القانون رقم ( )23لسنة  2004بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية.
القانون رقم ( )40لسنة  2004بشأن الوالية عل أموال القاصـرين .تضـمن مجلـة
من األحكام الي تكفل محاية أموال الطفل والرقابة عل تصرفات املسؤول عن .
ق ـ ـرار وزي ــر ش ــؤون اخلدم ــة املدني ــة واإلس ــكان رق ــم ( )15لس ــنة  2005بش ــأن
األعمال الي ال جيوز تشغيل األحداث فيها.
القانون رقم ( )22لسنة  2005حبظر جل وتشغيل وتدري وإشرا األطفال
يف سباق اهلجن.
القانون رقم ( )38لسنة  2005بشأن اجلنسية القطرية.
القانون رقم ( )21لسنة  2006بشأن املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام.
القانون رقم ( )22لسنة  2006بإصدار قانون األسرة.
القانون رقم ( )2لسنة  2007بنظام اإلسكان.
قـرار جملــس الــوزراء رقــم ( )17لســنة  2007بأولويــات وض ـواب االنتفــا بنظــام
اإلسكان.
قـرار جملــس الــوزراء رقــم ( )18لســنة  2007بأولويــات وض ـواب االنتفــا بنظــام
إسكان ذوي احلاجة (اإلسكان اجملاين).
القانون رقم ( )12لسنة  2008بإنشاء احملكمة الدستورية العليا.
القانون رقم ( )19لسنة  2008بتحديد دية املتوىف عن القتل اخلطأ.
القانون رقم ( )3لسنة  2009بتنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية.
الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )4لس ـ ــنة  2009بتنظ ـ ــيم دم ـ ــول وم ـ ــرو الواف ـ ــدين وإق ـ ــامتهم
وكفالتهم.
القانون رقم ( )8لسنة  2009بإصدار قانون إدارة املوارد البشرية.
القــانون رقــم ( )8لســنة  2010بتعــديل بعــض أحكــام قــانون العقوبــات الص ــادر
بالقــانون رقــم ( )11لســنة  2004وخباصــة امل ـواد ذات الصــلة بتجــرم "التعــذي "
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وتشديد العقاب علي  ،واعتمدت الدولـة التعريـف الـذي نصـ عليـ اتفاقيـة األمـم
املتح ــدة ملناهض ــة التع ــذي ال ــي انض ــم إليه ــا دول ــة قط ــر باملرس ــوم رق ــم ()27
لسنة 2001م.
القانون رقم ( )15لسنة  2011بشأن مكافحة االجتار بالبشر.
قـ ـرار جمل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )27لس ــنة  2012بإنش ــاء اللجن ــة الوطني ــة للق ــانون
الدويل اإلنساين.

(ج) االنض م لر ع ه ات ال فلية لحقوق اإلنس ا
 -34ويف إطــار تعزيــز وتقويــة البنيــة التشـريعية حلقــوق اإلنســان ،صــادق دولــة قطــر وانضــم
إىل العديــد مــن االتفاقيــات املعنيــة حبقــوق اإلنســان عل ـ املســتوى الــدويل واإلقليمــي وذل ـ عل ـ
النحو التايل:
-

GE.16-10710

االتفاقية الدولية للقضاء عل مجيع أشكال التمييز العنصري عام (.)1976
اتفاقية حقوق الطفل عام (.)1995
اتفاقية رقم ( )29املتعلقة بالعمل اجلربي عام (.)1998
الربوتوك ــول االمتي ــاري التفاقي ــة حق ــوق الطف ــل بش ــأن بي ــع األطف ــال واس ــتغالل
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية عام (.)2001
اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذي وغ ــريه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو
الالإنسانية أو املهينة عام (.)2001
االتفاقي ــة رق ــم ( )182بش ــأن حظ ــر أس ـوأ أش ــكال عم ــل األطف ــال واإلج ـراءات
الفورية للقضاء عليها عام (.)2001
الربوتوك ـ ــول االمتي ـ ــاري التفاقي ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل بش ـ ــأن اش ـ ـ ـرتا األطف ـ ــال يف
املنازعات املسلحة عام (.)2002
االتفاقية رقم ( )138بشأن احلد األدىن لسن االستخدام عام (.)2005
االتفاقية رقم ( )105بشأن إلغاء العمل اجلربي عام (.)2007
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام (.)2008
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف عام (.)2008
بروتوكول منع وقمع االجتار بالبشـر وخباصـة النسـاء واألطفـال "بروتوكـول بـالرميو"
عام (.)2009
اتفاقية القضاء عل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام (.)2009
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وتتطل ــع الدول ــة أيضـ ـ ا إىل االنض ــمام للعه ــدين ال ــدولين (العه ــد ال ــدويل اخل ــاص
بـ ـ ــاحلقوق املدنيـ ـ ــة والسياسـ ـ ــية والعهـ ـ ــد الـ ـ ــدويل اخلـ ـ ــاص بـ ـ ــاحلقوق االقتصـ ـ ــادية
واالجتماعية والثقافية).
وعل املستوى اإلقليمي ،صادق دولة قطر عل امليثاق العري حلقـوق اإلنسـان
عام (.)2009

 -35نص ـ املــادة ( )68مــن الدســتور عل ـ أن يــربم األمــري املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة
مبرسوم ويبلغها إىل جملس الشورى مشفوعة مبا يناس مـن البيـان .وتكـون للمعاهـدة أو االتفاقيـة
قوة القانون بعد التصديا عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية .وقد نشرت اتفاقيات حقوق اإلنسان
الي انضم هلا الدولة يف اجلريدة الرمسية.

(د) اإلج ال ؤسسي للعز ز فح ة حقوق اإلنس ا
 -36جتســد اهتمــام الدولــة حبقــوق اإلنســان مــن مــالل إنشــاء العديــد مــن املؤسســات لتعزيــز
ومحاية حقوق اإلنسان مبفهومها التكاملي واملـرتاب وغـري القابـل للتجزئـة علـ املسـتوى احلكـومي
وغــري احلكــومي .فعل ـ املســتوى احلكــومي مت إنشــاء اجمللــس األعل ـ لشــؤون األســرة والعديــد مــن
اإلدارات املعنية حبقوق اإلنسان دامل الوزارات منهـا علـ سـبيل املثـال ال احلصـر مكتـ حقـوق
اإلنســان بــوزارة اخلارجيــة ،وإدارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الدامليــة ،إضــافة إىل إنشــاء مؤسســات
ماصــة ذات نفــع عــام مثــل املؤسســة القطريــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر واملؤسســة القطريــة حلمايــة
الطفـل واملـرأة واملؤسسـة القطريــة لرعايـة األيتــام (درميـا) واملركــز الثقـايف للطفولــة وعلـ املســتوى غــري
احلكومي مت إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،كما مت تأسـيس العديـد مـن منظمـات اجملتمـع
املدين املعنية حبقوق اإلنسان والتنمية.
أفالا -اآللي ت الحكو ية
( )1ال جرس اوعرى لرؤفا اوس ة
 -37أنش اجمللس األعل لشؤون األسرة مبوجـ القـرار األمـريي رقـم ( )53لسـنة  ،1998ممـا
يعكـس االهتمـام الرمسـي املبكـر بضـرورة وجـود هيئـة وطنيـة عليـا تعـى باألسـرة واحتياجاهتـا وتطلعاهتــا
املستقبلية ،وتعزيزا هلذا التوج صدر القرار األمريي رقم ( )15لسن  ،2009اخلاص بتنظيم اجمللـس
األعلـ لشــؤون األســرة ،ومبــا ينســجم والرؤيــة الشــاملة للتنميــة "رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،"2030والــذي
يــنص عل ـ أن يتبــع اجمللــس مســو أمــري الــبالد مباشــرة ،ويشــكل مــن رئــيس ونائ ـ رئــيس وعــدد مــن
األعضاء ال يقل عن مخسة وال يزيد عل سبعة يصدر بتعيينهم قرار أمريي.
 -38يهـد اجمللــس ،بوصــف اجلهــة العليــا املختصــة بكـل مــا يتعلــا بشــؤون األســرة ،إىل تعزيــز
مكانــة األســرة ودورهــا يف اجملتمــع ،والنهــوض هبــا وبأفرادهــا ،واحملافظــة عل ـ أســرة قويــة متماســكة
ترع أبناءها وتلتزم بالقيم األمالقية والدينية واملثل العليا ،ول يف سبيل حتقيا ذل ممارسة مجيـع
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الصــالحيات واالمتصاصــات الالزمــة ،ومنهــا :وضــع االس ـرتاتيجيات والسياســات وال ـربام الــي
تساهم يف االرتقاء بنوعية حياة األسرة وأفرادها ،وضمان أمنهم االجتماعي واسـتقرارهم ،والعمـل
علـ حتقيـا األهـدا الــي نصـ عليهـا املواثيــا الدوليـة الـي تعـى بشــؤون األسـرة ،ومتابعـة كافــة
اجلهــود الراميــة إىل تنفيــذ املواثيــا الدوليــة املعنيــة بشــؤون األســرة وحقــوق الطفــل وامل ـرأة واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة الــي أصــبح الدولــة طرفـ ا فيهــا ،وإبــداء الـرأي يف مشــروعات االتفاقيــات الــي تــربم يف
جمــال محايــة األســرة وأفرادهــا ،والعمــل عل ـ تعزيــز قــدرات امل ـرأة ،ومتكينهــا مــن املشــاركة االقتصــادية
والسياســية ،وماصــة تل ـ املتعلقــة بصــنع الق ـرار ،وزيــادة فــرص العمــل أمــام امل ـرأة القطريــة ودعمهــا
مهني ـ ا ،واق ـرتا مشــروعات األدوات التش ـريعية ذات الصــلة باألســرة وأفرادهــا ،وكــذل التعــاون مــع
اهليئــات واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة بش ــؤون األســرة وأفرادهــا ،ومتثيــل الدولــة يف امل ـؤمترات
واللجان اإلقليمية والدولية املعنية بشؤون األسرة والطفل واملرأة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة ،باإلضـافة
إىل عقد املؤمترات والندوات وحلقات النقا  ،وإجراء أحباث يف املوضوعات الي ختص األسرة.
 -39وي ــويل اجملل ــس اهتمامـ ـا كبـ ـريا للتنس ــيا والتع ــاون م ــع مجي ــع األجه ــزة احلكومي ــة ،ودع ــم
ومش ــاركة مؤسس ــات اجملتم ــع امل ــدين كم ــا أنـ ـ يعط ــي عناي ــة ماص ــة للعم ــل التط ــوعي ،وتش ــجيع
ومشــاركة القطــا اخلــاص ومبســامهة فاعلــة مــن قبــل الفئــات املســتهدفة وهــي األســرة والطفــل واملـرأة
والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنن.
 -40وجبانـ التــدابري التشـريعية الــي ســاهم اجمللــس بتنفيــذها يف إطــار تنفيــذ الدولــة اللتزاماهتــا
املنبثقــة مــن االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان ،فقــد اختــذ اجمللــس العديــد مــن التــدابري
التنفيذية ،حيث أسس عددا من املؤسسات املعنية باألسرة والطفل واملرأة واملعاقن واملسنن.

( )2فزا ة الع ل فالرؤفا اال ل عية

 -41تقوم بتنفيذ السياسات املتعلقة برعاية األسـرة الـي يقرهـا اجمللـس األعلـ لشـؤون األسـرة،
وت ــوفري الرعاي ــة االجتماعي ــة للم ـواطنن ،وتنظ ــيم العم ــل االجتم ــاعي التط ــوعي ،وتفعي ــل املش ــاركة
األهليــة ،ووضــع وتطــوير ب ـرام التنميــة االجتماعيــة ومتابعــة تنفيــذها ،وتقــدم مــدمات الضــمان
االجتماعي للمستحقن ،وتوفري الربام واخلـدمات لـذوي اإلعاقـة والعمـل علـ تـأهيلهم ودجمهـم
يف اجملتم ــع ،ورعاي ــة وإي ـواء وتق ــوم األح ــداث ،وتس ــجيل وش ــهر اجلمعي ــات واملؤسس ــات اخلاص ــة
واإلشرا عليها ،ووضع السياسات املتعلقة باإلسكان ومتابعة تنفيذها.
 -42ومتاشــياَ مــع رؤيــة قطــر  2030مت اســتحداث عــدد مــن اإلدارات الــي تســاهم يف تنفيــذ
االسرتاتيجيات واخلط والسياسات الوطنية املتعلقة باألسرة عل النحو التايل:
إدارة التنمية األسرية :ختتص يف توفري الرعاية االجتماعيـة ووضـع وتطـوير بـرام
(أ)
التنمية االجتماعية ومتابعة تنفيذها ،واإلشرا والرتميص لدور احلضانة ،وحتديد أعمار األطفال
امللتحقن هبا واعتماد املناه الرتبوية والتعليمية.
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(ب) إدارة الض ــمان االجتم ــاعي :وخت ــتص يف ت ــوفري الرعاي ــة االجتماعي ــة للمـ ـواطنن
وتقدم مدمات الضمان االجتماعي للمستحقن.
( ) إدارة املســنن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة :وختــتص يف تــوفري الرعايــة االجتماعيــة
واخلدمات لذوي اإلعاقة والعمل عل تأهيلهم ودجمهم يف اجملتمع.
( ) إدارة احلماي ــة االجتماعي ــة :وخت ــتص يف ت ــوفري الرعاي ــة االجتماعي ــة م ــن حي ــث
رعاية وإيواء وتقوم األحداث.
 -43كما تعمـل الـوزارة علـ وضـع اسـرتاتيجية سـوق العمـل وإدارتـ ومتابعـة تنفيـذها ،ووضـع
سياسات ومط استخدام القـوى العاملـة وتنميـة مهاراهتـا ،واملشـاركة يف وضـع سياسـات التقطـري
وب ـرام تش ــغيل الق ــوى العامل ــة الوطني ــة وتوتي ــف الواف ــدين ومتابع ــة تنفي ــذها ،وتس ــوية املنازع ــات
العمالية ،وإصدار تراميص العمل وضب املخالفات املتعلقة هبـا بالتنسـيا مـع اجلهـات املختصـة،
ومراقبــة ومتابعــة اختــاذ إج ـراءات الســالمة والصــحة املهنيــة ،والتفتــيش عل ـ الشــركات واملنش ـ ت
لضــمان تطبيــا أحكــام قــانون العمــل .ومــن أجــل تــوفري احلمايــة املطلوبــة للعمالــة الوافــدة يف تــل
الطفــرة االقتصــادية والتنمويــة الــي تشــهدها دولــة قطــر ،مت تفعيــل دور الــوزارة واســتحدث ثــالث
إدارات للعمل عل النحو التايل:
(أ) إدا ة االسلخ ام تخلص
-

دراسة الطلبات اخلاصة باستقدام العمالة من اخلار  ،وتقرير مدى احلاجة إليها.
اقـ ـرتا القواع ــد واالشـ ـرتاطات واإلجـ ـراءات والنم ــاذ الالزم ــة مل ــنح أو جتدي ــد أو إلغ ــاء
تراميص استقدام عمال من اخلار حلساب الغري.
فحــص البيانــات والســجالت الرمسيــة لــدى مكات ـ االســتقدام والتأكــد مــن مطابقتهــا
للقانون ،واختاذ التدابري الالزمة ضد املكات املخالفة.
تس ــوية املنازع ــات ال ــي تنش ــأ ب ــن مكات ـ االس ــتقدام وأص ــحاب العم ــل ،وفق ـا لق ــانون
العمل والقرارات املنفذة ل وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا.
إصدار وجتديد وإلغاء تراميص العمل ،طبق ا ألحكام القانون.
إعداد قاعدة بيانات ماصة بالعمالة الوافدة ،بالتنسيا مع اإلدارات املختصة

(ب) إدا ة عالق ت الع ل تخلص
-

16

ري:

ري:

تلقي وقيد ودراسة الشكاوي واملنازعات العمالية.
تسوية املنازعات العمالية وديا ،وإحالتها للقضاء إذا تعذر ذل طبقا للقانون.
التصديا عل عقود العمل والشهادات واملستندات اخلاصة بالعمل.
توعي ــة العم ــال وأص ــحاب العم ــل بأحك ــام التشـ ـريعات العمالي ــة ،وتق ــدم االستش ــارات
املتعلقة هبا.
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-

متابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض اجلماعي بن أصحاب العمل والعمال.
متابعة تنفيذ قواعد تنظيم االتفاقيات املشرتكة.
اقرتا قواعد تنظيم شروط وإجراءات االنتخابات العمالية واإلشرا عليها.
فح ــص وتس ــجيل طلب ــات إنش ــاء اللج ــان والتنظيم ــات العمالي ــة وفقـ ـا للق ــانون ،وذلـ ـ
بالتنسيا مع اجلهات املختصة بالوزارة.

(ج) إدا ة تفليش الع ل تخلص
-

-

ري:

مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية واخلطة العامة للتفتيش العمايل.
القي ــام ب ــالتفتيش ال ــدوري واملف ــاج ألم ــاكن العم ــل للتأك ــد م ــن تطبي ــا ق ــانون العم ــل
والقرارات املنفذة ل .
توجي النصح واإلرشاد إىل أصحاب العمل يف كيفية إزالة املخالفات.
توجي ـ ـ اإلنـ ــذارات وحتريـ ــر حماضـ ــر املخالفـ ــات ،ورفعهـ ــا إىل اجلهـ ــات املختصـ ــة ،الختـ ــاذ
اإلجراءات الالزمة.
اإلشرا والتأكد من قيام املؤسسات واملنش ت اخلاصة باختاذ االحتياطـات واالشـرتاطات
الالزم توافرها ،وفق ا لقانون العمل والقرارات املنفذة ل  .إجراء تقيـيم للمخـاطر الناشـئة عـن
استخدام املواد اخلطرة يف العمل ،بالتنسيا مع اجلهات املعنية يف الدولة.
مراقبة التزام أصحاب العمل بصر أجور العمال بانتظام ويف املواعيد احملددة.
مراقبة ومتابعة اختاذ إجراءات السالمة والصحة املهنية.

( )3اإلدا ات ال خلصة لي فزا ات ال فلة:
املثال:

مت إنشاء العديد من اإلدارات يف هياكل الوزارات واألجهـزة احلكوميـة ومنهـا علـ سـبيل

(أ) إدا ة حقوق اإلنس ا وزا ة ال اخرية
 -44إعمــاالا للدســتور الــدائم لدولــة قطــر الــذي اهــتم باحلريــات واحلقــوق وحرص ـا مــن وزارة
الداملية عل تعزيز حقوق اإلنسان يف كافة جماالت عملها فقد مت إنشاء إدارة حقوق اإلنسان
بوزارة الداملية بناء عل قرار سعادة وزير الدولة للشـؤون الدامليـة رقـم ( )26لسـنة  2005لتكـون
القنــاة الرئيســية لل ـرب بــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ووزارة الدامليــة مــن جهــة وبــن أف ـراد
اجملتمع والوزارة من جهة أمرى.
 -45وتتضـمن امتصاصــات اإلدارة العمــل علـ حتقيــا أهــدا االتفاقيـات الدوليــة ذات الصــلة
حبقوق اإلنسان ،فيما خيص عمـل وزارة الدامليـة ،وذلـ بالتنسـيا مـع أجهـزة الـوزارة املعنيـة .وتلقـي
ودراســة وحبــث الشــكاوي الــي تــرد إىل وزارة الدامليــة س ـواءا مــن األشــخاص ،أم عــن طريــا اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،والتحقي ــا يف أســباهبا ورفــع التوصــية بش ــأهنا .وزيــارة املؤسســات العقابي ــة
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واإلبعــاد واإلدارات األمنيــة للوقــو عل ـ مــدى الت ـزامهم بــالقوانن والل ـوائح املعمــول هبــا يف الدولــة،
وعدم انتها حقوق اإلنسان ورفع تقارير دورية للوزير ،وتوعية أجهزة الـوزارة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان
مــن مــالل إصــدار النش ـرات والتعــاميم ،وإقامــة النــدوات واحملاض ـرات ،باإلضــافة إىل متثيــل الــوزارة يف
امل ـ ـ ـؤمترات والن ـ ــدوات الدوليـ ـ ــة واإلقليمي ـ ــة واحمللي ـ ــة ذات الصـ ـ ــلة حبق ـ ــوق اإلنس ـ ــان .ويف أغسـ ـ ــطس
عــام  2010حصــل إدارة حقــوق اإلنســان عل ـ شــهادة األيــزو  2009-2008بتمي،ــز ،حيــث
مضع اإلدارة لكافة املتطلبات واملعايري الي يتطلبها احلصول عل األيزو من قبل اجلهة املشرفة.
(ب)

كل حقوق اإلنس ا وزا ة الخ ية
 -46أنشـ مكتـ حقـوق اإلنسـان بـوزارة اخلارجيـة بنـاء علـ قـرار وزيـر اخلارجيـة رقــم ()16
لســنة  ،2003وخيــتص بتقــدم ال ـرأي واملشــورة يف األمــور واملســائل املتعلقــة حبقــوق اإلنســان الــي
حتــال إلي ـ وإبــداء ال ـرأي يف مشــروعات االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان والــي ترغ ـ
الدولة أن تكون طرف ا فيها ،وذل بالتنسيا مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة واجلهـات املختصـة
بالدولــة واملشــاركة يف إعــداد التقــارير الــي تعــدها الدولــة عــن حقــوق اإلنســان مبوجـ االتفاقيــات
الدولي ــة وتق ــدميها هليئ ــات الرص ــد الدولي ــة املعني ــة ،بالتنس ــيا م ــع إدارة الش ــؤون القانوني ــة ب ــالوزارة.
وإعــداد الــردود املناســبة عل ـ تقــارير املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة حــول أوضــا
حقــوق اإلنســان يف الدولــة ،بالتنســيا مــع اجلهــات املختصــة ،وإرســاهلا هلــذه املنظمــات ،وإعــداد
الــردود عل ـ تقــارير احلكومــات األجنبيــة عــن أح ـوال حقــوق اإلنســان يف الدولــة ،بالتنســيا مــع
اجلهــات املختصــة ،وإبالغهــا لتلـ احلكومــات .وموافــاة بعثــات الدولــة الدبلوماســية والقنصــلية يف
اخلــار مبســتجدات حقــوق اإلنســان يف الدولــة .ومتابعــة القضــايا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان حملي ـ ا
ودوليا ،ومتابعة االجتماعات واألنشطة الـي تعقـد يف إطـار املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة يف جمـال
حقوق اإلنسان والتنسيا إلشرا اجلهـات املعنيـة يف الـوزارة أو مارجهـا يف هـذه األعمـال.وإحالـة
الش ــكاوى الـ ــي ت ــرد مـ ــن اخلـ ــار واملتعلق ــة بانتهاكـ ــات حقـ ــوق اإلنس ــان إىل اجلهـ ــات املختصـ ــة
ومتابعتهــا .وإع ــداد اخلط ـ واملقرتح ــات الالزم ــة لالســتفادة م ــن مــدمات االستش ــارة واملس ــاعدة
الفنيــة الــي تقــدمها املنظمــات الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنســان ،ومتثيــل الــوزارة يف اجلهــات املعنيــة
حبقوق اإلنسان الي تنشئها الدولة.

(ج) هيئة ال ق ة اإلدا ة فالرف لية:
 -47صــدر الق ـرار األمــريي رقــم ( )75لســنة  2011بإنشــاء هيئــة الرقابــة اإلداريــة والشــفافية
وتتب ــع مس ــو األم ــري مباش ــرة ،وهت ــد اهليئ ــة إىل حتقي ــا الرقاب ــة والش ــفافية ونزاه ــة الوتيف ــة العام ــة،
ومكافحــة الفســاد بكافــة صــوره وأشــكال  ،ومنــع وقــو اجل ـرائم الــي متــس املــال العــام أو الوتيفــة
العامة ،والعمل عل ضب ما يقع منها ،وهلا يف سبيل حتقيا ذل عل األمص القيام مبا يلي:
-1

البحث والتحري عن أسباب القصور يف العمل واإلنتا واقرتا وسائل تالفيها.

 -2الكشــف عــن عيــوب الــنظم اإلداريــة والفنيــة واملاليــة الــي تعرقــل الســري املنــتظم
للعمل باجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة واقرتا وسائل تالفيها.

18

GE.16-10710

CRC/C/QAT/3-4

 -3متابعة تنفيذ القوانن ،والتأكد من أن القرارات واللوائح واألنظمة السارية وافيـة
لتحقيا الغرض منها.
 -4الكشـ ــف عـ ــن املخالفـ ــات اإلداريـ ــة واملاليـ ــة والفنيـ ــة ،الـ ــي تقـ ــع مـ ــن املـ ــوتفن
والعاملن باجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة.
 -5كش ــف اجل ـ ـرائم اجلنائي ــة ال ــي تق ــع م ــن غ ــري امل ــوتفن أو الع ــاملن باجله ــات
اخلاضــعة لرقابــة اهليئــة والــي تســتهد املســاس بســالمة أداء واجبــات الوتيفــة أو املســاس باملــال
العام ،والعمل عل ضب مرتكبيها.
 -6حبــث الش ــكاوى الــي يق ــدمها األف ـراد ع ــن خمالفــة الق ـوانن أو اإلمه ــال يف أداء
واجبــات الوتيفــة أو العمــل ،ومقرتحــاهتم فيمــا ي ـرتاءى هلــم أو يلمســون بقصــد حتســن اخلــدمات
وانتظام سري العمل وسرعة إجنازه.
 -7حبث ودراسة ما تنشره الصحافة ،وغريها من وسائل اإلعالم ،مـن شـكاوى أو
حتقيقات ،تتناول نواحي اإلمهال أو القصور أو سوء اإلدارة أو االستغالل ،وكذل ما تتعرض ل
وسائل اإلعالم املختلفة يف هذا الشأن.
منها.

-8

مد اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة بأية بيانـات أو معلومـات أو دراسـات تطلـ

 -9معاونة اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة يف التحري عن املرشحن لشغل الوتـائف
هبا ،بناء عل طل هذه اجلهات.
 -10التحري عن العمليات املالية الي يشتب يف أهنا غسـل أمـوال بالتنسـيا والتعـاون
مع اجلهات املعنية.
 -11البحث والتحري عن الشـكاوى املتعلقـة باسـتغالل املـوتفن لوتـائفهم وإسـاءة
استغالل النفوذ.
 -12متابعــة التطــورات املختلفــة يف جمــال الرقابــة اإلداريــة والشــفافية وتطبيــا أحــدث
املناه واألسالي الرقابية املعمول هبا.
 -13ت ــدري أعض ــاء اهليئ ــة داملي ــا ومارجي ــا ،وفق ــا خلط ــة س ــنوية هت ــد إىل رف ــع
كفاءاهتم ومهاراهتم يف جمال العمل الرقاي واألعمال املعاونة ،وتأهيلهم لشغل الوتائف القيادية.
 -14إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بأهدا وأنشطة اهليئة.
 -15التنسيا والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية يف كل ما يتعلا بتحقيا
أعل املؤشرات للنزاهة والشفافية.
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ث ني ا -اآللي ت غي الحكو ية:
 -48جبان ـ ـ املؤسسـ ــات احلكوميـ ــة ،أنشـ ــأت الدولـ ــة عـ ــددا مـ ــن املؤسسـ ــات املعنيـ ــة حبقـ ــوق
اإلنسان ومنها حقوق الطفل ومحايت  ،والي سريد ذكرها يف مواقع خمتلقة من التقرير كما ميكنكم
الرجو إىل التقرير الدوري الثاين ،وهي عل النحو التايل:
-

مركز الشفل،ح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.2001 ،

-

املركز الثقايف للطفولة.2002 ،

-

مركز االستشارات العائلية.2002 ،

-

املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة.2002 ،

-

املؤسسة القطرية لرعاية األيتام.2002 ،

-

املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر.2008 ،

-

مركز التأهيل االجتماعي.2008 ،

ال ؤسسة القط ة لرع ل اال ل عي
 -49أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزا بن ناصـر قـرارا بتأسـيس املؤسسـة القطريـة للعمـل
االجتمـ ــاعي ،كمؤسسـ ــة عليـ ــا ،تتـ ــوىل مـ ــن مـ ــالل جملـ ــس إدارة موحـ ــد اإلش ـ ـرا والرقابـ ــة عل ـ ـ
املؤسســات واملراك ــز التالي ــة :املؤسس ــة القطري ــة لرعاي ــة األيت ــام ،املؤسس ــة القطري ــة لرعاي ــة املس ــنن،
املؤسســة القطريــة للحمايــة والتأهيــل االجتمــاعي ،والــي تضــم ك ـالا مــن (املؤسســة القطريــة حلمايــة
الطفل واملرأة واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر ومركز التأهيل االجتماعي) ،مركز الشفلح
لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،مركز االستشارات العائلية ،دار اإلمناء االجتماعي.
وسيكون هلذا القرار أكرب األثـر يف تقويـة مؤسسـات اجملتمـع املـدين يف دولـة قطـر وتفعيـل
دورها يف العمل االجتماعي مبا ميكنها من حتقيا األهـدا الـي أنشـئ مـن أجلهـا ،ومبـا يضـمن
إسهامها بإجيابية وفعالية يف النهوض باجملتمع القطري ،الذي يأي االهتمام ب عل رأس أولويات
حضرة صاح السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين أمري البالد املفدى.

ال ؤسسة الع ية لر ق اجية
 -50أنشــئ املؤسســة العربيــة للدميقراطيــة مبوج ـ الق ـرار األمــريي رقــم ( )51لســنة 2007
نتيجــة الستضــافة الدولــة "امللتق ـ الثــاين للدميقراطيــة واإلصــال السياســي يف الــوطن العــري" يف
شهر مايو  ،2007وتتخذ املؤسسة من مدينة الدوحة مقرا هلـا ،وتعـد املؤسسـة األوىل مـن نوعهـا
يف العــامل العــري .وهتــد إىل تشــجيع املنطقــة عل ـ تعزيــز ثقافــة الدميقراطيــة .واجلــدير بالــذكر أن
الدولة قد تربع مببل عشرة مالين دوالر أمريكي دعم ا ألعمـال املؤسسـة .ملزيـد مـن املعلومـات
(.)www.adf.org.qa
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كز ال فحة لح ة اإلعالم
 -51يف إطــار تأكيــد دور اإلعــالم  -كمكــون أساســي ضــمن توجهــات الدولــة ،علـ اعتبــار
أن حرية الرأي والتعبري الـي يكفلهـا الدسـتور متثـل إحـدى دعامـات بنـاء جمتمـع دميقراطـي عصـري
وحداثي ،إضافة إىل التأكيد عل أمهية دور وسائل اإلعالم يف تعزيز احلوار وتوسيع آفاق التفاهم
وتشــجيع التســامح والتعــايش وهتيئــة بيئــة ال تفضــي إىل التحـريض عل ـ اإلرهــاب والكراهيــة ،فقــد
صــدر القـرار األمــريي رقــم ( )86لســنة  2007باملوافقــة علـ إنشــاء مركــز الدوحــة حلريــة اإلعــالم
كمؤسســة ماصــة ذات نفــع عــام .ومتثــل مبــادئ احلريــة ،واملصــداقية ،واالســتقاللية ،واملســؤولية،
والشفافية ،األسس االسرتاتيجية الي بني عل أساسها أهدا املركز املتمثلـة يف محايـة املنظومـة
اإلعالمية وفا ما ينسجم مع املعايري الدولية ،والقيام ببحوث إعالمية ،وبناء قاعدة بيانات ختـدم
قطاعــات اإلعــالم ،إىل جان ـ إقامــة نص ـ تــذكاري يكــون مبثابــة ذاكــرة دوليــة ختلــد رمــوز ورواد
وضحايا اإلعالم احلر ،وتقدم املساعدة لإلعالميـن الـذين يتعرضـون لالنتهاكـات أثنـاء ممارسـتهم
لدورهم املهين ،ماصة يف وضعية األزمات .ملزيد من املعلومات (.)www.dohacentre.org
كز ال فحة ال فلي لحوا اود ا
 -52مت إنشــاء مركــز الدوحــة الــدويل حل ـوار األديــان كثمــرة لتوصــيات م ـؤمتر الدوحــة اخلــامس
حلوار األديان ،والذي عقد يف مايو  2007وقد مت افتتاح يف مايو  ،2008وذلـ بـالتزامن مـع
انعقاد مـؤمتر الدوحـة الـدويل السـادس حلـوار األديـان .ويهـد املركـز إىل نشـر وتعزيـز ثقافـة احلـوار
والتعايش السلمي .وملزيد من املعلومات ((www.dicid.org
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الجزء اوف
الل ا ي الع ة لرلنفيا
(ال دت ا  4ف 42فالفق ة  6د ال دة  44د االتف قية)
[أ] الل ا ي اللر عية
[أ ]1اللق م ال ح ز خصوص االتف قي ت فاودفات ال فلية فاإلقري ية ال ص دق عري ح ا

 -53انطالقاـا مـن أ ،ن تصــديا الـدول علـ الصــكو الدوليـة واإلقليميـة الرئيســية حلقـوق اإلنســان
يعزز متتع األطفال من اجلنسن حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيـع جوانـ احليـاة ،قامـ
دولة قطر بالتصديا عل عدد من هذه الصكو  .وقـد سـجل جلنـة حقـوق الطفـل مـع التقـدير يف
املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تشـرين األول/أكتـوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله ،اخلطـوات
الــي قطعتهــا الدولــة يف هــذا االجتــاه ،وأوص ـ بقيــام الدولــة بالتصــديا عل ـ بــاقي الصــكو الدوليــة
األساسـية املتعلقــة حبقــوق اإلنســان أو باالنضـمام إليهــا ،مبــا يف ذلـ العهـد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق
االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد ال ــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية ،واالتفاقي ــة
الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم ،فض ـالا عــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة
مجيع األشخاص من االمتفاء القسري ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  73و.)74
 -54وتدرس دولة قطر حاليا إمكانية التصديا علـ صـكو دوليـة أمـرى ذات صـلة حبقـوق
اإلنسان.

[أ ]2اللق م ال ح ز خصوص اللحفظ ت عرى االتف قية

 -55يف ح ــن رح،ب ـ جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تش ـرين
األول/أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله ،باملعلومات الي تفيـد بـأ ،ن الدولـة قـد سـحب حتف،ظهـا
العــام الــذي كان ـ قــد أبدتـ عل ـ الربوتوكــول االمتيــاري لالتفاقيــة ،املتعلــا ببيــع األطفــال وبغــاء
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،فقد عربت عن أسفها " ...أل ،ن الدولة الطر مل
تسح حتفظها العام عل االتفاقية ،إال بصورة جزئية وذل بقصره عل املـادة ( 2عـدم التمييـز)
واملــادة ( 14حريــة الفكــر والوجــدان والــدين) مــن االتفاقيــة ."...كمــا أعرب ـ اللجنــة أيض ـاا عــن
قلقها "...إزاء عدد التحفظات الي أُبدي بشأن اتفاقية القضاء عل مجيع أشكال التمييز ضـد
املـرأة ومصوصـاا الفقــرة  2مــن املــادة  ،9والفقــرة (1و) مــن املــادة  16والــي هلــا تــأثري مباشــر علـ
حقـ ــوق الطف ـ ــل" .وأوص ـ ـ اللجن ـ ـةُ الدول ـ ـةَ ب ـ ـ ـ..." :إع ـ ــادة النظـ ــر يف حتفظاهت ـ ــا بغي ـ ــة س ـ ــحبها"
( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  9و.)10
 -56ومتابعــة هلــذه التوصــيات تؤ،كــد دولــة قطــر سياســتها الثابتــة يف جمــال رفــع خمتلــف أشــكال
التمييز ضد األطفال والنساء ،وسعيها الثاب لتعزيز املسـاواة وتـأمن حـا مجيـع األطفـال والنسـاء
يف االنتفــا مبختلــف احلقــوق احمل ـ ،ددة يف التش ـريعات القطريــة ،وفقــا ملقتضــيات كــل مــن اتفاقي ــة
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حق ــوق الطف ــل واتفاقي ــة القض ــاء عل ـ مجي ــع أش ــكال التميي ــز ض ــد امل ـرأة .وق ــد ب ــدأت الدول ــة يف
السنوات األمرية سياسة اسرتاتيجية حيـال التح ،فظـات العامـة علـ االتفاقيـات الدوليـة .وقـد نـت
عن هذه السياسة مراجعة الدولة لتحفظاهتا العامة علـ اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان الـي أصـبح
طرف ـ ا فيهــا .وقام ـ الدولــة بســح حتفظهــا العــام عل ـ الربوتوكــول االمتيــاري امللحــا باتفاقيــة
حقــوق الطف ــل بش ــأن بيــع األطف ــال واس ــتغالهلم يف البغ ــاء ويف امل ـواد اإلباحي ــة ،وس ــحبها اجلزئ ــي
لتحفظه ــا الع ــام علـ ـ اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل بش ــأن أي نص ــوص تتع ــارض م ــع أحك ــام الشـ ـريعة
اإلسالمية لينطبا عل املادتن ( )2و( )14من االتفاقية.
 -57كما عمدت الدولة إىل التخلي متاما عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضم إىل
اتفاقية القضاء عل مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وحصـرت حتفظاهتـا علـ بنـود معينـة مـع بيـان
أسباب تل التح ،فظات.

[أ ]3اللق م ال ح ز خصوص اللر ع ت الج

ة ال عل ة

 -58رح،ب جلنة حقوق الطفـل يف املالحظـات اخلتاميـة الصـادرة يف  14تشـرين األول /أكتـوبر
 2009واملش ــار إليه ــا أع ــاله "...بالت ــدابري التشـ ـريعية ال ــي ،اخت ــذهتا الدول ــة الط ــر لض ــمان تنفي ــذ
األحك ــام املنص ــوص عليه ــا يف االتفاقي ــة ".بي ــد أن اللجن ــة أعربـ ـ ع ــن قلقه ــا "...إزاء الت ــأمريات
املتـواترة الــي تعرقــل اعتمــاد مشــرو قــانون الطفــل و ...لكــون أحكــام االتفاقيــة مل ُحيــت  ،هبــا أو يُشــر
إليهــا مباش ــرة يف احمل ــاكم" .وبن ــاء علي ـ  ،ش ــجع اللجن ـةُ الدول ـةَ "...عل ـ أ ْن تـُت،خ ــذ ،عل ـ س ــبيل
األولوية ،مجيع التدابري املالئمة للتعجيل باعتماد مشـرو قـانون الطفـل وضـمان تنفيـذه بصـورة فعالـة
و...علـ ،اختــاذ اخلطـوات املالئمــة إلعطــاء االتفاقيــة مفعـوالاكــامالا يف نظامهــا القــانوين ،لكــي جيــري
االستشهاد بأحكامها مباشرة أمام احملاكم" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  11و.)12
 -59خبصــوص مكانــة االتفاقيــة يف النظــام القــانوين الــداملي للدولــة ،يتعـ ،ـن التــذكري بأحكــام
املادة ( )68من الدستور الدائم لدولة قطر لعـام  2004والـي تعطـي قـوة القـانون لالتفاقيـات أو
املعاهدات بعد إقرارها ونشرها يف اجلريدة الرمسية.
 -60وخبصوص مشرو قانون الطفل ،تواصل جهـود اللجنـة املكلفـة مبراجعـة مشـرو قـانون
الطفــل ،واملشــكلة برئاســة اجمللــس األعل ـ لشــؤون األســرة وعضــوية اجلهــات املعنيــة بالدولــة .وقــد
انته اللجنة مـن املراجعـة ،وجيـري ،اختـاذ اإلجـراءات التشـريعية املق ،ـررة قانونيـا يف دولـة قطـر بشـأن
استصداره.
 -61كم ــا أ ،ن هن ــا مش ــرو ق ــانون آم ــر قي ــد اإلجـ ـراءات القانوني ــة املق ــررة بش ــأن  ،متهي ــدا
إلصــداره ،وهــو مشــرو قــانون بتنظــيم دور احلضــانة ،حيــث وافــا علي ـ مــن قبــل جملــس الــوزراء
وأحيل إىل جملس الشورى.
االجتــار بالبشــر
 -62وعل ـ صــعيد آمــر ،يف مــا يتعلــا مبراجعــة التش ـريعات اخلاصــة مبكافحــة ،
وجعلها متوافقةا مع االتفاقية والربوتوكـول االمتيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلـا ببيـع األطفـال
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وبغــائهم واســتغالهلم يف امل ـواد اإلباحيــة ،فقــد مت إصــدار القــانون رقــم ( )15لســنة  2011بشــأن
أي شــخص مل يبل ـ الثامنــة عشــرة مــن
مكافحــة ،
االجتــار بالبشــر ومبوجب ـ مت تعريــف الطفــل بأن،ـ ،
العمـر .كمـا تضـمن هـذا القـانون عـدة مقتضـيات يـتم تفصـيلها يف البـاب الثـامن مـن هـذا التقريــر
(تدابري احلماية اخلاصة) ويف الفقرة (و) من املتعلقة ببيع األطفال واالجتار هبم وامتطافهم).
 -63ويف إطار حرص املشر القطري علـ مصـلحة الطفـل الفضـل  ،فقـد صـدر القـانون رقـم
( )23لسنة  2009بتعـديل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات القطـري وكـذل القـانون رقـم ()24
لســنة  2009بتعــديل بعــض أحكــام قــانون اإلج ـراءات اجلنائيــة القطــري واللــذان نظمــا اآلليــات
وحاالت تنفيـذ عقوبـة التشـغيل االجتمـاعي بشـكل عـام ومـا يتعلـا بالتشـغيل االجتمـاعي للطفـل
بشكل ماص.
 -64جتدر اإلشارة أيضا إىل صدور القرار األمـريي رقـم ( )40لسـنة  2009اخلـاص باهليكـل
التنظيمي لوزارة الشؤون االجتماعية ،الذي مبقتضاه أُنشئ إدارة احلماية االجتماعيـة الـي ختـتص
يف ما يتعلـا باألحـداث بتوعيـة اجملتمـع مبفهـوم احلمايـة االجتماعيـة ،وإعـداد وتنفيـذ بـرام للوقايـة
من احنرا األحـداث ،وتأهيـل املنحـرفن ومواجهـة املشـكالت االجتماعيـة يف جمـاهلم ،واإلشـرا
عل دور الرعاية االجتماعية املخصصة لرعايتهم وتأهيلهم.
 -65ويف إطــار مراجعــة التش ـريعات شــكل اجمللــس األعل ـ لشــؤون األســرة ،برئاســت وعضــوية
اجلهات املعنية بالدولة ،جلنة ملراجعة التشريعات ذات الصلة بالعنف األسري.
 -66كمــا شــكل اجمللــس األعلـ لشــؤون األســرة فريقــا برئاســت وعضــوية جهــات معنيــة أمــرى
لتطوير إحصاءات العنف األسري.
[ب] خطة الع ل الوجنية

 -67س ــجل جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تشـ ـرين األول/
أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله أن "...جيري وضع مطة عمل وطنية ،وأن مل ينت بعد وضع
مشرو االسرتاتيجية الوطنية للطفولة لألعوام  ."2013-2008وأوص اللجنة "...بأن تنتهـي
الدولة الطر من وضـع مطـة العمـل الوطنيـة وبـأن تع عجـل باعتمـاد االسـرتاتيجية الوطنيـة للطفولـة
لألع ـوام  2013-2008عل ـ ســبيل األولويــة" .وأوص ـ أيض ـاا "...بــأن تتكفــل الدولــة الطــر
بــأن تغطــي االسـرتاتيجية الوطنيــة للطفولــة مجيــع جمــاالت االتفاقيــة ،وأن تأمــذ يف احلســبان الوثيقــة
اخلتامية املعنونة "عامل صاحل لألطفال" الصادرة عن الدورة االستثنائية السابعة املعنية بالطفـل الـي
عقــدهتا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،واســتعراض منتصــف املــدة هلــذه الوثيقــة يف عــام ،2007
وأن ُخيص،ص للهيئة املكلفة برصد تنفيذ مطة العمـل الوطنيـة للطفـل مـا يكفـي مـن املـوارد البشـرية
واملالية للوفاء بواليتها ،/CRC/C/QAT/CO/2( "...الفقرتان  13و.)14
 -68وقــد ســبا أ ْن أوص ـ جلنــة حقــوق الطفــل الدول ـةَ ،يف املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف 2
حزيران/يونيو  ،2006عق النظر يف التقرير األويل لدولة قطر يف ما يتصل بـالربوتوكول االمتيـاري
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التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــا ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املـواد اإلباحيــة
تبين وتنفيذ مطة عمل وطنية لألطفال هلـا أهـدا حمـددة زمنيـاا ،علـ
" ...بتقوية جهودها لوضع و ،
أن يكون ذل بالتشاور والتعاون مع الشـركاء املعني،ـن ،مبـن فـيهم اجملتمـع املـدين و ...بـإيالء اهتمـام
االجت ــار هبــم واس ــتغالهلم
مــاص يف مطــة العم ــل الوطنيــة ملكافح ــة عمالــة األطفــال والقض ــاء عل ـ ،
جنسـ ـ ــياا ،مب ـ ـ ـا يف ذل ـ ـ ـ اسـ ـ ــتغالهلم يف البغـ ـ ــاء وامل ـ ـ ـواد اإلباحيـ ـ ــة ،CRC/OPSC/QAT/CO/1) "...
الفقرة .)13
 -69ويف مالحظاهتا اخلتامية الصـادرة يف  17تشـرين األول/أكتـوبر  ،2007عقـ النظـر يف
التقري ــر األويل لدول ــة قط ــر يف م ــا يتص ــل ب ــالربوتوكول االمتي ــاري التفاقي ــة حق ــوق الطف ــل املتعل ــا
بإش ـرا األطفــال يف النزاعــات املســلحة ،الحظ ـ جلنــة حقــوق الطفــل بقلــا " ...غيــاب عنصــر
متعلا بالتزامات الدولة الطر مبوج الربوتوكول االمتياري  "...ودعـ اللجنـةُ الدولـةَ الطـر
" ...إىل أن تــدر ض ــمن اس ـرتاتيجيتها الوطني ــة النظ ــر يف أحك ــام الربوتوك ــول االمتي ــاري املتعل ــا
بإشرا األطفال يف النزاعات املسلحة" ( ،CRC/OPSC/QAT/CO/1الفقرتان  13و.)14
حقوق الطفل د نظو االسل اتيجي ت فالخطط اللن و ة
 -70أولـ دولـة قطـر مــالل السـنوات املاضـية اهتمامـ ا متزايــدا حبقـوق الطفـل ومنائـ ورعايتـ ،
واختــذت هلــذا الصــدد التــدابري التشـريعية والقانونيــة واإلداريـة وغريهــا مــن التــدابري املالئمــة إلعمــال
تل ـ احلقــوق وتــوفري الوســائل الكفيلــة بتأصــيلها وتطويرهــا وحتــديثها يف إطــار التنميــة االجتماعيــة
املتكاملــة لألســرة وأفرادهــا .وقــد اســتند هــذا االهتمــام عل ـ مرجعيــات وطنيــة ،وعل ـ رأســها رؤيــة
قطــر الوطنيــة  ،2030واس ـرتاتيجية التنميــة الوطنيــة  2016-2011إضــافةَ إىل االس ـرتاتيجيات
املوجهــة لألســرة واجملتمــع .وعلـ الــدوام فــان هــذه املرجعيــات تشــكل بيئــة داعمــة وراســخة لتنفيــذ
حقوق الطفل واألسرة وفا النه الذي نـادت بـ املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة ،فضـالا عـن مـا
دفع ب بعض نصوص الدستور.
ؤ ة قط الوجنية 2030
 -71بنــاءا عل ـ دســتور قطــر الــدائم لعــام  ،2004فــان رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030تستشــر
حتويل دولة قطر إىل اقتصاد متنو ومتطور ،أساس املعرفة ،قادر عل إدامة تنميت اخلاصـة وعلـ
تــوفري مســتوى معيشــة عــادل جلميــع مواطني ـ ولألجيــال القادمــة .وقــد ارتكــزت هــذه الرؤيــة عل ـ
االعرتا خبمس حتديات رئيسية تواج الدولة واجملتمع ،هي:
-
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اتساق التحديث مع احلفاظ عل ثقافة قطر وتقاليدها،
موازنة احتياجات اجليل احلاضر واحتياجات أجيال املستقبل،
إدارة النمو وجتن التوسع غري املنضب ،
مالءمة حجم ونوعية العمالة الوافدة مع مسار التنمية املختار،
اتساق النمو االقتصادي مع التنمية االجتماعية واإلدارة البيئة.
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وتناغمـ ا مــع املبــادئ املوجهــة ملقابلــة هــذه التحــديات ،فــان رؤيــة قطــر الوطنيــة تقــوم علـ
اربع ركائز وهي كاآلي:
( )1ال كيزة االقلص د ة
 -72اسل ا ة االزده االقلص د
تشــري رؤيــة قطــر الوطنيــة إىل أهــدا ثالثــة مرتابطــة تتعلــا باالقتصــاد .فهــي تســع إىل
اس ــتدامة مس ــتوى معيش ــة ع ــال ،وتوس ــيع الق ــدرات اإلبداعي ــة وري ــادة األعم ــال وتعزي ــز االس ــتقرار
االقتصادي واملايل .وتُعر رؤية قطـر الوطنيـة االسـتدامة بأهنـا تلبيـة احتياجـات اجليـل احلـايل دون
املس ــاس باحتياج ــات األجي ــال املقبل ــة .ولك ــي تص ــبح االس ــتدامة ج ــزءا ال يتجـ ـزأ م ــن االقتص ــاد
القطري البد من إحراز التقدم يف ثالثة اجتاهات متوازية ومرتابطة يعزز بعضها بعض ا وهي:


توســيع قاعــدة اإلنتــا والــي هــي شــرط أساســي الســتدامة االزدهــار يف اقتصــاد
يشهد ازدياد يف عدد السكان ويهد لزيادة الفرص املتاحة لألجيال املقبلة



احلرص عل االستقرار االقتصادي وتعزيز الكفاءة



شراكة القطا احلكومي مع القطا اخلاص عل تنويـع االقتصـاد وتشـجيع ثقافـة
االكتشا واالبتكار

وقد حددت اسرتاتيجية التنمية الوطنية  20 2016-2011مشروع ا اقتصادي ا لضمان
حتقيا االستدامة والتنو واالستقرار االقتصادي.
( )2ال كيزة البيئية
 -73الحف ظ عرى البيئة د أ ل او ي ال قبرة
إن اس ـ ـرتاتيجية التنميـ ــة الوطنيـ ــة  2016-2011تعمـ ــل ألول مـ ــرة وبوضـ ــو عل ـ ـ مواءمـ ــة منـ ــو
االزدهــار الــوطين مــع واقــع احملــددات البيئيــة .وبوضــعها برنــام لتعزيــز اإلدارة البيئيــة عــرب قطاعــات
االقتصــاد وامل ـوارد الطبيعيــة ،تضــع إطــارة الســتمرار النمــو االقتصــادي مــع جتن ـ اإلض ـرار حبقــوق
األجيال القادمة ومصاحلها.
تقوم اسرتاتيجية قطا البيئة بتطوير مشاريع أعمال حمددة للمحافظة عل املياه وحتسـن
نوعيــة اهلـواء ،وإدارة النفايــات ومحايــة التنــو البيولــوجي ،وهــي بــذل تتمسـ بـاملفهوم األساســي
للعدالة بن األجيال .وحتتوي االسرتاتيجية عل  10مشاريع من بينها قـانون امليـاه الـوطين وزيـادة
املساحات اخلضراء ،وحتسن جودة اهلواء والوعي البيئي.
( )3ال كيزة البر ة
تدعو ركيزة التنمية البشـرية يف رؤيـة قطـر الوطنيـة  2030إىل تطـوير وتنميـة سـكان دولـة
قطر كي يتمكنوا من بنـاء جمتمـع مزدهـر ،وتلبيـة احتياجـات هـذا اجليـل دون املسـاس باحتياجـات
األجيال القادمة.
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( -74أ) سك ا أصح ء
تلتـ ــزم رؤيـ ــة قطـ ــر الوطنيـ ــة  2030بتحقيـ ــا التنـ ــاغم بـ ــن النمـ ــو االقتصـ ــادي ،والتنميـ ــة
االجتماعيــة ،وإدارة البيئي ــة ،وك ــذل التنمي ــة البش ـرية .ومتثــل ص ـحة ش ــع قط ــر نقط ــة االرتك ــاز
للتنمية البشرية يف وثيقة رؤية قطر الوطنية .فهـي تعكـس حمـددات النتيجـة املرجـوة والـي تتمثـل يف
سكان أصحاء بدنيا ونفسيا.
تضع رؤية قطر الوطنية  2030عدة أهدا

للصحة وهي:



نظام رعاية صحية شامل عاملي املستوى تصل مدمات إىل مجيع السكان.



نظام رعاية صحية متكامل يوفر مدمات عالية اجلودة.



رعاي ــة ص ــحية وقائي ــة تأم ــذ باالعتب ــار االحتياج ــات املختلف ــة للرج ــال والنس ــاء
واألطفال.



قوى عاملة وطنية ماهرة قادرة عل تقدم مدمات صحية عالية اجلودة.



سياسة صحية وطنية تضع املعايري وتراقبها.



مدمات فعالة ومعقولة التكلفة.



أحباث عالية املستوى هتد إىل حتسن فعالية الرعاية الصحية وجودهتا.

جــاءت اس ـرتاتيجية قطــا الصــحة ضــمن االس ـرتاتيجية الوطنيــة  2016-2011لتــدفع
دولة قطر حنو حتقيا األهدا والغايات الصحية الي تتضـمنها رؤيـة قطـر الوطنيـة  ،2030وحنـو
تنفيذ رؤية اجمللس األعل للصحة (الرعاية من أجل املستقبل).
( -75ب) ن ء ال ع لة فال

ات

إن رؤي ــة قط ــر الوطني ــة  2030أك ــدت علـ ـ مب ــدأ ت ــوفري تعل ــيم علـ ـ مس ــتوى ع ــاملي،
يضــاهي أعل ـ املعــايري الدوليــة ،وأكــدت حــا مجيــع امل ـواطنن القطـرين يف احلصــول عل ـ الفــرص
التعليمية الي تنسجم وتتسـا مـع قـدراهتم واهتمامـاهتم ،وتعـدهم بشـكل أفضـل للمشـاركة يف قـوة
العمل ،وتعزيز قيمهم وانتمائهم.
تضع رؤية قطر الوطنية  2030عدة أهدا

GE.16-10710

عامة للتعليم والتدري  ،وهي:



نظ ـ ــام تعليم ـ ــي يرقـ ـ ـ إىل مس ـ ــتوى األنظم ـ ــة التعليمي ـ ــة العاملي ـ ــة املتمي ـ ــزة وي ـ ــزود
املواطنن مبا يفي حباجاهتم وحاجات اجملتمع القطري



إطــار وطــين ل ـربام تعليميــة رمسيــة وغــري رمسيــة يــزود األطفــال والشــباب القطــري
باملهارات والدافعية للمسامهة يف تنمية اجملتمع.



مؤسسـ ـ ــات تعليميـ ـ ــة متطـ ـ ــورة ومسـ ـ ــتقلة تـ ـ ــدار بكفـ ـ ــاءة وبشـ ـ ــكل ذاي ووفـ ـ ــا
إرشادات مركزية وختضع للمساءلة واملتابعة.

27

CRC/C/QAT/3-4



نظــام فعــال لتمويــل البحــث العلمــي يقــوم علـ مبــدأ الشـراكة بــن القطــاعن العــام
واخلاص بالتعاون مع اهليئات الدولية املختصة ومراكز البحوث العاملية املرموقة.



دور فاعل دويل يف جماالت النشاط الثقايف والفكري والبحث العلمي.

 -76وقد مت توحيد االحتياجات احملددة ملواصلة تطوير التعليم والتـدري لري عرر د بر د ة
 ،الــي متثــل أحــد املكونــات االس ـرتاتيجية الرئيســة
ض ر د اس ررل اتيجية قط ر اللعر رريم فالل ر
السـرتاتيجية التنميــة الوطنيــة  .2016-2011متثــل اسـرتاتيجية التعلــيم والتــدري يف دولــة قطــر،
 2016-2011أحــد مــدمالت اس ـرتاتيجية التنميــة الوطنيــة األوىل لألع ـوام ،2016-2011
والي ستساعد الدولة عل املضي قدم ا حنو حتقيا أهدا رؤية قطر الوطنية .2030
ويف ح ــن أن بع ــض ه ــذه النت ــائ خت ــص علـ ـ وجـ ـ التحدي ــد جم ــاالت التعل ــيم الع ــام،
(الروضــة  ،)12 -والتعلــيم العــايل والبحــث العلمــي ،والتــدري والتعلــيم املســتمر ،إال أن هن ــا
س ـ مبــادرات مشــرتكة بــن هــذه اجملــاالت تســتدعي تكــامالا قوي ـ ا وختطيط ـ ا عل ـ مســتوى كافــة
القطاعات التعليمية.
 -77ومــن املتوقــع أن تــؤدي اس ـرتاتيجية التطــوير إىل اســتكمال التطــورات اجلذريــة الــي مت ـ
يف نظ ــام التعل ــيم والت ــدري بأكملـ ـ  .وي ــوفر ه ــذا التقري ــر لدول ــة قط ــر اسـ ـرتاتيجية وطني ــة عملي ــة
لتطــوير التعلــيم والتــدري تعــود بالفائــدة علـ مجيــع مــن يعــيش ويعمــل علـ أرض قطــر سـواء يف
الوق احلايل أو يف املسـتقبل .وسـتبى هـذه االسـرتاتيجية ،ضـمن أمـور أمـرى ،علـ النتـائ الـي
متخض ـ ـ عـ ــن حتليـ ــل الوضـ ــع احلـ ــايل ،ونتـ ــائ املقارنـ ــات املرجعيـ ــة ،إضـ ــافة إىل تقريـ ــر التحليـ ــل
التشخيصـ ــي للفج ـ ـوات بـ ــن الوضـ ــع ال ـ ـراهن ومـ ــا تطمـ ــح الدولـ ــة إىل حتقيق ـ ـ يف جمـ ــال التعلـ ــيم
والتدري من مالل اخلطة االسرتاتيجية للمجلس األعل للتعليم
( )4ال كيزة اال ل عية
( -78أ) أس ة ل سكة
إن رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030هتــد إىل بنــاء جمتمــع يعــزز العدالــة واملســاواة ،وهــي جتســد مبــادئ
الدستور الدائم لدولة قطر الـذي حيمـي احلريـات العامـة واخلاصـة ويعـزز القـيم األمالقيـة والدينيـة،
كمـا يعــزز العــادات والتقاليــد واهلويــة الثقافيــة ،ويضــمن األمــن واالســتقرار وتكــافؤ الفــرص ،وتضــع
رؤية قطر الوطنية  2030عدة أهدا للتماس األسري ومتكن املرأة وهي:
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األسر القوية املتماسكة الي هتتم بأفرادها ،وحتافظ عل القيم الدينية واألمالقية
واملثل اإلنسانية العليا
احملافظة عل أسرة متماسكة قوية ترع أبناءهـا وتلتـزم بـالقيم األمالقيـة والدينيـة
واملثل العليا
تطــوير بنيــة اجتماعيــة ســليمة مــع بنــاء مؤسســات عامــة فعالــة ومنظمــات جمتمــع
مدين نشطة وقوية
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بنــاء نظــام فعــال للحمايــة االجتماعيــة جلميــع القط ـرين ،يرع ـ حقــوقهم املدنيــة
ـثمن مشــاركتهم الفعالــة يف تطــوير اجملتمــع ويــؤمن هلــم دمــال كافيــا للمحافظــة
ويـ ،
عل الكرامة والصحة
تعزيــز قــدرات امل ـرأة ومتكينهــا مــن املشــاركة االقتصــادية والسياســية ،ماصــة تل ـ
املتعلقة بصناعة القرار

اسل اتيجية قط الل سك اوس

فت كيد ال أة

 -79ح ـ ــددت ه ـ ــذه االسـ ـ ـرتاتيجية ال ـ ــي ت ـ ــدمل ض ـ ــمن اسـ ـ ـرتاتيجية التنمي ـ ــة الوطني ـ ــة لدول ـ ــة
قطر  ،2016-2011مثاين نتـائ تنمويـة رئيسـية منشـودة ،ضـمن ثالثـة حمـاور تشـمل التماسـ
األسري ،والرعاية االجتماعية ،ومتكن املرأة ،كوسـيلة لتفعيـل أهـدا رؤيـة قطـر الوطنيـة .2030
وسيتم حتقيا النتائ املرجوة من مالل اثين عشر مشروعا مرتابطا تتمثل أهدافها يف:

املنحرفن

-1

تعزيز دور األسرة القطرية كركيزة اجملتمع األساسية

-2

زيادة مسؤولية الوالدين والتقليل من االعتماد عل عامالت املنازل

-3

مفض معدالت العنف األسري وإنشاء نظام محاية ودعم للضحايا

-4

تقــدم أنظمــة دعــم لألســر ذات األوضــا اخلاصــة ،كأســر املعــاقن واألحــداث

 -5مفض درجة تعرض األسر القطرية للمخاطر االقتصادية واالجتماعية وحتسـن
عملية إدارة شؤوهنا املالية.
-6

صحة ورفاهة األطفال ومحايتهم

-7

زيادة الدعم لألسر العاملة ومصوصا للنساء

-8

زيادة عدد النساء يف املناص القيادية ومراكز صنع القرارات السياسية

-9

التقليل من الصورة النمطية السائدة عن أدوار املرأة ومسؤولياهتا.

(ب) الح ة اال ل عية
 -80وجتس ــد رؤي ــة قط ــر الوطني ــة  2030مب ــادئ دس ــتور قط ــر ال ــدائم وتتص ــور نظ ــام محاي ــة
ـثمن مســامهتهم يف تنميــة جمــتمعهم،
اجتماعيــة فعــال يضــمن جلميــع القط ـرين حقــوقهم املدنيــة ويـ ،
ويضمن هلم دمال كافيـا للمحافظـة علـ حيـاة صـحية وكرميـة .كمـا تستشـر الرؤيـة تفعيـل نظـام
احلماية االجتماعية هذا وس بنية اجتماعية سليمة تتألف من مؤسسات عامة فعالـة ومنظمـات
جمتمع مدين قوية ونشطة.
 -81تضع رؤية قطر الوطنية  2030عدة أهدا
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بنــاء نظــام فعــال للحمايــة االجتماعيــة جلميــع القط ـرين ،يرع ـ حقــوقهم املدنيــة
ويــثمن مشــاركتهم الفعالــة يف تطــوير اجملتمــع ويــؤمن هلــم دمــال كافيــا للمحافظــة
عل حياة كرمية مفعمة بالصحة



تطــوير بنيــة اجتماعيــة ســليمة مــع بنــاء مؤسســات عامــة فعالــة ومنظمــات جمتمــع
مدين نشطة وقوية

 -82وهتد رؤية قطـر الوطنيـة  2030إىل رعايـة جمتمـع عـادل ومتماسـ يسـتند إىل معـايري
أمالقي ــة س ــامية .وت ــدعم اس ـ ـرتاتيجية قط ــا احلماي ــة االجتماعي ــة ض ــمن االس ـ ـرتاتيجية التنموي ــة
الوطنية  2016-2011هذا اهلد وتوفر إطارا متوس األمد سيؤدي إىل:
-

نظام محاية اجتماعية أفضل تكامال وتنسيقا ومشوال

-

نظـ ــام محايـ ــة اجتماعيـ ــة حيـ ــافظ عل ـ ـ ت ـ ـراث قطـ ــر وهويتهـ ــا العربيـ ــة واإلسـ ــالمية
وحيميهما

-

نظام محاية اجتماعيـة يضـمن النمـو والتنميـة اللـذين يشـمالن مجيـع املـواطنن مـن
مالل إدما اجلماعات األقل حظا واملعرضة للمخاطر يف حياة اجملتمع

-

نظام محاية اجتماعية مستدام يرتكز عل شراكات عريضة

اسل اتيجية اللن ية الوجنية 2016-2011
 -83تعتــرب هــذه االس ـرتاتيجية أول اس ـرتاتيجية تنمويــة شــاملة لدولــة قطــر ،وتشــتمل عل ـ أربــع
عشرة اسرتاتيجية قطاعية غط مجيع القطاعات يف دولة قطر ذات أهدا بعيدة املدى تتسا مـع
توجهـات وأولويــات ركــائز التنميــة املكونـة لرؤيــة قطــر الوطنيــة  .2030ومتاشـيا مــع متطلبــات مارطــة
الطريــا جتــاه الوصــول تلـ األهــدا  ،اعتمــدت مطــة اسـرتاتيجية التنميــة الوطنيــة 2016-2011
برام ومشاريع قطاعية لتحقيا أهدا حمددة قرين كل قطا حبلول عام .2016
[ج] اللنسيق

 -84مل تتضـمن املالحظـات اخلتاميـة الصــادرة يف  14تشـرين األول /أكتـوبر  2009واملشــار
إليها أعـاله فقـرة ماصـة مبسـألة التنسـيا .وباإلضـافة إىل املعلومـات الـواردة يف هـذا الشـأن يف كـل
من التقرير األويل والتقرير الثاين لدولة قطر.
 -85جيــدر التــذكري بالــدور الــذي يقــوم بـ اجمللــس األعلـ لشــؤون األســرة بصــفت اجلهــة العليــا
املعني ــة بقض ــايا األس ــرة ومنه ــا رعاي ــة الطفول ــة يف ك ــل م ــا يتص ــل بتنس ــيا اجله ــود يف جم ــال وض ــع
السياسات والتدابري والربام املتعلقة حبقوق الطفل ،ومبا يشمل أيضـا متابعـة املالحظـات اخلتاميـة
الصادرة عن اللجنة الدولية حلقوق الطفل .حيث حيرص اجمللس األعل لشؤون األسـرة ،بالتعـاون
م ــع اجله ــات املعني ــة يف الدولـ ــة ،عل ـ ـ تض ــمن م ــا يفـ ــي بتل ـ ـ املالحظ ــات يف االس ـ ـرتاتيجيات
واخلط الوطنية املتعلقة بالطفولة .كما يقوم اجمللس بنشر تقارير الدولة املقدمة إىل اللجنة الدولية
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حلقــوق الطفــل ومالحظاهتــا اخلتاميــة علـ موقعـ اإللكــرتوين لتعمــيم املعرفــة بشــأهنا ،باإلضــافة إىل
تعميمها عل اجلهات املعنية بالطفولة يف الدولة ،وذل لتنفيـذ التوصـيات اخلتاميـة ضـمن براجمهـا
وأنشطتها السنوية.
[د] آلي ت ال ص ال سلقرة

 -86رحب ـ ـ جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تش ـ ـرين األول/
أكت ــوبر  2009واملش ــار إليه ــا أع ــاله " ...بإنش ــاء اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف قط ــر يف
عام  2002وفقاا ملبادئ باريس ،وأ ،هنا قد مشل يف اآلونة األمرية غري املواطنن ضـمن واليتهـا".
ورحب ـ اللجنــة أيض ـاا " ...باملعلومــات الــي مفادهــا أ ،ن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تبحــث
حالياا إنشاء وحدة حلقوق الطفل" .وبناءا علي  ،شج،ع اللجنةُ الدولةَ " ...باختـاذ مجيـع التـدابري
الفعال ــة لض ــمان أن يك ــون وص ــول مجي ــع األطف ــال إىل اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان ميس ــوراا
وسهالا  ...وعل ضمان أن يكون للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والية واضحة مت ،كنها من رصد
حقــوق الطفــل علـ الصــعيديْن الــوطين واحملل،ــي ،ومــن تلق،ــي الشــكاوَى املتعل،قــة بانتهاكــات حقــوق
الطفــل وبــالتحقيا فيهــا" .ويف هــذا الصــدد ،أوص ـ اللجنــة " ...بإنشــاء وحــدة حلقــوق الطفــل
دامل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان"( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  15و.)16
 -87ومتابعـة لـذل  ،يـذ ،كر هـذا التقريـر بــأ ،ن رسـالة اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان تكمــن يف
محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها لكل من خيضع للوالية القانونية لدولة قطر ،ولكي تتمكن اللجنة
مـن حتقيـا هـذه الرسـالة فإ ،هنـا تسـع إىل التوعيــة والتثقيـف هبـذه احلقـوق وتـوفري احلمايـة واملســاندة
الالزمــة لألف ـراد وتنميــة قــدراهتم ومتكيــنهم مــن مــالل تــوفري الفــرص الكتســاب املعرفــة واملهــارات
املتنوعة وماصةا معرفة حقوقهم وحتديد احتياجاهتم واملطالبة هبا والدفا عنها.
املهمش ــة
ل ــذل حرص ـ اللجن ــة من ــذ إنش ــائها عل ـ ت ــوفري س ــبل اللج ــوء إليه ــا وماص ــة الفئ ــات ،
كالطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة .ولتحقيا هذه األهدا  ،يذكر هذا التقرير ما يلي:

أوالا :تقوم اللجنة بالعديد من األنشطة والفعاليات للتعريف هبـا ،وبكيفيـة اللجـوء إليهـا
وذل عن طريا وسائل اإلعالم املختلفة وكذل إعداد املطويات واملطبوعات.
ثانيـ ا :قام ـ اللجنــة بتــوفري اخلـ الســامن وهــو يســتقبل االتصــاالت والشــكاوي عل ـ
مدار الساعة.
ثالث ا :ميكـن ألي شـخص أن يقـدم شـكوى بطريقـة مباشـرة مبقـر اللجنـة الوطنيـة حلقـوق
أي
اإلنســان ،أو نيابــة عــن غــريه مبعــى أن ـ جيــوز للطفــل أ ْن يقــدم الشــكوى بنفس ـ أو عــن طريــا ،
شخص آمر.
رابع ا :قامـ اللجنـة بالعديـد مـن احلمـالت اإلعالميـة وتض ،ـمن آليـة االت،صـال هبـا عـن
طريا اهلاتف ،الفاكس ،والربيد اإللكرتوين (اإلمييل).
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مامسـ ا :مــن أهـ ،ـم الوســائل الــي مت ،كــن األطفــال مــن التواصــل مــع اللجنــة أنـ مبجــرد أن
يتنــام إىل علــم اللجنــة أو ترصــد أو تبلـ بوجــود إشــكالية ألي مــن األطفــال تســر اللجنــة بزيــارة
الطفل بصورة مباشرة والتحقا من الواقعة ودراستها وذل طبقا لقانون إنشائها.
سادسا :أنشأت اللجنة موقعا إلكرتونيا ميكن من ماللـ تقـدم الشـكوى بصـورة سـهلة
وميسرة للجميع ومتكن الطفل من استخدام بسهولة ويسر.
 -88وخبص ــوص الت ــدابري املتخ ــذة لض ــمان أن يك ــون للجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان والي ــة
واضــحة متكنهــا مــن رصــد حقــوق الطفــل عل ـ الصــعيدين الــوطين واحمللــي ومــن تلقــي الشــكاوي
املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل وبالتحقيا فيها ،يذكر هذا التقرير مبا يلي:
أفالا -ق نوا إنر ء الرجنة
أُنش ــئ اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان باملرس ــوم بق ــانون رق ــم ( )38لس ــنة ،2002
وع ــدل باملرس ــوم بق ــانون رق ــم ( )17لس ــنة  ،2010وهت ــد اللجن ــة إىل تعزي ــز ومحاي ــة حق ــوق
اإلنسان وحريات  ،وهلا يف سبيل ذل ممارسة االمتصاصات واملهام التالية:
 -1النظــر يف أي جتــاوزات أو انتهاكــات حلقــوق اإلنســان ،والعمــل علـ تســوية مــا
تتلقــاه مــن بالغــات أو شــكاوي بشــأهنا والتنســيا مــع اجلهــات املختصــة الختــاذ الــالزم بشــأهنا،
واقرتا السبل الكفيلة مبعاجلتها ومنع وقوعها.
 -2إبــداء املقرتحــات الالزمــة للجهــات املعنيــة بشــأن التشـريعات القائمــة ومشــروعات
القوانن ،ومدى مالءمتها ألحكام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان الي تكون الدولة طرف ا فيها.
 -3رصد أوضا حقوق اإلنسان يف الدولـة وإعـداد التقـارير املتعلقـة هبـا ورفعهـا إىل
جملس الوزراء مشفوعة مبرئياهتا يف هذا الشأن.
-4
املعنية للرد عليها.

رصــد مــا قــد يثــار عــن أوضــا حقــوق اإلنســان بالدولــة والتنســيا مــع اجلهــات

 -5التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية الوطنية املعنية حبقوق اإلنسـان وحرياتـ
واملشاركة يف احملافل الدولية املتعلقة هبا.
 -6قيام رئيس اللجنة وأعضاؤها بالزيارات امليدانية للمؤسسات العقابية والتأهيلية،
وأم ــاكن االحتج ــاز ،والتجمع ــات العمالي ــة ،وال ــدور الص ــحية والتعليمي ــة ،ورص ــد أوض ــا حق ــوق
اإلنسان هبا.
ث ني ا -تكو د ل ق ال ص
تض ــمن اخلط ــة االس ـ ـرتاتيجية للجن ــة لألع ـ ـوام  ،2014/2011تش ــكيل فري ــا للرص ــد،
،
وذل لرصد كافـة أوضـا حقـوق اإلنسـان واالنتهاكـات ،إن وجـدت ،لتعمـل اللجنـة علـ دراسـتها
والتحقا منها وخماطبة اجلهات املعنية .وتتخذ اللجنة أحيانا أسالي سريعة كزيارة مكان احلادث.
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ث ل ا-

ا ع ا-

ن ج الز ات
تقــوم اللجنــة بإعــداد برنــام للزيــارات يتضــمن زيــارات إىل كافــة اجلهــات احلكوميــة وغــري
احلكومية وكذل األماكن املتعلقة حبقوق األطفال.
ا عة اللر ع ت
تقــوم اللجنــة برصــد ودراســة التش ـريعات الوطنيــة وبيــان مــدى مالءمتهــا التفاقيــة الطفــل
والربوتوكوالت امللحقة هبا ،واملواثيا الدوليـة األمـرى ذات الصـلة حبقـوق الطفـل ،وتشـجيع الدولـة
علـ التصــديا أو االنضــمام إىل املواثيــا الدوليــة أو اإلقليميــة ذات الصــلة حبقــوق الطفــل ،إضــافة
إىل املســامهة يف إعــداد التقــارير الــي جيـ علـ الدولــة تقــدميها إىل هيئــات األمــم املتحــدة وجلاهنــا
واملؤسسات اإلقليمية ذات الصلة حبقوق الطفل ،وتتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة حلمايـة
حقوق الطفل.

خ س ا -نظ م الرك فى
تق ــوم اللجن ــة باس ــتقبال ش ــكاوى األطف ــال ،وتق ــدم املس ــاعدة القانوني ــة هل ــم يف ح ــدود
واليتهــا القانونيــة ،والقيــام بــدور الوســاطة أو املصــاحلة بــن األط ـرا بشــأن الوصــول إىل احللــول
الوديــة يف مــا يتعلــا حبقــوق الطفــل ،وذل ـ قبــل أو بعــد اللجــوء إىل القضــاء مــع مراعــاة مصــلحة
،
الطفل الفضل .
تطلــع اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان باإلضــافة -إىل مــا ســبا ذكــره  -مبهمــة متابعــة
الشــكاوى اخلاصــة حبقــوق الطفــل والــي تــدمل ضــمن امتصاصــات اللجنــة وفقـ ا لقــانون إنشــائها
ومب ــادئ ب ــاريس س ــالفة ال ــذكر ،م ــن م ــالل تل ،ق ــي الش ــكاوى املتعل،ق ــة حبق ــوق الطف ــل ،والتحقي ــا
أي انتهــا حيصــل ألي حــا مــن
بشــأهنا ،ومتابعتهــا ،وخماطبــة الســلطات املعنيــة يف الدولــة إلزالــة ،
حقــوق الطفــل ،وتقــدم اللجنــة االقرتاحــات بشــأن معاجلــة أو تفــادي ذل ـ الحق ـ ا .وعنــد تلقــي
اللجنــة ألي شــكوى ،س ـواءا عــن طريــا اخل ـ الســامن العامــل عل ـ مــدار الســاعة ،أو بواســطة
اإلنرتنـ ـ م ــن م ــالل موق ــع اللجن ــة علـ ـ الش ــبكة العنكبوتي ــة ،أو ع ــن طري ــا حض ــور ص ــاح
الشــكوى أو مــن ينــوب عنـ إىل مقــر اللجنــة ،حتــال الشــكوى إىل قســم الشــكاوى بــإدارة الشــؤون
القانونيــة ،حيــث تــدرس وتُتخــذ بشــأهنا اإلج ـراءات القانونيــة الالزمــة ،س ـواء مبخاطبــة الســلطات
التنفيذي ــة يف الدول ــة إذا ك ــان األم ــر يتطل ـ ذلـ ـ  ،أو بإحال ــة األم ــر عل ـ الباح ــث االجتم ــاعي
لدراسة احلالة موضو الشكوى ،وذل للوصول ألفضل احللول.
س دس ا -اللق

تقــوم اللجنــة بتقــدم تقريــر دوري ربــع ســنوي إىل جملــس الــوزراء امل ـوقر ،ويتنــاول أوضــا
حقــوق اإلنس ــان بدولــة قط ــر ويتضــمن دراس ــة التش ـريعات وأوض ــا حقــوق اإلنس ــان ونش ــاطات
اللجنة وتوصياهتا ،ويفرد التقرير جـزءا ماصـا حلقـوق الطفـل ،وتقـوم اللجنـة بنشـر تقريرهـا السـنوي
عل ـ موقعهــا اإللكــرتوين ( ،)www.nhrc.qa.orgإعمــاالا ملبــدأ الشــفافية الــذي تنتهج ـ اللجنــة يف
عملها وتنميةا للوعي العام يف جمال حقوق اإلنسان.
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 -89وخبصوص التدابري املت،خذة بغية إنشاء وحدة حلقوق الطفل دامل اللجنة الوطنية حلقوق
اإلنسان ،يذكر هذا التقرير أن مت إنشاء "وحدة حقوق املرأة والطفل وذوي اإلعاقة" مبوج قـرار
رئ ــيس اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان رق ــم /16لس ــنة  2010بش ــأن إنش ــاء بع ــض الوح ــدات
القانونية باللجنة .وختتص وحدة حقوق املرأة والطفل وذوي اإلعاقة مبا يلي:
-

نظــر ودراســة البالغــات والشــكاوى وااللتماســات املتعلقــة بــالعنف ضــد امل ـرأة،
والي تنطوي عل متييز ضدها.

-

نظر ودراسة الشكاوى والبالغـات وااللتماسـات املتعلقـة حبقـوق الطفـل وحقـوق
ذوي اإلعاقة.

 -90وم ـ ـوازاة لـ ــذل  ،تقـ ــوم املؤسسـ ــة القطريـ ــة حلمايـ ــة الطفـ ــل وامل ـ ـرأة بـ ــدور هـ ــام يف جمـ ــال تلقـ ــي
الشكاوي بشأن انتها حقوق األطفال ،وماصة يف جمال محاية األطفال من خمتلف أشـكال العنـف.
وتقوم املؤسسة بتنفيذ جمموعة من الربام احملققة ألهدا االسرتاتيجية العامة لألسرة ،وأمهها:
-

محاي ــة األس ــرة م ــن ك ــل ص ــور االس ــتغالل والعن ــف ،وختف ــيض ح ــاالت العن ــف
اجلســدي واالحن ـرا اجلنســي ضــد األطفــال بنســبة  %50مــن جممــو احلــاالت
املس ــجلة ل ــدى ال ــدوائر األمني ــة ،وزي ــادة ب ـرام الت ــدري م ــع الطف ــل الكتش ــا
حاالت العنف ضد األطفال.

-

تفعيل دور اإلعالم ملكافحة العنف ضد األطفال.

 -91كما تضمن اسرتاتيجية التماس األسري ومتكـن املـرأة ( )2016-2011الـي أشـري
هلــا مســبقا ،مشــاريع وأنشــطة تتنــاول احلمايــة مــن العنــف املنــزيل ،وإنشــاء آليــات حلمايــة ضــحاياه.
ومشروعا لتطوير آلية الكشف املبكر يف املدارس حلماية األطفال من العنـف ،فضـالا عـن مشـرو
تطــوير اإلج ـراءات لتعزيــز حقــوق األطفــال ورعايــة مصــاحلهم( .)1وإعــداد وإصــدار تقــارير دوريــة
لرصـ ــد ومتابعـ ــة تنفيـ ــذ أنشـ ــطة وخمرجـ ــات اخلطـ ــة التنفيذيـ ــة للقطـ ــا ضـ ــمن اس ـ ـرتاتيجية التنميـ ــة
الوطنية  2016-2011مبا فيها تل املعنية حبقوق الطفل.
[هر] تخصيص ال وا د د ال يزانية

 -92مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليها أعاله فقرة ماصة باملوارد املخصصة من امليزانية لتنفيذ االتفاقية أو بروتوكوليها االمتيارين.
 -93إال أن ،من اجلدير بالـذكر أن اسـرتاتيجية التنميـة الوطنيـة ( )2016-2011الـي هتـد
إىل حتقيــا غايــات الرؤيــة الوطنيــة  2030تضـ ،ـمن العديــد مــن املشــاريع وال ـربام واألنشــطة الــي
تُرصد هلا موازنات باعتمادات مالية ترصد مبيزانية الدولة ،وتنفذها اجلهـات واألجهـزة ذات الصـلة
من مالل تنفيذ أدوراها املناطة هبا يف االسرتاتيجية.

__________

()1
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 -94وفق ا للقانون رقم ( )13لسـنة  2008بشـأن مسـامهة بعـض الشـركات املسـامهة يف دعـم
األنشطة االجتماعية والرياضـية مصصـ نسـبة ( )%2.5مـن صـايف األربـا للشـركات املسـامهة
املقيــدة أســهمها ببورصــة قطــر لــدعم األنشــطة الرياضــية الثقافيــة واالجتماعيــة واخلرييــة والــي تنــدر
ضــمنها ال ـربام واألنشــطة املخصصــة للطفــل ،كمــا أن هنــا الكثــري مــن املبــادرات القطريــة الــي
ختصص موارد ملقابلة احتياجات وحقوق الطفل عل الصعيدي الوطين والدويل.
[ف] قط اوع

فحقوق الطفل

 -95متاشيا مع اإلطار اخلاص بـاألمم املتحـدة وحقـوق اإلنسـان الـذي اعتمـده جملـس حقـوق
اإلنسان باإلمجا سنة  ،2008واستباقا للتعليا رقم  )2013( 16للجنـة حقـوق الطفـل بشـأن
التزامات الدول يف مـا يتعلـا بتـأثري قطـا األعمـال التجاريـة علـ حقـوق الطفـل( ،)2اختـذت دولـة
قطــر منــذ عــام  2008مط ـوات عديــدة جتــاه االهتمــام باملســؤولية االجتماعيــة لقطــا األعمــال،
حيــث عقــد املـؤمتر األول يف عــام  2009مت ماللـ اإلعــالن عــن عــزم دولــة قطــر لوضــع مؤشـرات
للمسؤولية االجتماعيـة للشـركات ،وتنفيـذا ملـا مت إعالنـ مـالل املـؤمتر األول مت تكـوين فريـا عمـل
يف عـ ــام  2010الق ـ ـرتا معـ ــايري حمليـ ــة للمسـ ــئولية االجتماعيـ ــة للشـ ــركات مبنيـ ــة عل ـ ـ الق ـ ـوانن
واإلجراءات القطرية وعلـ مبـادئ األمـم املتحـدة املقبولـة عامليـا واملعروفـة باملبـادئ العشـر لالتفـاق
العــاملي .كمــا عقــد امل ـؤمتر الثــاين يف عــام  2010بعن ـوان "فهــم أعمــا للمســؤولية االجتماعيــة"،
وعقد املؤمتر الثالث يف عام  2011حت عنوان "كن جزءا من احلدث" وتأكيـدا علـ اسـتمرارية
وزارة األعمــال والتجــارة يف تطــوير مبــادئ االتفــاق العــاملي ضــمن بيئــة األعمــال القطريــة نظم ـ
الــوزارة امل ـؤمتر الرابــع للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات يف مــايو  2013والــذي يهــد إىل نشــر
الوعي بأمهية دور القطاعن العام واخلاص يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات وتوحيد جهود
رابطــة رجــال األعمــال القطريــة بطريقــة تس ــاهم يف حتقيــا التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وفق ـ ا
لرؤية قطر الوطنية  ،2030مت مالل توزيع وثيقة مشرو "املعايري القطريـة للمسـؤولية االجتماعيـة
للشركات".
 -96وأمريا مت إطالق تقرير املسؤولية االجتماعية يف دولـة قطـر  2012الـذي يسـتعرض التقـدم
احملــرز يف جمــال املس ــؤولية االجتماعيــة مــن قبي ــل اق ـرتان ذل ـ املفهــوم بكــل م ــن رؤيــة قط ــر 2030
واس ـ ـرتاتيجية التنمي ـ ــة الوطني ـ ــة  ،2016-2011واستض ـ ــافة دول ـ ــة قط ـ ــر ألوملبي ـ ــاد  ،2022والي ـ ــوم
الوطين ،واليوم الرياضي ،وتقارير التنمية البشرية واإلنسانية ،جبان التقارير الوطنية املعنية باألهـدا
اإلمنائيــة لأللفيــة ،والتجــارب الرائــدة للقطــاعن العــام واخلــاص ،والشــركات متعــددة اجلنســيات العاملــة
يف دولة قطر.

__________

()2
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[ز]

ا ال عرو ت

 -97الحظ جلنة حقوق الطفل مع التقدير يف املالحظات اخلتامية الصـادرة يف  14تشـرين
األول/أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...تقــدم بيانــات إحصــائية يف تقريــر الدولــة الطــر
عربت عن أسفها
واجلهود املبذولة جلمع وحتليل بيانات إحصائية بشأن األطفال" .بيد أ ،ن اللجنة ،
" ...حملدوديــة البيانــات املتعلقــة بــبعض اجملــاالت املشــمولة باالتفاقيــة ،مثــل العنــف املرتك ـ ضــد
األطف ــال ،وإسـ ــاءة معاملـ ــة األطف ــال ،وأوالد العمـ ــال املهـ ــاجرين" .وبن ــاء علي ـ ـ أوص ـ ـ اللجنـ ــة
الدولة"...مبواصلة تعزيز آلياهتـا جلمـع البيانـات عـن طريـا وضـع مؤشـرات تتسـا مـع االتفاقيـة مـن
أجــل ضــمان مجــع البيانــات عــن مجيــع اجملــاالت الــي تشــملها االتفاقيــة ،وأن تكــون هــذه البيانــات
مفص،ــلة حبس ـ العمــر واجل ــنس ،واملنــاطا احلض ـرية واملنــاطا األم ــرى ،وحبس ـ فئــات األطف ــال
الذين حيتاجون إىل محاية ماصة  ،CRC/OPSC/QAT/CO/1( "...الفقرتان  17و.)18
 -98ومتابعــة لـذل  ،يــذكر هــذا التقريــر مبــادرة "قطــر لتبــادل املعلومــات" ،وهــو مشــرو وطــين
ُأجنــز بالتعــاون مــع عــدد مــن املؤسســات واهليئــات احلكوميــة املتمثلــة يف األمانــة العامــة للتخطــي
التنمــوي ،وجهــاز اإلحصــاء ،واجمللــس األعل ـ لشــؤون األســرة ،واجمللــس األعل ـ للتعلــيم ،واجمللــس
األعل للصحة .ويهد املشرو عل املدى البعيد إىل تنسيا وتوحيد آليـات إصـدار املعلومـات
يف املؤسس ــات واجله ــات احلكومي ــة وتوحي ــدها ،مب ــا ي ــوفر م ــا يتطلب ـ التخط ــي االس ـرتاتيجي م ــن
معلومات عل صعيد الدولة.
 -99كما مت إعـداد "دليـل مؤشـرات قاعـدة بيانـات األسـرة" ،وهـو دليـل أعـ ،ده اجمللـس األعلـ
لشــؤون األســرة ســنة  ،2009هبــد إجيــاد مرجعيــة علميــة إحصــائية لكــل مســتخدمي البيانــات
ومتخذي القرار وواضعي السياسات ،ميكنهم من التعـر علـ أمهيـة املؤشـر وجمـاالت اسـتخدام
وكيفية توتيف يف الدراسات والبحوث مبا حيقا هدفها يف متابعة تطور الفئات حمل االهتمام.
 -100وخبص ــوص ت ــوفري بيان ــات إحص ــائية ح ــول العن ــف يف امل ــدارس حس ـ العم ــر ،اجل ــنس،
وغريها ،فقد حرص اجمللس األعل للتعليم عل توفري كافة التدابري واالشـرتاطات اخلاصـة بـاألمن
والسـ ــالمة للطال ـ ـ س ـ ـواءا يف املنـ ــزل أو املدرسـ ــة ،وعلي ـ ـ مت تـ ــوفري عـ ــدد مـ ــن الـ ــدورات التدريبيـ ــة
لألمصــائين االجتم ــاعين والنفس ــين بالتنس ــيا مــع اجله ــات ذات االمتص ــاص ك ــإدارة احلماي ــة
االجتماعيــة بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة ،واملؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل واملـرأة ،ومركــز التأهيــل
االجتم ــاعي "العـ ــوين" ومرك ــز االستشـ ــارات العائلي ــة ،بتقـ ــدم األس ــالي الصـ ــحيحة الكتشـ ــا
احلــاالت وكيفيــة التعامــل معهــا واإلبــاله عنهــا .وقــد مت تقــدم عــدد مــن الــدورات التدريبيــة منــذ
عــام 2009م م ــن قب ــل مؤسســات ال ــدعم ال ــي تعاقــد معه ــا اجملل ــس ،ومــن مث م ــن قب ــل امل ــدارس
املستقلة وفا مطة تطوير معتمدة ،وما يزال اجمللس األعل للتعليم يسع لتقدم أفضل التدابري.
 -101كمــا بــذل الدولــة جهــودا وطنيــة حثيثــة جلمــع البيانــات ،وتطــوير اإلحصــائيات ،ورصــد
املؤشرات وحتديد الفجوات يف ما خيـص املؤشـرات اإلحصـائية لواقـع العنـف األسـري .وقـد تشـكل
هلذا لغرض جلنة ماصة برئاسة اجمللس األعل لشؤون األسرة وعضوية اجلهات املعنية يف الدولة.
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[ح] تع يم نر االتف قية فالل

رأن

 -102سجل جلنة حقوق الطفل مع التقـدير يف املالحظـات اخلتاميـة الصـادرة يف  14تشـرين
األول /أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله " ...جهود الدولة الطـر الراميـة إىل نشـر املعلومـات
عن االتفاقية والسيما لدى األطفـال يف املـدارس عـن طريـا القيـام ،ضـمن مجلـة أمـور ،باسـتخدام
أدلة تدريس تتضـمن معلومـات عـن احلقـوق واملبـادئ املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة بصـورة تسـهل
عل األطفال قراءهتا" .بيد أن اللجنة أعرب عن القلا " ...إزاء عدم كفاية التدابري الي ُاختذت
للنشر عن مجيع حقوق األطفال وزيادة التوعية هبا ،بطريقة منهجيـة ومسـتهدفة  ."...وبنـاء عليـ
أوصـ ـ اللجن ــة الدول ــة " ...بتعزي ــز جهوده ــا الرامي ــة إىل نش ــر املعلوم ــات ع ــن االتفاقي ــة بص ــورة
منهجي ــة لــدى األطف ــال ،ووال ــديهم ،ومقــدمي الرعاي ــة اآلم ـرين ،وس ــائر اجلماع ــات املهني ــة ذات
الصلة الـي تعمـل مـع األطفـال ومـن أجلهـم" .كمـا أوصـ اللجنـة " ...بـأن تـزود الدولـة الطـر
الفئــات املهنيــة ذات الصــلة بتــدري مســتهد ومنــتظم بشــأن أحكــام ومبــادئ االتفاقيــة واملعــايري
الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان بوج ـ عــام  ...وبــأن تتخــذ الدولــة الطــر تــدابري حمــددة جلعــل
االتفاقيـ ـ ــة يف متنـ ـ ــاول األطفـ ـ ــال ومعروفـ ـ ــة لـ ـ ــديهم دامـ ـ ــل املـ ـ ــدارس ومارجهـ ـ ــا يف دولـ ـ ــة قطـ ـ ــر"
( ،CRC/OPSC/QAT/CO/1الفقرتان  19و.)20
 -103ومتابعــة لــذل  ،تتضــمن مطــة عمــل اجمللــس األعل ـ لشــؤون األســرة نشــر االتفاقيــات
واملواثيا الدوليـة الـي صـادق عليهـا دولـة قطـر املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان عامـة ،وباألسـرة ماصـة،
ومنها تل املتعلقة حبقوق الطفل ،وذل من مالل عدة وسائل منها املوقع اإللكرتوين للمجلس
األعل لشؤون األسرة ،حيث تعرض كافة االتفاقيات .وهذا إضافة إىل نشر كافة التقارير الدولية
لدولة قطر املتعلقة مبتابعة تنفيذ االتفاقيات حمل االهتمام وتنظيم ور تدريبية للفئات العاملة مع
األسرة واألطفال ومن أجلهم.
 -104وعل املستوى العري استضاف دولة قطر متمثلة باجمللس األعل لشؤون األسرة الدورة
السابعة عشر للجنة الطفولة العربية مالل الفرتة من  24إىل  27تشـرين األول/أكتـوبر ،2011
والــي نوقش ـ مالهلــا القضــايا املتعلقــة بالطفــل يف الــوطن العــري ،وربطهــا باالتفاقيــات الدوليــة،
إضافة إىل االسرتاتيجيات وآليات احلماية الي جي توفريها للطفل يف الدول العربية.
 -105كمــا بــادر اجمللــس األعل ـ لشــؤون األســرة إىل تعزيــز الــوعي حبقــوق الطفــل واملســامهة يف
التوعي ــة ب ــالربوتوكول الثال ــث بش ــأن تق ــدم البالغ ــات حي ــث نظ ــم اجملل ــس ورش ــة عم ــل بعن ـ ـوان
"الربوتوكــوالت االمتياريــة امللحقــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل" ،بالتعــاون مــع إدارة األســرة والطفولــة
باألمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة ،واملكتـ اإلقليمــي لليونيســيف ومكتـ ممثــل األمــن العــام
لألمــم املتحــدة بشــأن العنــف ضــد األطفــال ،واملفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان ومكت ـ ممثــل
األمــن العــام لألمــم املتحــدة بشــأن النزاعــات املســلحة واملؤسســة الســويدية إلنقــاذ الطفولــة مــالل
الفرتة  3إىل  5حزيران/يونيو  2012يف الدوحة.
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(ح )1اإل ر اءات فالل ر ا ي ال لخرراة لنر ر االتف قيررة فالل ر
اوجف لي ال ا س ،فل ى ال عر يد فاإلدا ات ال

لرري ج ر حقرروق اإلنس ر ا ل ر ى
سية

 -106لقد ،اختذت جمموعة من التدابري الي تساهم يف نشر االتفاقية وتوعية الطلبة هبا يف جمـال
حقوق اإلنسان ،وذل من مالل برنـام حقـوق اإلنسـان للطلبـة واملعلمـن واإلدارات املدرسـية،
الــذي بــدأ يف املــدارس يف آذار/مــارس  .2010ويهــد الربنــام إىل تثقيــف الطلبــة يف املراحــل
الدراسـية االبتدائيـة واإلعداديـة ،وحيتـوي علـ مسـابقات يف الصـحف اليوميـة هتـد إىل التثقيــف
والتوعية مبجال حقوق اإلنسان لدى األطفال .ومشل الربنام ما يلي:
-

تكوين مجاعات حقوق اإلنسان يف املدارس.
املدرسن لنشر ثقافة حقوق اإلنسان باملدارس.
إعداد كوادر من ،
ختصيص يوم حلقوق اإلنسان باملدارس.
إلقاء حماضرات للطلبة.
إعداد برنام زيارات جلماعات حقوق الطلبة لبعض اجلهات احلكومية.
تنظيم مسابقات تتعل،ا حبقوق الطفل.

 -107ويف إطــار التعــاون بــن اجمللــس األعلـ للتعلــيم واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،نُفــذت
جمموعة من الـربام التدريبيـة وور العمـل يف جمـال حقـوق اإلنسـان للطلبـة واملعلمـن واإلداري،ـن،
لتثقيف تل الفئات وحتويل املعرفة حبقوق اإلنسان إىل مهارات عملية ونذكر منها:
-

-

دورة تدريبية حول إدما حقوق اإلنسان يف املنـاه الدراسـية للتعلـيم االبتـدائي
واإلعدادي والثانوي بالتعاون مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.
إعداد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجمللس األعل للتعليم حلقيبـة
متكاملــة مــن ال ـربام التدريبيــة حــول إدمــا مفــاهيم حقــوق اإلنســان للمراحــل
االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
الدورة التدريبية حـول جملـس حقـوق اإلنسـان وآليـة االسـتعراض الـدوري الشـامل
الي قدمتها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.
ورشــة عمــل حــول حقــوق اإلنســان مــن مــالل احلــا يف التعلــيم مبدرســة الــدحيل
النموذجية.
ورشة عمل مبدرسة علي بن أي طال حول ماهية حقـوق اإلنسـان ومصـائص
حقوق اإلنسان بالتنسيا مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.

 -108كما قام اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنسـان  -ضـمن نشـاطها الشـامل حلقـوق اإلنسـان -
ويف إطــار محلتهــا التوعويــة بالتعــاون مــع جمموعــة مــن املــدارس باســتحداث مســابقة "اعــر حقوقـ "،
وقد مت تكرم املدارس املشاركة يف املسابقة ،وبل عدد تل املدارس  12مدرسة من البنن والبنات.
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(ح )2إد اج عن ص ر رررأا االتف قيررة لرري ال ن ر هج ال اسررية ال ع ر ة لرطربررة فالل قيررف لرري ج ر
حقوق اإلنس ا
 -109إعداد جمموعة من األدلة الي ختدم توتيف حقوق اإلنسان يف التعليم ،ومنها:
-

دليل الرتبية القيمية.

-

دليل الرتبية عل حقوق اإلنسان للمرحلة االبتدائية.

-

دليل الرتبية عل حقوق اإلنسان للمرحلة اإلعدادية.

-

دليل الرتبية عل حقوق اإلنسان للمرحلة الثانوية.

(ح )3الج ود ال ا ية إلرى نرر االتف قيرة فال عرو ر ت ال لعرقرة ر صرو ة ن جيرة لر ى اوجفر
ففالر م ف قر ي ال ع ررة اآلخر د فسر ئ الج عر ت ال نيررة ات الصرررة اللرري تع ررل ررا
اوجف ف د أ ر م
 -110نفـذت املؤسسـة القطريـة حلمايـة الطفـل واملـرأة برنـام "أصـدقاء محايـة الطفـل" ،ويهــد
هــذا الربنــام إىل نشــر حقــوق الطفــل املعتمــدة دولي ـا وتكثيــف اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز
حقــوق الطفــل ومحايتهــا وتــدري العــاملن يف القطــا التعليمــي علـ تفعيــل تلـ احلقــوق ووضــع
برام وطنية شاملة ماصة ،تعزز تل احلقوق وإشرا اجملتمع املدين مبا في األطفال يف إجراءات
ملنســقي الربنــام يف املــدارس
التنفيــذ والتثقيــف املتعلقــة حبقــوقهم ،فض ـالا عــن تنظــيم اجتماعــات ،
املشاركة ،إذ انضم إىل الربنام منذ انطالق يف أيار/مايو  2009وإىل تارخي  614طالبا وطالبة
من واقع  153مدرسة مشاركة من خمتلف املراحل التعليمية.
وقد تضمن الربنام األنشطة اآلتية:
-

تنظــيم زيــارات ميدانيــة وتثقيفيــة ملــا يزيــد عــن  30مدرســة (مــن خمتلــف املراحــل
التعليمية) هبد النشر والتوعية حبقوق الطفل.

-

تنظيم اللقاء التعريفي ألصدقاء محاية الطفل يف مارس 2010م.

-

تنظــيم دورة تدريبيــة لألمصــائي،ن االجتمــاعي،ن والنفســي،ن يف املــدارس املســتقل،ة
علـ نشـر ثقافـة حقــوق وواجبـات الطفـل وفنيـات التعامــل مـع حـاالت اإلســاءة
والعنف واإلمهال الواقعة علي يف أيار/مايو 2011م.

-

تنظيم مسـابقة للمـدارس املشـاركة وعـددها  16م بالربنـام وتوزيـع اجلـوائز علـ
أفضل األنشطة الفنية واإلبداعية لنشر حقوق الطفل.

 -111كما مت تنفيذ برنام نشر ثقافة حقـوق الطفـل باملراحـل التعليميـة املختلفـة لتعزيـز الـوعي
حبقوق الطفل واحلماية من أوج العنف بن طالب املدارس وتفعيل دورهم اجملتمعـي يف احلـد مـن
اآلثـار والنتـائ السـلبية للعنـف واإلسـاءة ،فضـالا عــن متكـن الكـادر التعليمـي مـن اكتشـا أنـوا
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اإلس ــاءة واملمارس ــات املنحرف ــة م ــن مـ ــالل توعي ــة األمص ــائي،ن االجتم ــاعي،ن واملعل،م ــن وزيـ ــادة
مهــاراهتم حــول كيفيــة التعامــل مــع حــاالت العنــف واإلســاءة الواقعــة عل ـ األطفــال وقــد تضــمن
الربنــام الزيــارات امليدانيــة للمــدارس املســتقلة واخلاصــة ومــدارس اجلاليــات وتقــدم احملاض ـرات يف
خمتلــف جمــاالت احلمايــة (االجتماعيــة ،الصــحية ،النفســية ،القانونيــة) وآليــات اإلبــاله والشــكوى
عن االنتهاكات.
ف نرلظم ررأا أحكر م ف بر د
سرل
(ح )4تزف ال فلة الفئ ت ال نية ات الصرة لر
االتف قية فال ع ي ال فلية ال لعرقة حقوق اإلنس ا و ه ع م
 -112نظ،م ـ املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل وامل ـرأة العديــد مــن الــور والــدورات التدريبيــة
للعاملن يف القطا األمين والصحي والتعليمي يف جمال تعزيز حقوق الطفل بصورة عامة واحلماية
من العنف واإلساءة واملمارسات املنحرفة وآليات الشكوى واإلباله بصورة ماصة.
 -113ويف إطار التدري عل االتفاقيات الدولية وبروتوكوالهتا املتعلقة حبقوق اإلنسـان بشـكل
عــام ومنهــا عل ـ ســبيل املثــال ال احلصــر التــدري عل ـ الربوتوكــول االمتيــاري بشــأن "منــع وقمــع
االجت ـ ـ ــار بالبش ـ ـ ــر وخباص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــاء واألطف ـ ـ ــال "بروتوك ـ ـ ــول ب ـ ـ ــالرميو" ،تق ـ ـ ــوم املؤسس ـ ـ ــة القطري ـ ـ ــة
ملكافح ــة االجت ــار بالبش ــر بالتع ــاون م ــع كلي ــة الق ــانون جبامع ــة قط ــر س ــنوي ا بتنفي ــذ برن ــام العي ــادة
القانونية ( )Legal Clinicوهو برنام تعليمي/تدريي ،مرتب بنظام التدريبات العمليـة (السـاعات
املكتســبة) وفقـا لنظــام الدراســة بالكليــة ،ويــأي هــذا الربنــام إرســاءا حلــا دســتور دولــة قطــر الــذي
يكفل حا الدفا للجميع ،وحا قانوين لضحايا االجتـار بالبشـر يف تـوفري املسـاندة القانونيـة هلـم،
وهو يف ذات الوق تعبـري عـن املسـؤولية االجتماعيـة لطـالب القـانون واملؤسسـة القطريـة ملكافحـة
االجتــار بالبشــر .وينفــذ الربنــام يف فصــلي الربيــع واخلريــف ،ويتضــمن  120ســاعة تــدري موزعــة
عل  10أسابيع ،ويشمل جمموعة من احملاضرات التعريفية بقانون مكافحة االجتار بالبشر وأيضـا
جمموعــة مــن التــدريبات العمليــة عل ـ مهــارات مســاندة ضــحايا االجتــار بالبشــر وزيــارات ميدانيــة
للجهات املعنية وجمموعة من ور العمل التدريبية والي مـن أمههـا التـدري علـ صـياغة مشـرو
قـانون لتنظــيم العمــل املنــزيل ومنــوذ عقــد للعمـال املنـزلين ،باإلضــافة إىل املشــاركة مــع املستشــارين
واخلرباء باملؤسسة يف تقدم املساندة القانونية لضحايا االجتار بالبشر.
(ح )5اللوعية فالل قيف ررأا الب توكرو االخلير
فالكب

ال لعررق لنزاعر ت ال سررحة لف ئر ة اوجفر

 -114نظمـ املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل واملـرأة ورشــة نقاشــية عــن محايــة الطفــل بوصــفها
مسؤولية متعددة األطرا بتاريخ  18إىل  19أيلول /سـبتمرب2012/م إذ تناولـ الورشـة تقـدم
موضـحا انضـمام دولـة قطـر إىل املواثيـا الدوليــة
ورقـة عمـل بعنـوان "الطفـل يف النزاعـات املسـلحة" ،
هبذا الصدد ،وإىل قانون اخلدمة العسكرية رقم  31لسنة 2006م .وجاء التأكيد يف هذه الورشة
عل ملو دولة قطر من أي جمن،د يقل عمره عن  18عاما ،فضـال عـن أ ،ن التجنيـد طـوعي ولـيس
إجبارياا .لذا فإن قوانن دولة قطر حسم أمرهـا بشـأن منـع جتنيـد األطفـال وعـدم مشـاركتهم يف

40

GE.16-10710

CRC/C/QAT/3-4

النزاعــات املســلحة بوضــو ال لــبس في ـ  ،وأن الق ـوات املســلحة حظي ـ بــأعل معــايري اإلنســانية
واحرتام حقوق اإلنسان يف جمال تأدية اخلدمة العسكرية.
(ح )6اللوعير ررة فالل قير ررف رر ررأا الب توكر ررو االخلي ر ر
فاسلغال اوجف لي ال واد اإل حية

ال لعرر ررق بير ررا اوجف ر ر ف غ ر ر ء اوجف ر ر

 -115واصــل الدولــة نشــر املعلومــات يف أوســاط اجملتمــع القطــري بشــأن أحكــام الربوتوك ــول
االمتياري املتعلا ببيع األطفال ماصة بن األطفال واآلباء واألمهات ومق ،دمي الرعايـة والعـاملن
االجت ــار بالبش ــر يف أوس ــاط اجملتم ــع
م ــع األطف ــال .ويف ه ــذا اإلط ــار ،ويف س ــبيل ترس ــيخ مفه ــوم ،
االجتــار
القطــري ،والتعريــف بأمنــاط وأشــكال االجتــار بالبشــر ،قام ـ املؤسســة القطريــة ملكافحــة ،
بالبشر باآلي:
-

تنظ ـ ــيم ورش ـ ــة تدريبي ـ ــة لألمص ـ ــائي،ن واألمص ـ ــائيات االجتم ـ ــاعي،ن يف امل ـ ــدارس
التحرش ــات اجلنس ــية" .وك ــان اهل ــد منه ــا
بعن ـ ـ ـ ـوان "كي ــف حنم ــي أبناءن ــا م ــن ،
املتحرشـ ــن يف االعت ـ ــداء عل ـ ـ املتحـ ــر ب ـ ـ وكيفي ـ ــة
تبصـ ــري اجملتمـ ــع بأسـ ــالي
،
اكتشا احلاالت.
تنظيم ورشة بعنوان "حنو ٍ
شباب وا ٍ مبخاطر السياحة اجلنسية".

-

تنظيم ورشة بعنوان "آليات محاية األطفال من االستغالل اجلنسي".

-

االجت ــار بالبش ــر علـ ـ موق ــع
نش ــر القـ ـوانن واالتفاقي ــات ذات الص ــلة مبكافح ــة ،
املؤسسة اإللكرتوين وشبكة اإلنرتن .

-

-

االجتـار بالبشـر" ،هبـد
تنظيم محلة توعوية حت شعار "ألجيال واعية مبخاطر ،
االجتــار بالبشــر ومكافحتـ  ،واســتهدف احلملــة طــالب وطالبــات
تعميــا مفهــوم ،
املرحلة النموذجية واالبتدائية واإلعدادية والثانوية عل مدى شهريْن.
تنظيم محلة توعوية لوقف االجتار باألطفـال والناشـئن ،بالتعـاون مـع شـركة "ذي
بودي شوب" يف دولة قطر.

-

تقــدم عــروض تعريفيــة لطــالب وطالبــات املــدارس للمــرحلتن اإلعداديــة والثانويــة
هبد التوعية بظاهرة االجتار بالبشر والتعريف باملؤسسة.

-

ؤسس ت النفا الع م فال جل ا ال ني
[ط] اللع فا ا ّ

 -116سجل جلنة حقوق الطفل مع التقـدير يف املالحظـات اخلتاميـة الصـادرة يف  14تشـرين
األول /أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...الــدور النشـ الــذي تؤد،يـ منظ،مــات شـ ،ـى ،مــن
بينها املؤسسة القطريـة حلمايـة الطفـل واملـرأة ،واملؤسسـة القطريـة لرعايـة األيتـام ،فضـالا عـن اجملتمـع
املــدين ،يف تقــدم اخلــدمات ،وماصــة مــدمات الصــحة واخلــدمات االجتماعيــة إىل األطفــال ،مبــن
فيهم األطفال ذوو اإلعاقات واألطفال احملرومون من رعاية الوالدين" .وأوص اللجنة مبا يلي:
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مواصـ ــلة وتعزيـ ــز التعـ ــاون مـ ــع مؤسسـ ــات اخلـ ــري العـ ــام ومنظمـ ــات اجملتمـ ــع املـ ــدين
(أ)
وإشراكها يف تنفيذ االتفاقية ويف صياغة السياسات ذات الصلة عل حنو منتظم ،ويف مجيع املراحل.
(ب) دع ـ ــم منظمـ ـ ــات اجملتمـ ـ ــع املـ ـ ــدين حس ـ ـ ـ الضـ ـ ــرورة ،مبـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ـ تزويـ ـ ــدها
بــاملوارد وماصــة البش ـرية منهــا ،بغيــة متكينهــا مــن اإلســهام عل ـ حنــو فعــال يف تنفيــذ االتفاقيــة يف
مجيع أحناء البلد.
( ) ضمان امتثال مؤسسات اخلـري العـام ومنظمـات اجملتمـع املـدين ملبـادئ االتفاقيـة
وأحكامها ،كتزويدها مببادئ توجيهية ومعايري يف ما يتعلا بتقدم اخلدمات.
 -117ومتابعـة لــذل  ،كثـف اجمللــس األعلـ لشــؤون األسـرة وشــركاؤه االسـرتاتيجيون اجلهــود يف
ســبيل تعزيــز التعــاون والشـراكة لتفعيــل اخلطــة التنفيذيــة لالسـرتاتيجية العامــة لألســرة ،وملــا روابـ
قوي ـ ــة ب ـ ــن براجمه ـ ــا ومش ـ ــاريعها م ـ ــع مكون ـ ــات قط ـ ــا اسـ ـ ـرتاتيجية التماسـ ـ ـ األس ـ ــري ومتك ـ ــن
املرأة ( ،)2016-2011وذل ضمن اسرتاتيجية التنمية الوطنية (.)2016-2011
(ط )1دليل ق ي خ ت ال ع ة فالح ة اال ل عية
 -118ويأي إعداد هذا الدليل يف إطار جهود اجمللـس األعلـ لشـؤون األسـرة الراميـة إىل تفعيـل
دوره كمؤسســة ترســم السياســات وتتــابع تنفيــذها مــن مــالل تــوفري معلومــات للمؤسســات املعنيــة
باألسرة وأفرادها هبد ما يلي:
-

-

متك ــن األس ــرة وأفراده ــا م ــن الوص ــول ملق ـ ،دمي اخل ــدمات االجتماعي ــة واجملتمعي ــة
بصــورة عامــة ومقـ ،دمي مــدمات الرعايــة واحلمايــة االجتماعيــة ومبــا يلـ ،ـي حاجاهتــا
ماصة.
بصورة ،
تفعيل دور مقدمي اخلدمات من مالل إبراز اخلدمات واألنشطة الي تقدمها.

-

حتفي ــز التع ــاون والتش ــبي ب ــن مق ــدمي اخل ــدمات االجتماعي ــة واجملتمعي ــة علـ ـ
املستوى احمللي ومبا حيقا تكاملها.

-

للمهتمـن مبتابعـة اجتاهـات منـو وتطـور اخلـدمات االجتماعيـة املقدمـة
توفري مـادة
،
لألسرة وأفرادها وجماالهتا يف دولة قطر.

(ط )2اللع فا يد ال جرس اوعرى لرؤفا اوس ة فالرجنة الوجنية لحقوق اإلنس ا
 -119يعمــل اجمللــس األعلـ لشــؤون األســرة علـ ضــمان التنفيــذ الشــامل ألحكــام االتفاقيــات
ذات الصــلة حبقــوق اإلنســان مــن مــالل التنســيا مــع املؤسســات العاملــة يف هــذا اجملــال وذل ـ
حتقيق ا لألهدا الي نصـ عليهـا املواثيـا الدوليـة الـي تُعـى بشـؤون األسـرة ،مبـا يف ذلـ ات،فاقيـة
حقــوق الطفــل .وضــمن هــذا اإلطــار ،جتــدر اإلشــارة إىل مــذكرة التفــاهم الــي أُبرم ـ بــن اجمللــس
األعل لشؤون األسرة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام  2010م ،والي هتد يف جمملها
إىل نشــر الــوعي بأحكــام ات،فاقيــة القضــاء عل ـ مجيــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ،وات،فاقيــة حقــوق
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الطفل ،وات،فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وذل مـن مـالل تنفيـذ  12فعاليـة علـ مـدار
ثــالث ســنوات ،وتشــتمل عل ـ نــدوات وور عمــل ودورات تدريبيــة للعــاملن يف اجلهــات املعنيــة
ذات العالقة.
 -120ويف ه ــذا اإلط ــار ،نظ ــم اجملل ــس األعلـ ـ لش ــؤون األس ــرة ،بالتع ــاون م ــع اللجن ــة الوطني ــة
حلقوق اإلنسان يف الفرتة من  23إىل  24أيار/مايو  ،2012ورشة تدريبيـة حـول "أوجـ العالقـة
بن االت،فاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وات،فاقيـة حقـوق الطفـل" .وناقشـ الورشـة
املعوقـ ــات واإلش ـ ــكاليات ال ـ ــي تواج ـ ـ األطف ـ ــال ذوي اإلعاق ـ ــة وأسـ ــرهم ،مبش ـ ــاركة جمموع ـ ــة م ـ ــن
املؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين .ومن مالل الورشة مت التعـر علـ أوجـ املقارنـة
ودور املشــرفن
والعالقــة بــن ات،فاقيــة حقــوق الطفــل ،وات،فاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــةَ ،
والقائمن عل برام الطفل والطلبة يف املدارس لتفعيل الركائز األربـع لتطبيـا االت،فـاقيتن ،ومتكـن
األطفـال واملشـاركة ،والـدم ومحايـة الطفـل ،إضـافة إىل مناقشـة مهـارات وآليـات املناصـرة وكسـ
التأييد للحصول عل كافة حقوق األطفال وماصة األطفال ذوي اإلعاقة.
(ط  )3دف ال ؤسسة القط ة لح ة الطفل فال أة لي تعز ز اللع فا ا ال جل ا ال ني
 -121من أبرز امتصاصات املؤسسة تعزيز التعاون والتنسيا مع الـوزارات واألجهـزة احلكوميـة،
واهليئات واملؤسسات العامـة ،ومؤسسـات اجملتمـع املـدين ،واألفـراد ،ومجيـع شـرائح اجملتمـع املختلفـة
لتبـادل اخلـربات واملعلومـات ذات الصـلة بتفعيــل حقـوق الطفــل واملـرأة ،إذ تعمـل املؤسســة مبوجـ
الشراكة اجملتمعية مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية الوطنية والدولية لتجويـد اخلـدمات املقدمـة
للفئـ ــات املسـ ــتهدفة ،ولـ ــدعم اجلهـ ــود الوطنيـ ــة للنهـ ــوض بواقـ ــع الطفـ ــل وامل ـ ـرأة ومحايـ ــة حقـ ــوقهم
اإلنسانية .ويتلخص هذا التعاون يف عدة حماور أمهها ما يلي:
-

اســتقبال احلــاالت وحتويلهــا للجهــات املعنيــة حس ـ امتصاصــها ،وذل ـ بعــد
استنفاذ كل جهة إلجراءاهتا وفقا المتصاصاهتا.
تيسري إجراءات تقدم اخلدمات للفئـات املسـتهدفة مـن مـالل تبـادل املعلومـات
وتسهيل املعامالت.

-

املش ــاركة يف األنش ــطة والفعالي ــات املنظم ــة لتعزي ــز محاي ــة حق ــوق الطف ــل واملـ ـرأة
وحقوق اإلنسان بصورة عامة.

-

تبــادل التجــارب واخل ـربات مــن مــالل االطــال عل ـ أبــرز األحبــاث والدراســات
والتقارير املعنية حبقوق الطفل.

-

املشاركة يف املؤمترات واحملافل الدولية املعنية.

-

(ط  )4دف ال ؤسسة القط ة ل ك لحة االتّج

لبر لي تعز ز اللع فا ا ال جل ا ال ني

 -122مــن أبــرز امتصاصــات املؤسســة تعزيــز التعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين مبــا يف ذل ـ
املنظمــات غــري احلكوميــة واجملموعــات الــي تُعــى باألطفــال والشــباب ،وبيــان مــدى مشــاركة هــذه
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اجلهـ ــات يف التخطـ ــي لتنفيـ ــذ ات،فاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــل وبرتوكوالهتـ ــا .ويف هـ ــذا اإلطـ ــار مت بوج ـ ـ
اخلصوص ما يلي:
-

توقيــع مــذكرة تفــاهم بــن املؤسســة القطريــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر ومركــز التأهيــل
االجتم ــاعي لتب ــادل املعلوم ــات واخلـ ـربات .كم ــا مت االتف ــاق علـ ـ أن يق ــوم املرك ــز
بإع ــادة تأهي ــل ض ــحايا االس ــتغالل اجلنس ــي ال ــذين أح ــالتهم املؤسس ــة ،وماص ــة
النساء واألطفال.

-

توقيــع مــذكرة تفــاهم بــن املؤسســة القطريــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر ومجعيــة اهلــالل
األمحر القطري لعقد الندوات واملؤمترات ذات الصلة وتنظيم الفعاليات املشرتكة.

[ ] اللع فا ال فلي
 -123ميثل التعاون الدويل إحدى أهم الركائز األساسية للسياسة اخلارجية لدولة قطـر املتضـمنة
يف رؤية قطر الوطنية  ،2030حيث تسع الدولـة مـن ماللـ تعزيـز وترقيـة حقـوق اإلنسـان علـ
املستوى الوطين واإلقليمي والدويل ،إضافة إىل حتقيا األمن والسلم العاملين.
 -124ووفقــا لتقري ــر املســاعدات اخلارجي ــة  2011-2010الصــادر م ــن إدارة التنميــة الدولي ــة
بوزارة اخلارجيـة ،فقـد بلغـ املسـاعدات واملعونـات اإلنسـانية والتنمويـة (حكوميـة وغـري حكوميـة)
الي قدمتها دولة قطر يف العـامن  2011-2010مـا قيمتـ  5.337.430.071ريـاالَ قطريـاَ،
ملصلحة  108دولـة مـن خمتلـف قـارات العـامل ،حيـث بلغـ نسـبة هـذه املسـاعدات  %0.4مـن
إمجايل النات احمللي للدولة لعام  ،2010وارتفع إىل  %0.54يف عام .2011
 -125وميكـن تقســيم املســاعدات الـي تقــدمها الدولــة إىل مسـاعدات حكوميــة وغــري حكوميــة
عل النحو التايل:
[  ]1ال س ع ات الحكو ية
 -126وتنقسم حس اجلهة املستفيدة منها إىل ما يلي:
(أ)
(ب)
هيئات غري رحبية.

مساعدات حكومية إىل منظمات دولية حكومية.
مس ــاعدات حكومي ــة إىل منظم ــات غ ــري حكومي ــة أو مؤسس ــات أو مراك ــز أو

وق ــد بلـ ـ إمج ــايل املس ــاعدات واملعون ــات اخلارجي ــة احلكومي ــة للع ــامن 2011-2010
مبل ـ  3.731.405.938ريـ ـال قطــري ،حي ــث بلغ ـ املســاعدات احلكوميــة يف ع ــام 2010
 1.075.299.095ري ــاالَ قطري ـ ـاَ بينم ــا تض ــاعف ه ــذه املس ــاعدات يف ع ــام  2011حيـ ــث
بلغ  2.656.106.843رياالَ قطرياَ ،وذل بزيادة تفوق الضعف ونصف تقريباَ .وتشري هذه
الزيــادة إىل تفاعــل اإلنســان القطــري مــع املتغ ـ ،ريات يف املنطقــة العربيــة ماصــة ،كمــا تــأي أيض ـاَ يف
إطار دعم جهود املصاحلة والسالم وإعادة اإلعمار يف العامل.
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الرسم البياين ()2
وضح توز ا ال س ع ات فال عون ت الخ ية حس الق ات

املصدر :تقرير املساعدات اخلارجية .2011-2010

[  ]2ال س ع ات غي الحكو ية:
 -127وتنقسم كاآلي:
س ر ع ات ررد الج عي ر ت الخي ررة فال ؤسس ر ت اإلنس ر نية القط ررة إلررى
(أ)
أ ررزة حكو يررة لرري الخ ر ج ،س ر ع ات ررد الج عي ر ت الخي ررة فال ؤسس ر ت اإلنس ر نية
قط ة إلى نظ ت حكو ية.
(ب) س ع ات د الج عي ت الخي ة فال ؤسس ت اإلنس نية القط ة إلرى ل فع ر
فش ك ئ ال عل د د الج عي ت فال ؤسس ت فال يئ ت غي الحكو ية لي الخ ج.
وقد بلغ املساعدات واملعونات اخلارجية غري احلكوميـة ( ،)1.606.024.133حيـث
بلـ حجــم املســاعدات لعــام  )799.690.991( 2010ريــاالَ قطريـاَ بنســبة  %49.8بينمــا بلـ
حجم املساعداتَ لعام  )806.333.142( 2011ريـاال قطريـاَ أي بنسـبة  ،%50.2ويالحـظ
أن حجم املساعدات بن العامن متقارب بشكل كبري ولكن تعترب األعل مقارنة بالفرتة املمتدة مـا
بن  2004و.2009
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الرسم البياين ()3
وضح ال س ع ات غي الحكو ية حس الق ات

املصدر :تقرير املساعدات اخلارجية .2011-2010

ب د ات دفلة قط
 -128ال تقتص ــر املس ــامهات القطري ــة علـ ـ تق ــدم املس ــاعدات اإلنس ــانية واإلمنائي ــة فقـ ـ  ،ب ــل
تتجاوز ذل إىل طر مبـادرات إنسـانية وإمنائيـة علـ الصـعيد الـدويل فقـد متكنـ دولـة قطـر مـن
طر عدد من املبادرات وهي كاآلي:
ب د ة "هوب لو "
 -129أطلقهــا معــايل رئــيس جملــس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة لدولــة قطــر يف حزيران/يونيــو 2010
يف نيويــور لتعزيــز فعاليــة وتنســيا اســتخدام أصــول الــدفا العســكري واملــدين ملواجهــة الك ـوارث
الطبيعيــة .وهتــد إىل حتســن اســتخدام أصــول الــدفا العســكري واملــدين يف عمليــات اإلغاثــة،
وزيادة فعالية التصـدي للكـوارث الطبيعيـة وإنشـاء شـبكة عامليـة مـن العـاملن يف جمـال اإلغاثـة مـن
ِ
املساعدة والدول املتضررة .وقد استضاف دولة قطر مالل الفرتة  29-27تشرين الثاين/
الدول
نوفمرب  2011املؤمتر الدويل املعـين مببـادرة "هـوب فـور" بـدعم مـن تركيـا ،ومجهوريـة الـدومينيكان،
ومكت تنسيا الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة (اوتشا) .OCHA
ب د ات "او اضي الق حرة فاللعريم لوق الج يا"
 -130م ــالل الع ــامن  2011-2010إميانـ ـا م ــن قط ــر بأمهي ــة وض ــرورة مواجه ــة التح ــديات
اإلنسانية واإلمنائية والعمل عل تقدم حلول مستدمية لتلـ التحـديات .وتـأي هـذه املبـادرات يف
إطــار ســد الفجــوة القائمــة علـ صــعيد العمــل اإلنســاين واإلمنــائي مــع تأكيــدها علـ إشـرا كافــة
األطرا املعنية بتطوير اجلهود اإلنسانية واإلمنائية يف العامل.
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 -131كمـا أن لدولـة قطــر العديـد مـن املشــاركات النوعيـة حيـث عقــدت مـؤمتراَ للمـاحنن حــول
التنميــة واالســتثمار يف جــزر القمــر يف آذار/مــارس  2010بالدوحــة بالتعــاون مــع مكت ـ تنســيا
الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة ،وتعهدت دولة قطر بــتقدم مبل  73مليون ريـال قطري عق
الــزالزل الــي ض ـرب هــايي يف  ،2010حيــث أسس ـ مــن أجــل ذل ـ صــندوقاَ ماص ـاَ لصــاحل
إعمار هايي .ويف الصياه نفس قدم دولة قطر منحـة لليابـان عقـ زلـزال وتسـونامي توهوكـو،
كم ــا قامـ ـ بتأس ــيس ص ــندوق الص ــداقة القط ــري م ــن أج ــل املس ــامهة يف جه ــود إعم ــار املن ــاطا
املتضررة ،بالتعاون مع احلكومة اليابانية.
ب د ة ح ة اللعريم لي ن جق النزاع ت فانع ام او د
 -132أنشأت صـاحبة السـمو الشـيخة  /مـوزا بنـ ناصـر ،حيفظهـا ا ،،مبـادرة "محايـة التعلـيم
يف مناطا النزاعات وانعدام األمن" ( ؤسسرة اللعرريم لروق الج يرا) عـام  ،2008وهـي مبـادرة
دولية تعى حبماية ودعم وتعزيز احلا يف التعليم باملناطا الواقعة أو املهـددة باألزمـات والصـراعات
واحلــروب وذل ـ وفق ـ ا للمــادة  26مــن اإلعــالن الع ـاملي حلقــوق اإلنســان واملــادة  28مــن اتفاقيــة
حق ــوق الطف ــل بش ــأن ح ــا ك ــل طف ــل يف التعل ــيم ،ووفق ـ ـ ا للم ـ ـواد  22و 50و 94و 108م ــن
اتفاقيات جنيف لعام  1949بشأن محاية املدنين أثناء احلروب.
 -133وتسع املؤسسة إىل حتقيا أهدافها من مالل ما يلي:
-

إج ـراء دراس ــات وحب ــوث وتنظ ــيم حلق ــات دراس ــية ومنت ــديات وم ـؤمترات وإط ــالق
برام إعالمية متعددة الوسائ وذل بغرض نشر املعرفة وتعميقها وازديـاد الـوعي
الفردي واجملتمعي والدويل بشأن األمطـار الـي تتسـب فيهـا األزمـات والصـراعات
واحلروب يف احلا يف التعليم وتأثري ذل عل السلم والتنمية الدولين؛

-

رصــد وحتــري وتوثيــا كافــة االنتهاكــات الــي متــس املنظومــة التعليميــة يف وضــعية
األزمات والصراعات واحلروب.

-

تط ـ ــوير آلي ـ ــة قانوني ـ ــة دولي ـ ــة لل ـ ــدفا ع ـ ــن احل ـ ــا يف التعل ـ ــيم ومحايت ـ ـ م ـ ــن كاف ـ ــة
االنتهاكات والتجاوزات ومتابعة املتسببن فيها ومقاضاهتم.

ب د ة " كلبلي"
 -134انطالقـ ا مــن حــرص صــاحبة الســمو الشــيخة  /مــوزا بن ـ ناصــر ،عل ـ تثقيــف األطفــال
والناشـئة وتقويـة اللغـة العربيــة لـديهم كأحـد العناصــر الرئيسـية للهويـة القطريــة ،فقـد وجهـ مسوهــا
اجملمعـات التجاريـة مـن مـالل مشـرو "مكتبـي" ،تكـون خمصصـة
بالشرو يف إنشاء مكتبـات يف ،
اجملمعـات ،ومت البـدء
لألطفال حلثهم عل القراءة وتثقـيفهم مـالل وجـودهم مـع أهـاليهم يف هـذه ،
والعم ــل بتنفي ــذ املش ــرو يف ع ــام  2011حي ــث مت افتت ــا مكتب ــات ماص ــة باألطف ــال يف بع ــض
اجملمعات التجارية عل سبيل املثال ال احلصر مكتبة (مكتبي) يف جممع فيالجيو التجاري.
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ب د ة "الف خو ة"
 -135إ ،ن احلـرب علـ غ ،ـزة مل تتسـب يف قتـل وجـر أطفـال أبريـاء فقـ  ،بـل تسـبب أيضــا يف
تدمري البنية التحتية للتعليم .وعندما تعرض مدرسة الفـامورة يف خمـيم الالجئـن الفلسـطيني،ن يف
جباليا للقصـف املـدفعي يف السـادس مـن شـهر كـانون الثاين/ينـاير  ،2009قُتـل أكثـر مـن أربعـن
وجر عدد كبري من األبرياء .فأنشـأت صـاحبة السـمو الشـيخة/موزا بنـ ناصـر مبـادرة
فلسطينياا ُ
الفــامورة منــذ عــام  .2009وهــي هتــد إىل دعــم ومحايــة الطلبــة واملــدارس يف منــاطا الصـراعات
وماصة يف غزة.
حول العامل
،
ب د ة "عرّم جفال"

 -136إ ،ن مشــرو "علــم طفــال" هــو مبــادرة عامليــة أطلقتهــا صــاحبة الســمو الشــيخة/موزا بن ـ
ناصــر يف ســنة  2012هبــد تقلــيص أعــداد األطفــال الــذين فقــدوا حقهــم يف التعلــيم يف مجيــع
أحنـاء العـامل ،ويقـ ،در عـددهم بــستة ماليـن طفـل يف سـن املرحلـة االبتدائيـة مـن األطفـال يف العـامل
الذين ال حيصلون عل التعليم .وتعيش الغالبية العظم منهم يف حالة من الفقر احلاد.
بلدا يف مجيع أحناء العامل ،حيث متث،ـل هـذه البلـدان أكثـر
 -137ويستهد الربنام ُ حالياَ  34ا
بلدا.
من  %70من األطفال غري امللتحقن يف املدارس بالعامل كما يعمل الربنام فعلياَ يف  17ا
 -138وتشـ ــمل ه ـ ـذه املب ـ ــادرة وتتكفـ ــل بتعل ـ ــيم األطف ـ ــال املتضـ ـ ،ـررين م ـ ــن النزاع ـ ــات واحل ـ ــروب
والكـ ـوارث الطبيعي ــة ،وك ــذل األطف ــال ال ــذين يعيش ــون يف األحي ــاء الفق ــرية يف امل ــدن أو املن ــاطا
ماصـة للحصـول علـ التعلـيم مثـل الفتيـات
الريفية النائية ،والفئات الي ميكن أن تواج حتـديات ،
واملعاقن واألقليات .وكان فكرة هذا املشـرو مسـتوحاة مـن أهـدا التنميـة هلـذه األلفيـة وذلـ
لضــمان حصــول أطفــال املرحلــة االبتدائي ـة عل ـ دورة تعليميــة ابتدائيــة كاملــة ذات كفــاءة عاليــة.
ويعم ــل ه ــذا املش ــرو بالتع ــاون م ــع جمموع ــة م ــن املنظ،م ــات الدولي ــة والوطني ــة لتحـ ـ ،دي وامـ ـرتاق
وهتميشا لألطفال.
فقرا
ا
العقبات يف الوصول إىل أكثر بقا األرض ا
 -139وقــد استضــاف دولــة قطــر االجتمــا االس ـرتاتيجي رفيــع املســتوى ملبــادرة "عل،ــم طفـ اـال"
حت عنوان "تكثيف اجلهود للوصول لألطفال غـري امللتحقـن باملـدارس" هبـد مسـاعدة ماليـن
األطف ــال يف ني ــل حق ــوقهم الطبيعي ــة م ــن التعل ــيم االبت ــدائي ،حي ــث متكنـ ـ املب ــادرة بالفع ــل م ــن
مساعدة  600ألف طفل عل تل ،قي التعليم اجليد يف بعض مناطا العامل األكثر حتدياَ.
"ال ؤسسة القط ة ال و ل نية لرلن ية اال ل عية"

 -140مت تأســيس املؤسســة القطريــة املوريتانيــة للتنميــة االجتماعيــة مبوريتانيــا منــذ عــام 2005م.
وتتضمن نشاطاهتا برام َ حملو األمية وماصة لدى األطفال ،وتشمل تعليمهم وتـأهيلهم وتأسـيس
مؤسسات ُمصغرة ملساعدهتم ،وتعمل املؤسسة منذ ذل احلن إىل اآلن.
 -141ويف إط ــار التع ــاون ال ــدويل واملس ــاعدات املالي ــة ال ــي تق ــدمها الدول ــة للمنظم ــات الدولي ــة
دعم ـ ــا مالياـ ـ ــا للجن ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل الدوليـ ـ ــة
وهيئ ـ ــات األم ـ ــم املتح ـ ــدة ،قـ ـ ــدم دول ـ ــة قط ـ ــر ا
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بقيمــة  15.000ألــف فرن ـ فرنســي ،مســامهة يف متويــل اجتماعهــا الــذي عقــد يف مدينــة ســيون
العامــة عل ـ النظــام الــداملي
السويس ـرية يف شــباط/فرباير  ،2013خبصــوص صــياغة التعليقــات ،
للربوتوكول االمتياري بشأن تقدم البالغات.
دعمـا مالياـا إىل احلركـة العامليـة للـدفا عـن األطفـال جبنيـف مببلـ
 -142كما قـ ،دم دولـة قطـر ا
 25.000فرنـ سويســري لرعايــة الورشــة التدريبيــة للعــاملن يف فــرو احلركــة العامليــة للــدفا عــن
األطفــال العاملــة لزيــادة الــوعي بشــأن حقــوق األطفــال واألحــداث يف النظــام القــانوين ،وكــذل
تنظيم فعالية حت عنـوان "قضـاء األحـداث يف العـامل العـري" ،وذلـ علـ هـامش أعمـال الـدورة
الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان.
 -143إضـ ــافة إىل الـ ــدعم السـ ــنوي الـ ــذي تق ،دم ـ ـ دولـ ــة قطـ ــر للم ـ ـوارد األساسـ ــية لليونيسـ ــيف
مببل  100.000دوالر أمريكي.

GE.16-10710

49

CRC/C/QAT/3-4

الجزء ال ني
تع ف الطفل
(ال دة  1د االتف قية)
 -144أعرب ـ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تش ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله عن قلقها " ...إزاء التباين يف احلد األدىن لسن الـزوا
بــن األوالد والبنــات وماصـ،ـة أن هــذه الســن قــد حـُـددت بســتة عشــر عام ـاا للبنــات" .وبنــاء علي ـ
أوصـ اللجنــة " ...بــأن تصــحح الدولــة الطــر التبــاين يف احلــد األدىن لســن الــزوا بــن األوالد
والبنــات عــن طريــا رفــع احلــد األدىن لســن زوا البنــات إىل  18عام ـاا" (،/CRC/C/QAT/CO/2
الفقرتان  23و.)24
 -145ومل يطـرأ إىل غايــة إعــداد هــذا التقريــر أي تغيــري يف قــانون األســرة خبصــوص الســن األدىن
للــزوا  ،حبيــث ال يـزال احلــد األدىن للــزوا بالنســبة للــذكر بلوغـ ســن  18ســنة ،وبالنســبة لألنثـ
بلوغها سن  16سنة .واجلدير بالذكر أ ،ن مشرو قانون حقوق الطفـل يـنص علـ تعريـف واضـح
وحم ،دد للطفل هو" :كل من مل يُتِ ،م من العمر مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة".
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الجزء ال لا
بد ع ة
(ال واد  2ف 3ف 6ف 12د االتف قية)
[أ] ع م الل ييز
ـنص املـادة  34مـن الدسـتور الـدائم لدولـة قطـر لعـام  2004علـ مـا يلـي" :املواطنـون
 -146ت ،
العام ــة" .وتعل ــن امل ــادة ( )35أيض ــا" :الن ــاس متس ــاوون أم ــام
متس ــاوون يف احلق ــوق والواجب ــات ،
القانون ،ال متييز بينهم يف ذل بسب اجلنس ،أو األصل ،أو اللغة ،أو الدين".

 -147ومــع ذل ـ فقــد أعرب ـ جلنــة حقــوق الطفــل يف املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف 14
تشـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله عـن قلقهــا "...إزاء القـوانن الباقيــة مثــل قــانون
األسرة ،وقـانون اجلنسـية ،اللـذين يـدميان التمييـز ضـد النسـاء والبنـات يف اجملتمـع القطـري .وفضـالا
عن ذل  ،فإن التمييز ضد األطفال املولودين مار إطار الـزوا وأطفـال العمـال املهـاجرين ،هـو
مسألة تثري قلا اللجنة بوج ماص" .وبناءا علي أوصـ اللجنـة " ...بقيـام الدولـة الطـر ببـذل
جه ــود أك ــرب لض ــمان متت،ــع مجي ــع األطف ــال املش ــمولن بواليته ــا جبمي ــع احلق ــوق دون متيي ـ ٍز ،وفق ـاا
للمادة  ،2عن طريا إعادة النظر علـ حنـو فعـال يف قوانينهـا القائمـة الـي ال تت،فـا مـع مبـدأ عـدم
التمييز .و ...بأ ْن تعتمد الدولة الطر اسرتاتيجيةا استباقيةا وشاملةا للقضاء عل التمييـز القـانوين
والواقعي القائم عل أي ،أساس كان ،واملمارَس ضد أي ،أطفال ،مع إيـالء اهتمـام مـاص للبنـات
ولألطفــال ذوي اإلعاق ــات واألطفــال املول ــودين مــار إط ــار الــزوا وأطف ــال العم،ــال امله ــاجرين"
( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  25و.)26
 -148ويؤكد هذا التقرير عل أن القانون القطري ال مييز يف النو االجتماعي لألطفال يواصل
اجملتمــع ومؤسســات الدولــة عل ـ إزالــة كافــة أشــكال التميي ــز يف املمارســات اليوميــة بــن ال ــذكور
واإلنــاث منهــا األطفــال .وعلـ ســبيل املثــال ال احلصــر فــإن املؤسســة القطريــة لرعايــة األيتــام تبــذل
قصارى جهدها اجتـاه إلغـاء السـلوكيات التمييزيـة بـن األطفـال احملتضـنن دامـل املؤسسـة وكـذل
احملتضنن يف أسر حاضنة بديلة.
[ب]

صرحة الطفل الفضرى

 -149أعرب ـ ـ جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تش ـ ـرين األول/
أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله عــن قلقهــا " ...لكــون املبــدأ العــام املتعل،ــا مبصــاحل الطفــل
الفضـل الـوارد يف املـادة  3مـن االت،فاقيـة غـريَ مـدر بالكامـل يف التشـريعات واللـوائح واملمارسـات
الوطنيــة املتعلقــة بالطفــل .".وبنــاء علي ـ أوص ـ اللجنــة " ...بــأ ْن تت،خــذ الدولــة الطــر التــدابري
املالئمــة لضــمان إدرا مصــاحل الطفــل الفضــل إدراجـااكــامالا يف التشـريعات ،وكــذل يف أحكــام
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القضــاء والقـرارات اإلداريــة ويف شــى السياســات والـربام واخلــدمات الــي هلــا تــأثري علـ الطفــل".
( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  27و.)28
 -150ومتابع ــة هل ــذه املالحظ ــات ،يش ــري ه ــذا التقري ــر إىل إجـ ـراءات احلض ــانة والوالي ــة والنفق ــة
املستمدة من املواد القانوني،ة الـواردة يف إصـدار قـانون األسـرة لسـنة 2006م ،والـي تعطـي مجيعهـا
األولوية ملصاحل الطفل الفضل يف ،اختـاذ القـرارات وفـض النزاعـات املتعلقـة هبـذه املسـائل املـؤث،رة يف
حياة الطفل ومنوه.
 -151ومث ــااال علـ ـ ذلـ ـ  ،ي ــذكر ه ــذا التقري ــر أحك ــام احلض ــانة وإجـ ـراءات البـ ـ  ،فيه ــا ،وفق ــا
حا الطفل الصـغري أوىل بالرعايـة مـن
للمادة ( )165من قانون األسرة ،والي تقوم عل فكرة أ ،ن ،
ح ـ ،ـا الكب ــري .وعل ـ ه ــذا األس ــاس ،تق ــوم إدارة احلماي ــة االجتماعي ــة ب ــوزارة الش ــؤون االجتماعي ــة
بالتوصــية لقاضــي حمكمــة األحــداث بســح احلضــانة مــن أحــد أوليــاء األمــر وتســليم الطفــل إىل
اآلم ــر ،أو س ــح احلض ــانة م ــن الوال ــدين وتس ــليمها لألق ــارب ،أو بس ــحبها م ــن ه ــؤالء مجيع ــا
املتخصصة بالدولة عنـد التـيقن مـن إسـاءة الوالـدين معاملـة الطفـل،
وتسليم الطفل إلحدى الدور
،
مع األمذ يف االعتبار املصلحة الفضل للطفل ،وأمذ رأي قبل صدور القرار وأثناءه.
املؤسسة القطرية لرعاية األيتام "درمية" من ناحيتها مبدأ مصلحة الطفل الفضـل
 -152وتراعي ،
يف شــأن األيتــام جمهــويل األبــوين ،وذلـ مبراعــاة شــروط أهليــة احلاضــنن يف امتيــار األســر املناســبة
لالحتضان ،وذل كاآلي:
-

مراعاة بلوه احلاضنن (ذكر وأنث ).

-

مراعاة سالمتهم العقلي،ة ،بل ومعرفة قدرهتم العقلي،ة.
املتقدمة لالحتضـان عـن طريـا طلـ حسـن السـرية والسـلو
معرفة أمانة األسرة
،
من إدارة األدلة اجلنائي،ة بوزارة الداملي،ة.

-

ـاعي الــدقيا مــع الرتكيــز عل ـ معرفــة األم ـراض املزمنــة ال ـي تعــاين
البحــث االجتمـ ،
منها األسرة قبل احتضان الطفل.

-

ق ــدرهتم علـ ـ تربي ــة احملض ــون (اليت ــيم جمه ــول األب ــوين) ،وذلـ ـ مبعرف ــة وض ــعهم
األسري ،ومقدرهتم االقتصادي،ة وسعة سكنهم الحتضان طفل
األسري وتارخيهم
،
،
احملتضن.
ييسر رعايةا كرميةا للطفل َ
لديهم مبا ،

، -153أما خبصوص املطلوب يف حالة تع ،ذر احلضانة لدى األهل حس ما هو منصوص علي
يف املادة ( )172مـن قـانون األسـرة ،فالدراسـة االجتماعي،ـة والنفسـي،ة تُرفـع للقاضـي المتيـار أسـرةٍ
ٍ
مناسبة بإمكاهنا احتضان الطفل .وقد مت سح حضانة بعض األطفال بواسطة القضاء ،مراعـاة
ملصلحتهم بعد ثبوت وقو الضرر عليهم من قبل أولياء أمورهم.
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 -154تلت ــزم املؤسس ــة بسياس ــات وإج ـراءات وض ـواب أمالقي،ــة وقانوني،ــة تراع ـ فيه ــا مص ــلحة
املقدمـة لالسـتفادة
الطفل الفضل دون متييز وتراعي الفروق الفردي،ة بن املستفيدين من اخلـدمات ،
اإلجيابية من هذه الفروق كما تكفل هلم احلماية الالزمة.
[ج] الح ّق لي الحي ة فالبق ء فالن ء

 -155أعربـ ـ جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تشـ ـرين األول /
أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله عـن قلقهـا " ...مـن أ ،ن أحـد األسـباب اهلامـة للوضـع املرَضـي
لألطفــال ولوفيــات األطفــال يتمثــل يف اإلصــابات الــي تقــع هلــم ،والــي ميكــن احليلولــة دون وَقــو
الكثري منها ،وخباصة حوادث الطرق واحلوادث املنزلية" .وبناء علي أوص اللجنة " ...بأ ْن تعز،ز
الدولــة الطــر تــدابريها الراميــة إىل محايــة األطفــال مــن اإلصــابات ،مبــا يف ذل ـ ح ـوادث الطــرق
واحل ـوادث املنزليــة .وهــي توصــي بــأ ْن تواصــل الدولــة الطــر إدرا مســألة منــع وقــو احل ـوادث يف
أولويات وأهـدا سياسـاهتا الوطنيـة ،وتعزيـز محالهتـا العام،ـة الراميـة إىل زيـادة الـوعي املـروري لـدى
األطفال والوالدين واملدر،سن وعام،ة اجلمهور" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  25و.)26
 -156أول ـ دولــة قطــر أولويــة قصــوى لســالمة التنقــل باعتبارهــا إحــدى الركــائز األساســية يف
وجســدهتا بصــدور ق ـرار جملــس الــوزراء رقــم ( )33لســنة 2010
حتقيــا التنميــة البش ـرية املســتدامة ،
بشــأن تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للســالمة املروريــة ،برئاســة ســعادة وزيــر الدولــة للشــؤون الدامليــة
لتتوىل مسؤولية رسم السياسات اخلاصة بالسالمة املرورية يف الدولة.
واجلهات املعنية بالدولة، ،

 -157كمــا وضــع مطــة اس ـرتاتيجية التماس ـ األســري ومتكــن امل ـرأة أهــدافاَ حمــددة (ثــالث
غاي ــات حتق ــا م ــع ع ــام  )2016تتعل ــا بتحس ــن س ــلوكيات األطف ــال غ ــري اس ــوية (الت ــدمن،
السويكة ،السياقة الطائشة للسيارات).
 -158نظم اجمللس األعل للتعليم بالتعاون مع وزارة الداملية وشركة شل ورشة بعنوان "اإلطار
العام الرتبوي للسالمة املرورية يف دولة قطر" والذي تقرر تدريس اعتبارا من العام القـادم يف سـ
مــدارس مســتقل يف الدولــة ،ويهــد هــذا املشــرو إىل تعمــيم التوعيــة املروريــة باملــدراس وتوحيــد
جهود مؤسسات ووزارات الدولة.
 -159مت تدشن االسرتاتيجية الوطنية للسالمة املرورية يف دولة قطر ( )2022-2013هبد
العمــل علـ احلــد مــن ضــحايا احلـوادث املروريــة ،وتقليــل عــدد الوفيــات الناجتــة عــن هــذه احلـوادث
ســنويا ،إىل جان ـ تقليــل عــدد اإلصــابات اخلطــرة الــي تنــت عنهــا ،كخطــوة حنــو حتقيــا الرؤيــة
القطرية طويلة املدى للسالمة املرورية.
 -160وتركــز االسـرتاتيجية علـ رؤيــة عامــة ومشــرتكة بــن اجلهــات املعنيــة حيــث إهنــا متثــل إطــار
عمل لتحديد االلتزامات املطلوبة ومرجعا لتنفيذ مبادرات السالمة املرورية ذات األولويـة القصـوى
واألكثر فاعلية .وتعـد هـذه االسـرتاتيجية مكملـة لغريهـا مـن االسـرتاتيجيات القائمـة يف دولـة قطـر
كاسرتاتيجية املخط الشمويل ،والنقل املستدام ،وإدارة الطل عل النقل.
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 -161وتشــمل االس ـرتاتيجية عل ـ مطــة عمــل للســالمة املروريــة الوطنيــة يف قطــر 2017-2013
تقوم بتنفيذها  13جهة خمتلفة بالدولة ،هبد زيادة أداء السالمة املرورية يف قطر كي يكون مـن
بن األفضل يف العامل وجعل الطرق األكثر أمانا عل مستوى العامل .وسيتحقا ذل مـن مـالل
برنام طمو لنشاط ومشاريع تنفذ عل مدار اخلمسة أعوام املقبلة.
 -162ودشــن اللجنــة الوطنيــة للســالمة املروريــة يف مــايو  ،2013بالتعــاون مــع "مريسـ قطــر
للبــرتول" محلــة جديــدة حت ـ شــعار "حلظــة" تســتهد كافــة ش ـرائح اجملتمــع مــن مــالل توصــيل
الرس ــالة اإلعالمي ــة للجمه ــور برس ــائل جدي ــدة ومبتك ــرة حتق ــا األه ــدا املنش ــودة ،وتع ــد اهلوي،ــة
التوعوية اجلديدة مبثابة املظلة الي ستجتمع حتتها كافة الربام التوعوية الـي تنـدر يف إطارهـا كـل
املبادرات واحلمالت املرتبطة بالسالمة املروري،ة.
 -163ويفيــد هــذا التقريــر اللجنــة علمـاَ بالتــدابري املتخــذة حلمايــة األطفــال مــن حـوادث الطــرق.
وتتمثل يف منع األطفال دون سن العاشرة من اجللوس باملقاعد األمامية للمركبة أثناء سـريها علـ
الطريـا ،إضــافةا إىل متابعـة وحماســبة األطفـال الــذين مل يبلغـوا السـن القــانوين علـ قيــادة املركبــات،
ـويل إدارة املـرور بـوزارة الدامليـة القيـام بتعزيـز احلمـالت التوعويـة
وحياس املخالفون منهم .كمـا تت ،
املرورية لدى األطفال .وهبذا الصدد فإ ،ن إدارة املرور تقوم بالتواصل مع املدارس مبختلـف مراحلهـا
إللقــاء احملاض ـرات وتنظــيم الفعاليــات التوعوي ـ  :وعل ـ ســبيل املثــال ،مت تنظــيم محلــة "مــدارس بــال
حوادث" ،إضافة إىل إدمال املنه التوعوي املروري ضمن املناه الدراسـية وكـذل العمـل علـ
مشرو إنشاء القرية املرورية.
 -164وحرصـ ـ ا م ــن اجملل ــس األعلـ ـ للتعل ــيم علـ ـ س ــالمة األطف ــال دام ــل امل ــدارسُ ،وض ــع
سياسة األمن والسالمة يف املدارس ،والي تضمن جمموعة مـن التوجيهـات واإلرشـادات لتحقيـا
متخصص ـةُ لإلش ـرا عل ـ تنفيــذ اخلط ــة
إدارة األمــن والســالمة يف املــدارس .وقــد ُش ـ ،كل جلنــة
،
التنفيذيــة لسياســة الصــحة والســالمة باملــدارس بق ـرار وزاري رقــم ( )25لســنة 2009م ،وقام ـ
اللجن ــة بإع ــداد دلي ــل إدارة األم ــن والس ــالمة ال ــذي اش ــتمل عل ـ ـ مط ـ ـوات حتقي ــا إدارة األم ــن
والسالمة ،وتشـكيل فريـا إدارة األمـن والسـالمة يف املدرسـة ،وحتديـد مهـام الفريـا .وقـد تضـمن
اخلطوات معرفة األدوار والتدري عل اإلسعافات األولية ،واملتابعة الدورية إلرشادات وتعليمـات
إدارة األم ــن والس ــالمة العام ــة ،ومططاــا تدريبيـ ـةا جلمي ــع الطلب ــة والع ــاملن مث ــل :مط ـ اإلم ــالء
ال ــومهي وتنفي ــذها ،والـ ـربام التثقيفي ــة والتوعوي ــة وذلـ ـ بالتنس ــيا ب ــن إدارة ال ــدفا امل ــدين ب ــوزارة
الدامليــة واملــدارس .وهنــا كــذل اســتمارات تقيــيم يطلـ مــن املدرســة تعبئتهــا مثــل اســتمارات
املتابعة الدورية إلجراءات السالمة ضد احلريا ،وسالمة املختـرب ،وسـالمة املبـى ومرافقـ  ،وسـالمة
اخلــدمات ،ومطــة اإلمــالء والطـوارئ ،وكــذل دليــل ســالمة وجــودة املواصــالت .ويقــوم فريــا مــن
اجمللــس األعل ـ للتعلــيم بزيــارات تفقديــة للمــدارس يف بدايــة العــام الدراســي ومنتصــف للتأكــد مــن
مجيع إجراءات األمن والسالمة باملدارس.
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تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األطفال مـن اإلصـابات ،مبـا
 -165وعل صعيد آمر ،من أجل ،
يف ذلـ احلـوادث املنزليــة تقــوم املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل واملـرأة بتقــدم اخلــدمات العالجيــة
النفســية لألطفــال ،الــذين لــديهم أفكــار انتحاريــة ،أو حمــاوالت انتحاريــة .وختــتص هــذه اخلدمــة
بتقـدم العــال الـدوائي أو العــال النفســي علـ حسـ نـو املــرض النفســي .وتـتم متابعــة احلالــة
وتقييم وضعها الصحي ،ويتم حتويلها ويف بعـض احلـاالت إىل قسـم الطـ النفسـي مبؤسسـة محـد
الطبي ــة يف ح ــال تعـ ـ ،ذر املتابع ــة علـ ـ األه ــل ،وعلـ ـ حسـ ـ طبيع ــة ومط ــورة األعـ ـراض املرض ــية
ملدرسن بشأن تل احلاالت وكيفية التعامل معها.
باإلضافة إىل توعية األهل والوالدين وا ،

[د] احل ام آ اء الطفل

 -166س ـ ـ ــج،ل جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تشـ ـ ـ ـرين
األول/أكتــوبر  2009واملش ــار إليه ــا أع ــاله " ...ش ـ ،ـى ال ـربام الرامي ــة إىل تعزي ــز ح ــا الطف ــل يف
التعبــري عــن آرائ ـ  ،مثــل جمموعــات الصــحافة املدرســية واجملموعــات اإلذاعيــة ،ومجاعــات حقــوق
الطالب واجملالس الطالبية" .بيد أ ،ن اللجنة أعرب عن قلقها "...من أن ،ال جيري أحياناا التماس
آراء الطفــل أو أمــذها يف احلســبان يف ســياقات أمــرى تــؤث،ر عل ـ الطفــل ،مبــا يف ذل ـ آراؤه يف
ســياق الــدعاوى القضــائية (احملاكمـة غيابيـاا) واملناقشــات العامــة فضـالا عــن آرائـ دامــل األســرة".
وأوص ـ اللجنــة تبعــا لــذل " ...بإدمــا مبــدأ اح ـرتام آراء الطفــل وتيســريه وتنفيــذه ،مــن حيــث
املمارســة العمليــة ،دامــل األســرة واملــدارس واجملتمــع احملل،ــي وكــذل مؤس،ســات رعايــة الطفــل ويف
اإلجراءات اإلدارية والقضائية  ،/CRC/C/QAT/CO/2( ."...الفقرتان  29و.)30
 -167ومتابعـة هلــذه التوصـيات ،يفيــد هــذا التقريـر اللجنــة علمـا بــأ ،ن كـ اـل مـن (املؤسســة القطريــة
حلمايــة امل ـرأة والطفــل ،املؤسســة القطريــة لرعايــة األيتــام وإدارة احلمايــة االجتماعيــة بــوزارة العمــل
اخلاصـة ،وذلـ
ـص شـؤون
والشؤون االجتماعية) تكفل ،
،
حا الطفل يف التعبري عـن آرائـ يف مـا خي ،
من مالل اإلجراءات والتدابري الي تنفذها كل جهة حس االمتصاص.

 -168فعل سبيل املثال ال احلصر تقوم املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة باالي:
-
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عنــد اســتقبال ضــحايا اإلســاءة والعنــف واإلمهــال مــن األطفــال ،يعمــل القــائمون
مــن مقـ ،دمي اخلدمــة االجتماعيــة علـ التحقــا يف موضــو الشــكوى مــن الطفــل
ذاتـ بعــد إحاطتـ باألمــان والسـرية واخلصوصــية .مــع اســتعمال مهــارات التعامــل
يف توجي ـ الطفــل لإلفصــا عــن رأي ـ  ،مــن مــالل الرســم ضــمن برنــام العــال
والتأهيل النفسي واالجتماعي أو اللع وغريه ،واإلنصات ل واالعتداد برأي يف
ـدرا للعنـف
موضو ختيريه بن حضانة أحد والدي والسيما إذا كان أحـدهم مص ا
أو متســب،باا فيـ إىل حــن إزالــة أســباب الشــكوى أو الفصــل القضــائي يف موضــو
احتضان الطفل املعن،ف.
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-

متكن الطفل املعن،ـف أو الطفـل مم،ـن هـو يف حضـانة والدتـ املعن،فـة مـن التواصـل
مــع اجلهــات القضــائية أو اجلهــات األمنيــة يف حــال اســتدعائ للتحقيــا مع ـ يف
واقعة العنف أو ختيريه يف موضو احلضانة.

-

تعزيــز حــا الطفــل يف التعبــري املســؤول عــن آرائ ـ وذل ـ مــن مــالل احملاض ـرات
التوعوي ــة التثقيفيـ ـة املق ،دم ــة للك ــادر ال ــوتيفي والط ــالب يف امل ــدارس ع ــن طري ــا
كفالة احرتام رأي الطفل.

-

إصــدار الكتيبــات التثقيفيــة الــي تعــزز حقــوق الطفــل وال ســيما حق ـ يف التعبــري
عن رأي .
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الجزء ال ا ا
الح ت فالحقوق ال نية
(ل واد  7ف 8ف د  13إلى  17فالفق ة أ د ال دة  37د االتف قية)
[أ] االسم فالجنسية

 -169أعرب ـ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تش ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله عن أسفها " ...لعدم املتابعة الكافية لتوصيتها املتعل،قـة
ب ــاحلا ،يف اكتس ــاب اجلنس ــية وال ـ ـواردة يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الس ــابقة (،CRC/C/15/Add.163
الفقــرة  .)41وتكــر،ر اإلع ـراب عــن قلقهــا مــن أ ،ن قــانون اجلنســية ال ميــنح اجلنســية حبكــم القــانون
ألطفال املرأة القطرية املتزوجـة مـن رجـل غـري قطـري ،يف الوقـ الـذي مينحهـا لألطفـال مـن األب
القطــري املتــزو ،مــن ام ـرأة غــري قطريــة  ."...ووفق ـاا للمــادتن  2و 7مــن االت،فاقيــة ،حث ـ اللجنــة
الدولة الطر "..عل أ ْن تعيد النظر بصورة دقيقة يف قانون اجلنسية لديها لضمان أ ْن يكون من
املمك ـ ـ ـ ـ ــن نق ـ ـ ـ ـ ــل اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية إىل األطف ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ـ ـا األم واألب كليهم ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــال متيي ـ ـ ـ ـ ــز".
( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  33و.)34
توج الدولة للمواءمة بن االت،فاقيات الدولية والتشـريعات الوطنيـة ،يعمـل اجمللـس
 -170ويف إطار ،
األعل ـ لشــؤون األســرة ،بالتنســيا مــع اجلهــات املعنيــة يف الدولــة ،مبراجعــة التش ـريعات ذات الصــلة
املتزوجــات مــن غــري قطـري،ن ،والنظــر يف مــدى إمكانيــة تعــديلها مبــا يــنعكس
حبقــوق أبن ـاء القطريــات ،
إجيابي ـاَ ملصــلحة تل ـ الفئــة ،وكمــا ورد يف التقريــر الــدوري الثــاين لدولــة قطــر أن القــانون رقــم ()38
لســنة  2005بشــأن اجلنســية القطريــة قــد أعط ـ األولويــة يف التجــنس ملــن كان ـ أم ـ قطريــة وذل ـ
للمسـ ـاواة ب ــن الرج ــل واملـ ـرأة يف م ــنح جنس ــيتهما إىل أبنائه ــا وفقـ ـا ل ــنص امل ــادة ( )2منـ ـ  .وإع ــالءا
لالعتبــارات اإلنســانية فقــد قــرر املشـ ،ـر القطــري يف املــادة ( ،)2الفقــرة األمــرية مــن قــانون اجلنســية
ســالف الــذكر مــنح اجلنســية القطريــة ملــن ولــد يف قطــر ألبــوين جمهـولن ،واعتبــاره يف حكــم املتجــن،س
كما اعترب جمهول األبوين مولودا يف قطر ما مل يثبـ العكـس( .انظـر  16 ،CRC/C/QAT/2كـانون
األول/ديسمرب  ،2008الفقرة .)86
[ب] الحف ظ عرى ال و ة

 -171أعرب ـ ـ جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تش ـ ـرين األول/
أكتوبر  2009واملشار إليها أعـاله عـن قلقهـا " ...لكـون األطفـال املولـودين مـار إطـار الـزوا
ال يتمت،عون باحلا الكامل يف معرفة والديهم ،ويف تلق،ي الرعاية منهما وفقاا للمادة  7من االت،فاقية
ولكــون القــانون ال يــنص ،عل ـ أي ،إج ـراءات لضــمان هــذا احلــا ،بصــورٍة كاملـ ٍـة ."...ومتشــيا مــع
املــادة  7مــن االت،فاقيــة ،أوص ـ اللجنــة الدولــة الطــر " ..أ ْن يكــون لألطفــال املولــودين مــار
إطــار الــزوا احلــا ،الكامــل يف معرفــة والــديهم ويف تلق،ــي الرعايــة منهمــا وبــأ ْن يــنص القــانون عل ـ
إجراءات لضمان هذا احلا" ،/CRC/C/QAT/CO/2( .الفقرتان  35و.)36
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 -172وإجاب ـ ـةا عل ـ ـ هـ ــذه التسـ ــاؤالت ،يـ ــذ ،كر هـ ــذا التقريـ ــر مبقتضـ ــيات القـ ــانون رقـ ــم ()20
لســنة 2007م بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم ( )5لســنة 1982م بشــأن تنظــيم قيــد املواليــد
ـنص عل ـ أن،ـ "جي ـ عل ـ كــل مــن يعثــر عل ـ طفــل حــديث
والوفيــات ،واملــادة ( )8من ـ والــي تـ ،
املؤسســة القطريــة لرعايــة األيتــام
الــوالدة أ ْن يسـل،م إىل أقــرب مركــز للشــرطة ،وعلـ الشــرطة إبــاله ،
بــذل فــور تس ـل،مها للمولــود ،و ،اختــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لتــوفري الرعايــة الطبيــة ل ـ  ،وحتـ ،ـرر الشــرطة
حمضرا باملالبسات والظرو الي ُوجد فيها املولود ،يذكر فيـ مكـان وتـاريخ وسـاعة العثـور عليـ ،
وجنس ـ  ،واحلالــة الــي ُعثــر علي ـ هبــا ،وأوصــاف  ،ومــا قــد يكــون ب ـ مــن عالمــات ممي،ــزة ،ووصــف
مالبس ـ  ،واألشــياء الــي وجــدت مع ـ وصــف ا دقيق ـ ا .ويوضــح باحملضــر اســم الشــخص الــذي عثــر
الشـقة
علي  ،ورقم إثبات شخصيت  ،ومهنت وعنوان " .وكـل هـذا التفصـيل يف القـانون ورد لتقريـ
،
بن الطفل جمهول الوالدين ووالدي يف املستقبل ،فذكر تفاصيل حالة الطفل يف حمضر الشرطة إ،منا
قُصد ب توضيح احلالة الي تر فيها الوالدان طفلهما .فإ ْن تراجعا يف املستقبل ورغبا يف احتضان
طفلهما وإعالت فبإمكاهنما ذل .
 -173وخبصــوص حــا الطفــل املولــود مــار إطــار الــزوا تُعطــي املؤسســة امس ـا للطفــل املولــود
ـري
لوالدين جمهـولن ،ويـتم اسـتخرا شـهادة مـيالد للطفـل ،ومـن مث ،يـتم اسـتخرا جـواز سـف ٍر قط ،
للطفل وذل حس قانون اجلنسي،ة رقم ( )38لسنة 2005م.

االجتــار بالبشــر بالتنســيا مــع وزارة
املؤسســة القطريــة ملكافحــة ،
 -174ويف الســياق نفس ـ تقــوم ،
الدامليـة ،وحمكمـة األســرة ،واجمللـس األعلـ للصــحة باسـتخرا أوراق ثبوتيـة ملــا يقـرب  42طفـ اـال
من األطفال املولدين مار نطاق الزوجية ،والذين مت إيـواؤهم مـع أمهـاهتم بالـدار القطريـة لإليـواء
للمؤسسة ،وذل عمالا بأحكام قانون املواليد رقم ( )20لسنة 2007
والرعاية اإلنسانية التابعة
،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )5لسنة  1982بشأن تنظيم قيد املواليد والوفيات.
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جدول ()1
ع ر د اوجف ر الررا د تررم إ ررواؤهم ررا أ ر ت م ل ر ا القط ررة ل ررواء فال ع ررة اإلنس ر نية
حس الجنس ()2013-2006
السنة

ذكور

إناث

5
5
4
1

6
8
4
3
1
1
-

2006
2007
2008
2009
2010
2011
3
2012
1
2013
إ لي ع د اوجف الا د تم إ واؤهم

اإل

لي

11
13
4
7
2
1
3
1

( )42جفل

[ج] الحق لي الوصو إلى ال عرو ت ال ن سبة فترقي فإش عل

 -175نو،ه جلنة حقوق الطفل يف املالحظات اخلتامية الصـادرة يف  14تشـرين/أكتوبر 2009
واملشار إليها أعاله باخلطوات الي ،اختذهتا الدولة لتطوير " ...استخدام التكنولوجيـا العصـرية ،مبـا
يف ذل ـ اإلنرتن ـ كــأداة تــدريس لألطفــال  ."...ويف املقابــل ،أعرب ـ اللجنــة عــن قلقهــا " ...إزاء
االفتقــار إىل معلومــات بشــأن مــدى وجــود آليــات رصــد حلمايــة األطفــال مــن التعــرض للمعلومــات
الض ــارة ،مث ــل املعلوم ــات املتعلق ــة ب ــالعنف وامل ـ ـواد اإلباحي ــة ،املرس ــلة ع ــن طري ــا وس ــائ اإلع ــالم
واإلنرتن  ."...وأوصـ اللجنـة " ...بـأن تنظـر الدولـة الطـر يف اعتمـاد تشـريعات حمـددة وإجيـاد
آليــات ومبــادئ توجيهيــة وب ـرام مــن أجــل الوالــدين واألطفــال بغيــة محــايتهم مــن املعلومــات وامل ـواد
الضارة بسالمتهم مثل العنف واملواد اإلباحية" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  37و.)38
 -176فيمــا يتعلــا باعتمــاد تش ـريعات ومتابعــة هلــذه التوصــيات جنــد أن املشــر القطــري نــص يف
قانون العقوبات القطري رقـم ( )11لسـنة  2004يف املـادة ( )292علـ أن "تـنص املـادة ()292
مــن الق ــانون س ــالف ال ــذكر ،واملتعلق ــة باس ــتغالل األطف ــال يف األعم ــال اإلباحي ــة عل ـ أن (يعاق ـ
ب ــاحلبس م ــدة ال جت ــاوز س ــنة وبالغرام ــة ال ــي ال تزي ــد عل ــي مخ ــس آال ري ـ ـال أو بإح ــدى ه ــاتن
العقوبتن كل مـن صـنع أو اسـتورد أو صـدر أو حـاز أو أحـرز أو نقـل بقصـد االسـتغالل أو التوزيـع
أو العـرض كتابـا أو مطبوعـا أو كتابـات أمـري أو رســوما أو صـورا أو أفالمـا أو رمـوزا أو غـري ذلـ
مــن األشــياء املخلــة باحليــاء أو اآلداب العامــة ويعاقـ بــذات العقوبــة كــل مــن أعلــن عــن شــيء مــن
ذلـ أو عــرض علــي اجلمهــور أو باعــة أو أجــرة أو عرضـة للبيــع أو اإلجيــار ولــو يف غــري عالنيــة وكــل
من وزع أو سلم للتوزيع بأي وسيلة).
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 -177واستشعارا من املشر خبطورة األعمـال اإلباحيـة وانعكاسـاهتا علـي األطفـال مل يتـواىن يف
تشديد العقوبة حيث جاءت الفقرة األمرية من املادة أعاله اآلي( :وتكون العقوبة احلـبس الـذي
ال جتاوز مدت سنتان والغرامة الي ال تزيد علـي عشـرة أال ري ـال أو احـدي هـاتن العقـوبتن إذا
كان من شان ذل استغالل طفل ال يزيد عمره علي ستة عشر عاما).
 -178كما نص القانون رقم ( )15لسنة  2011بشأن مكافحة االجتار بالبشر يف املادة ()2
من املتعلقـة بصـور وأسـالي وغايـات االجتـار بالبشـر علـ أن (يُعـد مرتكبـا جرميـة االجتـار بالبشـر
كل من استخدم بأي صورة شخصا طبيعيا أو ينقل أو يسـلم أو يؤويـ أو يسـتقبل أو يسـتلم ،
سواء يف دامل الدولة أم عرب حدودها الوطنية ،إذا مت ذل بواسطة اسـتعمال القـوة أو العنـف أو
التهديد هبما ،أو بواسطة االمتطـا أو االحتيـال أو اخلـدا  ،أو اسـتغالل السـلطة ،أو اسـتغالل
حالــة الضــعف أو احلاجــة ،أو الوعــد بإعطــاء أو تلقــي مبــال ماليــة أو مزايــا مقابــل احلصــول عل ـ
موافقة شخص عل االجتار بشـخص آمـر لـ سـيطرة عليـ  ،وذلـ كلـ إذا كانـ هـذه األفعـال
بقص ــد االس ــتغالل أي ــا كان ـ ـ ص ــوره مب ــا يف ذل ـ ـ  ...اس ــتغالل األطف ــال يف ذل ـ ـ ويف امل ـ ـواد
اإلباحية  ...إخل).
 -179وملـا كانـ جرميــة االجتــار باألطفــال مــن اجلـرائم املرتبطــة بظــر مشــدد ،فقــد شــدد املشــر
علـ عقوبــة مــن يتــاجر باألطفــال بغــرض االســتغالل اجلنســي فــنص يف املــادة ( /15الفقــرة )1-مــن
القــانون س ــالف ال ــذكر عل ــي أن (يعاق ـ ب ــاحلبس مــدة ال جت ــاوز مخ ــس عش ــرة س ــنة وبالغرام ــة ال ــي
ال تزيــد علـ ( )300.000ثالمثائــة ألــف ريــال ،كــل مــن ارتكـ جرميــة االجتــار بالبشــر يف أي مــن
احلــاالت اآلتيــة :الفقــرة " "1إذا كــان اجملــين عليـ أنثـ أو طفـالا أو مــن عــدميي األهليــة أو مــن ذوي
اإلعاقة).
 -180كمــا وافــا جملــس الــوزراء القطــري عل ـ مشــرو قــانون بإصــدار قــانون مكافحــة اجل ـرائم
اإللكرتونيــة ،وذل ـ يف اجتماع ـ الــذي ُعقــد بتــاريخ  ،2013/5/29ويعاق ـ القــانون كــل مــن
متكــن عــن طريــا الشــبكة املعلوماتيــة أو بإحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات ،بغــري وج ـ حــا ،مــن
الــدمول إىل موقــع إلكــرتوين أو نظــام معلومــاي ألحــد أجهــزة الدولــة أو مؤسســاهتا أو هيئاهتــا أو
اجله ــات أو الش ــركات التابع ــة هل ــا ،وك ــل م ــن أنش ــأ أو أدار موقعـ ـ ا إلكرتونيـ ـ ا ع ــن طري ــا الش ــبكة
املعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات ،لنشــر أمبــار غــري صــحيحة بقصــد تعـريض ســالمة
الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداملي أو اخلارجي للخطر ،كمـا يعاقـ كـل مـن تعـدى علـ
أي م ــن املب ــادئ أو الق ــيم االجتماعي ــة أو نش ــر أمب ــارا أو ص ــورا أو تس ــجيالت ص ــوتية أو مرئي ــة
تتصــل حبرمــة احليــاة اخلاصــة والعائليــة لألشــخاص ،ولــو كان ـ صــحيحة ،أو تعــدى عل ـ الغــري
بالس أو القذ  ،عن طريا الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.
 -181ويف جانـ ـ ـ ـ ـ البن ـ ـ ـ ــاء املؤسس ـ ـ ـ ــي :مت افتت ـ ـ ـ ــا مرك ـ ـ ـ ــز مكافح ـ ـ ـ ــة اجل ـ ـ ـ ـ ـرائم اإللكرتوني ـ ـ ـ ــة
بتاريخ  2009/12/24وهو تابع إلدارة البحث اجلنائي ومقره إدارة أمن العاصمة .حيـث يضـم
املرك ــز أح ــدث األجه ــزة والتقني ــات يف جم ــال مكافح ــة اجل ـرائم اإللكرتوني ــة ،كم ــا يض ــم خنب ــة م ــن
الكوادر املتخصصة يف هذا اجملال.
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 -182أمــا يف جان ـ التــدابري فقــد مت إنشــاء قســم الســالمة عل ـ اإلنرتن ـ يف اجمللــس األعل ـ
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ( :)ACT Qوإنشاء اللجنة الوطنية للسالمة علـ اإلنرتنـ يف
يوليــو  2012وتضــم اللجنــة الوطنيــة للســالمة عل ـ اإلنرتن ـ الــي تأسس ـ بــدعم مــن اجمللــس
األعلـ لالتصــاالت ،ممثلــن مــن كافــة القطاعــات ذات الصــلة مثــل :وزارة الدامليــة ووزارة العــدل
ووزارة األوقــا والشــؤون اإلســالمية ومركــز قطــر لالســتجابة لط ـوارئ احلاســبات بــاجمللس األعل ـ
لالتصــاالت واجمللــس األعل ـ لشــؤون األســرة واجمللــس األعل ـ للتعلــيم ومؤسســات اجملتمــع املــدين
باإلضــافة إىل عــدد مــن شــركات القطــا اخلــاص .وهتــد اللجنــة إىل رفــع الــوعي عــن االســتخدام
األمن واملسؤول لشبكة اإلنرتني يف دولة قطر.
 -183ترك ــزت أنش ــطة وجه ــود اللجن ــة الوطني ــة للس ــالمة عل ـ ـ اإلنرتنـ ـ  -من ــذ تدش ــينها يف
فرباير  - 2012عل ثالث فئات مستهدفة وهي :الطالب واملعلمن وأولياء األمور ،من مـالل
مبادرة مت تنفيذها بالتعاون مع اجمللـس األعلـ للتعلـيم ،حيـث تبـى األعلـ للتعلـيم برناجمـ ا تعليميـ ا
جتريبيا حول السالمة عل اإلنرتنـ وذلـ يف مـدارس الدولـة للطـالب يف ثـالث مراحـل مدرسـية
تض ــمن الربن ــام  -وال ــذي مت تنفي ــذه يف  12مدرس ــة
وه ــي :اخلامس ــة والثامن ــة والعاش ــرة .وق ــد ،
مســتقلة يف قطــر  -تــدريبي ا للمعلمــن وأوليــاء األمــور ومنهج ـ ا شــامالا للطــالب حــول أساســيات
السالمة عل اإلنرتن ومفهوم الثقافة الرقمية.
وق ــد انبث ــا ع ــن ه ــذه اللجن ــة ع ــدة جل ــان فرعي ــة األوىل  /جلن ــة األس ــرة الثاني ــة/جلن ــة إدارة
احملتــوى وكيفيــة إدارة احملتــوى وصــناعة احملتــوى الرقمــي يف تعزيــز الســالمة عل ـ اإلنرتن ـ ومتكــن
املستخدمن من التحكم اإللكرتوين الذي يستخدمون أفراد أو عائالت من الشبكة الدولية ورفع
الــوعي .الثالثــة/جلنــة العمــل القانونيــة الــي تســع إىل تقــدم اإلرشــادات والتوصــيات الالزمــة بشــأن
أي تشريعات أو سياسيات.
 -184وفيما يتعلا حبماية األطفال من املعلومات الضارة وسالمتهم قام اجمللس األعل للتعليم
بتوتي ــف التكنولوجي ــات يف امل ــدارس ووض ــع اإلج ـراءات والت ــدابري ال ــي م ــن ش ــأهنا مراقب ــة ومحاي ــة
الطلب ــة م ــن ال ــدمول إىل املواق ــع اإلباحي ــة ،وال ــتحكم ب ــأجهزة الطلب ــة بطريق ــة مركزي ــة م ــن اجملل ــس
األعل ـ للتعلــيم حبيــث ميكــن حتميــل ال ـربام وتطبيــا السياســات بطريقــة مركزيــة آمنــة .كمــا قــام
اجمللــس بتــوفري متجــر جمــاين مــاص حيتــوي عل ـ جمموعــة خمتــارة وآمنــة مفيــدة مــن التطبيقــات الــي
اعتمــدها املختصــون يف اجمللــس ،أمــا يف مــا يتعلــا بتصــفح اإلنرتن ـ فــإن النظــام يســمح للطلبــة
بالدمول للمواقع املختارة واآلمنة واملعتمدة من قبل اجمللس فق .
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 -185ومتابعــة هلــذه التوصــيات ،تقــوم املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل وامل ـرأة جبهــود كبــرية يف
جمال وقاية األطفال ومحايتهم من كل مظاهر العنف وإساءة املعاملـة واالسـتغالل( ،)3مبـا يف ذلـ
العنف واملواد اإلباحية املرسلة عن طريا وسائ اإلعالم واإلنرتن .
 -186وجتــدر اإلشــارة عل ـ ســبيل املثــال :احلملــة الــي أطلقتهــا املؤسســة حت ـ شــعار "أوقف ـوا
الصــم ملناهضــة العنــف اجلنســي ضــد الطفــل" لألع ـوام  ،2012-2009والــي مت تنفيــذها يف
اجملمعات التجارية عل ثالثة مراحل مشل يف احدى مراحلها مشاركة األطفال املعاقن.
املراكز و ،
 -187ويــتم إصــدار جملــة "أمــان" ،وهــي جملــة فصــلية تتنــاول محايــة حقــوق الطفــل ويــتم توزيعهــا
عل ـ خمتل ــف اجله ــات الرمسي ــة احلكومي ــة وغ ــري احلكومي ــة ومؤسس ــات اجملتم ــع امل ــدين وغريه ــا م ــن
اجلهات واألفراد املهتمن بقضايا الطفل واملرأة.

 -188التواصــل مــع وســائل اإلعــالم كاملشــاركة يف الـربام واألنشــطة املقــروءة واملســموعة واملرئيــة
ملناقشــة القضــايا الــي تعــى بواقــع الطفــل واملـرأة وختصــيص صــفحة أســبوعية حمليــة بعن ـوان "حصــن
األمان" يف جريدة "الرايـة" القطريـة لتعميـا الـوعي االجتمـاعي والقـانوين مبجـاالت احلمايـة للطفـل
واملرأة يف األسرة واجملتمع بُغية الوصول لالستخدام اآلمن لوسائل التكنولوجيا احلديثة.
 -189كمـ ــا تتـ ــوىل إدارة شـ ــرطة األحـ ــداث بـ ــوزارة الدامليـ ــة بالتعـ ــاون والتنسـ ــيا مـ ــع اجلهـ ــات
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ذات االهتمام بشؤون األطفال وضع االسـرتاتيجية الـي تسـع
إىل محايـة األطفــال وتــأمن ســالمتهم مــن املعلومــات واملـواد الضــارة مثــل العنــف واملـواد اإلباحيــة؛
ويتمثــل ذل ـ بإصــدار البوس ـرتات الــي هتــتم هبــذا الشــأن ،وإصــدار الكتيبــات الصــغرية واملطويــات
(الربوشرات) الثقافية الي تسع إىل محاية األطفال .وكذل القيام بالدراسـات امليدانيـة الـي هتـتم
بالكشــف عــن حجــم هــذه احلالــة وكيفيــة معاجلتهــا ،إضــافة إىل عقــد الــور التدريبيــة واحملاضـرات
التوعويـة سـواءا كــان بالنســبة لألطفــال يف املــدارس املختلفــة أو ألوليــاء أمــورهم للتعــاون مــع األســرة
للحــد مــن تعــرض األطفــال إىل مثــل هــذه اإلســاءة ومحــايتهم ،وكــذل املســامهة يف إعــداد ال ـربام
اإلذاعية التوعوية ذات املضامن احلمائية لألطفال.
 -190ويف ذات السياق وبُغية تأمن محاية األطفال من اجلرائم اإللكرتونية واستغالهلم يف املواد
اإلباحية ،فقد قام املؤسسة القطرية ملكافحـة االجتـار بالبشـر بالعديـد مـن اجلهـود احلثيثـة تتمثـل
ماصة يف اآلي:
-

إع ــداد دراس ــة بعن ـوان "أث ــر االس ــتخدام الس ــلي لش ــبكات اإلنرتن ـ عل ـ زي ــادة
االجتار بالبشر وانعكاساهتا اخلطرية عل الناشئة والشباب بدولة
مع ،دالت جرائم ،
قطر -دراسة نظرية ميدانية".

__________

()3
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االجت ــار بالبش ــر اإللكرتوني ــة" بالتع ــاون م ــع
تنظ ــيم ورش ــة عم ــل بعنـ ـوان "جـ ـرائم ،
اجله ــات الدولي ــة ذات الص ــلة ،وم ــن بينه ــا منظم ــة اإلنرتب ــول واجملل ــس األعل ـ ـ
لالتصاالت ووزارة الداملية ،وهتد الورشة بصفة عامـة إىل بنـاء الـوعي خبطـورة
ج ـرائم االجتــار بالبشــر عــرب اإلنرتن ـ  ،وأفضــل املمارســات عل ـ الصــعيد الــدويل
االجتار بالبشر اإللكرتونية ،وتطوير القدرات العمليـة
بشأن كيفية مكافحة جرمية ،
عل مراقبة جرائم اإلنرتن واستخدام أحدث التقنيات.

 -191ويف ســياق متصــل ،وبُغيــة التص ـ ،دي بفاعليــة ملكافحــة اســتغالل األطفــال جنســي ا ،واحلــد
االجتار بالبشر باآلي:
من صوره وأشكال  ،فقد قام املؤسسة القطرية ملكافحة ،
-

تنظــيم ورشــة عمــل بعنـوان "حنــو شــباب وا مبخــاطر الســياحة اجلنســية" ،هبــد
تدري الفئـات املختلفـة مـن اجملتمـع علـ املشـاركة يف توعيـة الشـباب مـن خمـاطر
السـياحة اجلنســية ومطــورة اسـتغالل النســاء واألطفــال يف األعمـال اإلباحيــة الــي
االجتار بالبشر ،إضافة لتوعيـة الشـباب مـن فئـة (30-18
تعترب صورة من صور ،
س ــنة) مبخ ــاطر الس ــياحة اجلنس ــية عن ــد الس ــفر لل ــدول املش ــتهرة هب ــذا الن ــو م ــن
املتخصصــة يف الســياحة
الســياحة .وتوعيــة الشــباب مبخــاطر العصــابات الدوليــة
،
اجلنسية بقصد جذب أكرب عدد من السائحن.

-

إطــالق محـ ـلة توعويــة بعنـوان "حنــو جيــل وا ٍ مبخــاطر االجتــار بالبشــر" مســتهدفة
طلبــة املــدارس مــن كافــة املراحــل الدراســية ،إضــافة إىل الكــادر اإلداري والتعليمــي
االجتـار بالبشـر وتأثريهـا يف
لعشر مدارس مستقلة ،وذلـ هبـد التعريـف جبرميـة ،
اجملتمع ،وتوعية اجليل القادم للتص ،دي للظاهرة.

-

االجتــار باألطفــال والناشــئن" بالتعــاون مــع
إطــالق مح ــلة توعويــة بعن ـوان "أوقف ـوا ،
ش ــركة "ذي ب ــودي ش ــوب" ) (The Body Shopلالحتف ــال جبم ــع أك ــرب ع ــدد م ــن
التوقيعــات علـ العريضــة حيــث مت مجــع مــا يقــارب  16000توقيــع مــن دولــة قطــر
استعدادا لتسليمها لألمن العام لألمم املت،حدة.
االجتار باألطفال والناشئن
لوقف ،
ا
إط ــالق احلقيب ــة التعليمي ــة ال ــي حتت ــوي علـ ـ جمموع ــة م ــن األف ــالم املص ــورة ال ــي
تتناسـ مــع خمتلــف الفئــات العمريــة واملراحـل الدراســية ،وتوضــح بصــورة مبســطة
جرمية االجتار بالبشر ومدى تأثريها يف اجملتمع.

-

إطالق محلة توعوية لطلبة وطالبات املـدارس حتـ شـعار "سـند" ،هبـد التعريـف
االجتـار بالبشـر ،وأبعادهـا ومطورهتـا علـ اجملتمـع ومنهـا اجلـرائم اإللكرتونيـة.
جبرميـة ،
ومت إطالقهــا علـ مواقــع التواصــل االجتمــاعي الفــيس بــو ( ،)Face bookتــويرت
) )Twitterوذل يف إطـار سـعيها للتواصـل مـع خمتلـف الفئـات العمريـة ،وكـذل
للوصول ألكرب شرحية ممكنة يف اجملتمع.

-
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-

-

تنظــيم نــدوة توعويــة بعن ـوان "الســالمة الشخصــية للطفــل مــن التحــر اجلنســي"
املؤسس ــات الرتبوي ــة املس ــتهدفة ،وق ــد مت توجيهه ــا بص ــورة أساس ــية
بالتع ــاون م ــع ،
ألوليــاء األمــور واهليئــة التدريســية باملــدارس ،هبــد توعيــة أوليــاء األمــور بأمهيــة
املتحر ب وتوضيح آثار
السالمة الشخصية للطفل وبكيفية التعامل مع الطفل ،
التحر اجلنسي نفسيا وجسديا وسلوكيا.
،

تنظ ــيم ن ــدوة ثقافي ــة بعن ــوان "الت ــدابري واآللي ــات املناهض ــة الس ــتغالل األطف ــال"،
وذل هبد مناقشة التدابري واآلليات املناهضة الستغالل األطفال.

[د] ح ة الفك فالو اا فال د
 -192مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليها أعاله فقرة ماصة مبسألة باحلا يف حرية الفكر والوجدان والدين.
 -193ويشري هذا التقرير يف هذا اخلصوص إىل املعلومات الواردة يف التقريرين السابقن للدولة.
[هر] حق الطفل لي ح ة حي ته الخ صة
 -194مل تتضـ ،ـمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليها أعاله فقرة ماصة مبسألة حا الطفل يف محاية حيات اخلاصة ،املنصوص عليـ باملـادة ()16
من االتفاقية.
 -195ويــذكر هــذا التقريــر مــع ذل ـ أن اخلــدمات اإلرشــادية يف اجملــال الرتبــوي هــي مــن ضــمن
اخلــدمات االجتماعيــة الــي تقــدمها املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل واملـرأة للطفــل ولذويـ  ،وذلـ
الحرتام مصوصية الطفل وعدم التدمل التعسفي يف حيات اخلاصـة ،واكتسـاب اآلبـاء واألمهـات
بعض املهارات الرتبوية يف تعديل سـلوكيات األبنـاء ،ومـراقبتهم بطريقـة تبعـث الثقـة بنفـوس األبنـاء
مع توضيح أمهية مراعاة مصوصيتهم واحملافظة عليها.
، -196أمــا بالنســبة للخــدمات القانونيــة فتقــدم املؤسســة االستشــارة والتوعيــة القانونيــة حبقــوق
الطفل لذوي الطفل أو املتولن تربيت ورعايت حـول أمهيـة احـرتام مصوصـية الطفـل .وإذا ارتكبـ
جرميـة السـ أو الشــتم أو القـذ أو غريهــا مـن األعمـال الــي تشـكل مساسـا بشـر الطفــل أو
مسعتـ  ،تقـ ،دم الوحـدة القانونيـة املســاعدة القضـائية مـن مـالل توكيــل حمـام لـذوي الطفـل والتواصــل
مع ومتابعة تل القضايا مع اجلهات األمنية.
[ف] الح ررق ل رري عر ر م اللعر ر ّ
الالإنس نية أف ال ينة،

لرلع ررا أف غير ر ررد ضر ر فب ال ع ر ررة أف العقو ررة الق س ررية أف
لي لك العق ب الب ني

 -197الحظ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تش ـ ـ ـرين
األول/أكتوبر  2009واملشار إليهـا أعـاله " ...التـدابري اجلـاري ،اختاذهـا للتصـد،ي للعقوبـة البدنيـة
يف س ــياق الت ــدابري التأديبي ــة املطب،ق ــة يف امل ــدارس ويف النظ ــام العق ــاي  ."...ويف املقاب ــل ،أعربـ ـ
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اللجنة قلقها " ...من أن العقوبة البدنية لألطفال ما تزال مشروعة يف سياق األسرة ويف سياقات
باخت ــاذ مجل ــة م ــن الت ــدابري م ــن
تق ــدم الرعاي ــة البديل ــة  ."...وأوص ـ اللجن ــة تبع ــا ل ــذل الدول ــة ،
بينهــا "( ...أ) املراجع ــة النقديــة لتش ـريعاهتا الراهن ــة بقصــد منــع وإهن ــاء اســتخدام العقوب ــة البدني ــة
لألطفال كأسلوب تأديي ،واألمذ بتشريعات صرحية حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال
يف مجيــع الســياقات ،مبــا يف ذل ـ يف ســياقات األســرة واملــدارس والنظــام العقــاي وســياقات تقــدم
الرعايــة البديلــة؛ (ب) تنظــيم محــالت تثقيــف عــام ومحــالت توعيــة وتعبئــة اجتماعيــة بشــأن الصــور
البديلــة لألســالي التأديبيــة غــري القائمــة علـ العنــف ،مبشــاركة األطفــال ،مــن أجــل تغيــري املواقــف
العامة بشأن العقوبة البدنية  ،/CRC/C/QAT/CO/2( "...الفقرات .)41-39
 -198ومتابعــة هلــذه املالحظــات والتوصــيات ،يــذكر هــذا التقريــر التعــديالت عل ـ التش ـريعات
املختصــة باحلمايــة مــن العنــف ،ومــن بينهــا القــانون رقــم ( )8لســنة  2010بتعــديل بعــض أحكــام
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( )11لسنة  2004من مالل:
اس ــتبدال ن ــص امل ــادة ( )159م ــن الق ــانون رق ــم ( )11لس ــنة  2004ب ــالنص الت ــايل:
"يعاقـ بــاحلبس مــدة ال تتجــاوز مخــس ســنوات كــل موتــف عــام اســتعمل القــوة أو التهديــد مــع
مــتهم أو شــاهد أو مبــري أو أمــر بــذل حلمل ـ عل ـ االع ـرتا جبرميــة أو عل ـ اإلدالء بــأقوال أو
معلومات بشأهنا أو لكتمان أمر من هذه األمور وإذا ترت عل فعـل املوتـف إصـابة اجملـين عليـ
بعاهة مستدمية عوق اجلاين باحلبس مـدة ال تتجـاوز عشـر سـنوات .وإذا ترتـ علـ هـذا الفعـل
وفاة اجملين علي عوق اجلاين باإلعدام أو احلبس املؤبد".
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-

إضــافة مــادة جديــدة بــرقم ( 159مكــررا) نصــها التــايل" :يعاق ـ بــاحلبس مــدة
ال تتجاوز مخس سـنوات كـل موتـف عـام أو أي شـخص آمـر يتص ،ـر بصـفت
الرمسيــة ،اســتعمل التعــذي أو حــرض أو وافــا عليـ أو ســك عنـ مــع شــخص
مــا .وإذا ترت ـ عل ـ التعــذي إصــابة اجملــين علي ـ بعاهــة مســتدمية عوق ـ اجلــاين
بـاحلبس مــدة ال تتجــاوز عشــر ســنوات .وتكـون عقوبــة اإلعــدام أو احلــبس املؤبــد
إذا ترت عل التعذي وفاة اجملين علي .

-

ويعــد تعــذيب ا أي عمــل ينــت عنـ أمل أو معانــاة شــديدان جســدي ا كــان أم معنويـ ا
يلحـا عمــدا بشــخص مــا ألغـراض احلصــول منـ أو مــن غــريه علـ معلومــات أو
عل ـ اع ـرتا أو معاقبت ـ عل ـ عمــل ارتكب ـ أو يشــتب يف أن ـ قــد ارتكب ـ هــو أو
شــخص آمــر أو ختويف ـ أو إرغام ـ هــو أو أي شــخص آمــر ،أو عنــدما يلحــا
مثــل هــذا األمل أو العــذاب لســب يقــوم عل ـ التمييــز أيــا كــان نوع ـ وال يشــمل
ذل ـ األمل أو املعان ــاة الناش ـ ْـئن فق ـ ع ــن عقوب ــات قانوني ــة ،أو املالزم ــن هل ــذه
العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلما".
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الجزء الخ س
البيئة اوس ة فال ع ة الب رة
(ال دة  5فال واد  9إلى  11فالفق ت ا  1ف 2د ال دة  18فال واد د 19
إلى  21ف 25فالفق ة  4د ال دة  27فال دة  39د االتف قية)
[أ] تو يه الوال د

 -199رحب ـ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تش ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...باملعلومــات املقدمــة مــن الدولــة الطــر بشــأن

املركز الثقايف لألمومـة والطفولـة ،ومركـز االستشـارات العائليـة الـرامين إىل زيـادة الـوعي باألسـالي
الفعالة لرتبية األطفـال يف مجيـع مراحـل النمـو وجتنـ املمارسـات الضـارة" .بيـد أن اللجنـة أعربـ
عن قلقها " ...لكون الوالدين قد ال يشرتكان عل قدم املساواة يف النهوض باملسؤوليات املتعلقة
برتبية أطفاهلما" .وأوص اللجنة " ...بأن تعزز الدولة الطـر جهودهـا الراميـة إىل ضـمان إجيـاد
ب ـرام دع ــم مالئم ــة للوال ــدين يف مع ــرض ممارس ــتهما ملس ــؤولياهتما املتس ــاوية جت ــاه أطفاهلم ــا وفق ـ ا
للمادة  18من االتفاقية" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  42و.)43

 -200وتعزيـ ـزا للت ــدابري املتخ ــذة لتق ــدم املس ــاعدة املالئم ــة للوال ــدين ولألوص ــياء الق ــانوني،ن يف
االضطال مبسؤوليات تربية الطفـل ،فقـد كفـل قـانون إدارة املـوارد البشـرية الصـادر بقـانون رقـم 8
لسنة  2009حا املرأة يف التمتع باإلجازات ،إذ نصـ املـادة ( )108علـ مـنح املوتفـة إجـازة
وضــع برات ـ إمجــايل ملــدة ســتن يوم ـا ال حتس ـ مــن إجازاهتــا األمــرى ،عل ـ أ ْن تقــدم املوتفــة
ما يثب الوضع بتقريـر طـي أو صـورة طبـا األصـل مـن شـهادة مـيالد الطفـل ويف مجيـع األحـوال،
جيوز منح املوتفة رصيدها من إجازاهتا الدورية ،إضافة إىل إجازة الوضع.
 -201فضال عن ذل نص املادة ( )109عل منح املوتفة ساعي رضاعة يوميـ ا ملـدة سـنة،
تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة ،ويرت للموتفة حتديد وق الرضاعة.
 -202ويف ما يتعلا مبنح املوتفة إجازة لرعاية أوالدها فقد أجازت املادة ( )110للرئيس احلا
يف منح املوتفة القطرية إجازة لرعاية أوالدها من ذوي اإلعاقـة الـذين مل يتجـاوزوا سـن السادسـة،
وملـر ْتن طـوال مـدة مــدمتها ،وحبــد أقصـ ثــالث سـنوات يف املـ،ـرة ،ومــع مراعـاة مقتضــيات الصــاحل
العــام ،جيــوز لـرئيس جملــس الــوزراء ،يف احلــاالت الــي يقــدرها ،مــنح املوتفــة القطريــة إجــازة لرعايــة
أوالدهــا .ويف مجيــع األح ـوال ،تكــون اإلجــازة برات ـ إمجــايل يف الــثالث ســنوات األوىل ،وبنصــف
رات إمجايل يف ما زاد عن ذل .
 -203ومع ذل طالبـ ورشـة عمـل حـول "حـا املـرأة يف العمـل والتشـريعات الوطنيـة واملواثيـا
الدوليــة" الــي نظمتهــا اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف نيســان/أبريل  2012بضــرورة النظــر يف
تعــديل نــص املــادة ( )97مــن قــانون العمــل القطــري الصــادر بالقــانون رقــم ( )14لســنة ،2004
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حبــذ شــرط قضــاء العاملــة ســنة كاملــة لــدى صــاح العمــل ،ملنحهــا إجــازة الوضــع ،والنظــر يف
تعديل قانون إدارة املوارد البشرية الصادر بالقانون رقم ( )8لسنة  ،2009بتقرير حا املوتفـة يف
منحها إجـازة براتـ إمجـايل لرعايـة أوالدهـا مـن ذوى اإلعاقـة أو املـرض العضـال ،مـع تقريـر تعـ ،دد
مـ ـرات م ــنح تلـ ـ اإلج ــازة بتع ــدد األوالد والنظ ــر يف تع ــديل ق ــانون إدارة املـ ـوارد البشـ ـرية الص ــادر
بالق ــانون رق ــم ( )8لس ــنة  ،2009بتقري ــر ح ــا املوتف ــة يف منحه ــا إج ــازة رعاي ــة الطف ــل براتـ ـ
إمجايل ،من غري ذوى اإلعاقة أو املرض العضال ،بواقع ثالث مرات طوال فرتة عملها.
 -204ويف مــا خيــص قــانون األســرة رقــم ( )22لســنة  2006م فقــد نــص علـ أ ،ن تربيــة وتقــوم
ورعاية الطفل هي مسؤولية الوالدين ،وأن أحد املعايري الي جي عل القاضي مراعاهتا عند توليـة
احلاضن أمر احملضون هي القدرة علـ التوجيـ والتقـوم كمـا أوجـ علـ احلاضـنة متكـن الـويل أو
العاص من اإلشرا عل تنشئة احملضون تنشئة صاحلة وذل يف املـواد ()171-170-166
مؤسسـات اجملتمـع املـدين ذات الصـلة حبـوق الطفـل يف
من قانون األسرة املشار إلي أعاله .وتقوم ،
عملية التوجي واإلرشاد.
 -205ويف ه ــذا الس ــياق يش ــري ه ــذا التقري ــر إىل رؤي ــة قط ــر الوطني ــة  2030وال ــي هت ــد إىل
يعزز العدالة واملساواة وتضع عدة أهدا للتماسـ األسـري ومتكـن املـرأة مـن مـالل
بناء جمتمع ،
ما يلي:
-

األس ـ ــر القوي ـ ــة املتماس ـ ــكة ال ـ ــي هت ـ ــتم بأفراده ـ ــا ،وحت ـ ــافظ علـ ـ ـ الق ـ ــيم الديني ـ ــة
واألمالقية واملثل اإلنسانية العليا.

-

احملافظة عل أسرة متماسكة قوية ترع أبناءها وتلتزم بـالقيم األمالقيـة والدينيـة
واملثل العليا.

-

تطــوير بنيــة اجتماعيــة ســليمة مــع بنــاء مؤسســات عامــة فعالــة ومنظمــات جمتمــع
مدين نشطة وقوية.

-

بنــاء نظــام فعــال للحمايــة االجتماعيــة جلميــع القط ـرين ،يرع ـ حقــوقهم املدنيــة
ـؤمن هلــم دمــال كافيــا للمحافظــة
ـثمن مشــاركتهم ،
الفعالــة يف تطــوير اجملتمــع ويـ ،
ويـ ،
عل الكرامة والصحة.

-

تعزيــز قــدرات امل ـرأة ومتكينهــا مــن املشــاركة االقتصــادية والسياســية ،ماصــة تل ـ
املتعلقة بصناعة القرار.

 -206وقد حددت اسرتاتيجية قطا التماس األسـري ومتكـن املـرأة ضـمن اسـرتاتيجية التنميـة
الوطنيــة لدولــة قطــر  ،2016-2011مثــاين نتــائ تنمويــة رئيســية منشــودة ،ضــمن ثالثــة حمــاور
تشمل التماس األسري ،والرعاية االجتماعية ،ومتكن املـرأة ،كوسـيلة لتفعيـل أهـدا رؤيـة قطـر
الوطنية .2030
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 -207وخبص ـ ــوص الت ـ ــدابري التنفيذي ـ ــة املتخ ـ ــذة لتط ـ ــوير املؤسس ـ ــات واملراف ـ ــا وم ـ ــدمات رعاي ـ ــة
األطفال ،أنشأ مركز االستشارات العائلية وحدة رعاية هنارية ألبناء العاملن من النسـاء والرجـال،
تقدم هلـم رعايـة تربويـة ،ورحـالت علميـة وترفيهيـة ،ووحـدات تربويـة سـلوكية ،أثنـاء الـدوام الرمسـي،
س ــامه إىل ح ــد بعي ــد يف ختفي ــف ض ــغ رعاي ــة األبن ــاء علـ ـ األم العامل ــة يف املرك ــز ،مم ــا حق ــا
االستقرار النفسي والوتيفي للعاملن ،إذ يتمثل دور املركز يف رعاية األطفال من حيث:
-

تقدم اخلدمات الالزمة لألطفال احملضونن واحلاضنن بعد انفصال الوالدين.

-

تقدم االستشارات الرتبوية الودية بناء عل طل أحد الوالدين أو كليهما.

-

تقــدم الوســاطة العائليــة واإلصــال بــن الوالــدين املتنــازعن حــول حقــوق الطفــل
يف قسم اإلصال األسري.

 -208وخبصــوص الـربام واألنشــطة بشــأن توعيــة األمهــات واآلبــاء حــول أســالي تربيــة ورعايــة
املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل وامل ـرأة الــدليل االسرتشــادي لكيفيــة اكتشــا
األطفــال ،أع ـ ،دت ،
اإلس ــاءة (العن ــف واإلمه ــال) الواق ــع عل ـ األطف ــال والنس ــاء .ورك ــز ال ــدليل علـ ـ س ــبل اكتش ــا
حاالت اإلساءة وآلية اإلباله والشكوى فضال عن طرق املعاجلة إلعادة التأهيل واالندما .
 -209إضــافة إىل ذل ـ  ،نفــذت املؤسســة محــالت توعويــة اســتهدف أنشــطتها ش ـرائح اجملتمــع
املختلفة كحملة "أوقفوا الصم " ومحلـة "مكافحـة العنـف ضـد املعـاق" والـي ر،كـزت علـ السـبل
الكفيلة بتوجي الوالدين واملتولن رعاية الطفل ومحايت من العنف.
 -210ومــن ضــمن ال ـربام التوعويــة التثقيفيــة مت إصــدار نشــرة فصــلية بعن ـوان "محايــة" وإعــداد 5
إصـ ــدارات مـ ــن جمل،ـ ــة "أمـ ــان" وتوزيعهـ ــا عل ـ ـ خمتلـ ــف اجلهـ ــات الرمسيـ ــة احلكوميـ ــة وغـ ــري احلكوميـ ــة
ومؤسســات اجملتمــع املــدين وغريهــا مــن اجلهــات واألفـراد املهتمــن بقضــايا الطفــل وامل ـرأة ،فضــال عــن
،
ختصــيص صــفحة أســبوعية حمليــة بعن ـوان "حصــن األمــان" يف جريــدة الرايــة القطريــة لتعميــا الــوعي
االجتم ــاعي والق ــانوين مبج ــاالت احلماي ــة للطف ــل واملـ ـرأة يف األس ــرة واجملتم ــع ،وتس ــتقبل استش ــارات
القراء خللا التفاعل احلي املطلوب.
اجتماعية قانونية صحية نفسية وأسئلة ومقرتحات ومالحظات ،
 -211كما قدم مركز التأهيل االجتماعي ضـمن مطـة الـربام التوعويـة والوقائيـة ،والـي هتـد
املؤسس ــات ذات العالق ــة لكيفي ــة
إىل رفــع الكف ــاءات وإكس ــاب امله ــارات واخل ـربات للع ــاملن يف ،
التعامــل مــع الفئــة املســتهدفة وأوليــاء األمــور واألمصــائي،ن االجتمــاعي،ن والنفســي،ن ،نــوجز مــا مت
تقدمية عل النحو التايل:
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-

حماضـ ــرة توعويـ ــة ضـ ــمن برنـ ــام التعلـ ــيم املسـ ــتمر عـ ــن (سـ ــاعة مـ ــع األطفـ ــال)
تستهد فئة أوليــاء األمور حبزيران/يونيو ،2010

-

ـتمر ع ــن (الع ــدوان ل ــدى األطف ــال)
حماض ــرة توعوي ــة ض ــمن برن ــام التعل ــيم املس ـ ،
تستهد فئة أوليــاء األمور بتاريخ  25كانون الثاين/يناير .2011
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-

حماض ـ ــرة توعوي ـ ــة ض ـ ــمن برن ـ ــام التعل ـ ــيم املس ـ ــتمر ع ـ ــن (كي ـ ــف ن ـ ــري أبناءن ـ ــا)
تستهد فئة أوليــاء األمور بتاريخ  1آذار/مارس 2011م.

[ب] لصل الطفل عد الوال د
 -212مل تتضـ ،ـمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليها أعاله فقرة ماصـة مبسـألة حـا الطفـل يف عـدم فصـل عـن والديـ  ،املنصـوص عليـ باملـادة 9
من االت،فاقية.
 -213ومع ذل  ،يشـري هـذا التقريـر إىل املعلومـات الـواردة يف التقريـر الـدوري الثـاين لدولـة قطـر
وخباصــة إىل التــدابري
الــذي مت تقدمي ـ ســنة  ،CRC/C/QAT/2( 2008الفق ـرات ،)148 -143
،
املؤسس ــة القطري ــة حلماي ــة الطف ــل واملـ ـرأة ،وال ــي م ــن بينه ــا إنش ــاء "دار األم ــان
املت،خ ــذة م ــن قب ــل ،
القطرية" منـذ حزيران/يونيـو 2007م هبـد إيـواء ضـحايا اإلسـاءة والعنـف مـن النسـاء واألطفـال
لفصلهم عن مصدر العنـف وتـأمن السـالمة اجلسـدية والنفسـية وحلمـايتهم مـن اإلمهـال واإلسـاءة
الواقعن يف إطار األسرة أو اجملتمع عن طريا تقدم املساندة النفسـية واالجتماعيـة والقانونيـة وفقـا
خلطــة عالجيــة حت ـ إش ـرا كــادر وتيفــي كــفء ،فض ـالا عــن تقــدم مــدمات الرعايــة املعيشــية
املؤسسـة القطريـة حلمايـة الطفـل واملـرأة تسـتقبل تلـ
وضمان التواصل العملـي والدراسـي .والتـزال ،
احلاالت وتقدم هلم كاف،ة اخلدمات.
العام ــة ع ــن ع ــدد األطف ــال ال ــذين مت
 -214ويش ــري ه ــذا التقري ــر هب ــذا الص ــدد إىل اإلحص ــائية ،
إيواؤهم مالل األعوام (:)2012-2009
جدول ()2
ع د ح الت اوجف الا د تم إ واؤهم ا او ا القط ة الل عة لر ؤسسة
()2012-2009
الفئة املستهدفة

2009

2010

2011

2012

العدد
النسبة ال ئو ة

36
27

31
23

30
23

38
27

ال ج و

135
%100

 -215وخبصــوص تــأمن حــا الطفــل املنفصــل عــن والديـ أو عــن أحــدمها يف االحتفــاظ بصــورة
منتظمــة بعالقــات شخص ــية واتصــاالت مباش ــرة بكــال والدي ـ  ،تضــمن املؤسس ــة القطريــة حلماي ــة
الطفــل وامل ـرأة التواصــل األســري للطفــل املعن،ــف الــذي يــتم إي ـواؤه بالــدار بالصــورة املعتــادة وحت ـ
إش ـرا األمص ــائي،ن واملشــرفن بال ــدار مــع مراع ــاة مصــلحة الطف ــل الفضــل فض ــال عــن ض ــمان
تواصل الدراسي واجملتمعي ،أما أبناء األسر املتصدعة فهؤالء حيتاجون لرعاية مستمرة يتم إيـوائهم
يف املؤسســة القطريــة لرعايــة األيتــام ويســمح بتبــادل الزيــارات بــن الطفــل وأس ـرت مــامل تكــن هــذه
الزيارات مضرة هبم.
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[ج]

 -216ويف ســياق متصــل حبــا الطفــل يف عــدم فصــلة عــن والديــة فــإن اإلجـراءات املعتمــدة مــن
قب ــل املؤسس ــة القطري ــة لرعاي ــة اإليت ــام تب ــدأ م ــن حلظ ــة وص ــول الطف ــل أم ــا ع ــن طري ــا الش ــرطة أو
اســرتجاع مــن أســرة حاضــنة ويــتم ذلـ وفــا إجـراءات تبــدأ بالدراســة االجتماعيــة لوضــع األســرة
فإذا ثب أن قد تعرض إلساءة ،تُرفع القضية إىل حمكمة شؤون القاصرين للب فيهـا ويـتم فصـل
عن والدية حتقيق ا ملصلحة الطفل الفضل .
ا ش ل اوس ة

 -217مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليها أعاله فقرة ماصة مبسألة مجع مشل األسرة ،املنصوص عليها باملادة  10من االت،فاقية.

 -218ويشري هذا التقرير مع ذل إىل اجلهود الي بذلتها الدولة والرامية إىل إثراء وتعزيز ومحايـة
حق ــوق الطف ــل ومنه ــا الق ــانون رق ــم  4لس ــنة  2009املتعل ــا بتنظ ــيم دم ــول وم ــرو الواف ــدين
ـرمص
وإقامتهم وكفالتهم والذي أقر وفقا للمادة ( )16من جـواز مـنح تـرميص اإلقامـة لزوجـة امل ،
حى سـن اخلامسـة والعشـرين ،وكـذل بناتـ غـري
ل وأوالده من الذكور الذين مل يُكملوا دراستهم ،
املرمص لـ اإلقامـة ،إذا رأى مـربرا لـذل
املتزوجات .وجيوز مبوافقة الوزير أومن يُنيب  ،منح والدي ،
،
ويصدر بتحديد شروط منح اإلقامة ،وفقا ألحكام الفقرتن السابقتن ،قرار من الوزير.
 -219كما تناول قانون إدارة املوارد البشـرية رقـم ( )8لسـنة  2009م اسـتحقاق املوت،ـف غـري
نص ـ امل ــادة ( )46عل ـ أن ،ـ
القط ــري ت ــذاكر س ــفر ل ـ وألس ـرت يف امل ـواد ( ،)48-47-46إذ ،
"تتحمــل اجلهــة احلكوميــة تــذاكر ســفر املوتــف غــري القطــري ،الــذي يعمــل مبوجـ عقــد توتيــف
مارجي وتذاكر سفر زوج وثالثة من أبنائـ  ،مم،ـن ال تتجـاوز أعمـارهم الثامنـة عشـرة يف احلـاالت
ألول م ،ـرة )2( ،عنـد القيـام باإلجـازة الدوريـة )3( ،عنـد االسـتدعاء مـن
التالية )1( :عنـد التعيـن ،
اإلجازة الدورية )4( ،عند انتهاء اخلدمة ومغادرة الدولة هنائيا".
 -220ونص ـ املــادة ( )47عل ـ أن،ـ "يشــرتط الســتحقاق املوتــف غــري القطــري تــذاكر ســفر
ألسرت  ،أ ْن تكون األسرة مقيمةا يف الدولة أو قادمةا إليها بغرض اإلقامة ،ومن املوطن احملـ ،دد عنـد
التعين".
 -221ويف سياق متصل جبمع مشل األسرة ،يلجأ ضحايا العنف من النسـاء أو مـن غـريهن إىل
املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة يف بعض األحوال طالبن فيها تقدم يد املساعدة الستقدام
أبن ــائهم للس ــكن يف دول ــة قط ــر واحتض ــاهنم ،حي ــث تق ــدم وح ــدة الش ــؤون القانوني ــة باملؤسس ــة
استش ــارات قانوني ــة هب ــذا اخلص ــوص وتعم ــل عل ـ توجي ـ الوال ــدين أو أح ــدمها إىل إدارة اجل ـوازات
وشؤون املنافذ التابعة لوزارة الداملية ،الستخرا املوافقات الالزمة فضال عـن التنسـيا مـع ضـباط
االت،صال يف تل اجلهات هبذا اخلصوص .ويف حال عدم انطباق الشروط القانونية أو استيفائها،
تقــوم الوحــدة القانونيــة باملؤسســة بإحالــة تلـ احلــاالت إىل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان .ويف
وتعســف تعمــد املؤسســة إىل توجي ـ األم إىل اجلهــات القضــائية
حــال عــدم تعــاون ويل أمــر األبنــاء ،
املختصة لرفع دعوى احتضان األبناء.
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[د] نقل اوجف إلى الخ ج فع م عودت م صو ة غي ر فعة
 -222مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليهــا أعــاله فقــرة ماصــة مبســألة نقــل األطفــال إىل اخلــار وعــدم عــودهتم بصــورة غــري مشــروعة،
املنصوص عليها باملادة  11من االت،فاقية.
 -223ومل يط ـرأ م ــالل امل ــدة املغط ــاة هب ــذا التقري ــر أي تغي ــري يف املعلوم ــات ال ـواردة يف التقري ـرين
األول والثاين لدولة قطر.
[هر] تحصيل نفقة الطفل
 -224أعرب ـ ـ جلن ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل يف املالحظ ـ ــات اخلتامي ـ ــة الص ـ ــادرة يف  14تشـ ـ ـرين األول/
أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله عن قلقها " ...إزاء عدم وجود آلية تضمن دفع النفقـة يف حالـة
عدم وجود أموال أو أصول للشخص املعن قانونيا املسؤول عـن الـدفع" .وأوصـ اللجنـة " ...بـأ ْن
تكمـل الدولــة الطـر نظامهــا لتحصـيل نفقــة الطفــل عـن طريــا إنشـاء صــندوق وطـين هلــذا الغــرض.
و ...ب ــأن تنظ ــر الدول ــة الط ــر يف التص ــديا عل ـ ات،فاقي ــة اله ــاي لع ــام  1973بش ــأن االعـ ـرتا
باألحكام املتعلقة بااللتزام بالنفقة وتنفيذها" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  44و.)45
 -225ويش ــري ه ــذا التقري ــر إىل أنـ ،ـ إذا امتن ــع ال ــويل املل ـ َـزم بالنفق ــة ع ــن دفعه ــا للحاض ــنة ،تَرف ــع
احلاضنة األمر للقاضي ،الذي يأمر عادة بالتنفيذ اإلجباري وفقـا لألحكـام ذات الصـلة يف قـانون
األسـرة القطـري رقــم  22لسـنة 2006م .ويتـوىل قاضــي التنفيـذ ،بالتنسـيا مــع جهـة عمـل الــويل،
استقطا قيمة النفقة من املنبع (مرت ،الويل) وتسليمها للحاضنة.
 -226وتــتم هــذه اإلج ـراءات حــى لــو مل يــتم الطــالق أو االنفصــال بــن الوالــدين ضــماناا حلــا
الطفل يف النفقة عل أبي وضرورة التزام هبا.
 -227ويف حالة عدم وجود أموال أو أصول للشخص املعن قانونياَ املسؤول عـن الـدفع ،حيـول
املركز هذه احلالة لـوزارة الشـؤون االجتماعيـة لالسـتفادة مـن مزايـا قـانون الضـمان االجتمـاعي الـي
معاشــا ملــن ال جيــد .وتــنص املــادة ( )3مــن قــانون رقــم ( )38لســنة  1995بشــأن الضــمان
تــوفر ا
االجتمـاعي وتعديالتـ علـ اسـتحقاق األرملـة ،املطلقــة ،األسـرة احملتاجـة ،املعــاق ،اليتـيم ،العــاجز
عن العمل ،املسن ،أسرة السجن ،الزوجة املهجورة ،أسرة املفقود علـ معـا  .وتتـيح هـذه املـادة
إمكانية إضافة فئات جديدة بقرار من جملس الوزراء.
 -228وإذا مل تكــن احلالــة مســتح ،قة للضــمان االجتمــاعي طبقــا للمـادة الســابقة ،حتــول إىل دار
اإلمناء االجتماعي لتدبري معا دائم لألسرة باستثمار وتعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة الذاتيـة ألفرادهـا
وماصة للمرأة.
وتشجيع اإلنتا الدائم
،

[ف] الطفل ال ح فم د ال ع ة اوس ة فاللبنّي
 -229الحظ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تش ـ ـ ـرين

األول/أكتـوبر  2009واملشـار إليهـا أعـاله " ...إنشـاء املؤسسـة القطريـة لرعايـة األيتـام الـي تقــدم
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عربت عن أسفها " ...للمعلومات احملدودة املتعلقة بتقييم
رعاية بديلة لألطفال األيتام" .بيد أهنا ،
الرعايــة البديلــة واســتعراض إحلــاق األطفــال بأمــاكن الرعايــة البديلــة ،مبــا يف ذل ـ األشــكال غــري
الرمسيــة للرعايــة البديلــة ،باالســتناد إىل أحكــام االتفاقيــة" .وأوصـ اللجنــة " ..بــأ ْن تنشـ الدولــة
الطر آلية فعالة لتقيـيم الرعايـة البديلـة ،مبـا يف ذلـ الرعايـة املقدمـة مـن املؤسسـة القطريـة لرعايـة
األيتام والصور األمـرى للرعايـة البديلـة ،مثـل الكفالـة .و ...بقيـام الدولـة الطـر بتطـوير وتوحيـد
ومراقبــة الرعايــة البديلــة ومــا يتصــل هبــا مــن ب ـرام ومــدمات وفق ـاا للمــادتن ( 20و )21وملبــادئ
االتفاقيــة .و...بــأ ْن يشــمل التقيــيم التشــاور املباشــر مــع األطفــال بطريقــة مراعيــة للثقافــات ولنــو
اجلنس  ،/CRC/C/QAT/CO/2( ."...الفقرتان  46و.)47
 -230ويفيــد هــذا التقريــر أ ،ن دولــة قطــر تقــدم الرعايــة واملســاعدة واحلمايــة لألطفــال فئــة األيتــام
الع ــادي،ن (األطف ــال متوف،ــو األب أو األب ــوين) ،فئ ــة األيت ــام جمه ــويل األب ،.فئ ــة األيت ــام جمه ــويل
األبوين ،فئة اليـتم االجتمـاعي :وتشـمل أبنـاء األسـر املتصـ ،دعة ،الـذين يثبـ البحـث االجتمـاعي
اســتحالة رعــايتهم يف أســرهم الطبيعيــة كأبنــاء الســجناء ،واملرض ـ العقلي،ــن ،أو النفســي،ن ،وأبنــاء
امل ــدمنن ،واألطف ــال ال ــذين ال راع ــي هل ــم م ــن ذوى الق ــرب ،أو املش ـ ،ـردين ،أو املهمل ــن بس ــب
مؤسسة نفع عام
انفصال أبويهم ،.وذل من مالل املؤسسة القطرية لرعاية األيتام "درمية" وهي ،
ذات ،وهتد إىل:
-

االهتمــام بفئــة األيتــام دامــل دولــة قطــر وتقــدم اخلــدمات الــي تكفــل هلــم حيــاة
كرمية.

-

إيواء فئة األيتام (جمهـويل األبـوين أو األب) ملـن مل يتيسـر لـ العـيش دامـل أسـرة
وذل بتقدم مدمات معيشية متكاملة.

-

متابعة أوضا األيتام يف األسر احلاضنة البديلة للتعر عل حالة اليتـيم ونوعيـة
الرعاية املق ،دمة ل ومدى مالءمتها لرتبيت بصورة سليمة.
تــوفري الرعايــة اإليوائيــة يف املؤسســة لألطفــال الــذين يعيشــون يف أســر متص ـ ،دعة
بسب الوفاة ،أو الطالق ،أو العجـز ،أو السـجن ،أو املـرض ،بعـد ثبـات عجـز
األس ــرة ع ــن رع ــايتهم بص ــورة س ــليمة والعم ــل عل ـ ـ إع ــادهتم إىل أس ــرهم بع ــد
املسامهة بتحسن أوضاعهم األسرية.

-

املســامهة يف تثقيــف وتوعيــة اجملتمــع ،بقضــايا األيتــام وتصــحيح املفــاهيم اخلاطئــة
بشأهنم من اجل حتقيا التكافل االجتماعي..

-

توجي ـ البحــث العلمــي مــن الناحيــة النظريــة وامليدانيــة خلــدمتهم يف مجيــع املراكــز
املؤسس ـ ــات الرمسي ـ ــة ،واألهلي ـ ــة ،والعربي ـ ــة،
ال ـ ــي تعم ـ ــل ألجله ـ ــم والتع ـ ــاون م ـ ــع ،
واإلسالمية ،والعاملية لتبادل اخلربات واملعرفة.

 -231ويتوافر يف املؤسسة ما يلي:
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اإلي ـواء الــداملي :ويُقصــد ب ـ الســكن املالئــم ومســتلزمات مــن مأكــل ومشــرب
وعنايــة صــحي،ة ،والرعايــة االجتماعي،ــة والنفســي،ة ،واإلش ـرا والرتفي ـ اللــذين يــتم
تق ــدميهما للطف ــل اليت ــيم (طبيع ــي /جمه ــول األب  /جمه ــول الوال ــدين) ومـ ــن يف
حكم من أبناء األسر املتص ،دعة دامل "درمية".
اإلي ـواء اخلــارجي :ويُقصــد ب ـ الســكن املالئــم ومســتلزمات مــن مأكــل ومشــرب
وعناي ــة ص ــحي،ة والرعاي ــة االجتماعي،ــة والنفس ــي،ة ،واإلش ـرا والرتفي ـ الل ــذين ي ــتم
تقدميهما للطفل اليتيم (طبيعي /جمهول األب  /جمهول الوالدين)ومن يف حكم
من أبناء األسر املتص ،دعة مار "درمية".
األســر البديلــة :وهــي األســر الــي تقــوم برعايــة الطفــل اليتــيم (طبيعــي  /جمهــول
الوال ــدين/جمهول األب/أبن ــاء األس ــر املتصـ ـ ،دعة) ،حي ــث تق ــوم بواجـ ـ الرعاي ــة
الالزمة للطفل وتقدم العناية املناسبة ل يف ترو أسري،ة عادي،ة.
 -232وفيمــا يتعلــا بعــدم تــوفر بيئــة آمنــة لرعايــة الطفــل أثنــاء الطــالق ،فــإ ،ن مركــز االستشــارات
العائليــة يســع للتشــاور مــع األســرة املمتــدة والقاضــي إلجيــاد رعايــة مؤقتــة حس ـ مــا تــنص علي ـ
الفقــرة رقــم ( )1مــن املــادة رقــم ( )20ويتــابع املركــز الطفــل فيهــا ويرع ـ مصــاحل بالتنســيا مــع
احلاضن املؤق حى يفصل القاضي يف النزا وحيكم بتحديد شخص احلاضن اجلديد.
جدول ()3
ع د اوجف ال نفصرريد عرد فالر م فلري ر ا ج الكف لرة (اسر ح ضرنة) فالرا د عيرروا
لي ال ؤسسة القط ة ل ع ة او ل م
فئة األطفال

العدد

عدد األطفال املنفصلن عن والديهم والذين يعيشون يف درمية

13

عدد األطفال الذين تشملهم برام الكفالة (اسر حاضنة)

521

ؤسس ت
[ز] ال ا عة ال ف ة إل ا الطفل لي ال ّ

 -233مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
املؤسســات ،املنصــوص عليهــا
إليهــا أعــاله فقــرة ماصــة مبســألة املراجعــة الدوريــة إليــدا الطفــل يف ،
باملادة  25من االتفاقية.

 -234ومع ذل يذكر هذا التقرير (الفقرات  )246 - 240خبصوص التـدابري واإلجـراءات الـي
تعتمــدها املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل وامل ـرأة ،هبــد ضــمان التواصــل األســري للطفــل املعن،ــف
األمصــائي،ن واملش ـرفن بالــدار مــع مراعــاة
الــذي يــتم إي ـواؤه بالــدار بالصــورة املعتــادة ،وحت ـ إش ـرا
،
مصلحة الطفل الفضل فضال عن ضمان تواصل الدراسي واجملتمعي .الواردة ضمن هذا التقرير.
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[ح] إس ءة ال ع رة فاالسلغال  ،فاللأهيل الب ني فالنفسري فإعر دة االنر ج اال ل ر عي لرطفرل
(ال دة  9فال دة  39د االتف قية)

 -235أعرب ـ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـادرة يف  14تش ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتـوبر  2009واملشـار إليهــا أعـاله عـن تقــديرها لــ ..." :األعمـال الــي تقـوم هبـا املؤسســة
القطريــة حلمايــة الطفــل واملـرأة يف مــا يتعلــا باألطفــال الــذين حيتــاجون إىل املســاعدة ،مبــا يف ذل ـ
املس ــاعدة املقد،م ــة ع ــن طري ــا إنش ــاء "دار األم ــان القطري ــة" ال ــي ت ــوفر احلماي ــة والرعاي ــة والتأهي ــل
والعــال لضــحايا اإلســاءة مــن األطفــال .وتالحــظ اللجنــة أيض ـاا أ ،ن هــذه املؤسســة قــد وضــع
اسرتاتيجية تدري شاملة تستهد املوت،فن الذين يتعاملون مع من يتعر،ض لإلساءة من أطفـال
ونساء" .بيد أن اللجنة أعرب عن قلقها "...إزاء املعلومات احملدودة بشأن حجم تاهرة العنـف
املنزيل ،مبا يف ذل إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم".
 -236وأوص ـ اللجنــة تبعــا لــذل "بقيــام الدولــة الطــر مبــا يلــي(" :أ) تعزيــز ب ـرام التثقيــف
العامـ،ـة ،مبــا يف ذل ـ محــالت التوعيــة وتقــدم املعلومــات ،وتوجي ـ الوالــدين وتقــدم املشــورة إليهمــا
بقصــد ال ــتمكن ،يف مجل ــة أم ــور ،مــن من ــع إس ــاءة معامل ــة الطفــل وإمهال ـ ؛(ب) ضــمان حص ــول
املهني،ن الذين يعملون مع األطفال (مبن فيهم املدر،سون ،واألمصائي،ون االجتمـاعيون ،وأصـحاب
املهن الطبية ،وأفراد الشرطة ،والقضاء) عل تدري بشأن التزامهم باإلباله عـن حـاالت العنـف
وباختاذ إجراءات مناسبة بشأهنا؛ ( ) تعزيــز الــدعم
املنزيل املشتب فيها ،الي تؤثر عل األطفال، ،
املقــدم إىل ضــحايا إســاءة املعاملــة واإلمهــال مــن أجــل ضــمان إمكانيــة حص ـوهلم عل ـ مــدمات
مالئمة بغية التعايف البدين والنفسي وإعادة االندما يف اجملتمع.
 -237ومتابعة هلذه املالحظات والتوصـيات ،يفيـد هـذا التقريـر اللجنـة علمـا باجلـدول رقـم ()4
الذي يوضح عدد حاالت العنف األسري ضد األطفال مالل الفرتة (:)2012- 2009
جدول ()4
ع د ح الت العنف اوس

74

ض اوجف ()2012-2009

نو احلالة

2009

2010

2011

2012

العنف اجلسدي
العنف النفسي
اإلمهال
العنف اجلنسي
التصد األسري
احلرمان من التعليم
ال ج و

31
3
11
12
11
1
69

17
2
10
9
10
6
54

55
1
16
10
9
5
96

84
6
32
12
11
33
178

ال ج و

187
12
69
43
41
45
397
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 -238يوضــح اجلــدول الســابا تزايــد مطــرد مــالل الســنوات  ،2012-2009نتيجــة اجلهــود
التوعويـة املبذولـة مـن قبـل املؤسسـة القطريـة حلمايــة الطفـل واملـرأة بشـأن العنـف واإلسـاءة واإلمهــال
باإلضافة إىل احلمالت التثقيفية ووجود م جماين ملساندة الطفل يعمل عل مدار  24ساعة.
 -239وخبصوص اجلهود الي تقوم هبا املؤسسـة القطريـة حلمايـة الطفـل واملـرأة ،ميكـن إجيازهـا يف
ما يلي:
لع لة ل الغ فتق م الرك فى
(ح )1تطو إ اءات فآلي ت ّ
 -240تتع ـ ،دد آلي ــات اإلب ــاله ع ــن ض ــحايا العن ــف وع ــن االنتهاك ــات املرتكب ــة حبق ــوق الطف ــل
باملؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل واملـرأة حبسـ وســيلة اإلبــاله والشــخص املبل،ـ وذلـ كمــا هــو
موضح أدناه:
-

تســتقبل الشــكاوى عــن طريــا مـ أمــان ملســاندة الطفــل ( )919اجملــاين واملتــا
عل ـ مــدار الـ ـ  24س ــاعة أو أحــد مكاتبهــا يف مؤسس ــة محــد الطبيــة أو املراك ــز
األمنية واملدارس واجلهات احلكومية وغري احلكومية.

-

يتم تدوين املعلومات األولية للطفل املعنف ويباشر بتقدم اخلدمات االجتماعيـة
والنفسية والقانونيـة ،كمـا تقـدم مدمـة اإليـواء يف دار األمـان القطريـة عنـد حتقـا
وقو مطر حمدق بالطفل بالتعاون مع نيابة األسرة والقضاء.

-

ويف ســبيل تقــدم مــدمات ميســرة فقــد مت افتتــا مكت ـ للنيابــة العامــة يف مقــر
املؤسسة تسهيالا لإلجراءات الرمسية.

(ح )2اللحقيق فال ح ك ة لي قض إس ءة ال ع رة

 -241بع ــد اإلحاط ــة الش ــاملة بظ ــرو ومالبس ــات الطف ــل املعن ــف تتخ ــذ املؤسس ــة إجراءاهت ــا
بإحالــة القضــايا الــي تتطل ـ تــدمالا أمني ـ ا أو قضــائي ا للجهــات املختصــة وتتــوىل املؤسســة املتابعــة
الالحقــة وت ــوفر املس ــاعدة القضــائية م ــن م ــالل حمامييهــا املتط ــوعن كم ــا تق ـوم بتق ــدم اخل ــدمات
النفسية والصحية واالجتماعية للطفل وذوي .
 -242كما تقوم املؤسسة بإيواء الطفل احملال بأمر من نيابة األسـرة يف دار األمـان حيـث تتـوفر
كافة برام ووسائل العناية والرعاية الشاملة وإعادة التأهيل.
 -243وحترص املؤسسة يف التحقيقات أو احملاكمات الي تستدعي حضور الطفل عل ضـمان
توفري أجواء نفسية مناسبة تراعي فيها حقوق الطفل وذل من مالل توفري كـادر متخصـص مـن
األمصائين النفسين والقانونين الذين يرافقون الطفل أثناء التحقيا واحملكمة.
(ح )3تولي ال ع ة ال الئ ة فإع دة ان ج اوجف ضح إس ءة ال ع رة
 -244وهبــد ضــمان التعــايف مــن اآلثــار الســلبية النامجــة عــن العنــف تقــدم املؤسســة لألطفــال
الضحايا مدماهتا الصحية والنفسية حيث خيضع الطفل للفحـص اإلكلينيكـي وجلسـات العـال
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النفسي السلوكي /التـدعيمي املعـريف والكيميـائي إن توجـ ذلـ  ،علـ أن تقـدم هـذه اخلـدمات
ال يقتصر عل الطفل وحده بل يتجاوزه لألسرة أيضا.
 -245ويف إطــار الش ـراكة مــع املؤسســات واجلهــات احلكوميــة وشــب احلكوميــة يف الدولــة تقــوم
املؤسســة بت ــوفري الس ــكن بالتع ــاون م ــع م ــدمات الض ــمان االجتم ــاعي كج ــزء م ــن برن ــام طوي ــل
للعال املتكامل.
 -246وتــوفر احتياجــات الطفــل االجتماعيــة الالزمــة بالتعــاون مــع شــركائها مــن اجلهــات اخلرييــة
والقطا اخلاص.
ال حل ليد لي خلرف أصن

(ح )4ت

ال د لرع ريد ا اوجف ف د أ ر م

 -247ميثــل تأهيــل وتطـوير كفــاءة القــدرات البشـرية العاملــة يف جمــال محايــة الطفــل املرتكــز األساســي
لعمــل املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل وامل ـرأة لزيــادة قــدرة املؤسســات املختصــة عل ـ تقــدم اخلــدمات
املتميزة والفاعلة وبأعل مستوى من اجلودة واملهنية ويتم ذل عن طريا الدورات والور التدريبية:
-

فقد قدم املؤسسة دورات احرتافية متخصصة للعاملن يف القطاعات املختلفـة
بالدولة:

جدول()5
عر د ال سررلفي د ررد الر ف ات االحل اليررة ال لخصصررة لرعر ريد لرري القط عر ت ال خلرفررة
ل فلة ال ق ة  -د ال ؤسسة القط ة لح ة الطفل فال أة
القطا
التعليمي
الصحي
األمين
الديين
اجملتمع املدين
اإلعالمي

76

الفئات املستهدفة

القيادات التعليمية
مدراء املدارس
األمصائين االجتماعين يف املدارس
األطباء يف أقسام الطوارئ
املمرضن
مسؤولو التحقيا يف املراكز األمنية وأقسام الشرطة
ضباط البحث االستداليل وضباط الشرطة يف املراكز األمنية
ضباط ومنتسبو الشرطة اجملتمعية
مطباء املساجد
الدعاة والوعاظ
العاملن مع األطفال ذوي اإلعاقة
البــاحثون واألمص ــائيون الع ــاملون يف جم ــال اإلرشــاد األس ــري م ــن مؤسس ــات
اجملتمع املدين
اإلعالمي ــون الع ــاملون يف املي ــدان اإلعالمي/السمعي/البصري/املطبو /وس ــائل
التواصل االجتماعي

عدد املستفيدين
400
295
190
38
205
30
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جدول ()6
ع ر د الررو الل قيفيررة لر حل ر ليد الع ر ريد ررا ف ررد أ ررل الطفررل ال ق ررة ررد ال ؤسسررة
القط ة لح ة الطفل فال أة
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عنوان الورشة

عدد املستفيدين

اإلساءة والصحة العقلية

63

االتفاقيات الدولية حلماية الطفل واملرأة

40

املناصرة ومطوط املساندة

37

العال السلوكي

76

محاية الطفل مسؤولية اجلميع

35
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الجزء الس دس
اإلع قة فخ ت الصحة اوس سية فال ع ة
ال ر دة ( ،)6فال ر دة ( )18الفق ر ة ( ،)3فال ررواد ( ،23ف ،24ف ،26ف)27
الفق ات ( )3-1د االتف قية
[أ] اوجف

فف اإلع ق ت (ال دة )23

 -248أثن ـ ـ جلنـ ــة حقـ ــوق الطف ـ ــل يف املالحظـ ــات اخلتاميـ ــة الصـ ــادرة يف  14تش ـ ـرين األول/
أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله عل ـ الدولــة الطــر " ...ملــا قام ـ ب ـ مــن جهــود لضــمان
اح ـرتام حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــات ،وماصــة يف جمــال الصــحة والتعلــيم ،مبــا يف ذل ـ إنشــاء
مؤسســات شــى تقــدم الرعايــة والتــدري واخلــدمات االجتماعيــة واالستشــارية  ."...بيــد أن مــن
رأي اللجنـ ــة أن ـ ـ "يلـ ــزم زيـ ــادة تعزيـ ــز جـ ــودة مـ ــدمات التعلـ ــيم والصـ ــحة والرتفي ـ ـ لألطفـ ــال ذوي
اإلعاقات" .وأوص اللجنة تبعا لذل بـما يلي( :أ) مواصلة مجـع بيانـات إحصـائية مالئمـة عـن
األطفال ذوي اإلعاقات ...؛ (ب) مواص ــلة اس ــتحداث ت ــدابري م ــن أج ــل الكش ــف املب ،ك ــر ع ــن
األطفال ذوي اإلعاقات ...؛ ( ) إتاحة الفرصة جلميع األطفال ذوي اإلعاقـات لالسـتفادة مـن
اخلدمات االجتماعية والصـحية املالئمـة ومـن التعلـيم املتسـم بـاجلودة ،ومـن البيئـة املاديـة املالئمـة،
ومـ ــن املعلوم ـ ــات واالتص ـ ــاالت ،وتعزي ـ ــز جهوده ـ ــا الرامي ـ ــة إىل التوحي ـ ــد القياس ـ ــي لعملي ـ ــة تق ـ ــدم
اخلدمات" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  50و.)51
 -249وعلي ـ ـ  ،وانطالقـ ــا مـ ــن مقتضـ ــيات كـ ــل مـ ــن املـ ــادة ( )23مـ ــن اتفاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــل
واملـادة ( )24مـن االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ،املعتمـدة مـن اجلمعيـة العامـة
لألمـ ــم املتحـ ــدة يف  24كـ ــانون األول /ديسـ ــمرب  ،2006والـ ــي ص ـ ـ ،دق عليهـ ــا قطـ ــر يف أيـ ــار/
وباختـاذ كافـة التـدابري الـي تضـمن
مايو  ،2008قام دولة قطر بوضع االسرتاتيجيات واآلليات ،
متتع األطفال ذوي اإلعاقـة بكافـة احلقـوق األساسـية .حيـث مت وضـع االسـرتاتيجية العامـة لألسـرة
ومصص فئة اإلعاقة بإحدى االسرتاتيجيات.
،
 -250وكــذل االس ـرتاتيجية الوطنيــة للــدم املدرســي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــي انطلق ـ
من ــذ س ــنة  .2003إض ــافة إىل االسـ ـرتاتيجية الوطني ــة للص ــحة  ،2016-2011ال ــي تض ــمن
مشــرو اسـرتاتيجية هتيئــة البيئــة احمليطــة بــذوي اإلعاقــة ،وتعمــل علـ تطــوير نظــام الرعايــة الصــحية
مبفهوم "لرعاية من أجل املستقبل" ،أي رعاية الطفولة لضمان املستقبل من أجـل بلـوه األهـدا
والغايات الي اشتمل عليها رؤية قطر الوطنية  2030وهي:
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-

نظام رعاية صحية شامل عاملي املستوى تصل مدمات إىل مجيع السكان.

-

نظام رعاية صحية متكامل يوفر مدمات عالية اجلودة.
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-

رعاي ــة ص ــحية وقائي ــة تأم ــذ باالعتب ــار االحتياج ــات املختلف ــة للرج ــال والنس ــاء
واألطفال.

-

قوى عاملة وطنية ماهرة قادرة عل تقدم مدمات صحية عالية اجلودة.

-

سياسة صحية وطنية تضع املعايري وتراقبها.

-

مدمات فعالة ومعقولة التكلفة.

-

أحباث عالية اجلودة واملستوى هتد إىل حتسن فعالية الرعاية الصحية وجودهتا

-

وتش ــتمل االسـ ـرتاتيجية علـ ـ مب ــادئ ت ــدعم الرؤي ــة الوطني ــة الص ــحية للمجل ــس
األعل للصحة وهي كالتايل:

-

الرتكي ــز عل ـ ـ الف ــرد م ــن حي ــث :الرعاي ــة املناس ــبة يف الوق ـ ـ املناس ـ ـ واملك ــان
املناس .

-

ركيز كافة أشكال طاقة األفراد عل اكتساب الصحة والعافية.

-

ضمان االستدامة.

-

حتفيز التميز واإلبدا بشكل مستمر.

-

االستناد إىل الرباهن.

-

حتقيا أعل مستويات اجلودة والسالمة.

(أ )1تطو ال ؤسس ت ال عنية وجف

ف اإلع ق ت

املؤسســي ،مت اســتحداث إدارة املســنن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ب ـوزارة
 -251عل ـ املســتوى ،
العمل والشؤون االجتماعية ،ختتص مبا يلي:
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-

اإلسـ ـ ــهام يف تنفيـ ـ ــذ االس ـ ـ ـرتاتيجيات واخلط ـ ـ ـ والسياسـ ـ ــات الوطنيـ ـ ــة املتعلقـ ـ ــة
باألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنن.

-

تطوير وتنفيذ الربام واخلدمات الالزمة لرعايـة وتأهيـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة
واملسنن ،بالتعاون مع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة.

-

توعيــة وتثقيــف اجملتمــع حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســنن وتنفيــذ ب ـرام
الت ــدري املوجه ــة للع ــاملن معه ــم ،بالتع ــاون م ــع املؤسس ــات احلكومي ــة وغ ــري
احلكومية ذات العالقة.

-

املشــاركة يف متثيــل الدولــة يف املـؤمترات والفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصــلة
بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنن.
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-

تنظ ــيم الن ــدوات وامل ـؤمترات وور العم ــل ملناقش ــة القض ــايا املتعلق ــة باألش ــخاص
ذوي اإلعاقة واملسنن.

 -252ويويل اجمللس األعل لشؤون األسرة من ناحيت اهتمام ا كبريا للتنسيا والتعـاون مـع مجيـع
األجهزة احلكومية ،ودعم ومشاركة مؤسسـات اجملتمـع املـدين كمـا أنـ يعطـي عنايـة ماصـة للعمـل
التطــوعي ،وتشــجيع ومشــاركة القطــا اخلــاص واملســامهة الفاعلــة مــن قبــل الفئــات املســتهدفة وهــي
األسرة والطفل واملرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنن.
 -253وجبانـ التــدابري التشـريعية الــي ســاهم اجمللــس بتنفيــذها يف إطــار تنفيــذ الدولــة اللتزاماهتــا
املنبثقــة مــن االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان ،فقــد ،اختــذ اجمللــس العديــد مــن التــدابري
التنفيذية ،حيث أَسس عددا من املؤسسات املعنية باألسرة والطفـل واملـرأة واملسـنن ،واألشـخاص
ذوي اإلعاقة ،ومن بينها مركز الشفل،ح لألطفـال ذوي االحتياجـات اخلاصـة تلبيـة ملطالـ اجملتمـع
القطري إلنشاء مركز ريادي متكامل متخصص غري رحبي لألطفال ذوي اإلعاقة من سن الـوالدة
وحى سن السابعة والعشرين جلميع فئات اإلعاقة .ويعترب مركز الشفلح مؤسسة ماصة ذات نفع
عــام ،ختضــع ألحكــام املرســوم بقــانون رقــم ( )21لســنة  2006بشــأن املؤسســات اخلاصــة ذات
النفـع العـام وتعديالتـ  .ويقـدم املركـز ،مـن مـالل فريـا متخصـص ،اخلـدمات التعليميـة واخلــدمات
املساندة يف جمال الرتبية اخلاصة والتأهيل واخلدمـة االجتماعيـة والطـ النفسـي لألطفـال والبـالغن
وطـ ـ األطف ــال والتقي ــيم اإلدراك ــي والتش ــخيص وحتلي ــل الس ــلو واإلرش ــاد والع ــال باملوس ــيق
والعال الوتيفي والطبيعي واضطرابات النطا واللغة .كما يهد املركز إىل:
-

تق ــدم اخل ــدمات الرتبوي ــة والتأهيلي ــة واالجتماعي ــة والص ــحية والرتوحيي ــة واملهني ــة
لألطفال والكبار من ذوي االحتياجات اخلاصة.

-

تقــدم مــدمات الــدعم واإلرشــاد األســري لعــائالت األطفــال ذوي االحتياجــات
اخلاصة مبا في اإلرشاد الفردي واجلماعي.

-

املســامهة يف التوعيــة اجملتمعيــة بالنســبة للتعامــل مــع األطفــال ذوي االحتياجــات
اخلاصة وتقبل وتفهم طبيعة اإلعاقة.

-

إتاحــة فــرص التــدري وإجـراء البحــوث وإنشــاء رابطــة وطنيــة وعامليــة متخصصــة
يف جمال اإلعاقة.

-

الس ــعي م ــن أج ــل إجي ــاد وتط ــوير تش ـريعات وقـ ـوانن تؤك ــد عل ـ ض ــرورة إعط ــاء
الفرص ــة لت ــوفري م ــدمات تربوي ــة وتعليمي ــة مناس ــبة لألطف ــال والكب ــار م ــن ذوي
االحتياجات اخلاصة.

 -254ويف نفــس الســياق ،تأســس معهــد النــور للمكفــوفن عــام ،ويعمــل عل ـ تقــدم مدمات ـ
التعليميــة والتأهيليــة لفئــة ذوي اإلعاقــة البصـرية إلعانتهــا علـ ختطــي إعاقتهــا وهتيئتهــا لتكــون مــن
الفئــات املنتجــة اجتماعي ـا .ويقــدم املعهــد مدمات ـ لألف ـراد مــن ســن ثــالث ســنوات وحــى واحــد
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وعشرين سنة .ويعمـل املعهـد علـ تنفيـذ عـدة بـرام لتعلـيم املكفـوفن وضـعا البصـر وتـأهيلهم
للحي ــاة والتواص ــل م ــع جم ــتمعهم ب ــدءا م ــن ال ــوالدة وتق ــدم م ــدمات خمتلف ــة اجتماعي ــة ونفس ــية
وصحية .كما يهد املعهد إىل:
-

اكتشا اإلعاقة البصرية يف اجملتمع القطري؛

-

إزالة الصعوبات والعوائا الي حتول دون تعليم ذوي اإلعاقة البصرية؛

-

تـ ــوفري الرعايـ ــة الشـ ــاملة لـ ــذوي اإلعاقـ ــة البص ـ ـرية يف خمتلـ ــف اجلوان ـ ـ التعليميـ ــة
والثقافية والصحية؛

-

توفري الرعاية النفسية واالجتماعية لفئـة ذوي اإلعاقـة البصـرية مـن مـالل اخلدمـة
املساندة؛

-

إعداد وتأهيل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية للحياة والعمل عل دجمهم يف اجملتمع؛

-

مساعدة ذوي اإلعاقة البصرية يف توفري الوتائف املناسبة؛

-

توفري األنشطة الصفية والالصفية الي حت ،قا النمـو املتكامـل للطلبـة ذوي اإلعاقـة
البصرية.

 -255ويقدم املعهـد عـددا مـن الـربام أمههـا )1( :الطفولـة املبكـرة )2( ،الروضـة )3( ،املرحلـة
االبتدائية ( )4الدم ( )5الصفو اخلاصة ،و( )6التأهيل املهين.
 -256كم ــا دش ــن اجلمعي ــة القطري ــة رؤي ــة قط ــر الوطني ــة  2030بلغ ــة اإلش ــارة لتأهي ــل ذوي
االحتياجات اخلاصة ،حيث قام برتمجتها وفـا مـنه مـدروس ،إلتاحـة الفرصـة أمـام فئـة الصـم
وع ،مم ـ
بــالتعر عل ـ رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030والــي هتــد إىل حتقيــا التنميــة املســتدامةُ ،
الرؤية عل كافة الصم يف الدولة ،فضالا عن تعميمها عل املراكـز املتخصصـة يف جمـال الصـم مـن
مدارس ومراكز ومجعيات مار دولة قطر.
 -257ومت أيض ا ترمجـة االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الصـادرة عـن األمـم
املتحــدة  ،2007والــي وقع ـ عليهــا دولــة قطــر ،إىل لغــة اإلشــارة وحتويــل كافــة بنودهــا وموادهــا
( 50مـادة مكتوبـة) إىل لغــة إشـارية .وقـد مت تدشــينها ونسـخها علـ قــرص مـدم ( )CDلتكــون
يف متنــاول اجلميــع ،ولتمكــن األصــم مــن التعــر عل ـ كافــة حقوق ـ وامتيازات ـ مــع اإلحاطــة بــأن
هذه االتفاقية كان لدولة قطر الدور الفاعل يف إصدارها منذ البداية.
 -258يف حــن د ،شــن اجلمعيــة يف عــام  2011األطلــس اإلشــاري ألمســاء دول ومــدن العــامل،
والــذي يعــد مرجع ـاَ فريــداَ مــن نوع ـ يف جمــال رعايــة ذوي اإلعاقــة ،وميثــل كــذل مرجعــا أساســيا
للبــاحثن والدارســن وال ـراغبن يف تعلــم لغــة اإلش ــارة ،وذل ـ برعايــة ش ــركة قطــر للبرتوكيماوي ــات
(قــابكو) ،حيــث يضــم األطلــس اإلشــاري جمموعــة كبــرية مــن املصــطلحات واملفــردات ،ومــن شــأن
أن يساعد ذوي اإلعاقة السمعية عل التواصل يف ما بينهم.
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 -259وتعكــف اجلمعيــة القطريــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة حالي ـ ا ،عل ـ وضــع مطــة
لرتمجة الدستور الدائم لدولة قطر بلغة اإلشارة ،هبد دعم ذوي اإلعاقة السـمعية ،والعمـل علـ
تــذليل كافــة الصــعاب الــي قــد تـواجههم يف حيــاهتم ،فضـالا عــن إكســاهبم املعرفــة وتنميــة قــدراهتم
ليتم ،كنـوا مــن دمــول كاف،ــة جمــاالت احليــاة .وتــأي ترمجــة الدســتور الــدائم لدولــة قطــر بلغــة اإلشــارة
ضمن سلسلة الرتمجات الي تقـوم هبـا اجلمعيـة إلطـال فئـة الصـم علـ أهـم القـوانن والتشـريعات
بالدولـة ،والوقــو علـ أبــرز اخلـدمات والـربام الـي تقــدمها الدولـة لــذوي اإلعاقـة بصــورة عامــة،
وذوي اإلعاقة السمعية بصورة ماصة ،فضالا عـن إشـرا الصـم يف ،اختـاذ القـرارات الـي مـن شـأهنا
تعزيز قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
(أ)2

ا ي ن ت إحص ئية الئ ة عد اوجف

ف اإلع ق ت

 -260تضــطلع عــدة جهــات يف الدولــة بعمليــة مجــع اإلحصــاءات والبيانــات مــن أمههــا :جهــاز
اإلحصاء ،واألمانة العامة للتخطي التنموي .ونظرا ملا تولي الدولة من اهتمام لفئـة ذوي اإلعاقـة
واخل ــدمات املقدم ــة هل ــم ع ــن طري ــا املؤسس ــات واملراك ــز املتخصص ــة ،فق ــد ق ــام جه ــاز اإلحص ــاء
ـجلن يف مراك ــز ذوي
بإع ــداد فص ــل إحصـ ـائي م ــاص ب ــذوي اإلعاق ــة يتض ــمن بيان ــات ع ــن املس ـ ،
اإلعاقة حس نو اإلعاقة والنو واجلنسية والفئات العمرية ،إضافة إىل بيانـات عـن العـاملن يف
مراكز ذوي اإلعاقة حس املهنة واجلنس واجلنسية.
(أ )3الكرف ال بك عد اوجف

ف اإلع ق ت

 -261ي ــنص ق ــانون األس ــرة الص ــادر بالق ــانون رق ــم ( )22لس ــنة  2006علـ ـ ض ــرورة إجـ ـراء
الفح ــص الط ــي قب ــل ال ــزوا وأن يك ــون إلزاميـ ـا للقطـ ـرين ولغ ــري القطـ ـرين ،وحسـ ـ م ــا ورد يف
املادة (" )18يقدم كل من طريف العقد للموثا شهادة من اجلهة الطبية املختصة مبـدى ملـوه مـن
األمـراض الوراثيــة ،ومـن األمـراض الــي يصـدر بتحديــدها قـرار مــن اهليئــة الوطنيـة للصــحة بالتنســيا
مـع اجلهـات املعنيـة ،وعلـ املوثـا إمطـار كـل منهمـا مبضـمون الشـهادة الطبيـة املقدمـة مـن اآلمـر
قبـل توثيـا العقـد .وال جيـوز للموثـا االمتنـا عــن توثيـا العقـد بسـب نتـائ الفحـص الطـي ،مــى
رغ الطرفان يف إمتام " .ويهد هذا الفحص الذي ينفذ بدقة إىل الكشف املبكـر عـن بعـض
األمـراض مـن أجـل أن يكـون الـزوا صـحي ا ،والتقليـل مـن املخـاطر الـي ميكـن أن تلحـا بـالزوجن
بعد الزوا نتيجة إلصابة أحدمها بأحد األمـراض الوراثيـة أو اخلطـرية .ويـتم تصـنيف األمـراض الـي
تفح ــص إىل ث ــالث جمموع ــات ،ه ــي( :ا) األم ـراض اجليني ــة ،وال ــي ميك ــن أن تنتق ــل إىل األطف ــال
وراثيـ ا( ،ب) األمـراض االنتقاليــة الــي ميكــن أن تنتقــل مــن الــزو إىل الزوجــة مثــل أمـراض الكبــد
الوبائية ،ونقص املناعة ،و( ) األمراض املزمنة مثل أمراض الضغ والسكري.
 -262كما خيتص اجمللس األعل للصحة بعدد من اإلجراءات الي هتد إىل تـوفري اخلـدمات
الصحية وبرام الكشف املبكر لإلعاقة ،وهي كالتايل:
-
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-

ت ــوفري اخل ــدمات التشخيص ــية والعالجي ــة والتأهيلي ــة وتط ــوير الـ ـربام واخل ــدمات
الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي اإلعاقة؛

-

تــوفري الك ـوادر البش ـرية الصــحية املتخصصــة يف جمــال اإلعاقــة مبختلــف أنواعهــا
وتدريبها وتأهيلها؛

-

إع ـ ــداد الدراس ـ ــات الطبي ـ ــة للتع ـ ــر علـ ـ ـ األس ـ ــباب ال ـ ــي ت ـ ــؤدي إىل اإلعاق ـ ــة
وتداعياهتا وسبل الوقاية منها وتعميمها عل اجلهات املعنية يف الدولة.

(أ )4اللأهيل فالخ ت الصحية ال ق ة لألجف

ف اإلع ق ت

 -263يــؤمن اجمللــس األعل ـ للصــحة ،متمــثالا جبميــع مراكــزه العالجيــة مبختلــف امتصاصــاهتا
ودرجاهتــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املعاملــة دون متييــز مــع أقـراهنم مــن غــري املعــاقن يف مــا يتعلــا
بالعال والفحوصات يف جمال الصحة أو احلصول عل برنام تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية.
 -264كما تقوم مؤسسة محد الطبيـة بتطـوير بـرام التأهيـل متعـددة االمتصاصـات جمانـا علـ
مســتوى املرض ـ الــداملين والعيــادات اخلارجيــة التخصصــية ،مــع األمــذ يف االعتبــار احلاجــات
اخلاصــة للمرض ـ  ،ومــن بينهــا ال ـربام التاليــة )1( :تأهيــل األطفــال )2( ،التأهيــل املبكــر)3( ،
اإلحالة الستكمال العال املنزيل )4( ،التأهيل العالجي ،و( )5التأهيل املهين.
 -265واجلدير بالذكر أن مجيع الربام التأهيلية يتم توفريها جمانا للقطرين وغري القطرين سـواء
ال ـ ـربام التأهيليـ ــة املعـ ــدة للمرض ـ ـ الـ ــداملين أو للمرض ـ ـ املـ ــرتددين عل ـ ـ العيـ ــادات اخلارجيـ ــة
املتخصص ــة ويق ــوم خمت ــرب الط ـ اجلي ــين يف مؤسس ــة مح ــد الطبي ــة س ــنوي ا باس ــتقبال  7000حال ــة
للفحوصــات والتشــخيص ب ـربام الكشــف املبكــر والتــدمل املبكــر حبــاالت اإلعاقــة منــذ الــوالدة
ومالل السنوات األوىل مثل :حاالت التوحد ،واإلعاقـات النمائيـة ،واضـطرابات التمثيـل الغـذائي
واجليين عند األطفال.
 -266ومــن جهــة أمــرى ،ف ــإن اجمللــس األعل ـ للصــحة يض ــطلع بالش ـراكة مــع املعــاقن مبه ــام
توعويــة هتــد للــرتوي لصــورة املعــاقن باعتبــارهم قــادرين ومســامهن يف اجملتمــع ،يتمتعــون بــنفس
احلقــوق واحلـ ـ ـريات الــي يتمتـ ــع ب ــها مجي ــع األشــخاص اآلم ـرين .وتشــمل هــذه ال ـربام واألنشــطة
التوعوية ما يلي:
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-

تنظيم املؤمترات والفعاليات لتـوعية اجلــماهري ،وح ــقوق املعــاقن وأمهية إدمـاجهم يف
اجملتمع؛

-

بث الوعي ،مبا يف ذلـ لـدى مجيـع األطفـال منـذ حداثـة سـنهم يف بـرام التأهيـل
الطي واجملتمعي وأولياء أمورهم عن طريا الفرق الطبية التأهيليـة املتخصصـة وذلـ
عل مجيع مسـتويات العـال والـربام الصـحية لتعزيـز تبـين مواقـف جمتمعيـ سـامية
اجتاه حقوقهم.
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-

تشجيع مجيـع أجهـزة وسـائ اإلعـالم علـ عـرض صـورة املعـاقن علـ حنـو يكفـل
هلم مبدأ الشراكة اجملتمعية واحلقوقية الفردية كفئة فعالة يف اجملتمع القطري وبشـكل
يضمن هلم االندما الصحيح يف جمتمعهم سواء يف أسرهم أم يف سوق العمل.

-

تعزيز العمل يف الشراكة مع املعـاقن أنفسـهم واجلهـات املختصـة يف مـدمتهم فيمـا
يتصل بإجياد أفضل السبل الندماجهم يف جمتمعهم بطريق صحيحة وصحية.

 -267و فضالا عن ذلـ  ،يسـع اجمللـس األعلـ للصـحة إىل امتيـار وتوتيـف اخلـربات اخلارجيـة
والفرق املتخصصة واملدربة عل مجيع اإلعاقات ،إضـافة إىل حتفيـز بـرام التطـوير والتـدري املسـتمر
لألطبــاء والعــاملن علـ بـرام التأهيــل للمــدن وغريهــا مــن املنــاطا .وغالبــا مــا يقــوم الفريــا املخــتص
امل ــدرب علـ ـ مجي ــع أنـ ـوا اإلعاق ــات بالزي ــارات املنزلي ــة بش ــكل دوري وت ــدري األس ــرة ومصوص ــا
األمهــات عل ـ كيفيــة التعامــل مــع أطفــاهلم املعــاقن والعنايــة هبــم مــن حيــث األمــور الصــحية وكيفيــة
إجراء التمرينات اجلسمية وتنمية اجلوان العقلية واالجتماعية والنفسية إىل غري ذل .
 -268وبشــأن التــدابري املتخــذة لزيــادة الــوعي واملعلومــات بصــور يســهل االطــال عليهــا ،مبــا يف
ذل ـ طريقــة "برايــل" ،للوقايــة مــن أم ـراض اإليــدز (فــريوس نقــص املناعــة البش ـرية) واملالريــا ،فــإن
معهــد النــور للمكفــوفن يســع إىل تــوفري الوســائل التعليميــة والتثقيفيــة املناســبة للطــالب ضــعا
البصــر واملكفــوفن وذل ـ مــن مــالل إجيــاد البيئــة األقــل تعقيــدا أو األقــرب إىل الوضــع الطبيعــي
وتوفري الكت املدرسـية والقـراءات الطبيـة املهمـة مطبوعـة بطريقـة برايـل "الكتـاب البـارز" للطـالب
املكفوفن ،والكت املكربة لضعا البصـر ،وكـذل الكتـ املسـجلة .ويعمـل املعهـد علـ تـوفري
غرف ــة املص ــادر يف م ــدارس ال ــدم  ،وه ــي م ــزودة بالوس ــائل واألدوات املس ــتخدمة ال ــي حيت ــا هل ــا
الطالب املعاقون بصري ا.
 -269وهنــا تعــاون وثيــا وشـراكة بــن اجمللــس األعلـ للصــحة ومعهــد النــور مــن حيــث تبــادل
اخل ـربات واالستشــارات التخصصــية يف جمــال اإلعاقــة لــدى الطــرفن .وهنــا يقــوم املختصــون عل ـ
تنظ ــيم دورات تدريبي ــة للمع ــاقن وأولي ــاء أم ــورهم ل ــدى املعه ــد وعق ــد الن ــدوات التثقيفي ــة يف ه ــذا
اإلطار .ويف املقابل هنا حتويالت مباشره للمعاقن بصريا لدى املعهد إىل العيـادات التأهيليـة يف
حالــة احلاجــة إىل املشــورة أو طل ـ املزيــد مــن ال ـربام التأهيليــة املتخصصــة وماصــة يف حــاالت
متعددي اإلعاقة.
كمــا انبثق ـ اللجنــة الوطنيــة للوقاي ــة مــن العم ـ بق ـرار م ــن وزيــر الصــحة وتبن ـ رؤي ــة
قطر .2030
احل ام الخصوصية
 -270حي ــرص اجملل ــس األعلـ ـ للص ــحة جبمي ــع إداراتـ ـ واملراك ــز العالجي ــة التابع ــة لـ ـ علـ ـ سـ ـرية
املعلومات الشخصية والصـحية لـذوي اإلعاقـة ،مبـن فـيهم األطفـال ،وعـدم اطـال غـري ذوي الشـأن
عليها عل اعتبار أن هذا مـن املبـادئ الـي تقـوم عليهـا سياسـات اجمللـس)Policy No: OP 4042( .
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كمــا حتــرص وزارات الدولــة ومؤسســاهتا ومراكزهــا الــي تتعامــل مــع ذوي اإلعاقــة كــوزارة الشــؤون
االجتماعية ومركز الشفلح عل سرية املعلومـات اخلاصـة بـذوي اإلعاقـة ،وعـدم إطـال غـري ذوي
الشــأن عليهــا .وجتــدر اإلشــارة إىل عــدد مــن اإلج ـراءات املتخــذة يف مركــز الشــفلح حلمايــة س ـرية
املعلومات اخلاصة بطالب والذي يعترب من مبادئ وقوانن املركز كالتايل:
-

يوقع موتفو املركز عل تعهد باحلفاظ عل سرية املعلومات اخلاصة بالطالب.

-

ال يتم تصوير الطالب عنـد القيـام بـأي أنشـطة دامـل الصـفو إال بعـد موافقـة
األسر موافقة مطية.

-

يقدم املركز البيانات اخلاصة بطالب للجهات املعنية بناء عل كتاب رمسـي وبعـد
موافقة األهل.

(أ )5تحقيق تك لؤ الف ص لألجف

ف اإلع ق ت لرحصو عرى اللعريم ي النوعية

 -271انسجاما مع قانون التعليم اإللزامي رقم ( )25لسنة  2001وتعديالت الذي يؤكد عل
التعليم اإللزامي واجملاين جلميع األطفال من بداية املرحلة االبتدائيـة وحـى هنايـة املرحلـة اإلعداديـة،
تضـمن املـادة  2مـن القــانون رقـم ( )2لسـنة  2004بشــأن ذوي االحتياجـات اخلاصـة جمموعــة
من احلقوق ،ومنها احلا يف التعليم والرتبية والتأهيل حس القدرات.
 -272وقد مت تنفيذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري ومنها:

GE.16-10710

-

دم جمموعة من الطلبة املعاقن يف املدارس العادية؛

-

افتتا مدارس ومراكز ماصة للطلبة ذوي اإلعاقة؛

-

املصــادقة عل ـ توصــيات منتــدى داكــار ســنة  2000للتعلــيم للجميــع ،وإعــداد
اخلطة الوطنية للتعليم للجميع املتضمنة لألهدا الستة ،وتقـدم تقريـر منتصـف
العقد اخلاص بتقييم مدى إجناز وحتقيا مؤشرات اخلطة.

-

هتيئة البيئة املدرسية واملرافا لذوي اإلعاقات؛

-

وضع سياسة الدعم التعليمي اإلضايف للطلبة ذوي اإلعاقات وصعوبات التعلم؛

-

تيسري تعلـم طريقـة برايـل وأنـوا الكتابـة البديلـة ،وطـرق ووسـائل وصـور االتصـال
املعــززة البديلــة ،ومهــارات التوجي ـ والتنقــل ،وتيســري الــدعم والتوجي ـ عــن طريــا
األقران؛

-

تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الصم؛

-

كفالة توفري التعليم للمكفوفن والصـم وماصـة األطفـال بأنسـ اللغـات وطـرق
ووسائل االتصال لألشخاص املعنين ،وإجياد بيئات تسمح بتحقيا أقص قـدر
ممكن من النمو األكادميي واالجتماعي.
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 -273وقــد بلـ عــدد الطلبــة ذوي اإلعاقــة امللتحقــن باملــدارس العاديــة ( )1487طالبـ ا وطالبــة
موزعن عل املراحل الدراسية املختلفة بدءا مـن ريـاض األطفـال ( )82طفـالا ،واملرحلـة االبتدائيـة
( )841طالبا وطالبة ،ويف اإلعدادية ( ،)324والثانوية ( )240طالبا وطالبة
جدول ()7
أع ر ر اد الطربر ررة ف اإلع قر ررة ال ر ر و يد ل ر ر ا س ال سر ررلقرة فالخ صر ررة الع ير ررة لرع ر ر م
2011/2010م حس نو اإلع قة
ال ج و

نو اإلعاقة

31
546
66
213
217
308
17
89
1487

إعاقة مزدوجة (الصم وكف البصر)
اضطرابات الكالم واللغة
اضطرابات طيف التوحد
إعاقة بصرية
إعاقة جسدية وحركية
إعاقة ذهنية
إعاقة مسعية
إعاقة متعددة (جسدية وذهنية)
ال ج و

رسم بياين ()4
وض ررح اضررط ا ت الك ررالم فالرغ ررة اوك ر ر ش رريوع ا لر ر ى الطرب ررة ف اإلع ق ررة ال ر ر و يد
ل ا س ال سلقرة فالخ صة الع ية ()2011-2010
600
500
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0
مزدوجة ( الصم اضطرابات الكالم اضطرابات طيف
التوحد
واللغة
وكف البصر )
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 -274وبل عدد الطلبة املعاقن املسجلن باملراكز التعليمية لذوي اإلعاقة بدولة قطـر()5771
طالبـا وطالبــة ،ميثـل اإلنــاث ( )2207طالبـة ،والــذكور ( )3564طالبـا ،وبلـ عـدد املراكــز تســعة
مراكز ،واجلدول التايل يبن توزيع الطلبة عل تل املراكز.
جدول ()8
أع اد الطربة ال سجريد ل اكز اللعري ية لاف اإلع قة حس الجنس
املركز

مركز الشفلح
مدرسة الرتبية السمعية
معهد النور للمكفوفن
مركز الدوحة العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة
مدرسة التمكن العاملية
اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة
املركز القطري الثقايف االجتماعي للصم
االحتاد القطري لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة
مركز قطر االجتماعي الثقايف للمكفوفن
معهد العوس للتعليم ـ مؤسسة قطر
ال ج و

ذكور

335
43
233
61
30
2449
120
239
54
91
3655

إناث

188
32
187
21
19
1544
72
97
46
25
2232

ال ج و

523
75
420
82
49
3993
193
336
100
116
5887

جدول ()9
أعر ر اد الطرب ررة ف االحلي ر ر ت الخ ص ررة ال كف رروليد ف بر ر ل كفر ر لل م حسر ر ال اكر ررز
()2012-2009
اجلهة املستفيدة

مدرسة التمكن
مركز الفر
مركز الدوحة العاملي
مركز قطر للتوحد
ال ج و

عدد الطلبة

53
14
15
9
91

مبل الكفالة بالدوالر

392452
103206
115343
79452
690453

 -275كمـا تـوفر الدولــة كافـة املـواد الدراسـية مــن كتـ مدرسـية لكــل طالـ  ،ويــتم تـوفري كافــة
الوسائل التعليمية دامل املدارس واملعامل املختلفة والقاعات الرياضية وغريها .كمـا يـتم اسـتخدام
وســائل املواصــالت لنقــل الطلبــة مــن وإىل املدرســة ،إىل جان ـ تــوفري األجهــزة واملعينــات الرتبويــة
حس نو اإلعاقة للطلبة.
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 -276وحرصـ ا مــن اجمللــس األعلـ للتعلــيم علـ تــوفري البيئــة التعليميــة واملدرســية املناســبة للطلبــة
ذوي اإلعاقــة ،فقــد مت جتهيــز املــدارس العاديــة بكافــة املتطلبــات للطلبــة ذوي اإلعاقــة مــن حيــث
املدامل واملرافا وغريها.
 -277ويـتم تقـدم مـدمات التـدري والتعلـيم لألطفـال وأسـرهم واملدرسـن الـذين حيتــاجون إىل
طــرق االتصــال املعــززة والبديلــة ،واســتخدام أدوات التواصــل املناســبة الحتيــا كــل واحــد مــنهم،
إضــافة إىل تــوفري التــدري والتعريــف باإلعاقــة للمهنيــن العــاملن يف نظــام التعلــيم العــام ،والعمــل
معهــم عل ـ إدمــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مــدارس التعلــيم العــام ،كمــا تقــوم هــذه املــدارس
بتطبيا مط إجرائية لرعاية الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة تشمل اآلي:
-

مساعدة احلاالت الفردية عل االستقرار النفسي واالجتماعي؛

-

حتفيز الطالب حنو عرض مشكالهتم االجتماعية؛

-

دعـ ــم الطلبـ ــة ذوي االحتياجـ ــات اخلاصـ ــة بالوسـ ــائل والتقنيـ ــات املسـ ــاعدة عل ـ ـ
التحصيل الدراسي؛

-

دم الطلبة ذوي احلاالت الفردية يف اجلماعات املدرسية واألنشطة واملسابقات؛

-

تأهيل بعض املدرسن للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة؛

-

اللقاءات الفردية واجلماعية مع ذوي اإلعاقة؛

-

تعين امتصاصي نفسي وتفعيل دوره؛

-

تفعيل دور املرشد الرتبوي؛

-

تفعيل برنام للتواصل مع أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة؛

-

االستعانة مبركز التأهيل ورعاية ذوي اإلعاقة؛ و

-

املتابع ــة ألوض ــا الطلب ــة ذوي اإلعاق ــة م ــن قب ــل املدرس ــة ونائ ـ امل ــدير للش ــؤون
اإلدارية واألمصائي االجتماعي.

 -278كما يتم يف املؤسسات التعليمية املختصة بذوي االحتياجات اخلاصة تنظيم سلسـلة ور
عمــل للتطــوير الــوتيفي واملهــين ،ويف جمــال اإلســعافات األوليــة ،وتطبيــا بعــض املشــاريع علـ هــؤالء
الطلبة هبد تنمية مداركهم وتعزيز أوج السلو القوم ،واكتساب قواعد وآداب التعامـل مـع الغـري
يف خمتلــف املواقــف والظــرو  ،وكــذل تنميــة مهــارات ومعــار الطلبــة العمليــة مــن مــالل تــدريس
م ـواد للمهــارات العمليــة ،كالتجليــد والنجــارة واألعمــال اليدويــة ،واخلياطــة ،والرياضــة ،باإلضــافة إىل
اجلهود املبذولة للتطوير الوتيفي جلميع الكادر التعليمي واإلداري بتل املؤسسات التعليمية.
 -279وتقــوم املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل وامل ـرأة مــن ناحيتهــا مبجموعــة مــن التــدابري الــي
تسهم يف توفري التعليم الفعال واإلدما الكامل من أمهها:
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-

املســامهة يف تفعيــل آليــات الــدم باملــدارس املســتقلة مــن مــالل حتويــل حــاالت
األطفــال ذوي اإلعاق ـة املســتقبلية باملؤسســة إىل اجمللــس األعل ـ للتعلــيم ،ملتابعــة
تسجيلها وتسهيل اخنراطها يف املدارس املستقلة أو اخلاصة؛

-

حتوي ــل بع ــض احل ــاالت غ ــري املش ــمولة بعملي ــة ال ــدم إىل مرك ــز الش ــفلح ل ــذوي
االحتياجات اخلاصة لتلقي الرعاية والعناية الالزمة يف اجملال التعليمي والتأهيلي؛

-

التواص ـ ــل م ـ ــع امل ـ ــدارس ملتابع ـ ــة الت ـ ـ ـزام الطلب ـ ــة ذوي اإلعاق ـ ــة بال ـ ــدوام ،وتق ـ ــدم
التسهيالت الالزمة هلم بالتعاون مع اجمللس األعل للتعليم.

 -280ويف سياق متصـل ،حـرص اجمللـس األعلـ للتعلـيم علـ تقـدم سلسـلة مـن ور التطـوير
املهين للمعلمن مبا فيها أسالي واسرتاتيجيات التدريس ،وأسـالي إدارة الصـف ،هـذا باإلضـافة
إىل الور التدريبية اخلاصة بسياسة الدعم التعليمي اإلضايف للطلبة ذوي صـعوبات الـتعلم وذوي
اإلعاقة ،كما أن املراكز واملدارس التعليمية اخلاصة هبذه الفئة تقدم جمموعة من الـدورات التدريبيـة
املتنوعة للعاملن هبا.
 -281فعل سبيل املثال يعمل مركز التدري املستمر مبعهد النور للمكفوفن علـ املسـامهة يف
زي ــادة ع ــدد األف ـراد امل ــؤهلن للعم ــل يف جم ــاالت الرتبي ــة اخلاص ــة والطفول ــة املبك ــرة ،وزي ــادة فعالي ــة
اخلدمات املقدمة من مالل ما يلي:
-

تقدم برام تدريبية طويلة األمد وأمرى قصرية األمد وفا حاجات املتدربن.

-

تقدم دورات هتد لنشـر الـوعي وزيـادة املعرفـة والقـدرة علـ التعامـل مـع الطلبـة
ذوي اإلعاقات.

-

تق ــيم استش ــارات تربوي ــة للمؤسس ــات العامل ــة يف جم ــال الرتبي ــة اخلاص ــة هب ــد
مساعدهتا عل تطوير مدماهتا الرتبوية.

-

القيــام بالدراســات العلميــة حــول القضــايا ذات العالقــة بتطــوير ال ـربام الرتبويــة،
وأدوات التقييم املستخدمة ذات العالقة مبجال الرتبية اخلاصة.

-

تقـ ــدم ب ـ ـرام التعلـ ــيم اإللكـ ــرتوين ( (E-LEARNINGوب ـ ـرام التعلـ ــيم عـ ــن بعـ ــد
 DISTANCE) (LEARNINGملن يصع علي حضور الدورات من املعلمن.

 -282وتعد املدارس مسؤولة عن وضـع املمارسـات اخلاصـة بعمليـة التقيـيم املتعلقـة باحتياجـات
الطلبة الصم وتقدمهم ،وذل يف إطار عملية الدم الشامل يف التعليم ،ومتكن مجيع الطلبة من
ال ــتعلم واملش ــاركة الفعال ــة يف الص ــفو الدراس ــية االعتيادي ــة ،وتعزي ــز ح ــا امل ــتعلم يف املش ــاركة يف
التجــارب التعليميــة الكاملــة ،حــى يــتمكن الطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن إبـراز مــا لــديهم مــن
معرفة وقدرات.
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 -283وهنا العديد من املبادرات والربام يف املدارس لتعزيز اهلوية اللغوية لدى الطلبـة الصـم،
فقـد مت تقــدم برنـام تأهيــل النطـا جلميــع الطلبـة لتنميــة وتعزيـز القــدرات اللغويـة لــديهم ،وبرنــام
لغ ــة اإلش ــارة العربي ــة املوح ــدة للطلب ــة الص ــم؛ لتمكي ــنهم م ــن فه ــم الرتمج ــة بلغ ــة اإلش ــارة للعملي ــة
التعليميـة ولألنشـطة والفعاليـات املدرسـية املختلفـة ،إضــافة إىل تقـدم جلسـات نطـا بصـورة فرديــة
للطلبة ضعا السمع بواسطة فريا متخصص يف جمال النطا.
 -284وقد مت تدري املوتفن عل لغة اإلشارة العربيـة املوحـدة لتسـهيل عمليـة التواصـل بيـنهم
وب ــن الطلب ــة وامل ــوتفن الص ــم .وتتض ــمن الرتتيب ــات والتس ــهيالت للطلب ــة ذوي اإلعاق ــة الس ــمعية
ما يلي:
-

التــدريس املســبا للغــة واملفــاهيم املطلوبــة مــن أجــل التأكــد بــأ ،ن الطال ـ ميتل ـ
املعرفة املسبقة عن النشاط.

-

التأكد من أ ،ن الطال يستطيع رؤية معلم طول الوق ؛

-

متابعة التفاعالت بن الطلبة الصم وبن غريهم من أعضاء اجملتمع املدرسي؛

-

استخدام التكنولوجيا املساعدة املطلوبة مثل نظام تردد املوجات والتضخيم الصوي؛

-

تقدم برنام تأهيل نطقـي منـذ بدايـة العـام الدراسـي جلميـع الطلبـة لتنميـة وتعزيـز
القدرات الكالمية واللغوية لديهم؛

-

تقدم برنـام تـدري علـ لغـة اإلشـارة العربيـة املوحـدة للطلبـة الصـم ،لتمكيـنهم
مـن فهــم الرتمجـة بلغــة اإلشـارة للعمليــة التعليميـة ،ولألنشــطة والفعاليـات املدرســية
املختلفة؛

-

تقدم جلسات نطا (تدري مسعي  -متييز مسعـي  -تعـديل خمـار احلـرو ...
إخل) بص ــورة فردي ــة للطلب ــة ض ــعا الس ــمع بواس ــطة فري ــا متخص ــص يف جم ــال
النطا ،مكون من أمصائي نطا ومعلم ومعلمة نطا؛

-

تقدم برنام تدريي عل لغة اإلشارة العربية املوحدة ألعضاء هيئة اجملتمع اجلدد
لتسهيل عملية التواصل بينهم وبن الطلبة واملوتفن الصم.

 -285أمــا يف مــا يتعلــا بالطلبــة املــدموجن باملــدارس العاديــة فإن ـ وفق ـ ا لسياســة الــدعم التعليمــي
اإلضايف املعتمدة من اجمللس األعل للتعليم ،فقد مت حتديد ثالثة مستويات للدعم التعليمي هي:
ال س ررلوى اوف ( :مب ــين علـ ـ الص ــف) يع ــد ه ــذا املس ــتوى األول م ــن ال ــدعم ال ــذي
يقتضي إجراءات التخطي وتوفري أسالي تدريس وإجراءات التقييم واسرتاتيجيات إعداد تقـارير
تتواءم مـع احتياجـات الـتعلم جلميـع الطلبـة مبـن فـيهم الطلبـة ذوي اإلعاقـة ،وقـد يتطلـ األمـر يف
هذا املستوى توفري الرتتيبـات والتسـهيالت اإلضـافية كـي يـتمكن الطلبـة ذوو اإلعاقـة مـن املشـاركة
يف احلياة املدرسية بصورة كاملة تستجي الحتياجاهتم الفردية.
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ال سررلوى ال ر ني :ويقتضــي املســتوى الثــاين اتبــا أســلوب تعــاوين يف عمليــة التــدريس
وتشــاور مــع األفـراد املختصــن يف املدرســة لــدعم الطلبــة ذوي اإلعاقــة ال ـذين حيتــاجون إىل مقــدار
أكــرب مــن الــدعم ،إىل جانـ مــا يــتم تقدميـ يف املســتوى األول ،وجيـ أن يتوافــا الــدعم يف هــذا
املستوى مع الربنام التعليمي اخلاص بالصف.
ال س ررلوى ال ل ررا :إض ــافة مل ــا ي ــتم تقدميـ ـ يف املس ــتوين األول والث ــاين ،يتطلـ ـ ه ــذا
املستوى توفري أسالي تدريس مكثفة ،وعادة ما يتطل األمر االستعانة بأمصائين.
 -286وقــد قامـ املــدارس باســتخدام كافــة وســائل االتصــال الــي تناسـ الطلبــة حسـ نــو
اإلعاقة ،كما مت توتيف وسائل التكنولوجيا احلديثة للمساعدة يف جمـال اإلعاقـات املختلفـة ،فقـد
قامـ بعــض اجلهــات باســتخدام املعينــات الســمعية الفرديـة واألجهــزة اجلماعيــة ،وبـرام التــدري
عل النطا وأجهزة قياس السمع ،كما يتم تقدم برام لتدري الطلبة املكفوفن عل مـا يسـم
بنظام اإلبصار الناطا ،وبرام ناطقة وبرايل ،وبرنام مكـرب النصـوص .ويـتم تزويـد مركـز مصـادر
التعلم باملدارس مبصادر متنوعة للتعلم تنمي مهـارات الـتعلم الـذاي لـدى الطلبـة ،وتسـهم يف إثـراء
العملية التعليمية.
 -287وم ـ ــن تلـ ـ ـ الت ـ ــدابري أيضـ ـ ـ ا احلم ـ ــالت التوعوي ـ ــة بامل ـ ــدارس ،وتق ـ ــدم ال ـ ــدعم املناسـ ـ ـ
الفعـال واإلدمـا الكامـل ،وتقـدم
الحتياجات الطلبة ذوي االحتياجـات اخلاصـة لضـمان التعلـيم ،
مدمات التدري والتعليم لألطفال وأسرهم.
 -288ويشــار املعلمــون واألمصــائيون يف دورات وور عمــل متخصصــة كــل يف جمالـ  ،سـواء
الي ينظمها اجمللس األعل للتعلـيم ،أو املـدارس ،أو مراكـز التـدري التخصصـية بالدولـة .وتعمـل
املــدارس ذات الصــلة ،بتطــوير عــدد مــن اخلط ـ واالس ـرتاتيجيات ملســاعدة املعلمــن عل ـ تطــوير
وحتسن قدراهتم يف التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة من مالل ما يعر بربام التطوير الوتيفي.
ويسـ ــع الـ ــدم الشـ ــامل يف التعلـ ــيم إىل مضـ ــاعفة مسـ ــتوى مشـ ــاركة مجيـ ــع املتعلمـ ــن يف احليـ ــاة
املدرسية ،وجعل اخلربات التعليمية متصلة حبياهتم.
 -289ويراعــي الــدم الشــامل جمموعــة مــن اإلج ـراءات والتــدابري الــي هتــد إىل متكــن مجيــع
الفعالــة يف النظــام التعليمــي العــادي ،ومراعــاة حصــوهلم علـ اخلـربات
الطلبــة مــن الــتعلم واملشــاركة ،
الكاملة ،والفرص التعليمية الي توفرها هلم املناه الدراسية.
 -290ويركــز الــدم الشــامل عل ـ أحقيــة األطفــال يف املشــاركة يف كافــة اخل ـربات التعليميــة ،ممــا
يوجـ علـ املدرســة التأكـد مــن حـدوث ذلـ  .وللتأكــد مـن مــدى تـوفر هـذا احلــا يقـوم اجمللــس
األعل للتعليم حبث مجيـع املـدارس علـ مراجعـة كافـة اخلـدمات الـي يـتم توفريهـا للطلبـة وألوليـاء
أمورهم ،وذل لتلبية االحتياجات املتعلقة هبؤالء املعلمن تلبية كاملة.
 -291كما أن هنا جمموعة من التدابري تتخذها املدارس يف ما يتعلا بتعليم ذوي اإلعاقة ومنها:
-
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-

حتديد مستوى الدعم املقدم للطال من مالل معلم الصف ومنسا الدعم.

-

وضع مطة دعم تعليمية يف كل مادة عل حدة تناس احتياجات الطال مـع
تقدم الرتتيبات والتسهيالت.

-

توفري معلم مالزم لبعض الطلبة ذوي اإلعاقة حس احتياجاهتم.

-

وجود نظام فعال لتسجيل وكتابة التقارير عن مستوى تقدم الطال األكادميي.

-

وضع منه مدرسي شامل يلي احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة.

(أ )6إ ك ء الوعي
 -292تقـدم املراكـز التعليميــة اخلاصـة بـذوي اإلعاقــة مثـل معهـد النــور ومركـز الشـفلح ،ومدرســة
الرتبية السمعية ،واملدارس احلكومية العادية (لطلبة الدم ) برام توعية للمجتمع ،وماصـة أوليـاء
األمور لتوعيتهم من أجل تقدم أفضل اخلدمات ،والرعاية للطلبة املعاقن.
 -293وقـد تأمـذ هـذه الـربام صـورة دورات تدريبيـة لألسـر أو حماضـرات أو اجتماعـات دوريـة
هلــم ،أو التواصــل معهــم مــن مــالل املســامهة يف األيــام املفتوحــة الــي تقــام باملــدارس ،ويــتم مــالل
هذه االجتماعات واللقاءات متابعة الطلبـة ،والوقـو علـ مـدى حتصـيلهم األكـادميي ،ومناقشـة
الصعوبات الي تواجههم ،وإشرا أولياء األمور يف اخلطة العالجية ،وإرشادهم إىل كيفية التعامل
مع أبنائهم بصورة مناسبة ،كما تقوم جلنـة رؤى مبعهـد النـور بإصـدار نشـرة دوريـة توعويـة يف جمـال
اإلعاقات بأنواعها.
 -294كما قام مركز الشفلح خبمـس محـالت توعويـة ،األوىل حـول متالزمـة داون يف عـام ،2000
التوحد مالل األعوام .2010 ،2009 ،2006 ،2005
مث أربع محالت حول مرض ،

 -295كمـ ــا أن سياسـ ــة الـ ــدعم التعليمـ ــي اإلضـ ــايف حـ ــددت أدوارا ألوليـ ــاء األمـ ــور متثل ـ ـ يف
مش ــاركتهم يف تعل ــيم أطف ــاهلم وتق ــدم ال ــدعم هل ــم .أض ــف إىل ذلـ ـ أ ،ن أولي ــاء األم ــور ي ــوفرون
معلومات حديثة حول تطور قدرات أبنـائهم ،وذلـ يف ضـوء مـا تؤكـده السياسـة مـن أمهيـة دعـوة
أولياء األمـور والعمـل معهـم عـن كثـ يف عمليـة دعـم تعلـم أطفـاهلم ،وإطالعهـم علـ حقـوقهم،
وتقدم الدعم هلم ،ليتمكنوا بدورهم من مساعدة أبنـائهم يف تعلمهـم ،والتنسـيا بـن فريـا الـدعم
التعليمــي باملدرســة وأوليــاء األم ـور والتواصــل الــدائم معهــم ،وإش ـراكهم يف جملــس األمنــاء اخلــاص
باملدرس ــة لع ــرض احتياج ــات أبن ــائهم م ــن ذوي اإلعاق ــة واس ــتخدام التوعي ــة واإلرش ــاد ع ــن طري ــا
وسائل اإلعالم املختلفة.
 -296تقــدم وســائل اإلعــالم املرئيــة كافــة املعلومــات بصــورة ميســرة لــذوي اإلعاقــة مــن مــالل
الـربام واألمبـار بواسـطة الرتمجـة باإلشـارة الـي يقــوم هبـا عـدد مـن املختصـن ،وعلـ سـبيل املثــال
ال احلصــر :اســتمر تلفزيــون قط ــر مــن مــالل براجم ـ اليوميــة واألســبوعية ال ــي يقــدمها لــدعم ك ــل
احلمــالت الوطنيــة الــي تقــوم هبــا الدولــة ،ويف تســلي الضــوء عل ـ كــل األنشــطة اخلاصــة بــذوي
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االحتياج ــات اخلاص ــة والتواص ــل معه ــم جمتمعي ـ ـ ا م ــن م ــالل املؤسس ــات التعليمي ــة واإلعالمي ــة.
ويراعـ التلفزيــون االهتمــام بشــرحية ذوي اإلعاقــة مــن مــالل بـرام األطفــال املتخصصــة ،وإشـرا
كــل األطفــال يف هــذه ال ـربام وإعطــائهم الفرصــة الكاملــة لتقــدم إبــداعهم وأفكــارهم ،كمــا يركــز
التلفزيــون يف براجم ـ الدينيــة عل ـ كيفيــة التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة اخلاصــة مــن مــالل احلــث عل ـ
كيفية التعامل بأسلوب راق مع ذوي اإلعاقات.
 -297وتسع إذاعة قطر بصـورة مسـتمرة مـن مـالل بـرام البـث املباشـر إىل تغطيـة الفعاليـات
والنشاطات املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واستضافة املسؤولن عن إقامتهـا ،إضـافة إىل
التعريف باألشخاص ذوي اإلعاقة والتنوير حبقوقهم.
(أ )7ال ر كة لي الحي ة ال ق لية فأنرطة الل ليه فاللسرية فال ضة
 -298كفل ـ دول ــة قط ــر بص ــدور القــانون رق ــم ( )2لس ــنة  2004بش ــأن ذوي االحتياج ــات
اخلاصة حقوق ا أصيلة ومشروعة لتل الشرحية املهمة من أفراد اجملتمع .فقد حـددت مـواد القـانون
الكثــري مــن املزايــا واالمتيــازات الــي جي ـ أن يتمتــع هبــا األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة،
ح ــى يش ــعروا أهن ــم ج ــزء ال يتج ـزأ م ــن منظوم ــة اجملتم ــع ،حي ــث ن ــص البن ــد ( )6م ــن امل ــادة ()2
بالقــانون املــذكور ،عل ـ أن يتمتــع ذوو االحتياجــات اخلاصــة حبــا ممارســة الرياضــة والــرتويح وفق ـ ا
لقدراهتم اخلاصة.
 -299ومنــذ عــام 1993م مت إنشــاء النــادي القطــري لرياضــة املعــاقن الــذي يهــد إىل إعــداد
الشباب املعاق إعدادا متكامالا نفسي ا واجتماعي ا وبدني ا من مالل األنشطة الرياضية ومساعدهتم
علـ التكيــف واالنــدما مــع اجملتمــع عــن طريــا الرياضــة ،كمــا مت يف عــام  2001إشــهار االحتــاد
الدويل لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة وانضمام لالحتادات الدولية والقاريـة واإلقليميـة لرياضـة
ذوي االحتياجات اخلاصة املشاركة يف أنشطتها وفعالياهتا املختلفة.
 -300وقد مشل اخلدمات والتسهيالت املوجهة لذوي االحتياجات اخلاصة توفري اإلمكانـات
املادي ــة والبش ـرية للقي ــام باألنش ــطة الرياض ــية وتنظ ــيم ه ــذا النش ــاط ،وإتاح ــة الفرص ــة للمش ــاركات
اخلارجيــة ،واملشــاركة يف أنشــطة الرياضــة اجملتمعيــة ،وتســهيل دمــول واســتخدام املنش ـ ت الرياضــية
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وتشــجيعهم عل ـ املشــاركة يف األنشــطة الرياضــية ،س ـواءا عــن طريــا
اللجنة األوملبية أو االحتاد القطري.
 -301ومن مالل الربنام األوملي املدرسي ـ بالتعاون مع اللجنة األوملبية القطرية ـ مت ختصـيص
فعاليات ما يُعر برياضة كـرة اهلـد لفئـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة ،حيـث تشـار هـذه الفئـة
يف البطوالت احمللية واخلارجية.
[ب] الصحة فالخ ت الصحية ،ال سي ال ع ة الصحية اوفلية (ال دة )24
 -302مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليها أعاله فقرة ماصة بالصحة واخلدمات الصحية ،والسيما الرعاية الصحية األولية.

GE.16-10710

93

CRC/C/QAT/3-4

 -303إال ان ـ ـ م ــن اجل ــدير بال ــذكر مت تدش ــن االس ـ ـرتاتيجية الوطني ــة للرعاي ــة الص ــحية األولي ــة
لألعـوام  2018-2013يف يونيـو  ،2013وتــأي هـذه االسـرتاتيجية طبقـا ملبــادئ الرؤيـة الوطنيــة
لقطــر  2030واالس ـرتاتيجية الوطنيــة للصــحة يف قطــر لألع ـوام  ،2016-2011وهتــد هــذه
االسرتاتيجية إىل معاجلة ومواجهة التحديات الصحية املستقبلية من مالل وضـع الرعايـة الصـحية
األوليــة يف حمــور النظ ـام الصــحي وتتمحــور االس ـرتاتيجية يف مثــاين أهــدا وهــي (حتســن الرعايــة،
تعزي ــز الص ــحة ،والتح ــري ،والرعاي ــة العاجل ــة ،واألمـ ـراض املزمن ــة غ ــري املعدي ــة ،والص ــحة العقلي ــة،
واألمهات واألطفال حديثي الوالدة ،واألطفال واملراهقن).
 -304وتعــزز االس ـرتاتيجية الوطنيــة للصــحة حتســن صــحة األطفــال وذل ـ بتخصــيص ب ـرام
واسرتاتيجيات دائمة ومشجعة للرضاعة الطبيعيـة ذات أهـدا حمـددة معنيـة برفـع نسـبة االقتصـار
عل الرضاعة الطبيعية يف األشهر الستة األوىل من  %12إىل  %25وحتقيـا نسـبة االلتـزام بكـل
أنوا التطعيمـات مبـا يزيـد عـن  %98مبوجـ اجلـدول الـزمين الـوطين لتحصـن األطفـال ،وجلميـع
األطفال يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة من العمر.
 -305كما مت وضع مطة عمل وطنية للتغذية والنشاط البدين من قبـل اللجنـة الوطنيـة للتغذيـة
والنشاط البدين ،والي تضم ممثلن من مجيع اجلهـات ذات العالقـة سـواء كانـ حكوميـة أو غـري
حكوميــة لتعزيــز السياســات وال ـربام اخلاصــة بأمنــاط احليــاة الصــحية والوقايــة مــن األم ـراض غــري
الس ــارية .وتش ــتمل عل ـ مثاني ــة جم ــاالت للتطبي ــا منه ــا اجمل ــال األول ال ــذي يع ــى بص ــياغة وتعزي ــز
السياســات والتش ـريعات الوطنيــة اهلادفــة إىل حتســن األمنــاط الغذائيــة وإىل التشــجيع عل ـ ممارســة
األنشطة البدنية مثل:
-

وضع الدالئل اإلرشادية للوجبات اخلفيفة الصحية من عمر  2إىل  18سنة،

-

وضع الدالئل اإلرشادية اخلاصة بالتغذية،

-

العمــل عل ـ وضــع قــانون لتوســيم األغذيــة بالتعــاون مــع برنــام األمــن الغــذائي
الوطنية ووزارة البيئة ،ووزارة البلدية والتخطي العمراين.

، -306أمـا اجملــال الثــاين املتضــمن يف مطــة العمــل الوطنيــة للتغذيــة والنشــاط البــدين فهــو يشــمل
آليات التنسيا الوطنية ويهد إىل ما يلي:
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-

وضع آليات تنسيا وطنية ماصة بالتغذية وممارسـة األنشـطة البدنيـة ضـمن إطـار
مطة العمل.

-

تســهيل عمليــة وضــع اآلليــات الراميــة إىل تعزيــز مشــاركة اجلهــات غــري احلكوميــة
واألكادميية واجملتمع املدين والقطا اخلاص واإلعالم يف األنشطة اخلاصة مبمارسة
األنشطة البدنية والتغذية.

-

ويشمل اجملال الرابع الربنام الوطين للنشاط البدين ويهد إىل:
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-

إدمــال األنشــطة البدنيــة يف املنــاه الدراســية وتعزيــز ممارســة األنشــطة البدنيــة يف
املدارس،

-

مراجع ــة ال ــدالئل اإلرش ــادية الوطني ــة اخلاص ــة مبمارس ــة األنش ــطة البدني ــة املع ــززة
للصحة يف مدارس الدولة،

-

وضع الدالئل اإلرشادية الوطنية اخلاصة بالنشاط البدين.

 -307وتعــى اجملــاالت األمــرى مــن مطــة العمــل الوطنيــة للتغذيــة والنشــاط البــدين مبشــاركة كافــة
القطاعات ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املدين ،وبناء شراكات مع القطا اخلاص لتنفيذ براجمها.
 -308ويف املرحلـ ــة الثانيـ ــة مـ ــن برنـ ــام احلملـ ــة الوطنيـ ــة للوقايـ ــة مـ ــن السـ ــمنة "غـ ــذاؤ طريـ ــا
صــحت " ،مت تدشــن محلــة اهلديــة  2010حت ـ شــعار "أنــا مهــتم بغــذائي" ،وذل ـ حت ـ رعايــة
وزير الصحة العامة واألمن العام للمجلـس األعلـ للصـحة وبالتعـاون مـع منظمـة الصـحة العامليـة
وذل لتشخيص حالة السمنة لدى أطفال قطر وللتوعيـة بضـرورة القضـاء علـ العـادات الغذائيـة
اخلاطئة ومحاية الطفل من املخاطر التـي تنجم عن عدم االلتزام بتنـاول الغـذاء الصـحي إضـافة إىل
تنظيم عدد من الزيارات امليدانية للمدارس وذل لرفع مسـتوى الـوعي الصـحي يف اجملـال الغـذائي
ألطفــال املرحلــة االبتدائيــة ،والتوعيــة مبخــاطر الســمنة وفــرط الــوزن وآثارهــا الســلبية عل ـ الصــحة
النفسية واجلسدية لألطفال وتغيري العادات الغذائية اخلاطئة لديهم.
 -309وض ــمن احلمل ــة الوطني ــة للوقاي ــة م ــن الس ــمنة عن ــد األطف ــال ال ــي ق ــام هب ــا املرك ــز الثق ــايف
للطفول ــة مت تطبي ــا دراس ــة مس ــحية علـ ـ امل ــدارس االبتدائي ــة احلكومي ــة واملس ــتقلة يف دول ــة قط ــر
عام  2009حول "واقـع السـمنة يف دولـة قطـر" وهتـد إىل قيـاس معـدالت السـمنة وفـرط الـوزن
والنحافة بن األطفال القطرين من عمر  12-6سنة .كما تبحث الدراسة عن العالقـة بـن منـ
احليــاة والعوامــل الدميوغرافيــة واالجتماعيــة وبــن معــدالت فــرط الــوزن والســمنة عنــد طلبــة املــدارس
القطرين من سن  6إىل  12سنة ،تناولـ الدراسـة خمـاطر السـمنة واآلثـار الصـحية الوميمـة الـي
ت ــؤدي إليه ــا ومنه ــا  -علـ ـ س ــبيل املث ــال ال احلص ــر  -أمـ ـراض القل ـ ـ والس ــكتة القلبي ــة .وداء
الســكري ،وان هنــا عالقــة بــن مسنــة الطفولــة وزيــادة احتمــال الوفــاة املبكــرة واحتمــال اإلصــابة
حباالت العجز يف مرحلة الكهولة .وقد أجريـ الدراسـة علـ عينـة مـن طـالب املـدارس القطـرين
مت امتيارهــا بطريقــة عش ـوائيا باســتخدام عينــة عنقوديــة عش ـوائية متعــددة املراحــل .وقــد تبــن مــن
الدراســة أن نصــف أفـراد العينــة يعــانون مــن ســوء التغذيــة ،وأن  % 23مــن األطفــال قيــد الدراســة
يع ــانون م ــن الس ــمنة و % 16يع ــانون م ــن ف ــرط ال ــوزن والس ــمنة بينم ــا يع ــاين  % 8م ــن ه ــؤالء
األطفال من النحافة .كما بين الدراسة أن النحافة وفـرط الـوزن والسـمنة عنـد البنـن أعلـ منهـا
عند البنات.
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[ج] صحة ال اهقيد ،لي لك تعز ز الصحة الب نية فالعقرية لألجف ف لر ه م ،فالوق رة رد
او ر ا ال نقولررة فغير ال نقولررة فاللصر ّ ل ر  ،فحقرروق ال اهقر ت لرري الصررحة اإلنج يررة
فت ا ي اللرجيا عرى أن ط الحي ة الصحية

 -310رحب ـ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تش ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...بــاجلهود املبذولــة مــن جانـ الدولــة الطــر حلمايــة
صحة املراهقن والتشجيع عل اتبـا أسـالي حيـاة صـحية" .بيـد أ ،ن اللجنـة أعربـ عـن قلقهـا "...
إزاء االجتاهـ ــات الناشـ ــئة املتمثلـ ــة يف البدانـ ــة واملشـ ــاكل الصـ ــحية النفسـ ــية والعقليـ ــة  ...وألن البـ ــالغن
ال يعرفون إال القليل عن اإلصابة باألمراض  ...املنقولة جنسـياا .".وأوصـ اللجنـة ،مـن مجلـة أمـور،
بـ"( ...أ) حتسن وضع املراهقن من حيث التغذية ،مبا يف ذل بضـمان االمتيـارات الصـحية يف
املقاصــف املدرســية؛ (ب) تعزيــز مــدمات الصــحة العقليــة املصــممة تبع ـاا الحتياجــات امل ـراهقن؛
( ) تعزيــز التعلــيم املدرســي املناس ـ للعمــر بشــأن الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة ،وفــريوس نقــص
املناعة البشرية/اإليدز ،واألمراض املنقولة جنسياا؛ (د) تزويد املراهقن باملشورة أو خبدمات الرعاية
الصحية الي حترتم اخلصوصية والسرية؛ (ه) عل سبيل استهدا منع استعمال العقاقري املخـدرة
والتبـ ـ ـ ـ ـ  ،مواص ـ ـ ـ ــلة تزوي ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ـراهقن مبعلوم ـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ــن اآلث ـ ـ ـ ــار املرتتب ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ـ ــتعماهلما"
( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  52و.)53
 -311ومتابعة هلذه التوصيات ،وفضال عن املعلومات الواردة يف الفقرة السابقة خبصوص مطة
العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدين ،يذكر هـذا التقريـر أن دولـة قطـر شـارك بإجيابيـة وبفعاليـة
وبرتمجــة تعهــداهتا  -ومبــا يتوافــا مــع مرجعياهتــا الوطنيــة  -إىل مكونــات اسـرتاتيجية وبراجميــة ضــمن
رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030واس ـرتاتيجية التنميــة الوطنيــة األوىل  ،2016 -2011والــي تعمــا
االلتـ ـ ـزام بت ـ ــوفري وس ـ ــائل التمك ـ ــن وال ـ ــدعم واحلماي ـ ــة والرعاي ـ ــة الص ـ ــحية واالجتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة
واالقتصادية لألسر وأفرادها .ويف سياق هذا االلتزام ،دفعـ املؤسسـات املعنيـة جبهـود مقـدرة حنـو
تبــين منهــا التنميــة االجتماعيــة الشــامل القــائم عل ـ عناصــر إقامــة أســرة قويــة متماســكة ترع ـ
أفرادهــا وحتــافظ عل ـ القــيم األمالقيــة والدينيــة واملثــل اإلنســانية؛ وإنشــاء واســتدامة نظــم احلمايــة
والرعاية االجتماعية؛ وبناء جمتمع آمن ومستقر وحمكوم مببـادئ العـدل واملسـاواة وسـيادة القـانون؛
وتسهيل سبل احلياة الصحية النشطة والريادة الثقافية واإلبداعية(.)4
 -312وتستهد االسرتاتيجية الوطنية للصحة بناء نظام رعاية ووقاية صحية شـامل ومتكامـل
وعــايل اجلــودة ،وإدم ــال الوقايــة والكش ــف املبكــر يف مجيــع جوان ـ النظــام ،ومتك ــن النــاس م ــن
املشــاركة الفعالــة يف حتســن الصــحة ،والرعايــة ،والوقايــة مــن األم ـراض والتقليــل مــن احتمــاالت
اإلصــابة واحل ـوادث الناجتــة عــن الســلوكيات غــري الســليمة ،وذل ـ عــن طريــا تطــوير البنيــة التحتيــة
وتوتيــف وتــدري واالحتفــاظ بقــوة عمــل ذات مهــارات وكفــاءات عاليــة عل ـ كــل املســتويات.
وضمن هذا النظام سيكون هنال تركيز أكرب عل حتسن الرعاية الصحية األولية واجملتمعية عل

__________
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أن تكــون هــذه الرعايــة ركن ـ ا أساســي ا يف نظــام صــحي مســتقبلي متحــور حــول النــاس ،وأن تعمــل
كمناصر وواقي لإلنسان قبل وأثناء اإلصابة باملرض ،وأن تعمل عل اجلمع بن كل عوامل تعزيز
الصــحة ،كالكشــف املبكــر ،والتــدمل املبكــر ،والعــال العــايل اجلــودة .وأن هــذا املنهــا املتكامــل
يوفر النظام الصحي ذا االستجابة العالية والكفؤة لصد حدوث انتقال العدوى وانتشار األمـراض
الس ــارية (املعدي ــة) ،وغ ــري األم ـ ـراض الس ــارية ،مب ــا يف ذل ـ ـ األم ـ ـراض املزمن ــة واألم ـ ـراض املرتبط ــة
بأســلوب احليــاة والســلو غــري الصــحي ،وكــذل ارتفــا نســبة اإلصــابات ،ال ســيما الناجتــة عــن
حوادث الطرق واحلوادث املتصلة بأماكن العمل.
 -313وقد مت إدما وسائل الوقاية والرعاية والدعم اخلاص بفريوس نقص املناعـة البشـرية واإليـدز
يف االسـرتاتيجيات الوطنيـة لتفــادي خمـاطر انتشـار الوبــاء وسـ الفئـات الســكانية املعرضـن اكثـر مــن
غريهم باإلصابة هبذا الفريوس .سيما أن حجم السكان املتزايـد واملتغـري مبعـدالت سـريعة ،واملتشـكل
مــن مص ــائص ثقافيــة خمتلف ــة ،ويف م ــدارات العوملــة ووس ــائل االتص ــال والتواصــل وت ــدفا املعلوم ــات
والسـلعة وحـرا اإلنسـان عــرب احلـدود الدوليـة اســتدع انتهـا اسـرتاتيجية وطنيــة لتفعيـل اطـار وطــين
جامع للوقاية والرعاية والدعم خمتص مبحاربة وباء الفريوس والداء يف دولة قطر.
 -314كما مت تنفيذ برنام "حنن أصحاء" يف املدارس االبتدائية بدولة قطـر (املرحلـة اخلامسـة)
عن طريا التعاون بن اجمللس األعل للصحة ،واجمللس األعل للتعليم ،ومؤسسة الرعاية الصـحية
األولي ــة وش ــركة مريسـ ـ للب ــرتول (قط ــا م ــاص) ومؤسس ــة قط ــر للرتبي ــة والعل ــوم وتنمي ــة اجملتم ــع
(مؤسسة ماصة غـري رحبيـة) .الـذي يشـمل مثانيـة أسـابيع كـل أسـبو لـ شـعار مـاص( :األسـبو
األول :صــحت وغــذاؤ ؛ األســبو الثــاين :الوجبــات الصــحية اخلفيفــة؛ األســبو الثالــث :املــاء
مص ــدر احلي ــاة؛ األس ــبو الراب ــع :ام ــرت رياض ــت املفض ــلة؛ األس ــبو اخل ــامس :الن ــوم والص ــحة؛
األسـبو السـادس :طعامـ وصـحة أسـنان ؛ األســبو السـابع :حيـاة بـال تبـ ؛ األسـبو الثــامن:
مطوات واثقة حنو التغيري).
 -315ويف سياق متصل ،مت اختاذ التدابري والربام التالية:
-

التعاون مع وزارة البلدية والتخطي العمراين لتوفري البيئة املناسبة ملمارسة النشـاط
البدين؛

-

اإلعداد لتنفيذ برنام "فواصل" كتجربة أولية يف املدارس اإلعدادية وذل لزيـادة
وعي الطلبة عن اآلثار السلبية للمخدرات وكيفية جتنبها؛

-

القيام بإعطاء احملاضرات عل مدار العـام الدراسـي جلميـع املـدارس حـول التغذيـة
الصحية واآلثار السلبية الستهال التب جبميع أنواع وأشكال .

 -316وخبص ـ ــوص الـ ـ ـربام واخل ـ ــدمات يف جم ـ ــال الوقاي ـ ــة م ـ ــن املش ـ ــاكل الص ـ ــحية للمـ ـ ـراهقن
ومعاجلتها ،يذكر هذا التقرير ماصة ما يلي:
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[د] حظ ال

-

تنفي ــذ املس ــو الوطني ــة مث ــل املس ــح ال ــوطين لص ــحة الف ــم واألس ــنان ب ــن ط ــالب
املدارس يف عمر  6و 12و 15سنة؛

-

تنفيــذ املســو العامليــة بالتعــاون مــع منظمــة الصــحة العامليــة ومركــز الســيطرة عل ـ
األمـراض ( )CDCمثــل املســح العــاملي الســتهال التبـ بــن البــالغن  2013مــن
عمر  15وأكثر؛

-

البدء بتنفيذ املسو العامليـة بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة العامليـة ،ومركـز السـيطرة
عل األمراض ( )CDCمثل املسح العاملي السـتهال التبـ بـن الشـباب 2013
(طالب املدارس) من عمر  13إىل  15سنة،

-

مشاركة املراهقن يف خمتلف االحتفاالت باأليام العاملية ملنظمة الصحة العاملية يف
تصــميم رســالة معينــة ختــص اليــوم العــاملي ملكافحــة التب ـ واليــوم العــاملي ملكافحــة
املخــدرات ،واألســبو العــاملي للجلوكومــا ،واليــوم العــاملي لإلبصــار ،واليــوم العــاملي
للصحة النفسية.
س ت اللقري ة الض ة ج يا أشك ل فالقض ء عري (الفق ة  3د ال دة )24

 -317ســجل جلنــة حقــوق الطفــل يف املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14أكتــوبر 2009
واملش ــار إليه ــا أع ــاله املعلوم ــات " ...أ ،ن مع ــدل ال ــزوا املبك ــر ه ــو  1.5يف املائ ــة وأن،ـ آم ــذ يف
التناقص وأن معدل اخلصوبة لدى البالغن وقدره  2.5يف املائة آمذ يف التناقص هو اآلمـر وهـو
ما يرجع بصورة رئيسية إىل تعليم املرأة وعملها" .وشجع اللجنة الدولة "...عل تعزيـز جهودهـا
الرامية إىل زيادة الـوعي لـدى األطفـال مـن البنـات ووالـديهن وجمتمعـاهتن احملليـة بشـأن اآلثـار السـلبية
الكث ــرية املرتتب ــة علـ ـ ال ــزوا املبك ــر وعلـ ـ املمارس ــات التقليدي ــة األم ــرى الض ــارة بص ــحة األطف ــال
ورفاههم ومنوهم" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  54و.)55
 -318ومتابعــة لــذل  ،يؤ،كــد هــذا التقريــر أن ـ ال وجــود لظــاهرة الــزوا املبكــر للفتيــات يف دولــة
قطــر ،حيــث أ ،ن معــدل الــزوا املبكــر ال يزيــد عــن  ،%1ومعــدل اخلصــوبة لــدى البــالغن يواصــل
السـري يف التنــاقص هــو اآلمــر ،لـنفس األســباب املبينــة يف التقريــر السـابا لدولــة قطــر ،أال وهــو مــا
يرجع إىل تطور تعليم الفتيات واقتحام املـرأة جمـال العمـل ،وتطـور مسـؤولياهتا يف األسـرة واجملتمـع،
فضال عن زيادة وعي اجملتمع القطري عموما بضرورة التخلي عن كل املمارسات التقليدية الضارة
بصحة األطفال من اجلنسن ،ورفاههم ومنوهم.
[ف] خ ت ف الق الض ا اال ل عي فال ع ة الصحية (ال دة  26فالفق ة  3د ال دة )18
 -319مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليها أعاله فقرة ماصة مبسألة مدمات ومرافا الضمان االجتماعي والرعاية الصحية.
 -320ويراجع يف هذا اخلصوص املعلومات الواردة يف التقرير األويل والتقرير الثاين لدولة قطر.
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[ز] ال سلوى ال عيري (الفق ات  3-1د ال دة )27
 -321مل تتضــمن املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملشــار
إليهــا أعــاله فقــرة ماصــة مبســألة املســتوى املعيشــي والتــدابري املتخــذة ،مبــا فيهــا املســاعدة املاديــة
وبـرام الــدعم فيمــا يتعلــا باملأكــل وامللــبس واملســكن ،مــن أجــل ضــمان منــاء الطفــل بــدنيا وعقليـا
وروحيا ومعنويا واجتماعيا وللحد من الفقر وعدم املساواة.
مصص ـ دولــة قطــر مــا يكفــي مــن امل ـوارد بغيــة حتســن املســتوى املعيشــي لكافــة
 -322وقــد ،
املـواطنن ،وخباصـة األطفـال .وقـد ذكـر تقريــر التنميـة البشـرية  2013الـذي أصـدره برنـام األمــم
املتحــدة اإلمنــائي بعن ـوان "هنــوض اجلنــوب وتقــدم البش ـرية يف عــامل متنــو " ،أن قطــر حتتــل املرتبــة
األوىل يف الدول العربية يف مؤشر التنمية البشرية ،وهي من ضـمن جمموعـة التنميـة البشـرية املرتفعـة
ج ،دا يف العامل.
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الجزء الس ا
اونرطة اللعري ية فالل لي ية فال ق لية
(ال واد  28ف 29ف 30ف 31د االتف قية)
 -323الحظ ـ جلنــة حقــوق الطفــل بتقــدير يف املالحظــات اخلتاميــة الصــادرة يف  14تش ـرين
األول/أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله " ...أ ،ن الدولة الطر تتـيح التعلـيم اجملـاين يف املـدارس
االبتدائية جلميع األطفال ،مبن فيهم األطفـال مـن غـري املـواطنن .و ...أن اجمللـس األعلـ للتعلـيم
قــد وضــع مــؤم،راا اسـرتاتيجية بشــأن الطفولــة املبكــرة .وفضـالا عــن ذلـ  ...العــدد املتزايــد لألطفــال
املقيــدين يف روضــات األطفــال ويف املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة .و ...إلدرا حقــوق
اإلنسان ضمن املناه املدرسية عل مستويي التعليم اإلعدادي والثانوي".
 -324ومــع ذلـ أعربـ اللجنــة عــن قلقهــا " ...لكــون أكادمييــة القــادة يف قطــر مفتوحــة فقـ
أمام األوالد" .وأوص اللجنة بقيام الدولة الطر مبا يلي(" :أ) مواصلة اختاذ التدابري الراميـة إىل
زيــادة مع ـد،الت القيــد يف التعل ــيم االبت ــدائي والتــدري التق ـين وامله ــين؛ (ب) زيــادة تعزي ــز اجله ــود
الرامية إىل حتسن جودة التعليم يف املدارس العامة واملـدارس اخلاصـة علـ السـواء عـن طريـا تـوفري
ت ــدري مالئ ــم ومس ــتمر للمدر،س ــن؛ ( ) مواص ــلة تض ــمن املن ــاه املدرس ــية ت ــدريس حق ــوق
اإلنس ــان بص ــورة عام ــة ،وحق ــوق الطف ــل بص ــورة ماص ــة؛ (د) النظ ــر يف إتاح ــة الفرص ــة للبن ــات
للدراسة يف أكادميية القادة يف قطر" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  56و.)57
[أ] الحق لي اللعريم،
ال بك

لي لك الل

فاللو يه ال نير ا ( -)1ر

اوجفر فاللعرريم

 -325قــام اجمللــس األعل ـ للتعلــيم بتطــوير عمليــات الرعايــة وهتيئــة األطفــال مــن مــالل التعلــيم
املبك ــر كج ــزء أساس ــي م ــن العملي ــة التعليمي ــة ،حي ــث تض ــمن اخلط ــة املوض ــوعة احتـ ـواء مجي ــع
األطفــال يف الروضــة والعمــل عل ـ أن يكــون التعلــيم املب ،كــر (ريــاض األطفــال) جــزءا مــن الســلم
التعليمي يف دولة قطر .وقد مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري متثل يف اآلي:

100

-

توفري الرعاية العالية اجلودة واألقل يف التكلفة لتخفيف األعبـاء عـن كاهـل األسـر
وللتحفيــز حنــو الــتعلم ،فقــد مت التوج ـ لفــتح ريــاض لألطفــال مــع مراعــاة الكثافــة
السكانية يف خمتلف مناطا الدولة.

-

يقســم املســتوى الدراســي يف ريــاض األطفــال إىل مســتوين؛ املســتوى األول هــو
الروضة ،واملستوى الثاين هو التمهيدي.

-

افتت ــا جمموع ــة م ــن ري ــاض األطف ــال احلكومي ــة بل ـ ع ــددها  49مب ــى يف مجي ــع
املنــاطا الســكنية بدولــة قطــر ،منهــا  26مبــى روضــة للبنــات و 23مبــى روضــة
للبنــن .وســيتم افتتــا املزيــد مــالل الســنوات القادمــة الســتيعاب اجلميــع ،وتل ـ
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املب ــاين مص ــممة وف ــا مع ــايري عاملي ــة ،ومت جتهيزه ــا بكاف ــة املس ــتلزمات م ــن أث ــاث
ومصــادر وألعــاب تعليميــة وســاحات اللع ـ الدامليــة واخلارجيــة ،كمــا مت تــوفري
التجهيزات الالزمة للرياض والسياسات الداعمـة ،إضـافة إىل تـوفري آليـات متابعـة
مناسبة لتنفيذ اخلط التعليمية واإلشرا الدوري عل إدارة الروضـة ،مـع مراعـاة
مجيــع شــروط األمــن والســالمة واالنضــباط الســلوكي لألطفــال ومرتــادي الريــاض،
م ــع ت ــوفري بيئ ــة تعليمي ــة حمف ــزة مش ــجعة علـ ـ ال ــتعلم بتع ــدد الوس ــائل الس ــمعية
والبصـرية ومنطقــة األلعــاب اآلمنــة وغــر املصــادر اخلاصــة هبــم ،إضــافة إىل تــوفري
كادر تعليمي مناس ومؤهل يف رياض األطفال لضمان حتقيا األدوار املتوقعة،
حيث يقسم النظـام املـواد الدراسـية إىل مسـارين مهـا )1( :األدي و( )2العلمـي.
درسة مساعدة يف كل صف تصاح األطفال طوال اليوم.
وتتوفر ُم ،

 -326كم ــا أنش ــأت جامع ــة قط ــر مرك ــز الطفول ــة املبك ــرة ،وال ــذي يق ــوم علـ ـ تش ــغيل روض ــة
األطفــال باجلامعــة الــي تســتقبل أبنــاء أعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملن باجلامعــة واجملتمــع يف مــا
يقارب  50طفـالا وطفلـة سـنويا .وتقـدم هلـم بـرام منائيـة تتضـمن بـرام اللغـة والـتعلم النشـ مـع
تعزيز مفهوم الشراكة اجملتمعية ،وإدما تكنولوجيا املعلومات يف األنشطة واخلربات اليوميـة ،ويبـى
الربنــام التعليم ـي عل ـ املعــايري الوطنيــة لتعلــيم الطفولــة املبكــرة بدولــة قطــر .وإضــافة إىل تشــغيل
الروضــة ،يقــوم املركــز بتــدري معلمــات الروضــة قبــل اخلدمــة ،وبــاألمص طالبــات دبلــوم الطفولــة
املب ،كــرة وطالبــات بكــالوريوس التعلــيم االبتــدائي ،وكــذل املتــدربات يف برنــام املعلمــة املســاعدة
الذي ميول اجمللس األعل للتعليم ،إضافة إىل تدري معلمات رياض األطفال باملدارس.
 -327كمــا يقــدم املركــز البحــوث واالستشــارات الرتبويــة يف جمــال الطفولــة املبكــرة ،ويف مــا يلــي
جدول يوضح أعداد املتدربات يف مركز الطفولة املبكرة:
جدول ()10
أع اد ال ل ت لي كز الطفولة ال بك ة ()2012-2008
العام الدراسي

برنام املعلمة املساعدة

بكالوريوس التعليم االبتدائي

برام دبلوم الطفولة

2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011

100
55
مل يطر الربنام
140

-20
18
38

280
280
245
 252الفصل األول فق

 -328اعتمــد اجمللــس األعل ـ للتعلــيم سياســة تــوطن اإلش ـرا يف املــدارس بتــوفري املنســقن يف
املدارس .وهم من يعترب مبثابة املعلم األول أو املوج  ،ويقع عليهم ع ء متابعة املعلمـن وضـمان
جــودة أدائهــم ،ويشــر كــذل علـ املعلمــن واملنســقن النائـ األكــادميي ،حيــث تعتــرب الروضــة
جزءا من املدرسة االبتدائية.
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 -329يشر عل الطاقم التعليمي (معل،من ومشـرفن) وأمصـائيو املنـاه املختصـن بـالتعليم
يف املراحل املبكرة ،كما يقوم بتقدم الدعم باإلضافة إىل دوره يف املراقبة واملتابعة.
 -330وقد مت البدء بوضع مطة اسرتاتيجية إللزامية التعلـيم مسـتقبالا مـن سـن  3سـنوات ،ومت البـدء
بإعداد معايري وتنقيح املنه التأسيسي ،حبيث يضم سن ثالث سنوات مرحلة ما قبل الروضة.
 -331ويف إطــار تشــجيع الدولــة للقطــا اخلــاص لالســتثمار يف التعلــيم ،فقــد مت إتاحــة اجملــال
لفــتح ريــاض أطفــال ماصــة ،مــع إل ـزام مجيــع ريــاض األطفــال اخلاصــة مبعــايري ومتطلبــات املبــاين
املدرســية ،ووضــع مطـ للتعلــيم املبكــر واملطالبــة بتفعيلهــا يف ريــاض األطفــال ،مــع تقنــن وضــب
سياس ــة الرس ــوم الدراس ــية واإلض ــافية مب ــا ي ـوازن اخلدم ــة التعليمي ــة املقدم ــة للطف ــل ،ويق ــوم اجملل ــس
باإلش ـرا عل ـ ريــاض ماصــة مــن مــالل الزيــارات امليدانيــة للوقــو عل ـ املخالفــات واملتابعــة
الدورية؛ ماصة يف ما يتعلا باجلان القانوين واألكادميي واإلداري.
فاللو يه ال ني ا ( -)2خصوص توصية الرجنرة
[أ] الحق لي اللعريم ،لي لك الل
اللقني فال ني
الخ صة ز دة ع الت القي لي اللعريم اال ل ائي فالل
[أ ]1الل ا ي فالب ا ج الخ صة لع يم اللعريم ال ج ني فاإللزا ي
 -332جيــدر التــذكري يف هــذا البــاب مبقتضــيات املــادة ( )49مــن الدســتور الــدائم لدولــة قطــر
لعــام  2004وال ــي ت ــنص عل ـ أن" :التعل ــيم ح ــا لكــل م ـواطن وتس ــع الدولــة لتحقي ــا إلزامي ــة
وجمانية التعلـيم العـام ،وفقـا للـنظم والقـوانن املعمـول هبـا يف الدولـة" .ويـذكر هـذا التقريـر أيضـا إىل
أوج التقدم اإلجياي احملرز من مالل التدابري التالية:
-

نص ـ امل ــادة ( )2م ــن الق ــانون رق ــم  25لس ــنة  2001بش ــأن التعل ــيم اإللزام ــي
املعـدل مبوجـ القـانون رقـم ( )25لسـنة  2009علـ أن "يكـون التعلـيم إلزاميــا
وجمانيا جلميع األطفـال مـن بدايـة املرحلـة االبتدائيـة وحـى هنايـة املرحلـة اإلعداديـة
أو بلوه سن الثامنة عشرة أيهما أسبا ،ويوفر اجمللس املتطلبات الالزمـة لـذل "،
كمــا تضــمن القــانون رقــم ( )25لســنة  2009املعــدل لــبعض أحكــام القــانون
املــذكور أعــاله ،عل ـ أ ،ن "يُعاق ـ املســئول عــن الطفــل ،الــذي ميتنــع عــن إحلــاق
الطفل دون عذر مقبول مبرحلة التعليم اإللزامي ،بغرامة ال تقل عن مخسـة آال
ري ـ ـال وال تزي ــد عل ـ ـ عش ــرة آال ري ـ ـال" ويف حال ــة تك ـ ـرار املخالف ــة تض ــاعف
العقوبة يف حديها األدىن واألعل .

 -333أما القرار الوزاري رقم ( )10لسنة  2010اخلاص بتنفيذ القانون ،فقد تضمن يف مادت
الثامنــة جمموعــة املهــام واالمتصاصــات للجنــة متثلـ يف حصــر احلــاالت املتضــررة ودراســة أســباب
منع بعض أولياء األمور ألبنائهم من االلتحاق باملدارس ،واختاذ اإلجراءات املناسبة ،وحتديد دور
اجلهات املمثلة يف القرار ،ووضع املقرتحات واخلطوات اإلجرائية لتطبيا القانون بصورة تامة.
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 -334وقــد بلـ عــدد احلــاالت ال ـواردة للجنــة مــن ســنة 2012-2010م ســبعن حالــة ،وبعــد
إرســال التوصــيات ألوليــاء األمــور حلــثهم عل ـ الت ـزام أبنــائهم بالدراســة ،تبــن أ ،ن عــدد احلــاالت
املخالفــة للقــانون اخنفــض إىل عشــرون حالــة ،ومت اختــاذ اإلجـراءات القانونيــة حيــاهلم ،واملتمثلــة يف
الغرامة املالية.
 -335ويف ما يتعلا باآللية املعتمدة لتطبيا القـرارات ،فقـد مت تشـكيل جلنـة ملتابعـة تنفيـذ قـانون
إلزامية التعليم تضم ممثلن من اجلهات ذات العالقة وهي :اجمللس األعل للتعلـيم ،ومتثلـ جمموعـة
م ــن األجه ــزة (هيئ ــة التعل ــيم ومكت ـ الش ــؤون القانوني ــة ومكت ـ حتلي ــل السياس ــات واألحب ــاث)،
وزارة الدامليــة ،اجمللــس األعلـ للصــحة ،املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل واملـرأة ،واللجنــة الوطنيــة
حلقوق اإلنسان.
 -336وترفع اللجنة تقاريرها لسعادة الوزير حبجـم املشـكلة وأعـداد املتضـررين ،واحللـول العاجلـة
الواج ،اختاذها لكل حالـة علـ حـدة ،متهيـدا الختـاذ القـرار املناسـ بشـأهنا مـع حتديـد دور كـل
جهة من اجلهات املعنية باألمر.
[أ ]2الل ا ي فالب ا ج الخ صة ز دة ع ّ الت القي لي اللعريم اال ل ائي

 -337مت اختاذ جمموعـة متنوعـة مـن التـدابري لزيـادة القيـد باملـدارس االبتدائيـة علـ الـرغم مـن أن
الدولــة ال تعــاين مــن إشــكالية يف نس ـ القيــد اإلمجــايل والصــايف يف التعلــيم االبتــدائي .إذ بلغ ـ
نس ــبة القي ــد اإلمج ــايل ب ــالتعليم االبت ــدائي  %99.3يف الع ــام 2011م .وم ــن تلـ ـ اإلجـ ـراءات
تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ قانون إلزامية التعليم ،وافتتـا املزيـد مـن املـدارس احلكوميـة االبتدائيـة يف
مجيع مناطا الدولة ،وتشجيع القطا اخلاص علـ افتتـا املـدارس اخلاصـة ،كمـا أن االسـرتاتيجية
الوطني ــة لقط ــا التعل ــيم 2016-2011م واجل ــاري اآلن تنفي ــذها ،تض ــمن بـ ـرام هت ــد إىل
التوسع يف استيعاب الطلبة يف التعليم.

[أ ]3الل ا ي فالب ا ج الخ صة لرجيا الحضو ال نلظم لي ال ا س
 -338يعمــل اجمللــس األعل ـ للتعلــيم عل ـ تعزيــز أمهيــة التعلــيم لكون ـ األســاس للتنميــة البش ـرية
والركي ـ ــزة األوىل م ـ ــن رك ـ ــائز رؤي ـ ــة قط ـ ــر الوطني ـ ــة  2030وال ـ ــي تس ـ ــع إىل حتقي ـ ــا جمموع ـ ــة م ـ ــن
الغايات وهي:
 )1نظ م تعري ي قى إلى سلوى اونظ ة اللعري ية الع ل ية ف زفد ال واجنيد
في ح ت م فح ت ال جل ا القط ف لض د:
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-

مناه تعليم وبرام تدري تستجي حلاجات سوق العمل احلالية واملستقبلية

-

فرص تعليمية وتدريبية عالية اجلودة تتناس مع طموحات وقدرات كل فرد

-

برام تعليم مستمر مدى احلياة متاحة للجميع.
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 )2شرربكة فجنيررة لرلعررريم النظ ر ي فغي ر النظ ر ي تج ررز اوجف ر فالرررب ب
القطر ر يد ل ر ر ات الالز ررة فال العي ررة الع لي ررة لر سر ر ه ة ل رري نر ر ء ج ررل ع م فتق رره،
فتع ل عرى:
-

ترسيخ قيم وتقاليد اجملتمع القطري واحملافظة عل تراث ،

-

تشجيع النشء عل اإلبدا واالبتكار وتنمية القدرات،

-

غرس رو االنتماء واملواطنة،

-

املشاركة يف جمموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية.

ؤسس ر ت تعري يررة لطررو ة ف سررلقرة ت ر ا كف ر ءة ف ررركل اترري ففل ررق
)3
إ ش دات كز ة فتخضا لنظ م ال س ءلة.
 )4نظ م لع لل و ل البحا العر ي قروم عررى بر أ الرر اكة ريد القطر عيد
الع م فالخ ص للع فا ا ال يئ ت ال فلية ال خلصة ف اكز البحوث الع ل ية ال وقة.
)5

دف ل عل دفلي ا لي ج الت النر ط ال ق لي فالفك

فالبحا العر ي.

 -339ولتحفيز الطلبة وتشجيعهم عل االستمرار يف التعليم مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات منها:
-

تفعيل األنشطة املدرسية من مالل املشاركة يف احملافل الوطنية والعاملية لتعزيز اهلويـة
الوطني ــة ،واالعت ـ ـزاز بـ ــالوطن واملنافس ــة يف اجملـ ــاالت املع ــززة للـ ــتعلم مث ــل االحتفـ ــاء
بالطلبــة يف املعــرض الــوطين ألحبــاث الطلبــة ،وتقــدم ج ـوائز ماليــة للطلبــة الفــائزين،
واملســابقات البحثيــة لصــندوق قطــر للبحــث العلمــي ،واملشــاركة يف الـربام الداعمــة
للهوي ــة مث ــل الي ــوم ال ــوطين ،وب ـرام تط ــوير مه ــارات الطلب ــة مث ــل اإلذاع ــي الص ــغري
وغريها ،يضا إىل ذل الرحالت احمللية كجزء من أنشطة التعلم،

-

املشــاركة م ــع مؤسس ــات الدول ــة يف اتفاقي ــات وم ــذكرات تف ــاهم يف س ــبيل تق ــدم
الدعم للطلبة لرفع الدافعية لديهم،

-

تفعيل اجملالس املوجودة يف املدارس مثل :املشاركات الطالبية يف اجملالس الطالبية
والتواصل مع جمالس األمناء واللجان االستشارية للمعلمن وأصـحاب الرتامـيص
وتفعيل دورهم يف ذل .

-

إتاحة الفرص ملشاركة الطلبة املتميزين يف يوم التميز العلمي.

 -340ولعــل مــن أهــم األهــدا يف االس ـرتاتيجية الوطنيــة للتعلــيم والتــدري 2016-2011
النتيجــة رقــم ( )5اخلاصــة بالتواصــل وزيــادة الــوعي بفوائــد الــتعلم ،والــي هتــد إىل زيــادة دافعيــة
الطلبـة للـتعلم وتطبيـا شــعار الـتعلم مـدى احليــاة ،ويتضـمن خمرجـا مشـرتكا واحــدا هـو وضـع مطــة
شاملة للتواصل والتحفيز لتشجيع مواصلة التعليم والتدري إىل ما بعد املرحلة الثانوية.

104

GE.16-10710

CRC/C/QAT/3-4

[أ ]4الل ا ي فالب ا ج الخ صة واصرة اللقريل د ع الت اللس ب ال

سي:

 -341تســع دولــة قطــر جبهــود متكاتفــة مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة حبقــوق الطفــل إىل ضــمان
توفري التعليم لألطفال ،وضمان االلتحاق مبراحل للحد من تهور حاالت تر التالميذ للمدرسة
قبــل إهنــاء مراحــل التعلــيم اإللزامــي ،وعــدم املواتبــة عل ـ احلضــور ،وتك ـرار الغيــاب بطريقــة مــؤثرة
سلبيا عل األداء األكادميي ،وكل ذل يعد من أنوا التسرب اجلزئي.
 -342وقد قام اجمللس األعل للتعليم باختاذ جمموعة من التدابري منها:
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-

تطوير سياسة التقوم السلوكي للطلبة الي تتضمن متابعة حاالت الغياب ووضـع
إجراءات لضمان عـدم حـدوث تسـرب الطلبـة مثـل :عـدم شـط أي طالـ إال
بعد الرجو للمجلس األعل للتعليم ،كما حرص عل إجياد آليات للتعامـل مـع
أولياء األمور الـذين يسـامهون بصـورة مباشـرة يف تسـرب أبنـائهم ،وتفعيـل القـانون
رقم ( )25لسنة  2001بشأن التعليم اإللزامي ،حيـث يعاقـ بغرامـة ماليـة كـل
مـن يســهم يف تســرب ابنـ مــن التعلــيم قبـل أو بعــد انضــمام للمدرسـة بعــد اتبــا
اإلجراءات ،وبعد استنفاذ املدرسة كافة الطرق .ويتم ذل بالتنسيا مع املؤسسة
القطرية حلماية الطفل واملرأة.

-

دع ــم الطلب ــة ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ودجمه ــم يف امل ــدارس املس ــتقلة وت ــوفري
الفريا املناس للرعاية هبا لضمان وتوفري تعليم مناس هلم.

-

ضــمان اســتمرارية األطفــال يف التعلــيم الصــباحي عــن طريــا :منــع مجيــع األطفــال
الصغار من الدراسة بنظام التعليم املوازي (منازل أو مسائي) وفا سياسة القبول
والتسجيل ،ليتم دجمهم باجملتمع املدرسي بصورة صحيحة.

-

رفع مستوى املعلمن بزيادة أجورهم وإعادة تأهيلهم التأهيل الرتبوي املناسـ يف
التعامل مع التالميذ باألسالي الرتبوية الصحيحة والي ستسـاهم بصـورة مباشـرة
يف منع حدوث تسرب من احلصص.

-

العمل عل تقـدم اخلـدمات اإلرشـادية املناسـبة سـواءا كانـ نفسـية أم اجتماعيـة
لتشجيع الطلبة عل االخنراط يف البيئة التعليمية بصورة إجيابية.

-

الســعي احلثيــث جلعــل املــدارس بيئــة مدرســية آمنــة ومصــبة تســهم يف اســتمرارية
الطلبة يف الدراسة دون ضغوط أو معوقات تذكر.

-

إنشــاء اجملــالس الطالبيــة إلعطــاء الفرصــة للطلبــة للتعبــري عــن آرائهــم وأفكــارهم،
واملناقشة والتحاور مع املسؤولن حوهلا.

-

تطــوير نظــام إلكــرتوين لتتبــع الطلبــة؛ لضــمان اســتمراريتهم يف النظــام التعليمــي ومنــع
مرو أي طفل ما مل يتم خماطبة اجلهات املعنية باجمللس لتتم املوافقة عل ذل .
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 -343وقــد قــام اجمللــس األعل ـ للتعلــيم بإعــداد دراســة حــول التســرب بعن ـوان "تســرب الطلبــة
القطرين الذكور من التعليم العام ،والي أتهرت أن التسرب حمـدود جـدا وال يشـكل تـاهرة مثـرية
للقلــا يف الوس ـ التعليمــي ،ولكــن مــن املهــم جــدا اســتيعاب مجيــع الطلبــة يف العمليــة التعليميــة.
وأسفرت الدراسة عن جمموعة من املقرتحات يعكـف اجمللـس مـع شـركائ علـ االسـتفادة منهـا يف
إطار متابعة االسرتاتيجية الوطنية لقطا التعليم 2016-2011م واجلاري اآلن تنفيذها.
[أ ]5الل ا ي فالب ا ج الخ صة لطو اللعريم ال ني
 -344أوىل اجمللــس األعلـ للتعلــيم أمهيــة ماصــة بــالتعليم التخصصــي إذ أنـ جــزء مــن املنظومــة
التعليمية ،وقد ترجم هذا االهتمام إىل إجراءات متثل يف:
إبرام اتفاقات تشغيل لتل املدارس مع مؤسسات اجملتمع املدين بالدولة ،إذ وقع اجمللس
األعل ـ ـ للتعلـ ــيم مـ ــع قطـ ــر للبـ ــرتول تشـ ــغيل مدرسـ ــة قطـ ــر التقنيـ ــة ،ومـ ــع مصـ ــر قطـ ــر املركـ ــزي
سنة 2010م اتفاقية تشغيل مدرسة التجارة الثانوية املستقلة والي ستسهم يف التنمية االقتصادية
والتعليميــة يف آن واح ــد ،وق ــد مت تغي ــري مســم املدرس ــة يف الع ــام الدراس ــي  2013-2012إىل
مدرســة العلــوم املصــرفية وإدارة األعمــال الثانويــة املســتقلة ،وهنــا مطــة الفتتــا مدرســة للبنــات
والي ستسهم يف التنمية االقتصادية والتعليمية يف آن واحد ،كمـا أن هنـا مطـة الفتتـا مدرسـة
للبنــات وإضــافة املرحلــة اإلعداديــة ملنظومــة التعلــيم التجــاري ،إضــافة إىل ذل ـ مت حتويــل املعه ــد
الــديين اإلعــدادي والثــانوي إىل مدرســة مســتقلة ،تــدرس مجيــع امل ـواد املتاحــة يف مــدارس الدولــة،
إضــافة إىل تقــدم تعل ــيم متخصــص يف العل ــوم الشــرعية وف ــرو اللغــة العربي ــة .وجيــري اآلن تط ــوير
اخلطة التعليمية للمعهد ليحقا أهدا هذا النو من التعليم.
تط ــوير الـ ـربام واخلطـ ـ التعليمي ــة بتلـ ـ امل ــدارس ،حبي ــث تل ــي متطلب ــات الس ــوق ،أو
االلتحاق بأرق اجلامعات العاملية.
 -345وتأي هذه اجلهود يف سبيل إتاحة فرصة االمتيار يف التعليم وفرص إعداد القوى العاملة
لس ــوق العمـ ــل مـ ــع تـ ــوفري فـ ــرص الرعايـ ــة للجامع ــات املتخصصـ ــة مـ ــن مـ ــالل اجلهـ ــات املشـ ــغلة
للمدرسة.
 -346كمــا تضــمن اس ـرتاتيجية التعلــيم والتــدري مشــروعات تتعلــا بتطــوير أشــكال التعلــيم
الثــانوي س ـواءا العــام أو املهــين وتنويــع اجملــاالت التخصصــية يف التعلــيم اإلعــدادي والثــانوي أمــام
الفتيات ،ومتثل يف النتيجة (" :)18إطار تنظيمي مطور للمواءمة بن التدري والتعليم املستمر
مــع قطــا التعلــيم والتــدري واحتياجــات ســوق العمــل" ،وتضــمن خمــرجن مهــا :إطــار املــؤهالت
الـوطين ،ومعــايري مهنيــة وجهـاز إشـرا  ،والنتيجــة ( )19بـرام وخمرجـات تـدري وتعلــيم مســتمر
تتســا مــع احتياجــات اجملتمــع القطــري وســوق العمــل ،وتضــمن هــذه النتيجــة خمــرجن مهــا مطــة
لتط ــوير بـ ـرام ت ــدري وتعل ــيم مس ــتمر متمي ــزة تل ــي احتياج ــات س ــوق العم ــل ،ومط ــة إلرس ــاء
شراكات مع قطا األعمال لتطوير معطيات التدري والتعليم املستمر.
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[أ ]6الل ا ي فالب ا ج ال لخاة للأ يد اللح ق الفلي ت أك د ية الق دة:
 -347نظ ـرا ألن نظــام االلتحــاق باألكادمييــة ميتــاز خبصوصــية الدراســة والســكن يف األكادمييــة
طـوال األســبو  ،وهــذا ال يتناسـ مــع الفتيــات وثقافــة اجملتمــع القطــري ،لــذل اقتصــرت الدراســة
فيها عل البنن.
[أ ]7الل ا ي فالب ا ج ال لخاة ل س ع ة الطربة عرى إت م تعري م:
 -348وبالنسبة لطل اللجنـة املزيـد مـن املعلومـات حـول مسـاعدة الطلبـة علـ إمتـام تعلـيمهم،
فحرص ا من اجمللس األعل للتعليم علـ اسـتمرارية الطلبـة يف التعلـيم ومسـاعدة أبنـاء ذوي الـدمل
احملــدود مــنهم وذوي الظــرو االقتصــادية اخلاصــة مت ختصــيص مبلـ ضــمن ميزانيــة اجمللــس لصــرف
كمساعدات مادية للطلبة ومبعدل طالبن من كل أسرة .وتبلـ قيمـة املسـاعدة  250ريــاالا قطريـا
لطال املرحلة الثانويـة و 200ري ـال لطالـ املرحلـة اإلعداديـة و 150لطالـ املرحلـة االبتدائيـة،
وتصر شهري ا للطلبة من الصف األول االبتدائي وحى الثالث الثانوي.
وق ــد بلـ ـ ع ــدد الطلب ــة املس ــتفيدين م ــن املس ــاعدات املالي ــة االجتماعي ــة  6334طالبـ ـ ا
وطالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوام الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية  ،2012/2011-2010/2009وبلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املسـ ــاعدات  12.947.960.00ريـ ــاالا قطري ـ ـا ،وكـ ــان املبل ـ ـ املعتمـ ــد سـ ــنويا للمسـ ــاعدات يف
حدود  5.000.000رياالا قطريا.
 -349كم ــا تق ــوم وزارة األوق ــا والش ــؤون اإلس ــالمية بتعل ــيم األطف ــال م ــن م ــالل ص ــندوق
الزك ــاة ال ــذي يق ــوم بـ ــدفع الرس ــوم الدراس ــية لعـ ــدد م ــن الطلب ــة الـ ــذين ال متك ــن ت ــرو أسـ ــرهم
االقتصــادية مــن دفعهــا ،وتشــمل املســاعدات املصــرو اليــومي واملســتلزمات الدراســية والكســوة.
وتوضح اإلحصائية التالية عدد الطلبة الذين مت كفالتهم.
جدول ()11
تزا
الصف

ال ا س الخ صة
ال ا س ال سلقرة
ال ج و
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ط د لي حصة ال ا س الخ صة د ب ل ال س ع ات ()2012-2009
2010/2009
عدد الطلبة مبل املساعدة
57.2
42.8
100
()2096

2011/2010
عدد الطلبة مبل املساعدة

46.2
85.1
53.8
14.9
100
100
()3054( )10154141

2012/2011
عدد الطلبة مبل املساعدة

49.1
83.4
50.9
16.6
100
100
()5614( )12878637

90.4
9.6
100
()26342224
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جدول ()12
إحص ئية كف لة الطربة ل ا س فلة قط ()2012-2009
2011/2010
عدد الطلبة مبل املساعدة

2012/2011
مبل املساعدة
عدد الطلبة

متهيدي
/ 1ب
/ 2ب

40
169
173

167806
994327
938665

72
279
299

358052
1364738
1426423

182
475
511

1107248
2771512
2515654

/ 3ب

203

1037880

284

1288244

514

2407810

/ 4ب

178

927482

298

1297781

526

2444331

/ 5ب

190

924810

268

1142159

525

2492232

/ 6ب

182

891339

293

1107383

512

2404242

/1
/2

191
208

946639
913040

262
227

1031768
1004865

495
487

2244719
2236388

/3

143

623144

205

749227

377

1683939

/ 1ث
/ 2ث

168
116

763552
486897

178
209

755672
717959

371
314

1779037
1395003

/ 3ث

108

528515

180

634266

325

1856330

2069

3054 10144096

الصف

ال ج و

2010/2009
مبل املساعدة
عدد الطلبة

5614 12878537

27338445

جدول ()13
إحص ئية كف لة الطربة ل ا س فلة قط ()2012-2009
اجلهة املستفيدة

عدد الطلبة

الرسوم

اإل

مدرسة التمكن
مركز الفر
مركز الدوحة العاملي
مركز قطر للتوحد

53
14
15
9

1432450
376700
421000
290000

91

2520150

1432450
376700
421000
290000

ال ج و

108

لي

2520150
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[أ ]8الل ا ي فالب ا ج ال لخاة لضر ا إدا ة النظر م لري ال ر ا س عررى نحرو ل شرى را ك ا رة
الطفررل اإلنس ر نية ف لوالررق ررا االتف قيررة ،خ صررة لرري ر لعرررق نررا العقو ر ت الجس ر ة
فالعنف لي ال ا س:
 -350مت اختــاذ جمموعــة مــن التــدابري لضــمان إدارة النظــام يف املــدارس عل ـ حنــو يتماش ـ مــع
كرامــة الطفــل اإلنســانية ويتوافــا مــع االتفاقيــة مــن حيــث منــع العقوبــات اجلســدية ،وذل ـ عل ـ
النحو اآلي:
-

إص ــدار سياس ــة التق ــوم الس ــلوكي للطلب ــة يف امل ــدارس املس ــتقلة بن ــاء عل ـ القـ ـرار
ال ــوزاري رق ــم ( )32لس ــنة  .2013وق ــد تض ــمن السياس ــة مث ــاين مـ ـواد مشلـ ـ
أهــدا السياســة واألدوار واملســؤوليات الواج ـ علـ األطـرا املعنيــة (املدرســة
واملعلم واألمصائي االجتمـاعي واملرشـد النفسـي واألسـرة وجلنـة الضـب السـلوكي
باملدرس ــة ومكتـ ـ اإلرش ــاد والط ــالي) وحتلي ــل الس ــلو الط ــالي ،واملخالف ــات،
واإلجراءات الوقائية والتأديبية ،وغياب الطلبة.

-

وركــزت السياســة عل ـ تعزيــز الســلو اإلجيــاي ،واإلجـراءات الوقائيــة مــع التأكيــد
عل ـ أمهي ــة االنض ــباط ال ــذاي للطلب ــة؛ وال ــذي ي ــدفعهم وحي ــثهم عل ـ أن يكون ـوا
م ـواطنن ملتــزمن بالنظــام املدرســي مــع حــرص هــذه السياســة عل ـ تعزيــز القــيم
الرتبويــة والس ـرية التامــة للحــاالت الســلوكية ،ومراعــاة العــدل واملســاواة يف املعاملــة
ب ـ ــن مجي ـ ــع فئ ـ ــات الطلب ـ ــة ،واالبتع ـ ــاد ع ـ ــن األس ـ ــالي غ ـ ــري الرتبوي ـ ــة يف معاجل ـ ــة
املخالفات السلوكية ومنها اإليذاء اجلسدي والنفسي بكافة أنواع .

-

كم ــا ص ــدر الق ـرار ال ــوزاري رق ــم ( )33لس ــنة  2013بش ــأن اإلرش ــاد الط ــالي،
والـذي يــنص يف مادتـ الثالثــة علـ أعمــال ومهــام اإلرشــاد الطــالي؛ والــي تتمثــل
يف اإلشـرا علـ أعمــال اإلرشــاد الطــالي يف املــدارس؛ يف ضــوء تطبيــا سياســة
التقـ ــوم السـ ــلوكي للطلبـ ــة يف املـ ــدارس ،وتوعيـ ــة وتوجي ـ ـ الطلبـ ــة وأوليـ ــاء أمـ ــورهم
ومنظومــة العمــل باملــدارس  -بشــكل عــام  -بقواعــد الســلو ؛ ودراســة احلــاالت
املختلفــة لســلو الطلبــة ووضــع احللــول هلــا ،باإلضــافة إىل التعــاون والتواصــل مــع
اجلهات ذات العالقة.

 -351وخبصوص التوعية والتدري للعاملن يف املـدارس يف جمـال منـع العقوبـة اجلسـدية ،تتمثـل
الربام يف اآلي:
-

GE.16-10710

التنســيا ســنوي ا لعــدد مــن الــدورات التدريبيــة اخلاصــة باألمصــائين االجتمــاعين
الي تساهم بصورة مباشرة يف التوعية بعدم تنفيـذ أي عقوبـات جسـدية وب ليـات
التعامل مع حاالت العنف وغريه،
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-

توجي ـ ال ـربام واللقــاءات الرتبويــة للمــدارس الــي تكثــر فيهــا حــاالت العنــف أو
التعام ــل غ ــري الرتب ــوي م ــع الطلب ــة ،وذلـ ـ بإقام ــة وعق ــد دورات تدريبي ــة مل ــديري
امل ــدارس واملعلم ــن واهليئ ــة اإلداري ــة للتعري ــف باخلص ــائص العمري ــة واالحتياج ــات
النفسـ ــية للطلبـ ــة يف تل ـ ـ املراحـ ــل ،مـ ــن مـ ــالل مطـ ــة تدريبيـ ــة تعـ ــدها املدرسـ ــة
ويعتمدها مكت التطوير املهين.

-

إحل ــاق األمص ــائي،ن االجتم ــاعي،ن والنفس ــين يف بـ ـرام تدريبي ــة م ــع املؤسس ــات
املعنيـ ــة حبقـ ــوق الطفـ ــل يف الدولـ ــة ،للتعـ ــر عل ـ ـ حـ ــاالت العنـ ــف بـ ــن الطلبـ ــة
وأسالي العال مثل املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة.

-

التأك ــد م ــن تنفي ــذ املدرس ــة لع ــدد م ــن الـ ـربام التوعوي ــة م ــالل الع ــام الدراس ــي
بشكل عام.

 -352ومن املبادرات والربام يف جمال حفظ كرامة الطفل ،يذكر هذا التقرير مبا يلي:
-

وضع مط عالجية للتقوم السلوكي بالتعاون مع مؤسسات داعمة من ضمنها
املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة.

-

تشــكيل جلنــة الضــب الســلوكي مــع التأكيــد علـ أن يكــون ألحــد أعضــاء جملــس
األمناء (يف املـدارس املسـتقلة)دور مـع تلـ اللجنـة يف العمـل علـ تطبيـا الئحـة
التقوم السلوكي.

 -353كما حرص اجمللـس األعلـ للتعلـيم علـ تـوفري كافـة التـدابري واالشـرتاطات اخلاصـة بـاألمن
والس ـ ــالمة للطالـ ـ ـ سـ ـ ـواءا يف املن ـ ــزل أم املدرس ـ ــة .وعليـ ـ ـ مت ت ـ ــوفري ع ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ــدورات التدريبي ـ ــة
لألمصــائين االجتمــاعين والنفســين بالتنســيا مــع اجلهــات ذات االمتصــاص كاملؤسســة القطريــة
حلماي ـ ــة الطف ـ ــل وامل ـ ــرأة ،ومرك ـ ــز "الع ـ ــوين" ،واالستش ـ ــارات العائلي ـ ــة بتق ـ ــدم األس ـ ــالي الص ـ ــحيحة
الكتشا احلاالت وكيفية التعامل معهـا واإلبـاله عنهـا .وقـد مت تقـدم عـدد مـن الـدورات التدريبيـة
منــذ عــام 2009م مــن قبــل مؤسســات الــدعم الــي تعاقــد معهــا اجمللــس ،ومــن مث مــن قبــل املــدارس
املستقلة وفا مطة تطوير معتمدة ،وما يزال اجمللس األعل للتعليم يسع لتقدم أفضل التدابري.
 -354كمــا أن سياســة التقــوم الســلوكي للطلبــة املعتمــدة تؤكــد علـ ضــرورة التحلــي بــاألمالق
والقيم السامية ،مثل التسامح واحلفاظ عل أمن وممتلكات املدرسة واالحـرتام والنزاهـة يف التعامـل
دامـل املدرســة ،وهــذه تنــدر ضــمن األهــدا العامــة للمدرســة وبراجمهــا االجتماعيــة واألمالقيــة.
وتضمن السياسة ضمن بنودها ،احلقوق والواجبات املعـززة للسـلو اإلجيـاي للمعلمـن والطلبـة،
والــي تشــمل ضــمن الواجبــات االمتنــا عــن اســتخدام األلفــاظ الفظــة أو غــري الالئقــة ،واح ـرتام
الطلبة ،واالمتنا عن إهانتهم وجترحيهم ،واحملافظة عل اجلو الرتبوي السليم واملفيد دامل الصف
ويف كل األوقات ،هذا بالنسبة للمعلمن ،أمـا أوليـاء األمـور فقـد نصـ السياسـة ضـمن واجباهتـا
حث األبناء عل االلتزام باالنضباط السـلوكي وعـدم التصـر بصـورة غـري الئقـة يف املدرسـة .أمـا
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بالنسبة للطلبة ،فقد نص السياسة ضمن واجباهتم عل عدم تشاجر الطلبة مع زمالئهم وعـدم
االعتداء عل اآلمرين وجتن ما ينايف اخللا النبيل.
 -355وضــمن قواعــد الســلو نص ـ تل ـ السياســة عل ـ جمموعــة مــن األمــور املمنوعــة ومنهــا
التلفظ بكلمات نابيـة أو غـري أمالقيـة ،وحيـازة األسـلحة أو أيـة مـواد حـادة ،واالعتـداء اجلسـدي
عل اآلمرين ،وممارسة العنف ضد الطلبة اآلمرين.
 -356كمــا نص ـ عل ـ جمموعــة مــن اإلجـراءات الوقائيــة والتأديبيــة ،وتعزيــز الســلو اإلجيــاي،
وض ـواب ملزمــة للمــوتفن مينــع فيهــا منع ـا بات ـا اســتخدام أي نــو مــن اإليــذاء البــدين كنــو مــن
العقاب ،وكذل االمتنا التام عن استخدام األلفاظ النابية.
 -357ووفقـا لسياســة تقــوم الســلو فــإن فصــل الطلبــة أو شــطبهم حمــدود جــدا لقيــام السياســة
عل ـ التوجي ـ واإلرشــاد اإلجيــاي ،مــع احلــرص عل ـ بقــاء الطال ـ يف التعلــيم النظــامي وحمدوديــة
عمليات الفصل أو الشط  .كما أن احلاالت الي يتم شطبها من التعليم العام حتول إىل التعليم
املوازي (املسائي واملنازل) ،وذل يف حاالت مثل العمل أو الزوا .
 -358وهنا تواصل بن املدارس واجلهات املختصـة يف اإلمطـار عـن احلـاالت الختـاذ اإلجـراء
املناس  ،إذ إن هنا مذكرة تفاهم مع املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة يف ما يتعلا بالطلبة
الذين لديهم إشكاليات اجتماعية .وقد بل عدد احلاالت الواردة حالتن لكل مكت .
[أ ]9الل ا ي فالب ا ج الخ صة لعز ز فترجيا اللع فا ال فلي لي او و ال لعرقة للعريم:
 -359تسع دولة قطر سعي ا حثيث ا إىل حتقيا التنمية الشاملة يف كافة ميادين احلياة ،مـن أجـل
ذل تبذل جهودا وطنية إلرساء البنية األساسية لكافـة مرافـا احليـاة علـ أرض الدولـة ،مسـتعينة
يف ذل ـ ـ ب ــاخلربات العاملي ــة املتمي ــزة ،والتج ــارب الرائ ــدة يف ه ــذا اجمل ــال .كم ــا تس ــع إىل تنمي ــة
الطاقات البشرية والي متثل أهم مصادر التنميـة ،وذلـ مـن مـالل تطـوير املعـار والعلـوم وهتيئـة
البيئة العلمية الرتبوية املالئمة لتحقيا هذه األهدا .
 -360وال ش ـ ـ أ ،ن التعـ ــاون مـ ــع اجملتمـ ــع الـ ــدويل واملتمثـ ــل يف املنظمـ ــات والوكـ ــاالت الدوليـ ــة
املتخصص ــة ،ميث ــل أح ــد الرواف ــد اهلام ــة ل ــدعم وتط ــوير وتنفي ــذ السياس ــة الوطني ــة للتعل ــيم ،وال ــي
تض ــمنتها رؤي ــة قط ــر الوطني ــة  ،2030ال ــي أك ــدت يف ركي ــزة التنمي ــة البشـ ـرية (التعل ــيم والص ــحة
والعمل) عل تعزيز وتشجيع التعاون الدويل يف جمال التعليم.
 -361ومتثــل عضــوية دولــة قطــر يف املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوكــاالت املتخصصــة رافــدا
هاما لكل املعار اجلديدة ،ومصدرا متج ،ددا لتحقيا التنمية البشرية املستدامة.

 -362كمــا أن عضــوية الدولــة يف املنظمــات العاملــة يف جمــاالت الرتبيــة والثقافــة والعلــوم بصــفة
ماصــة مثــل اليونســكو ووكاالهتــا املتخصصــة ،واملنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم واملنظمــة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافـة ومكتـ الرتبيـة العـري لـدول اخللـي  ،قـد سـامه إىل ح ٍـد بعيـد
يف تطوير وحتديث اسرتاتيجيات ومط ونظم التعليم يف دولة قطر ،وذل عل النحو اآلي:
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-

تشــار دولــة قطــر اآلن يف مطــة تطــوير التعلــيم يف الــوطن العــري ،والــي تتبناهــا
املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم بنــاءا علـ توصــية مــن مـؤمتر القمــة العــري،
واجلامعة العربية.

-

ت ــزود ه ــذه املنظم ــات ال ــوزارات واملؤسس ــات املعني ــة بالرتبي ــة والتعل ــيم يف الدول ــة
املتخصصـ ـ ــن لتقـ ـ ــدم املشـ ـ ــورة الفنيـ ـ ــة لتل ـ ـ ـ الـ ـ ــوزارات
باملستشـ ـ ــارين واخل ـ ـ ـرباء و ،
املؤسسات ،واإلشرا عل مشروعات هذه املنظمات بالدولة.
و ،

-

-

تق ــوم ه ــذه املنظم ــات بتنفي ـ ـذ ب ـ ـرام رائ ــدة يف جم ــاالت البيئ ــة ومي ــادين التعل ــيم
للجميع وحمو األميـة وصـون الـرتاث العـاملي ،ومحايـة اإلبـدا الفكـري يف كثـري مـن
مؤسسات الدولة ،ماصة اجملاالت الرتبوية والثقافية والعلمية.
،

تــنظ،م هــذه املنظ،م ــات العديــد مــن الفعالي ــات العلميــة والرتبويــة م ــن أجــل تنمي ــة
امل ــوارد البش ـ ـرية ،فتعق ــد ال ــدورات التدريبي ــة ،وور العم ــل ،وحلق ــات البح ــث،
والن ــدوات ،واللج ــان االستش ــارية ،وال ــي يُــدع إليه ــا الكث ــري م ــن كـ ـوادر الرتبي ــة
والتعليم والفكر يف الدولة.

-

تُع ــد ه ــذه املنظ،م ــات بي ــوت م ــربة عاملي ــة كب ــرية ،فه ــي تض ــم أفض ــل العق ــول يف
جمــاالت الرتبيــة والعلــوم والثقافــة واالت،صــال .كمــا تضــم وثائقهــا أعظــم التجــارب
الرائدة وأحدث الدراسـات امليدانيـة والعلميـة ،وميكـن لـوزارات ومؤسسـات الدولـة
العاملة يف جماالت التعليم االستفادة منها.

-

تعقــد هــذه املنظمــات العديــد مــن امل ـؤمترات الدوليــة واإلقليميــة والــي يُشــار فيهــا
ال ــوزراء واملس ــؤولون يف املؤسس ــات الرتبوي ــة بالدول ــة .وحتظـ ـ القـ ـرارات والتوص ــيات
الصــادرة عــن هــذه امل ـؤمترات بتأييــد رمســي مــن كافــة الــدول األعضــاء ،وهــي بــذل
تساهم يف وضع االسرتاتيجيات وحتديد األولويات ومط العمل الالزمة للتنفيذ.

-

تضع هذه املنظمات العديـد مـن األدوات التشـريعية والتنفيذيـة الدوليـة واإلقليميـة
يف صــورة معاهــدات واتفاقيــات دوليــة وبروتوكــوالت تكفــل حتقيــا التعــاون الــدويل
يف كافــة جمــاالت احليــاة .كمــا تســاعد املؤسســات الرتبويــة يف الدولــة علـ اإلفــادة
من نتا التقـدم العلمـي يف كافـة جوانـ املعرفـة ،واحلفـاظ علـ الـرتاث والثـروات
البشرية والطبيعية.

-

تقــيم هــذه املنظمــات شــبكات إقليميــة وعامليــة يف ميــادين امتصاصــها؛ لتحقيــا
التعاون بن كافة الدول األعضاء وتبادل اخلربات والتجـارب ،األمـر الـذي يكـون
ل املردود اإلجياي عل مسرية التعليم يف الدولة.
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-

متثل هذه املنظمـات منـربا ومنتـدى عامليـ ا يكفـل للـدول األعضـاء عـرض قضـاياها
ورؤيته ــا الرتبوي ــة أم ــام الـ ـرأي الع ــام الع ــاملي ،ويق ــدم ص ــورة للع ــامل أمج ــع للنهض ــة
الرتبوية الي تشهدها دولة قطر.

-

تتــيح بعــض هــذه املنظمــات الفرصــة لشــباب دولــة قطــر مــن اجلنســن املشــاركة يف
العدي ــد م ــن الفعالي ــات الش ــبابية العاملي ــة ،وحتقي ــا ه ــد إنس ــاين ه ــو التق ــارب
واحل ـوار بــن الثقافــات واالنــدما يف األســرة العامليــة .وقــد شــار وفــد طــالي يف
لقــاء شــباي مبدينــة نيويــور يف متوز/يوليــو املاضــي 2011م حت ـ إش ـرا هيئــة
األمم املتحدة.

 -363كمـ ــا مت إب ـ ـرام جمموعـ ــة مـ ــن االتفاقيـ ــات ومـ ــذكرات التفـ ــاهم والربوتوكـ ــوالت ،الـ ــي بل ـ ـ
عددها ( )9مع تسع دول يف الفرتة من  2009إىل  2012وتضمن تل االتفاقيـات جمـاالت
تربوية متنوعة.
[ب] أه ا اللعريم (ال دة )29

لي لك نوعية اللعريم

[ب ]1الل ا ي فالب ا ج الخ صة ز دة تحسيد ودة اللعريم لي ال ا س الع ة:
 -364مت وض ــع اسـ ـرتاتيجية وطني ــة للتعل ــيم والت ــدري وتش ــمل التعل ــيم الع ــام ب ــدءا م ــن ري ــاض
األطف ــال وانته ــاءا بالص ــف الث ــاين عش ــر ،ومتت ــد لتش ــمل التعل ــيم الع ــايل والت ــدري امله ــين والتق ــين،
والتدري للعاملن يف اجملال الرتبوي .،وقـد تضـمن هـذه االسـرتاتيجية  21نتيجـة ،اهلـد منهـا
حتسن وجتويد التعليم العام والعايل والتدري  ،بل إن هنا نتائ حمددة للتجويـد والتحسـن ومهـا
النتيجتان  7و 8للوصول الشامل لتعليم عايل اجلودة ،وتوفري تعليم عايل اجلودة بشكل ثاب .
 -365وتضمن النتيجتان املخرجات التالية:
-

مطة بنية حتتية لضمان القدرة عل استيعاب مجيع األطفال.

-

إلزامية التعليم يف مرحلة الروضة واملرحلة الثانوية.

-

استخدام منها وطين حمدث يف مجيع املراحل التعليمية من الروضـة حـى املرحلـة
الثانوية.

 -366وتضمن اجمللس األعل للتعليم العمل عل :
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-

االس ــتخدام الفع ــال للتكنولوجي ــا يف العملي ــة التعليمي ــة وت ــتم املتابع ــة يف ك ــل ع ــام
دراسي للتأكد من توفر التكنولوجيا واستخدامها بصورة أكثـر فاعليـة ،سـواءا مـن
مالل الصفو أو عرب الواجبات اإللكرتونية وغريها،

-

تنمية الشراكة بن القطاعن العام واخلاص لدعم االستخدام األمثـل للتكنولوجيـا
وتشجيع البحث العلمي واالبتكار لدى الطلبة،
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-

دعم التطوير املهـين للمعلمـن مـن أجـل تـوفري طـرق فعالـة إلدارة التكنولوجيـا يف
املدارس واحلفاظ عل استمراريتها،

-

تقــدم دعــم تــدريي للقيــادات العليــا والوســط للطرائــا املثلـ املســامهة يف حتســن
جودة التعليم والتعلم،

-

تفعيل األنشطة املدرسية،

-

املشاركة يف املسابقات احمللية والدولية.

 -367إضافة إىل ما سبا ،فإن اجمللس األعل للتعلـيم يعمـل علـ تـوفري هـذا النـو مـن التعلـيم
من مالل املدارس املتميزة ،وهي مدارس مت استقطاهبا باعتبارها متثل جودة يف التعليم.
 -368كمــا مت البــدء يف ب ـرام االعتمــاد املدرســي الــوطين احمللــي يف مجيــع املــدارس إضــافة إىل
االعتمادات الدولية ،والي تسع إىل تعزيز جـودة التعلـيم يف املـدارس واسـتمرارية التطـوير لضـمان
تعليم جيد يف كافة املدارس عل أرض دولة قطر.
 -369ومت أيضا تطوير أسالي التعليم املتبعة يف املدارس من مالل:
-

ت ــوفري األجه ــزة واملع ــدات احلديث ــة مث ــل الس ــبورة الذكي ــة ،أجه ــزة احلاسـ ـ اآليل
واملختربات.

-

توفري برام داعمة مثل :احلقيبة اإللكرتونية يف املدارس.

-

دعم املمارسات اجليدة يف التعليم.

-

توفري اجمللس األعل للتعليم وغريه لربام التطوير املهين احمللي واخلارجي يف مجيع
اجملـ ــاالت باإلضـ ــافة إىل الـ ــور يف معـ ــايري املنـ ــاه ومجيـ ــع اجلوان ـ ـ اخلاصـ ــة يف
املدارس من.

-

توفري مصادر تعلم حديثة ومطورة ورقية وإلكرتونية.

-

دمـ االســتخدام اإللكــرتوين ضــمن الــتعلم مــن مــالل عــدة بـرام وأنظمــة مثــل
نظام اإلدارة املدرسية ،نظام التعلم املدرسي وغريهم.

-

تطـ ــوير مصـ ــادر الـ ــتعلم بإعـ ــداد كت ـ ـ دراسـ ــية وطنيـ ــة موحـ ــدة جلميـ ــع املـ ــدارس
احلكوميــة ،كمــا مت تطــوير الل ـوائح واألنظمــة اإلداريــة يف املــدارس ،حيــث حــرص
اجمللس األعل للتعليم عل تطوير اللوائح واألنظمة وفا املصلحة العامة.

 -370ويف إطــار تعزيــز الشـراكة مــع مؤسســات اجملتمــع يف جمــال جــودة التعلــيم ،فقــد قــام املركــز
الثقايف للطفولة باستحداث بعض الربام والفعاليات الداعمة لذل  ،ومنها برام القراءة اجلاذبـة
والــذي يطبــا عل ـ املــدارس االبتدائيــة ويهــد إىل تنميــة االجتاهــات حنــو القـراءة بــاللغتن العربيــة
واإلجنليزيـ ــة .كمـ ــا عقـ ــد املركـ ــز جمموعـ ــة مـ ــن الـ ــور التدريبيـ ــة الداعمـ ــة ملهـ ــارات التفكـ ــري وحـ ــل
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املش ــكالت ،ومل ــدري القـ ـراءة ،ومت تنظ ــيم جمموع ــة م ــن املس ــابقات مث ــل "دوري امله ــن واأللع ــاب
الشعبية" ،و"اخلطي الواعد" ،و"اصنع لعبت بنفس " و"أحالم األجيال" و"دربيل".
 -371وضمن احلملة الوطنية للتشجيع عل القراءة  2012-2009قام املركز الثقايف للطفولـة
بتنفيذ اآلي:
-

إطالق املشرو الوطين لتنمية القراءة برعاية مسو الشيخة حصة بن محد والذي
اســتمر ملــدة  3ســنوات نفــذ مالهلــا جمموعــة مــن الفعاليــات وال ـربام واملشــاريع
والبحوث الي تشجع األطفال عل القراءة منها عل سبيل املثال ال احلصر:

-

ث ــالث دراس ــات مس ــحية تتعل ــا باجتاه ــات األطف ــال حن ــو القـ ـراءة يف دول ــة قط ــر
وطبق ـ عل ـ  10مــدارس ابتدائيــة مــن اجلنســن .ودراســتان واحــدة اســتطالعية
واألمرى جتريبية حول القـراءة اجلاذبـة للطفـل مـن مـالل مـنه جتـريي طبـا علـ
 6مدارس ابتدائية من اجلنسن.

-

سلســلة "مــدربو القـراءة" والــي تضــمن  6دورات لفئــة املـربن وأوليــاء األمــور يف
جمال كيفية تشجيع الطفل عل القراءة.

-

تنظــيم عــدد مــن املســابقات كالكتــاب البشــري وكتــاب الغــد وقصــي مــن صــوري
والي من مالهلا مت نشر عدد من القصص ألفها األطفال.

-

تنظيم عدد من الدورات التدريبية املطبقة علـ األطفـال والـي اسـتفاد منهـا أكثـر
من  1200طفل وطفلة.

-

مشرو املكتبة املتنقلة ألوان والي هتد لتحفيز األطفال وتشجيعهم عل ارتياد
املكتب ــات م ــن م ــالل مل ــا بيئ ــة جاذب ــة ومش ــجعة للق ـراءة وتص ــل إىل األطف ــال
حيثما كانوا.

-

افتتا مكتبـة يف جممـع فيالجيـو (مكتبـي) لبيـع كتـ األطفـال وتتضـمن جمموعـة
من األنشطة التفاعلية الي تشجع الطفل عل القراءة.

-

إصدار  7أعداد من نشرة "أريده مثقف ا" يف جمال القراءة والكتابة.

 -372كمــا نظــم املركــز الثقــايف للطفولــة يف مــايو  2013بالتعــاون مــع برنــام "يوســي مــاس -
قطــر" البطولــة الوطنيــة األوىل للحســاب الــذهين الــي تعــد األوىل مــن نوعهــا عل ـ مســتوى الدولــة
وتعــى بثقاف ــة الطفولــة يف املق ــام األول ،وهتــد إىل تفعي ــل طاقــاهتم العقلي ــة والعمــل عل ـ تنمي ــة
قدراهتم وإبداعاهتم ومواهبهم لتتميز وتصقل وتكون عـامال مهمـا يرتقـي مبسـتوى اإلبـدا  ،ويطـور
املالحظة واالستما  ،ويعزز الثقة يف النفس مـن مـالل بنـاء أسـاس متـن يف التحصـيل األكـادميي
يس ــهم يف بن ــاء شخص ــية الطف ــل وجعله ــا شخص ــية متوازن ــة مبدع ــة طموح ــة .وش ــهدت البطول ــة
مشــاركة أكثــر مــن  260طالبــا وطالب ــة هتــد لتشــكيل فريــا دول ــة قطــر مــن الطــالب املمي ـزين
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للمشاركة يف النسخة التاسعة عشرة من املسابقة الدولية للحساب الذهين والـي سـتقام يف ماليزيـا
يف هنايــة عــام  ،2013والــي تقــام ســنويا مبشــاركة  3000طال ـ ميثلــون أكثــر مــن مخســن دولــة
عرب العامل.
[ب ]2الل ا ي فالب ا ج الخ صة ز دة تحسيد ودة اللعريم لي ال ا س الخ صة:
 -373حرص ا من اجمللـس األعلـ للتعلـيم علـ جـودة التعلـيم باملـدارس اخلاصـة واإلشـرا عليـ
ومنح الرتاميص للمدارس اخلاصة ،فقد مت وضع جمموعة من الضواب واالشرتاطات ومنها:
-

معايري واشرتاطات املباين املدرسية وهي ملزمة جلميع املدارس اجلديدة والقائمة

-

إصدار دليل األمن والسالمة (إدارة األمن والسالمة)،

-

ضب سياسة الرسوم الدراسية واإلضـافية يف املـدارس ،وريـاض األطفـال ،وتقنيـن
الزيادات مبا يتناس مع القيمة املدفوعة واخلدمة التعليمية املقدمة،

-

اإلش ـرا العــام عل ـ اجلان ـ القــانوين والرتامــيص واجلان ـ األكــادميي والتحقــا
من مدى التزام تل املدارس بالسياسات املطبقة باجمللس،

-

اعتماد مكت معايري املناه للخط التعليمية للمدارس ورياض األطفال اخلاصة،

-

إلزاميــة التقيــد بالســلم التعليمــي يف مجيــع املــدارس ،وسياســة القبــول والتســجيل،
وسياسة الضب السلوكي،

-

متابعـ ــة آليـ ــة التسـ ــجيل اإللكـ ــرتوين للطلبـ ــة بنظـ ــام اإلدارة املدرسـ ــية يف املـ ــدارس
والرياض اخلاصة،

-

إلزاميـة تطبيـا املـواد الـثالث (العلـوم الشـرعية ـ واللغـة العربيـة ـ والتـاريخ القطـري)
للمدارس الدولية ،والتاريخ القطري مبدارس اجلاليات،

-

حــث املــدارس عل ـ احلصــول عل ـ االعتمــاد املدرســي الــوطين أو الــدويل ضــمانا
جلودة التعليم باملدارس اخلاصة.

[ب ]3الل ا ي فالب ا ج الخ صة ز دة تحسيد ودة اللعريم الع لي:
 -374يف مــا يتعلــا بالتوصــية اخلاصــة مبزيــد مــن املعلومــات حــول التعلــيم العــايل وتطــويره وجعلـ
متاح ـ ـا للجمي ــع ،فق ــد مت تأس ــيس كلي ــة اجملتم ــع بدول ــة قط ــر يف م ــايو 2010م .وتق ــدم الكلي ــة
مدمات للطلبة يف ثالثة جماالت رئيسية )1( :شهادات دبلوم يف اآلداب والعلوم )2( ،وشـهادة
دبل ــوم يف العل ــوم التطبيقي ــة )3( ،وش ــهادات دورات الت ــدري والتط ــوير الشخص ــي .ويبلـ ـ ع ــدد
الطلبة املسجلن هبا بدوام كامـل  900طالبـ ا وطالبـة .وقـد مت إنشـاؤها السـتقبال الطلبـة الـذين مل
يلتحق ـوا جبامع ــة قط ــر أو جامع ــات املدين ــة التعليمي ــة ،وبإمك ــان مرجييه ــا بع ــد إهن ــاء الدراس ــة هب ــا
االلتحاق بسوق العمل أو استكمال دراستهم يف جامعة قطر أو أية جامعة أمرى.
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 -375ويف إطار حرص جامعـة قطـر علـ تطـوير وجتويـد أدائهـا ،سـع للحصـول علـ العديـد
م ــن االعتم ــادات األكادميي ــة .فق ــد حص ــل كلي ــة اإلدارة واالقتص ــاد علـ ـ االعتم ــاد األك ــادميي
الكامـ ــل لرباجمهـ ــا ملـ ــرحلي البكـ ــالوريوس واملاجسـ ــتري مـ ــن رابطـ ــة تطـ ــوير كليـ ــة اإلدارة واالقتصـ ــاد
( )AACSBيف الفصل األول من العـام األكـادميي 2009م .ويف شـباط/فرباير 2009م حصـل
ب ـرام الصــيدلة جبامعــة قطــر عل ـ ق ـرار اعتمادهــا ملــدة  3ســنوات اعتبــارا مــن كــانون الثاين/ينــاير
 2009حـ ــى كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب 2012م مـ ــن اجمللـ ــس الكنـ ــدي العتمـ ــاد ب ـ ـرام الصـ ــيدلة
( .)CCAPPكـذل حصــل كليـة اهلندســة جبميـع براجمهــا علـ مســتوى درجـة البكــالوريوس علـ
االعتماد األكادميي من اهليئة املسؤولة عـن االعتمـاد اخلـاص للـربام التعليميـة يف العلـوم التطبيقيـة
واحلاسوب واهلندسة والتكنولوجيا يف الواليات املتحدة األمريكية ( )ABETيف 2011م .وحصـل
قســم اللغــة اإلجنليزيــة بوحــدة الربنــام التأسيســي بتــاريخ  10نيســان/أبريل 2010م علـ اعتمــاد
أكادميي ملدة  5سنوات من قبـل هيئـة اعتمـاد بـرام اللغـة اإلجنليزيـة ( ،)CEAوهـي هيئـة أمريكيـة
متخصصة يف اعتماد برام ومؤسسات اللغة اإلجنليزية عل مستوى العامل.
 -376كما اختذت اجلامعة جمموعة التدابري اهلادفة لتطوير أدائها ومنها ما يلي:
 -1إعـ ــداد اخلطـ ــة االس ـ ـرتاتيجية للجامعـ ــة الـ ــي تضـ ــمن جمموعـ ــة مـ ــن األهـ ــدا
ومؤش ـ ـرات األداء املس ــتهدفة م ــالل الف ــرتة م ــن  2010إىل 2013م ،ووض ــع اخلط ــة موض ــع
التطبيا.
-2

إنشاء مبى جديد وجمهز بأحدث مصادر التعلم ملكتبة اجلامعة.

-3

إنشاء جممع متكامل للبحوث العلمية والتخصصية.

 -4املشاركة املتزايدة يف برنام البحوث الوطنية الذي تنظم مؤسسة قطـر للعلـوم،
وفوز أساتذة وطلبة من جامعة قطر مبئات املشاريع البحثية.
 -5تطــوير القطاعــات اخلدميــة املســاندة للطلبــة مثــل اإلرشــاد األكــادميي ،التطــوير
املهين ،اإلرشاد النفسي ،التعلم املر،كز ،اخلدمات الغذائية ،وغريها.
-6

شراء سفينة للبحوث العلمية التطبيقية يف جمال البحار وتشغيلها.

 -7طــر ب ـرام عل ـ مســتوى البكــالوريوس رئيســة وفرعيــة مثــل :الصــحة العامــة،
الرتمجة ،الفلسفة ،علم النفس ،التعليم الثانوي ،السياسات والتخطي والتنمية.
-8

طر برنام "التميز األكادميي" .HONOR PROGRAM

 -9طــر ماجســتري يف عــدد مــن التخصصــات مثــل :احملاســبة ،اهلندســة ،دراســات
اخللي  ،العلوم البيئية ،اللغة العربية ،العلوم الطبية احليوية ،علوم القرآن والتفسري ،والفق وأصول .
 -10طر برام عل مستوى الدكتوراه يف ختصصات كلية اهلندسة.
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 -11تركي ـ النســخ املطــورة مــن ب ـرام احلاســوب للعمليــات الداعمــة مثــل أوراكــل،
وبانر ،وملينيوم ،هبد التوسع يف اخلدمات ورفع كفاءة األداء.
 -12تطبيا منهجية الفاعلية املؤسسية.
 -13تطبيا منهجية التقييم املمنه للربام األكادميية.
 -14تطبيا منهجية التقييم املمنه للوحدات غري األكادميية.
 -15زيادة روات اهليئة التدريسية وبعض البدالت.
 -16إعداد عدد من السياسات واإلجراءات األكادميية وغري األكادميية.
 -17إنشاء مركز حبثي للسالمة املرورية.
 -18تشكيل جملس ممثلي الطلبة.
 -19تشكيل جملس مرجيي اجلامعة.
 -377وقـ ــد حقـ ــا التعلـ ــيم العـ ــايل قفـ ــزة كبـ ــرية يف مبـ ــدأ تكـ ــافؤ الفـ ــرص يف البعثـ ــات الدراسـ ــية
اخلارجيــة ،حيــث تشــري اإلحصــائية املرفقــة إىل منــو يف أعــداد الطالبــات القطريــات مــالل الســنوات
األمــرية للدراســة باخلــار بنس ـ كبــرية ،حيــث معــدالت منــو أعــداد الطالبــات القطريــات كان ـ
أعل ـ مــن معــدالت منــو الطــالب الــذكور ،كمــا تضــاعف نســبة القطريــات املبتعثــات للخــار .
وترجع نسبة التزايد إىل عدة عوامل منها:
-

النهضة التعليمية والتنموية الي تشهدها الدولة يف السنوات األمرية،

-

االنفتا االقتصادي والسياسي والتعليمي عل اجملتمعات اخلارجية،

-

إطــالق مبــادرات االرتقــاء بــالتعليم وإنشــاء مشــاريع ومؤسس ـات تعليميــة خمتلفــة
باإلضافة إىل مذكرات التفاهم مع العديد من اجلامعات باخلار ،

-

زوال بعــض الصــعوبات التعليميــة الــي كان ـ تشــكل عبئ ـا عل ـ الطالبــة القطريــة
وتغيري بعض املفاهيم السائدة يف اجملتمع سلبا وتوجيهها التوجي اإلجياي

-

تشجيع االبتكار والتميز يف التعليم،

-

تذليل العقبات أمام الطالبة القطرية من مـالل وضـع آليـات وضـواب تسـاهم يف
تشــجيع دراســتها باخلــار  ،وح ـوافز حملــرم الطالبــة ،وتســهيل اإلقامــة ملرافــا الطالبــة
القطرية ،من األمور الي سامه بصورة كبـريةٍ يف حتقيـا مبـدأ تكـافؤ الفـرص بـن
اجلنسن.

 -378وعل صعيد آمر ،مت إعداد مطة لإلرشاد األكادميي وبناءا عليها مت توجي تعميم رمسي
لكافة املدارس يف بداية العام الدراسي يتضمن ضرورة االلتزام بكافة التعليمات احمل ،ددة ،مع وضـع
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إعالن يف الصحف احمللية الستقطاب أصحاب الكفاءة الستقطاهبم للعمل كمرشدين أكـادميي،ن
وإعــداد منــاذ عمــل هلــم يف مــا يتعلــا باإلرشــاد اجلــامعي واملهــين وتعميمهــا كــذل علـ مرشــدي
املدارس مع التأكد من استخدامهم الصحيح هلا.
 -379وق ــد طب ــا اإلرش ــاد األك ــادميي للطلب ــة م ــن الص ــف الث ــامن وح ــى الث ــاين عش ــر ،وم ــن
الفعاليــات الــي تنفــذ ســنويا معــرض قطــر الــدويل للجامعــات ،والــذي يه ـد إىل تعريــف الطلبــة
باجلامع ــات املدرج ــة يف ق ـوائم اجملل ــس األعل ـ للتعل ــيم والتح ــدث م ــع مس ــؤوليها ،والتع ــر عل ـ
شروط القبول فيها.
[ج] الل قيف حقوق اإلنس ا فالل ية ال نية
 -380يف مــا يتعلــا بالتــدري والتوعيــة للعــاملن باملــدارس والطلبــة ،فقــد مت اختــاذ جمموعــة مــن
التــدابري الــي تســاهم يف نشــر االتفاقيــة وتوعيــة الطلبــة هبــا يف جمــال حقــوق اإلنســان ،وذل ـ مــن
مــالل برنــام حقــوق اإلنســان للطلبــة واملعلمــن واإلدارات املدرســية ،الــذي بــدأ يف املــدارس يف
آذار/م ـ ــارس  ،2010ويهـ ـ ــد الربنـ ـ ــام إىل تثقيـ ـ ــف الطلبـ ـ ــة يف املراحـ ـ ــل الدراسـ ـ ــية االبتدائيـ ـ ــة
واإلعداديــة ،وحيتــوي عل ـ مســابقات يف الصــحف اليوميــة هتــد إىل التثقيــف والتوعيــة مبجــال
حقوق اإلنسان لدى األطفال .ومشل الربنام ما يلي:
-

تكوين مجاعات حقوق اإلنسان يف املدارس،

-

املدرسن لنشر ثقافة حقوق اإلنسان باملدارس،
إعداد كوادر من ،
ختصيص يوم حلقوق اإلنسان باملدارس،

-

إلقاء حماضرات للطلبة،

-

إعداد برنام زيارات جلماعات حقوق الطلبة لبعض اجلهات احلكومية،

-

تنظيم مسابقات تتعلا حبقوق الطفل.

 -381ويف إطار التعـاون بـن اجمللـس األعلـ للتعلـيم واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ،مت عقـد
جمموعة من الـربام التدريبيـة وور العمـل يف جمـال حقـوق اإلنسـان للطلبـة واملعلمـن واإلداريـن،
وذل هبد تثقيف تل الفئات وحتويل املعرفة حبقوق اإلنسان إىل مهارات عملية ومنها:
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-

دورة تدريبية حول إدمـا حقـوق اإلنسـان يف املنـاه الدراسـية للتعلـيم االبتـدائي
واإلعدادي والثانوي بالتعاون مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،

-

إعداد حقيبة متكاملة من الربام التدريبية حـول إدمـا مفـاهيم حقـوق اإلنسـان
للمراحـل االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويـة مــن قبــل اللجنـة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان
بالتعاون مع اجمللس األعل للتعليم،
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-

دورة تدريبيــة حــول جملــس حقــوق اإلنســان وآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل -
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،

-

ورشــة عمــل حــول حقــوق اإلنســان مــن مــالل احلــا يف التعلــيم مبدرســة دحيــل
النموذجية،

-

ورشة عمل مبدرسة علي بن أي طالـ حـول ماهيـة حقـوق اإلنسـان ومصـائص
حقوق اإلنسان بالتنسيا مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.

 -382ويف إط ــار محلته ــا التوعوي ــة بالتع ــاون م ــع جمموع ــة م ــن امل ــدارس ،قام ـ اللجن ــة الوطني ــة
حلقوق اإلنسان ضمن نشاطها الشامل حلقـوق اإلنسـان باسـتحداث مسـابقة "أعـر حقوقـ ".
وقــد مت تكــرم املــدارس املشــاركة يف املســابقة مبدرســة الوجبــة اإلعداديــة للبنــات ،وبل ـ عــدد تل ـ
املدارس  12مدرسة بواقع  4مدارس يف كـل مرحلـة تعليميـة مناصـفة بـن البنـن والبنـات ،كمـا مت
تكرم الطلبة الفائزين يف املسابقة.
 -383مت إعداد جمموعة من األدلة الي ختدم توتيف حقوق اإلنسان يف التعليم ،ومنها:
-

دليل الرتبية القيمية.

-

دليل الرتبية عل حقوق اإلنسان للمرحلة االبتدائية.

-

دليل الرتبية عل حقوق اإلنسان للمرحلة اإلعدادية.

-

دليل الرتبية عل حقوق اإلنسان للمرحلة الثانوية.

 -384نظمـ ـ اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان بالتع ــاون م ــع مؤسس ــة ماكس ــيماز للت ــدري
واملــدارس املســتقلة برناجمـاَ حتـ عنـوان "حقــي كطفــل" يتنــاول حقــوق الطفــل والتزاماتـ  ،ويتضــمن
جمموعــة مــن ال ـربام التدريبيــة ،وهــذا يف إطــار تفعيــل االتفاقيــة الــي أُبرم ـ بــن اجمللــس األعل ـ
للتعلــيم واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،ويتضــمن الربنــام اجملــاالت :احلقوقيــة ،واالجتماعيــة،
والصــحية ،والنفســية والرتبويــة .ويهــد إىل بنــاء ثقافــة الطفــل وتعريف ـ حبقوق ـ مــن مــالل الــدين
اإلس ــالمي واالتفاقي ــات الدولي ــة ،م ــع الرتكي ــز علـ ـ التعل ــيم األساس ــي ،كالع ــدل واملس ــاواة وع ــدم
التمييز وتقبل اآلمر وإدرا الطفل حلقوق واجبات .
 -385ويف إطار توصية اللجنـة مبواصـلة تضـمن املنـاه الدراسـية تـدريس حقـوق اإلنسـان بصـورة
عامــة وحقــوق الطفــل بصــفة ماصــة ،فــإن املعــايري الوطنيــة للمـواد الدراســية تضـ ،ـمن جمموعــة متنوعــة
من املفاهيم واملبادئ اخلاصة حبقوق اإلنسان ،ويف ما يلي تفعيل ذل يف بعض املواد ومن بينها:
ر دة ع ر ي ن ر هج العررروم اال ل عيررة فحقرروق اإلنس ر ا :يف إطــار الــدور
-1
الرئيسي الذي تقوم معايري العلوم االجتماعية وماصة فر املواطنة يف بناء ثقافة تقوم عل مبادئ
السـالم والعدالــة واحـرتام حقــوق اإلنســان ،تــربز مهمــة مــادة العلــوم االجتماعيــة يف تقــدم املعــار
واملعايري الكفيلة بإرساء القيم العاملية للعدالة واحلرية والكرامة اإلنسانية ،وذل عن طريا:
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-

طر موضوعات ومعايري تعزز مبادئ احرتام حقوق اإلنسان.

-

غرس القيم والتقاليد األصيلة يف النشء مبا يرسخ مبادئ احرتام حقوق اإلنسان.

تناول معايري مناه العلوم االجتماعية موضو حقوق اإلنسان يف فر املواطنـة ويظهـر
ذل يف احملاور التالية:
(أ)

حمور (األفراد واجلماعات)

يطور مهارات االستقصاء واألمالق الفاضلة والتواصل واالحرتام واالعتماد عل الذات
والثق ــة ب ــالنفس والتفك ــر والتكي ــف واالنتم ــاء إىل اجلماع ــات ،ويتع ــر م ــن ماللـ ـ عل ـ حق ــوق
وواجبات اجلماعات.
(ب)

حمور (املواطنة)

-

-

يطور مهارات الطلبة يف التمييز بـن العـدل والظلـم ،ومعرفـة اخلطـأ مـن الصـواب،
واالمتال والتنو  ،ومع بداية املستوى الصـ ،في الثالـث االبتـدائي يتع ،ـر الطلبـة
املؤسسات االجتماعية والسياسية والقانونية.
عل
،
يط ــور يف املرحل ــة اإلعدادي ــة فه ــم الطلب ــة حلق ــوق اإلنس ــان وواجب ــاهتم ويدرس ــون
االمتالف ــات عنـ ــد النـ ــاس ويف األفكـ ــار واجملتمعـ ــات مـ ــن املؤسسـ ــات احملليـ ــة إىل
العاملي ــة واالم ــتال والتن ــو  ،كم ــا ي ــتعلم الطلب ــة ع ــن املؤسس ــات االجتماعي ــة
والسياسية والقانونية واالقتصاد واإلنتا واملنظمات الدولية.

-

يتحمل ــون
فيتعرف ــون يف حم ـ ـور املواطن ــة عل ـ ـ أ ،ن الن ــاس ،
،أم ــا يف املس ــتوى العاش ــر ،
مس ــؤوليات تص ــرفاهتم ض ــمن بيئ ــتهم وأ ،ن حت ـ ،دي بع ــض األوض ــا ق ــد ين ــت عن ـ
حتسن حلقوق اإلنسان بالنسبة لآلمرين .

-2

مادة املواطنة يف املستويات التالية:

املس ــتوى الث ــاين" :واج ــي حن ــو ب ــالدي" يتن ــاول احملافظ ــة علـ ـ امللكي ــة العام ــة واخلاص ــة
واحلقوق والواجبات.
املستوى الثالـث" :اجملتمـع يف بـالدي" يتنـاول املؤسسـات اجملتمعيـة يف بـالدي والـي تعـزز
مبدأ حقوق اإلنسان.
املستوى الرابع :جملس التعاون اخلليجي وحقوق اإلنسان.
املستوى اخلامس :القيم االجتماعية والتعايش اإلنساين والتكافل

االجتماعي.

املس ــتوى الس ــادس :احلض ــارة اإلس ــالمية واحـ ـرتام حق ــوق اإلنس ــان والعوام ــل امل ــؤث،رة يف
تشكيل اهلوية اإلسالمية العربية.
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املستوى السابع :نظام احلكم يف قطر ودراسة بعـض املؤسسـات احلكوميـة ومنهـا اللجنـة
الوطنيــة حلق ــوق اإلنســان ،كم ــا يــدرس وت ــائف األســرة وحق ــوق وواجبــات أفراده ــا وأمهيــة تعزي ــز
مبادئ احرتام حقوق اآلمرين.
املستوى الثامن :دور قطر يف محاية املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان (حقوق الطفل -
حماربة االجتار بالبشر).
املستوى التاسع :االنتماء والوالء والدميقراطية واحلقوق والواجبات.
املستوى العاشر :نظام احلكـم يف قطـر ،واملؤسسـات القانونيـة واملهنيـة ،وحـل املنازعـات،
وأدوار اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسـان ،إضـافة إىل مـواد الدسـتور الـدائم لدولـة قطـر والرتكيـز علـ
مـواد احلقــوق والواجبــات واحـرتام حقــوق اإلنســان ،كمــا يــدرس عالقــات قطــر الدوليــة واملنظمــات
احلقوقية الي تعترب قطر عضوا فيها.
 -386وتويل املدارس اهتماما كبريا بتعزيز مبادئ حقوق اإلنسـان مـن مـالل مشـاركة الطلبـة يف
األنشطة املنهجية والالمنهجيـة ،والـي هتـد إىل توطيـد العالقـة مـا بـن اجملتمـع املدرسـي واجملتمـع
اخلارجي لغرسها يف نفوس الطالب وتعـريفهم باملبـادئ اإلسـالمية الـي تنـادي حبقـوق اإلنسـان يف
مجيع اجملاالت.
[د] الحقوق ال ق لية لألجف ال نل يد إلى الرعوب اوصرية فاوقري ت (ال دة )30
 -387ال يوجــد متييــز بــن الطلبــة يف املــدارس بســب العــرق فكلهــم سواســية ،بــل إن هنــا بعــض
األنشطة يف املدارس تعزز العالقات بن الشعوب والتع ،ـر علـ ثقافاهتـا ولغاهتـا ،ويت،ضـح ذلـ مـن
مــالل تعزيــز املشــاركة يف إقامــة ال ـربام املتنوعــة يف املــدارس ،مبــا يقــوي ويثــري القــيم اإلنســانية مثــل
حتديد احتفاالت ماصة بالشعوب مثل اليوم اخلليجي واليوم اهلندي ،الصيين ،املصري ،وغريها.
 -388كمــا أن املركــز الثقــايف للطفولــة ،بالتعــاون مــع اجمللــس األعلـ للتعلــيم ،قــدم جمموعــة مــن
الـربام والــور التدريبيــة املعــززة للثقافــات األمــرى والداعمـة هلــا ،ومنهــا برنــام شــعوب وثقافــات
واهلــاد إىل التع ـ ،ـر عل ـ الشــعوب والثقاف ــات األم ــرى م ــن مــالل الزي ــارات لل ــدول األم ــرى،
واالحتفال باليوم العاملي للطفل الذي يطر سنوي ا للتوعية بأمهيـة التعـايش مـع اآلمـرين ،والتعـر
عل ثقافات الشعوب األمرى من مالل عروض فنية ومعارض وور تدريبية.
 -389كم ــا نظ ــم املرك ــز جمموع ــة م ــن األنشـ ــطة الرتاثي ــة م ــن أج ــل التعري ــف ب ـ ـرتاث األجـ ــداد
والثقافات املختلفة وربطها باحلاضر ،مع احلرص عل احلفاظ عل أصالتها.
[د] ال احة فالرع فالل ليه فأفق ت الف اغ فاونرطة ال ق لية فالفنية (ال دة )31
 -390حرص اجمللس األعل للتعليم علـ تعزيـز حـا الطالـ يف ممارسـة هواياتـ ومـا ميكنـ مـن
إشبا قدرات بصورة مقننة وفا تنفيذ مطة متكاملة شاملة مسيـ خبطـة األنشـطة الالصـفية وهـي
مغايرة لألنشطة املنفذة أثناء احلصص الدراسية ،حمـددة األهـدا واألزمنـة بوضـو دون اإلمـالل
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بسياســة مطــة األنشــطة الالصــفية املعتمــدة مــن اجمللــس األعل ـ للتعلــيم ،إضــافة إىل متابعــة الت ـزام
املدارس املستقلة بالضواب واإلرشادات اخلاصة باألنشطة الالصفية الصادرة من مكتـ املـدارس
املستقلة دون اإلمالل بزمن التمدرس.
 -391ويـرتب بــذل تنس ـيا بـرام مفيــدة تتناس ـ مــع احتياجــات الطلبــة وتطلعــاهتم يــتم مــن
مالل تنظيم برام مع جهات الدولة ومؤسساهتا ،باإلضافة إىل الزيارات الداملية واخلارجية.
 -392متارس باملراكز الشبابية بالدولة األنشطة اآلتية:
 -1النشاط الرياضي :يشمل ممارسة عدد من األلعاب الرياضية اجلماعية مثل :كرة
القدم ،وكرة السلة ،والكرة الطـائرة ،واأللعـاب الفرديـة مثـل :تـنس الطاولـة ،والبليـاردو ،والكاراتيـة،
والتايكوندو.
 -2النشاط الديين :تقام بـاملراكز دورات لتحفـيظ وجتويـد القـرآن الكـرم ودروس يف
شر وتفسري القرآن واألحاديث النبوية ،وحماضرات ودروس يف العبادات والفق والسرية ،وغريها.
 -3النشـ ـ ــاط الثقـ ـ ــايف :يشـ ـ ــمل نـ ـ ــدوات وحماض ـ ـ ـرات فكريـ ـ ــة ومسـ ـ ــابقات ثقافيـ ـ ــة
ومسابقات وور عمل يف كتابة القصة والشعر.
 -4النشـاط الفـين :ويشـمل (فنـون تشـكيلية ـ مسـر ـ موسـيق وإنشـاد ـ تصـوير
ضوئي) ،باإلضافة إىل االهتمام بالرتاث واحلر الرتاثية.
 -5النشاط العلمـي :يتمثـل النشـاط العلمـي يف املراكـز الشـبابية يف عقـد دورات يف
احلاس ـ اآليل وحماض ـرات وور عمــل علميــة ،كمــا خيــتص النــادي العلمــي القطــري وهــو أحــد
متخصص ــة يف جم ــاالت الكمبي ــوتر واإللكرتوني ــات،
املراك ــز الش ــبابية بالنش ــاط العلم ــي ب ــدورات
،
والفل  ،وامليكانيكا ،وغريها من اجملاالت.
 -6النشـ ـ ــاط االجتمـ ـ ــاعي ونشـ ـ ــاط املعسـ ـ ــكرات :ويشـ ـ ــمل الـ ـ ــرحالت والزيـ ـ ــارات
واملعسكرات ،وبرام مدمة اجملتمع ،واالحتفال باملناسبات الوطنية والدينية.
 -393كم ــا أن امل ــدارس اخلاص ــة هل ــا أنش ــطتها مث ــل تنظ ــيم زي ــارات مارجي ــة علمي ــة وترفيهي ــة
وثقافيـ ــة ،واملسـ ــابقات الثقافيـ ــة والرياضـ ــية والرتفيهيـ ــة ،مـ ــع مراعـ ــاة االش ـ ـرتاطات اخلاصـ ــة بـ ــاألمن
والسالمة يف منطقة األلعاب اخلاصة للطفل يف املنشأة التعليمية.
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الجزء ال د
ت ا ي الح ة الخ صة
ال ررواد ( 22ف )30ف ررد ( )32إلررى ( 36ف )37الفق ر ات ررد (ب) إلررى (د)
ف( 38ف 39ف)40
[أ] اوجف ر خ ر ج ر ر ان م اوصرررية ( -)1اوجف ر الال ئرروا أف الس ر عوا لرحصررو عرررى
الح ة ال نوحة لال ئيد (ال دة )22

 -394بينم ــا س ــجل جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تش ـ ـرين
األول/أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...املعلومــات املقدمــة يف تقريــر الدولــة الطــر ومــن
الوفد أثناء احلوار ومفادها عدم وجود أطفال الجئن يف الدولة الطر "أعرب اللجنـة مـع ذلـ
عن قلقها" ...إزاء االفتقار إىل تدابري تشـريعية يف هـذا امليـدان" .وأوصـ اللجنـة..." :بـأن تنظـر
الدولـ ــة الطـ ــر يف االنض ـ ـمام إىل ات،فاقيـ ــة عـ ــام  1951املتعل،قـ ــة بوضـ ــع الالجئـ ــن ،وبروتوكوهلـ ــا
لعام  1967واعتماد التشريع الوطين املتعلا باللجوء وإجراءات بشأن اللجوء وفقاا ملعايري اللجـوء
الدوليــة وملبــادئ احلمايــة الدوليــة .وهــي توصــي كــذل بــأن تنظــر الدولــة الطــر يف االنضــمام إىل
ات،فاقي ــة ع ــام  1954املتعلق ــة بوض ــع األش ــخاص ع ــدميي اجلنس ــية وات،فاقي ــة ع ــام  1961املتعلق ــة
خبفض حاالت انعدام اجلنسية" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  58و.)59
 -395متابعــة للمعلومــات املتضــمنة يف التقري ـرين الســابقن لدولــة قطــر ،فــإن اإلرادة السياســية يف
دولة قطر تدعم التوجـ لالنضـمام إىل العديـد مـن االتفاقيـات الدوليـة إميانـاَ بأمهيتهـا يف تعزيـز ومحايـة
حقــوق اإلنســان ،إال أن نقــص الكــادر البشــري والفــين حيــول دون االنضــمام للمزيــد مــن االتفاقيــات
يف الوق الراهن حيث أن انضمام الدولة للعديد من االتفاقيات يف فرتة وجيزة شـكل ضـغطاَ وعبئـاَ
عل اجلهات التشريعية والتنفيذية يف الدولة نظراَ لنقص الكوادر الفنية والبشرية.
 -396كم ــا يؤك ــد ه ــذا التقري ــر عل ـ ح ــرص دول ــة قط ــر عل ـ االهتم ــام بش ــكل كب ــري مبوض ــو
عددا من املبادرات ،وقدم مساعدات مالية
الالجئن يف الدول األمرى ،حيث أطلق الدولة ا
ومعونـ ـ ــات لالجئـ ـ ــن واملتضـ ـ ـ ،ـررين يف كثـ ـ ــري مـ ـ ــن دول العـ ـ ــامل يف اجملـ ـ ــاالت التعليميـ ـ ــة والصـ ـ ــحية
واالجتماعي ــة .وجت ــدر اإلش ــارة هن ــا علـ ـ س ــبيل املث ــال ال احلص ــر ل ــبعض املب ــادرات ال ــي ق ــدمتها
اجلهات املعنية يف الدولة وهي كالتايل:

 -397املســاعدات الــي قــدمتها الق ـوات املســلحة القطريــة إىل اجلهــات اخلارجيــة والــدول أثنــاء
النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية واحلروب وقد توزع بن:

124

-

املساعدات اإلنسانية واملعونات اإلمنائية لعام 2010م يف قارة آسيا ،باكستان.

-

املساعدات اإلنسانية واملعونات اإلمنائية لسنة 2011م يف قارة أفريقيا يف الـدول
اآلتية( :ليبيا  -مصر  -تشاد  -كينيا) ويف قارة آسيا ،باكستان.
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 -398مشرو أيادي اخلري حنو آسيا (روتا):
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-

أطلقـ مؤسســة روتــا وشــركة فودافــون ســنة  2011برنــام يســاعد  180ألــف
طال إندونيسي عل االستفادة من املوارد والبيئة التعليمية احملسنة.

-

سامه مؤسسة روتا ومنظمة العـون اإلسـالمية ببنـاء أكثـر مـن  50مدرسـة غـري
رمسية لالجئن البورمين يف كوكس بازار يف بنغالديش.

-

قام ـ ـ مؤسس ــة روت ــا ببن ــاء وإع ــادة إعم ــار وص ــيانة  97مدرس ــة يف كمبودي ــا،
العراق ،فلسطن ،نيبال ،باكستان ،من ضمنها  25مدرسة مقاومة للفيضـانات
يف النيبال.

-

حيص ــل  30430طالـ ـ يف الع ــامل علـ ـ التعل ــيم يف بيئ ــة آمنـ ـ ومب ــاين مدرس ــية
مقاومة للفيضانات يف سبع دول تعمل فيها روتا.

-

حصل  6000ناز عل التعليم الطارئ يف وادي سوات يف باكستان.

-

مت إسناد  139منحة دراسية لطالب فقراء يف إندونيسيا والنيبال الرتياد مدارس
الثانوية.

-

قام ـ مؤسســة روتــا مــالل  2011-2008يف أفغانســتان مــع مؤسســة اجلبــل
الفــريوزي مبشــرو مبــادرة لــثالث ســنوات تــوفر اخلــدمات التعليميــة للعائــدين مــن
اللج ــوء والن ــازحن واجملتمع ــات ال ــي تع ــين م ــن النزاع ــات يف  3مقاطع ــات ه ــي
موسـ غــازين وكابيســا .يهــد املشــرو إىل إعانــة األطفــال الــذين يعيشــون يف
مناطا ال تتوفر فيها املرافا احلكومية التعليمية.

-

قامـ مؤسســة روتــا مــالل  2008يف إندونيســيا مــع مؤسســة تيتيــان وإىل اآلن
بتمكن وتسـهيل حتصـيل التعلـيم عنـد الطـالب الـذين ينهـون املدرسـة الثانويـة يف
قرية بايات من مالل صندوق قطر تيتيان للمنح الدراسية.

-

قامـ ـ مؤسسـ ـة روت ــا م ــالل  2011-2010ب ــدعم وزارة التعل ــيم م ــن م ــالل
تط ــوير كف ــاءات املدرس ــن يف امل ــدارس االبتدائي ــة والثانوي ــة املتعلق ــة بالشخص ــية
واملهارات االجتماعية وأصول التدريس.

-

قام روتـا مـالل  2010-2009يف العـراق مـع مؤسسـة مريسـي كـورب ببنـاء
مدرسة متوسطة للبنات ومركز شباي.

-

قامـ مؤسسـة روتـا مـالل  2011-2009يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة مـع
منظم ــة اإلغاث ــة اإلس ــالمية العاملي ــة بتحس ــن مس ــتوى حتص ــيل التعل ــيم يف بيئ ــة
تعليمية صحية آمنة للطالب الفلسطيني،ن غزة.
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-

قام ـ مؤسس ــة روت ــا م ــالل  2013-2010م ــع ش ــركاء األعم ــال املس ــتدامة،
ومس ــار ،ومجعي ــة البيئ ــة الس ــورية ،ووزارة الرتبي ــة والتعل ــيم مبب ــادرة التعل ــيم البيئ ــي
لطالب املدارس األساسية والثانوية يف سوريا.

-

قامـ ـ مؤسس ــة روت ــا م ــالل  2010-2009يف باكس ــتان م ــع اهل ــالل األمح ــر
القطــري وعــدة جهــات أمــرى بربنــام التعلــيم الطــارئ للنــازحن يف الــدامل مــن
مــالل جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة .كم ـا قام ـ بتــوفري أثــاث ل ـ  14مدرســة يف نارشــري
عل ـ ــي م ـ ــان ب ـ ــاه ،ب ـ ــاه أزاد ،وكش ـ ــمري .وقام ـ ـ روت ـ ــا أيض ـ ــا بربن ـ ــام التأهي ـ ــل
االجتم ـ ـ ـ ـ ــاعي لألطف ـ ـ ـ ـ ــال الن ـ ـ ـ ـ ــازحن يف مقاطعـ ـ ـ ـ ـ ـ مش ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ ـ ــرب فرونتييـ ـ ـ ـ ـ ـ .
ومــالل  2012-2010قام ـ مؤسســة روتــا بربنــام حتســن مســتوى ونوعيــة
التعليم لألطفال النازحن العائدين إىل مناطقهم بعد الفيضان.

 -399مجعية قطر اخلريية قدم عدة مشاريع تعاون دويل مثل:
( )1تنفيذ مشرو "إزرعها وغري حيـاهتم" ألول مـرة يف كوسـوفا وحتـ شـعار مجعيـة
قط ــر اخلريي ــة يف الف ــرتة م ــن  2012/8-5مت مالهل ــا زراع ــة ع ــدد  10قواق ــع للص ــم يف كوس ــوفا
وبتمويل كامل من مجعية قطر اخلريية .وقـد القـي هـذا املشـرو صـدا كبـريا لـدي اإلعـالم واألطبـاء
املشاركن يف إجراء العمليات وأيضا املواطنن الكوسوفوين.
( )2مش ــرو إغ ــاثي عاج ــل لفائ ــدة التالمي ــذ الن ــازحن م ــن مش ــال م ــايل :ي ــأي ه ــذا
املشرو العاجـل لفائـدة التالميـذ النـازحن مـن الشـمال كمبـادرة مـن مجعيـة قطـر اخلرييـة وشـريكها
احمللــي وبالتعــاون مــع وزارة التعلــيم األساســي ،وذل ـ بعــد تزايــد أعــداد التالميــذ النــازحن بســب
األحــداث الــدائرة بتل ـ املنــاطا وســيطرة املتمــردين واجلماعــات املســلحة والــي أدت إىل إغــالق
املــدارس وهــروب املعلمــن والتالميــذ وأســرهم إىل الــدول اجملــاورة أو يف امل ـدن اجلنوبيــة ملــايل ومنهــا
موبي ،سيغو وبامـاكو الـي سـجل اكـرب عـدد مـن التالميـذ النـازحن حسـ إحصـائيات اإلدارة
الوطنية للتعليم بالعاصمة والي بل إىل  5354باإلضافة إىل  450أستاذ.
 -400يف سبيل تعزيـز التعـاون الـدويل ملكافحـة االجتـار بالبشـر ،تبنـ دولـة قطـر املبـادرة العربيـة
لبناء القـدرات الوطنيـة بالـدول العربيـة لتسـهم يف اجلهـود الدوليـة ملكافحـة تلـ الظـاهرة .والتزمـ
حكومة دولة قطر بكافة تكاليف املبادرة ،والبال قدرها ( 6مالين دوالر أمريكي).
 -401وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املبادرة يـتم تنفيـذها بالشـراكة بـن املؤسسـة القطريـة ملكافحـة
االجتــار بالبشــر واملكت ـ املعــين باملخــدرات واجلرميــة التــابع لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة
وهتــد هــذه املبــادرة إىل بنــاء القــدرات الوطنيــة للقيــادات العاملــة يف خمتلــف جمــاالت مكافحــة
االجتــار بالبشــر باملنطقــة العربيــة ومــنهم املــوتفن املســؤولن عــن إنفــاذ الق ـوانن يف أجهــزة ونظــم
العدالة اجلنائية ،واملالحقة القضائية ،النيابة العامة ،واهلجرة واجلوازات واملنافذ احلدوديـة ،والتعـاون
الــدويل إدارة العمــل واســتقدام العمالــة وتشــغيلها ومعاجلــة قضــاياها ،واملســؤولن عــن مراكــز ودور
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اإليواء والرعايـة اإلنسـانية لضـحايا االجتـار بالبشـر ودور اإليـواء ،واملسـؤولن يف مؤسسـات اجملتمـع
املــدين ،مبــا فيهــا التعــر عل ـ هويــة الضــحايا ومعاجلــة أوضــاعهم وإعــادهتم ألوطــاهنم أو إعــادة
تأهيلهم وتقدم احلماية والرعاية واملساعدة الالزمة هلم ،وأسالي التحقيـا والتعامـل اإلنسـاين مـع
الض ــحايا ،م ــع مراع ــاة ن ــو اجل ــنس واالحتياج ــات اخلاص ــة للجماع ــات املس ــتهدفة مث ــل :النس ــاء
واألطفال ،أما الفئات املستهدفة يف التدري هي:
-

املسـ ـ ــؤولن والقـ ـ ــادة املعنيـ ـ ــن يف أجهـ ـ ــزة وزارات (العـ ـ ــدل ،العمـ ـ ــل ،الدامليـ ـ ــة،
اخلارجية ،الشؤون االجتماعية ،الشؤون البلدية ،التجارة ،الصحة ،اإلعالم).

-

االجتـار بالبشـر
واضعو القوانن واملسؤولن عـن إنفـاذ قـانون العقوبـات ومكافحـة ،
يف أجهزة القضاء والنيابة العامة املعنية والقضاة واملدعين العامن.

-

قي ـ ــادات م ـ ــن ض ـ ــباط الداملي ـ ــة والش ـ ــرطة واألم ـ ــن واهلج ـ ــرة واجل ـ ـوازات واملناف ـ ــذ
احلدودية واجلمار .

-

قي ـ ــادات إدارات العم ـ ــل والرتام ـ ــيص يف وزارات (العم ـ ــل ،البل ـ ــديات ،التج ـ ــارة
واالقتصاد).

-

القيــادات الرئيســة يف منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف (االحتــادات ،والنقابــات،
واجلمعي ــات املهني ــة واخلريي ــة واإلنس ــانية ،الغ ــر التجاري ــة والص ــناعية ،الش ــركات
الكربى يف القطا اخلاص ،الشركات واملكات اجلالبة واملشغلة للعمالة الوافدة).

-

القي ــادات الرئيس ــة املس ــؤولة ع ــن مراك ــز اخلدم ــة االجتماعي ــة والرعاي ــة اإلنس ــانية
االجتار بالبشر.
ودورها واملؤسسات اإليوائية اخلاصة بضحايا ،

-

القيادات الرئيسة يف وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة.

[أ] اوجف خ ج ر ان م اوصرية ( -)2أجف الع

ال

د

 -402بينم ــا الحظـ ـ جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تشـ ـرين
األول/أكتـوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله أ ،ن "...الدولــة الطــر تســمح بإنشــاء مــدارس ماصــة
تديرها اجلاليات املغرتبة" ،أعرب اللجنة عن قلقهـا "...لكـون أطفـال العمـال املهـاجرين العـاملن
يف القطــا اخل ــاص ق ــد ال تك ــون ل ــديهم دائم ـاا إمكاني ــة االلتح ــاق بامل ــدارس العام،ــة .و...لك ــون
أطفــال العم ــال املهــاجرين أكث ــر عرضــة النتهاك ــات حقــوقهم اإلنس ــانية" .وأوص ـ اللجن ــة تبع ــا
لذل " ...بـأن تكفـل الدولـة الطـر إمكانيـة التحـاق مجيـع األطفـال ،مبـن فـيهم أطفـال العمـال
املهاجرين العاملن يف القطا اخلاص ،باملـدارس العام،ـة .و ...بقيـام الدولـة الطـر بوضـع وتنفيـذ
سياس ــات وممارس ــات تت ــيح محاي ــة ومدم ــة أطف ــال العم ــال امله ــاجرين عل ـ ـ حن ــو أفض ــل ."...
( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  60و.)61
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 -403متابعة للمعلومات املتضمنة يف التقريرين السابقن لدولة قطر ،يؤ،كد هذا التقرير علـ أن
النظام التعليمي يف دولة قطر يفـتح اجملـال جلميـع األطفـال لاللتحـاق بـالتعليم العـام دون قيـود ،إذ
تكفل الدولة التعليم جلميع األطفال علـ أرض دولـة قطـر ،وحيـا جلميـع األطفـال القطـري،ن وغـري
القطـ ـري،ن ال ــذين يعم ــل آب ــاؤهم بالش ــركات ال ــي متلـ ـ الدول ــة  %51منه ــا االلتح ــاق بامل ــدارس
احلكوميـة باجملــان ،أمــا الــذين يعملــون بالقطـا اخلــاص ،فبإمكــاهنم االلتحــاق باملــدارس اخلاصــة أو
احلكومية مقابل دفع رسوم تل املدارس.
 -404حترص وزارة العمل والشؤون االجتماعية ممثلة بإدارة احلمايـة االجتماعيـة علـ أن ميـارس
األطفال (األحداث) سواء كانوا من املوطنن أو املقيمن مع مساعدة املتعثرين دراسيا من مـالل
تــوفري املكــان املناس ـ للدراســة (فصــول دراســية) باإلضــافة إىل تزويــدهم بالوســائل التعليميــة مــع
احلـرص والسـعي علـ إعـادة مـن ختلــف عـن الدراسـة للعــودة ملقاعـد الدراسـة مــرة أمـرى وإحلــاقهم
بالتعليم بصورة طبيعية أثناء إيداعهم يف بعض القضايا.
 -405كمــا تقــدم املؤسســة القطريــة حلمايــة الطفــل وامل ـرأة اخلــدمات التعليميــة لألطفــال بصــورةٍ
عام ـ ٍـة .إذ تس ــع إىل تس ــجيل أبن ــاء املقيم ــن الع ــاملن يف القط ــا اخل ــاص يف امل ــدارس املس ــتقلة
احلكوميــة ويــتم متابعــة ضــمان التحــاق الطفــل يف املــدارس مــع تقليــل الصــعوبات احملتملــة بالتعــاون
مع املسؤولن يف اجمللس واملدارس املعنية.
[ب] اوجف لي النرزاع ت ال سرحة (ال دة )38

( -406مبا يف ذل تنفيذ املالحظات اخلتامية الصادرة عق النظر يف التقرير األويل املقدم من
قبل قطر يف ما يتصـل بـالربوتوكول االمتيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلـا بإشـرا األطفـال يف
النزاع ــات املس ــلحة ،وذل ـ يف تش ـرين األول/أكت ــوبر .(CRC/OPSC/QAT/CO/1) 2007متابع ــة
للمعلومات املتضمنة يف كل من التقريرين السابقن لدولة قطر والتقرير األويل املقدم من قبل دولة
قطر يف ما يتصل بالربوتوكول االمتياري لالتفاقية املتعلا بإشرا األطفـال يف النزاعـات املسـلحة،
وذل يف تشرين األول/أكتوبر ،(CRC/OPSC/QAT/CO/1) 2007
 -407يؤكــد هــذا التقريــر أن،ـ ال يوجــد يف أنظمــة وق ـوانن الق ـوات املســلحة القطريــة مايشــري إىل
اشرتا أفـراد القـوات املسـلحة ممـن مل يبلغـوا سـن  18سـنة يف العمليـات احلربيـة بصـورة مباشـرة أو
غري مباشرة.
 -408كما جتدر اإلشارة إىل اجلهود الي تبذهلا دولة قطر للقانون الدويل اإلنساين بقرار جملس
الوزراء رقم ( )27لسنة  ،2012فقد مت تشكيل جلنة وطنية برئاسة وزارة العدل وعضوية اجلهات
املعنية يف الدولة حكومية وغري حكومية
 -409ويف جمال التوعية والتعريف بالقانون الـدويل اإلنسـاين ونشـره قامـ القـوات املسـلحة مـن
م ــالل تأهي ــل كوادرهـ ــا وتع ـ ـريفهم بالقـ ــانون اإلنس ــاين ال ــدويل ،ومشـ ــاركة الك ـ ـوادر الدبلوماسـ ــية
والعسكرية يف املـؤمترات الدوليـة واإلقليميـة ذات العالقـة بالقـانون اإلنسـاين الـدويل ،وتـدريس مـادة
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الق ــانون اإلنس ــاين ال ــدويل يف مرك ــز الدراس ــات القانوني ــة والقض ــائية ،والكلي ــة العس ــكرية ،ومعاه ــد
التدري  ،وجامعـة قطـر فضـال عـن قيـام اهلـالل األمحـر القطـري بـدور فعـال ونشـ يف سـبيل نشـر
القانون اإلنساين الـدويل ،وتعريـف عامـة اجلمهـور بـ مـن مـالل إقامـة النـدوات واملـؤمترات ،وور
العمل املتنوعة ،وإصدار املطبوعات عل امتال أنواعها.
ـريا لنشــر اتفاقيــات جنيــف
 -410وفضــال عــن ذلـ  ،تــويل القـوات املســلحة القطريــة اهتمامــا كبـ ا
ومالحقها ،وتعمل علـ تـدري منتسـبيها وتلقيـنهم األحكـام اخلاصـة هبـا يف هـذا اجملـال والقـانون
الدويل اإلنساين وقد اتضح ذل باآلي:
إعــداد بعــض الكراســات املتضــمنة ملواضــيع أساســية ذات صــلة بالقــانون الــدويل
(أ )
اإلنساين ،من بينها املبادئ والقواعد األساسـية هلـذا القـانون ،ومحايـة السـكان املـدني،ن واألهـدا
املدني ــة أثن ــاء النزاع ــات املس ــلحة ،وس ــلو املق ــاتلن يف املي ــدان ،ومحاي ــة أس ــرى احل ــرب ،واجلرح ـ
العــاجزين عــن القتــال ،وتقــدم الرعايــة اإلنســانية الالزمــة هلــم ،ومحايــة العــاملن يف اجملــال اإلنســاين
وقواعـد وأحكــام التعامـل مــع األطفــال والنسـاء مــن املـدنين .وقــد مت تعمــيم هـذه الكراســات علـ
القيادات والوحدات العسكرية للتدري والعمل هبا.
(ب) إش ـرا عــدد مــن الضــباط يف دورات تدريبيــة مــار دولــة قطــر يف العديــد مــن
ال ــدول األجنبي ــة والعربي ــة مشل ـ ب ـرام وحماض ـرات مكثف ــة ومتقدم ــة يف مي ــدان حق ــوق اإلنس ــان
والطفل والقانون الدويل اإلنساين ملتخصصن دولين يف هذا اجملال.
( ) املش ــاركة يف الن ــدوات وال ــور احمللي ــة املتعلق ــة باتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل ،حي ــث
شــارك يف ورشــة عمــل "الربوتوكــوالت االمتياريــة امللحقــة باالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل وآليــة
تــأمن املظ ــامل" وال ــي عق ــدت يف الدوح ــة م ــالل  ،2012وال ــي نظمه ــا اجملل ــس األعل ـ لش ــؤون
األس ــرة وجامع ــة ال ــدول العربي ــة ،كم ــا ش ــارك يف ورش ــة العم ــل ال ــي أقامته ــا املؤسس ــة القطري ــة
حلمايــة الطفــل وامل ـرأة مــالل  18 ،17أيلول/س ــبتمرب  2012بعن ـوان "حق ــوق الطفــل مس ــؤولية
متعددة األطرا ".
(د) إدمال مادة قانون النزاعات املسلحة يف الربام الدراسية يف الكلية العسـكرية،
كذل يف الدورات العسكرية الي يشرت فيها العسكريون مبختلف رتبهم.
ومتخصصة تقـوم بتلقـن أحكـام تلـ االتفاقيـات
(هـ) إعداد كوادر عسكرية مدربة
،
للقوات عند احلاجة إليها يف املهمات.
(و) إعداد جمموعة كتـ قانونيـة مشلـ أحكـام االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة ذات
الصلة كمرجع تدريي وتثقيفي ملنتسي القوات املسلحة.
(ز) إعداد مكتبة ماصة بالقـانون الـدويل اإلنسـاين واالتفاقيـات الدوليـة ،يف مديريـة
الشؤون القانونية لغرض الرجو إليها يف كل ما يتعلا بالقانون الدويل اإلنساين.
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[ج] اوجف لي ح الت االسلغال ( -)1االسلغال االقلص د لألجف ،
اوجف (ال دة )31

لي لك ع رل

 -411س ـ ـ ــجل جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تشـ ـ ـ ـرين
األول/أكتوبر  2009واملشار إليها أعاله " ...اجلهود الي تبـذهلا الدولـة الطـر حلظـر اسـتخدام
عمــل األطفــال يف القطــا الرمســي ولكن،هــا تأســف أل ،ن املعلومــات حمــدودة عــن عمــل األطفــال يف
القط ــا غ ــري الرمس ــي ،م ــثالا يف مؤسس ــات األعم ــال األسـ ـرية الص ــغرية" .ووفقـ ـاا للم ــادة  32م ــن
االتفاقيــة ،أوص ـ اللجنــة " ...بــأ ْن تواصــل الدولــة الطــر ،اختــاذ تــدابري فع،الــة حلظــر االســتغالل
االقتصــادي لألطفــال ،وخباصــة يف القطــا غــري الرمســي ،وذل ـ بوضــع ب ـرام ماصــة هتــد إىل
مكافحــة عمــل األطفــال .و ...بــأ ْن تعــزز الدولــة الطــر مفتشــية العمــل بغيــة رصــد مــدى عمــل
األطفــال ،مبــا يف ذل ـ العمــل غــري املــنظم .ويف هــذا الصــدد تشــجع اللجنــة الدولــة الطــر عل ـ
التم ـ ــاس مس ـ ــاعدة فني ـ ــة م ـ ــن منظم ـ ــة العم ـ ــل الدولي ـ ــة وم ـ ــن منظم ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة للطفول ـ ــة
(اليونيسيف)" ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  62و.)63
 -412متابعة للمعلومات املتضمنة يف التقريـرين السـابقن لدولـة قطـر ،جيـدر التـذكري بـأ ،ن قـانون
العمــل احلــايل الصــادر بقــانون رقــم ( )14لســنة  2004وتعديالت ـ قــد رفــع ســن العمــل مــن 15
ســنة إىل  16مــع عــدد مــن الض ـواب والشــروط الواج ـ ات،باعهــا بشــأن عمــل األطفــال ،إذ نــص
املشر يف املادة ( )86من القانون أعاله عل عدم جواز تشغيل من مل يبل السادسة عشـرة مـن
العمر يف أي عمل من األعمال ،وال يسمح ل بـدمول أي مـن أمـاكن العمـل .كمـا نـص املشـر
عل ـ حظ ــر أس ـوأ أش ــكال عمال ــة األطف ــال ص ـراحة يف امل ــادة ( /87الفق ــرة الثالث ــة) م ــن الق ــانون
سالف الذكر ،والي تنص عل عدم جـواز تشـغيل األحـداث يف األعمـال الـي مـن شـأن طبيعتهـا
أو تـرو أدائهـا أن تلحـا الضـرر بصـحة أو بسـالمة أو أمـالق احلـدث ،ويصـدر بتحديـد هـذه
األعمــال ق ـرار م ــن ال ــوزير) .وق ــد ص ــدر ق ـرار وزارة ش ــؤون اخلدم ــة املدني ــة واإلس ــكان رق ــم ()15
لسنة 2005م بشأن باألعمال الي ال جيوز تشغيل األحداث فيها.
 -413كما جرم قـانون العقوبـات الصـادر بقـانون رقـم ( )11لسـنة 2004م وتعديالتـ العمـل
القسري لألطفال وذل يف املادة ( )322مـن البـاب الثـاين املتعلـا بـاجلرائم املاسـة حبريـة اإلنسـان
وحرمت والفصل األول اخلاص باخلطف والقبض والسخرة.
 -414كمــا حــدد قــانون العقوبــات املشــار إلي ـ عقوبــات مشــددة عل ـ مــن يقومــون باســتغالل
األطفال يف أعمال التسول بـأي شـكل مـن األشـكال والسـيما يف البـاب السـابع اخلـاص بـاجلرائم
االجتماعية  -الفصل الثالث جرائم السكر والقمار والتسول يف املادة (.)278
االجتــار بالبشــر رقــم ()15
 -415ويف ســياق متصــل ،جيــدر التــذكري بإصــدار قــانون مكافحــة ،
لســنة 2011م ،وال ــذي نــص عل ـ جرمي ــة اســتغالل األطف ــال يف أعمــال التس ــول أو الس ــخرة أو
االجت ــار بالبش ــر ،وذل ـ ـ مبوج ـ ـ ن ــص امل ــادة ( /2الفق ــرة
اخلدم ــة قس ـ ـرا بع ـ ـ ،دها إح ــدى ج ـ ـرائم ،
األمــرية) ،والــي تــنص علـ أن،ـ "يُعــد مرتكبـا جرميــة االجتــار بالبشــر كــل مــن اســتخدم بــأي صــورة
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شخص ـ ا طبيعي ـ ا أو نقل ـ أو ســلم أو آواه أو اســتقبل أو اســتلم  ،س ـواء يف دامــل الدولــة أم عــرب
حــدودها الوطنيــة ،إذا مت ذل ـ بواســطة اســتعمال القــوة أو العنــف أو التهديــد هبمــا ،أو بواســطة
االمتطا أو االحتيال أو اخلدا  ،أو استغالل السلطة ،أو اسـتغالل حالـة الضـعف أو احلاجـة،
االجتـار
أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبال مالية أو مزايـا مقابـل احلصـول علـ موافقـة شـخص علـ ،
بشــخص آمــر لـ ســيطرة عليـ  ،وذلـ كلـ إذا كانـ هــذه األفعــال بقصــد االســتغالل أيــا كانـ
صوره مبا يف ذل  ...استغالل األطفال  ...أو التسول ،والسخرة أو اخلدمة قسرا ... ،إخل".
 -416وي ــذ ،كر ه ــذا التقري ــر أيض ــا مبقتض ــيات الق ــانون رق ــم ( )4لس ــنة  2009بتنظ ــيم دم ــول
ومرو الوافـدين وإقـامتهم وكفـالتهم .إذ وفـر للطفـل وللبـال الـذي اليـزال يتلقـ تعليمـ مـن أبنـاء
املقيمن احلماية من خماطر االستغالل االقتصادي أو أداء أي عمل يعيا تعليم مـن مـالل نـص
ـرمص لـ مـن الـذكور
املادة ( )16من هذا القـانون ،والـي أجـازت مـنح تـرميص اإلقامـة ألوالد امل ،
الذين مل يكملوا دراستهم حى سن اخلامسة والعشرين ،وكذل بنات غري املتزوجات.
[ج] اوجفر ر ل رري حر ر الت االس ررلغال ( -)2تعر ر جي اوجفر ر
ل خ ات فال ؤثّ ات العقرية (ال دة )33

ررواد غير ر رر ر فعة فاالتجر ر

 -417مل يــرد يف املالحظــات اخلتامي ــة الصــادرة يف  14تش ـرين األول/أكتــوبر  2009واملش ــار
إليهــا أعــاله فقــرة ماصــة مبســألة محايــة األطفــال مــن تعــاطي األطفــال مـواد غــري مشــروعة واالجتــار
باملخدرات واملؤث،رات العقلية.
 -418ومــع ذلـ  ،يــذكر هــذا التقريــر أن معظــم الـربام واملشــاريع ال ـواردة ضــمن ســياق التنميــة
االجتماعيـة والتنميــة البشـرية تشــتمل علـ سلســلة مــن األنشـطة ذات الصــلة بتـوفري نوعيــة صــحية
عاليــة لألطفــال ،وبالعمــل اجلــاد املوج ـ حنــو تغيــري الســلوكيات الضــارة حليــاهتم ،وبتطــوير مهــاراهتم
القياديـة وبغـرس مفـاهيم املواطنـة والدميقراطيـة والشـعور باملسـئولية املدنيـة والشخصـية يف نفوسـهم.
وملتابع ـ ــة التق ـ ــدم احمل ـ ــرز علـ ـ ـ ص ـ ــعيد تغي ـ ــري الس ـ ــلوكيات الض ـ ــارة ،وض ـ ــع اسـ ـ ـرتاتيجية التنمي ـ ــة
الوطنية  2016-2011عل مؤشرات تعى برصد ثالثة أمناط سلوكية مطرة هي:
-

ختفيض عدد مدمين املخدرات دون سن الثامنة عشرة إىل .%1

-

ختفيض عدد املدمنن دون سن الثامنة عشرة إىل .%10

-

ختفـيض عـدد حـاالت سـياقة السـيارات الطائشــة لـدى مـن هـم دون سـن الثامنــة
عشرة من العمر إىل النصف.

 -419وكذل قيام مركـز التأهيـل االجتمـاعي بتشـكيل جلنـة لوضـع الربوتوكـوالت العالجيـة الـي
تتماشـ مــع نوعيــة احلــاالت وتناسـ ثقافــة اجملتمــع حيــث يعتمــد الفريــا العالجــي يف تشــخيص
احلـاالت علـ الـدليل التشخيصـي اإلحصـائي الرابـع ( )DSM-IVيف جمـال اإلدمـان واالضـطرابات
السلوكية أو ما يستجد في حت هذا التصنيف .حيث أعد املركـز برتوكـول عـال املـواد اإلدمانيـة
وبروتك ــول زي ــادة الدافعي ــة .وتض ــمن تل ـ الربوتوك ــوالت ض ـواب وآلي ــات لكاف ــة أن ـوا الع ــال
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والتأهيل ،كالعال الفردي السـلوكي ،والعـال املعـريف والعـال األسـري ،والعـال اجلمـاعي .كمـا
اشتمل عل التأهيل وإعادة التأهيل والوقاية من االنتكاسة ،واملتابعة عن طريـا الرعايـة الالحقـة
إىل جان األنشطة العالجية املختلفة ،وكذل األنشطة التدريبية للمراجعن.
 -420ويف م ــا يتعل ــا بتأهي ــل األطف ــال س ــلوكياَ فق ــد ي ــتم م ــن م ــالل جلس ــات فردي ــة ومجاعي ــة
وتقدم بعض األنشطة يف العال بالعمل ويشرتط حلمايتهم مشـاركة الوالـدين يف العـال أو أحـد
أفراد األسرة باعتبار أن الربوتوكوالت العالجية اخلاصة باملركز ُحتت،م مرافقة ويل األمر أو مـن ينـوب
عن للطفل ومشاركت يف العال .
 -421كما يشري هذا التقرير إىل التدابري املت،بعة يف املؤسسة القطرية حلماية الطفـل واملـرأة يف حـال
اســتقباهلا لطفــل وقــع ضــحية االســتغالل أو العنــف ،ولــوحظ عليـ تعاطيـ إلحــدى املـواد املخــدرة أو
املســكرة إذ يــتم حتويلـ إىل املستشــف لغــرض تلقــي العــال وإبــاله ذويـ ومــن مث حيــال املوضــو إىل
مركز التأهيل االجتماعي "العوين" ،أو إباله اجلهات األمنية مبوضو الطفل حبس األحوال.
 -422ومــن ناحيتهــا ،نظم ـ اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات واملســكرات دورات تدريبيــة
ش ــار فيه ــا  76مش ــاراكا م ــن م ــديري وم ــديرات امل ــدارس املس ــتقلة واألهليـ ـة ،و 700أمص ــائي
اجتمـاعي ونفسـي مـن اجلنسـن ،و 600مطيـ وإمـام مسـجد بـن عـامي  2005و 2011م،
هب ــد ت ــدريبهم علـ ـ التع ــر علـ ـ س ــلو متع ــاطي املخ ــدرات وأس ــباب اإلدم ــان وص ــوال إىل
محايتهم من هذه اآلفة ودعم مسرية مكافحتها.
تمرا منــذ  2005هبــد رفــع
 -423كمــا أن مشــرو التوعيـ الطــالي يف املــدارس مــا يـزال مس ـ ،
الوعي لدى الطالب ،ويشمل املدارس واملعاهد والكليات العسـكرية واملدنيـة واجلامعـات .كمـا مت
التنســيا مــع اجمللــس األعلـ لشــؤون األســرة لتوجيـ رســائل للمـرأة وذلـ ألمهيــة دورهــا يف احلفــاظ
عل األسرة ومتاسكها.
 -424أم ــا يف جم ــال مكافح ــة املخ ــدرات ،فق ــد نظمـ ـ اللجن ــة الوطني ــة ملكافح ــة املخ ــدرات
واملسكرات بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمار يف عام  2010ورشة عمل ملنتسي اإلدارة ،كمـا
أن يعقد سنويا احتفال بـاليوم العـاملي ملكافحـة املخـدرات علـ صـورة معـرض تـوز فيـ املطويـات
وجت ــرى املس ــابقات الثقافي ــة .ون ،ف ــذت اللجن ــة ملتق ـ اجتماعياــا توعوياــا للوقاي ــة م ــن
والبوس ـرتاتُ ،
املخ ،درات ،ويشتمل عل بطولة وقاية لكـرة القـدم للجامعـات ،والـذي أقـيم ألول مـرة يف 2011
مبشاركة عشر جامعات ،وعل هامش كان هنال معرض للتوعية مبخاطر املخدرات ،ومهرجـان
الصيف.
، -425أمــا اإلص ــدارات التوعوي ــة فتق ــوم اللجن ــة بإص ــدار جمل ــة "الوقاي ــة" ،ال ــي تض ــمن تغطي ــة
جهــود وإجنــازات اللجن ــة وكــل مــا خي ــتص بتنفيــذ االس ـرتاتيجية واملش ــرو الــوطين للتوعيــة بأض ـرار
وخماطر املخدرات .كما مت االستفادة من الشاشـات اإللكرتونيـة يف األمـاكن العامـة ،واحلـدائا،
واألندية ،وحافالت النقل العام وشاشات الصرا اآليل للبنو ببث فالشات توعوية.
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 -426كما مت تنظيم ندوات تعريفي حـول آليـ تنفيـذ االسـرتاتيجية الوطنيـة ملكافحـة املخـ ،درات
مبشاركة  56من املختصن باجلهات املعنية بتنفيذ االسرتاتيجية ،وعدة ندوات ومؤمترات ولقاءات
كمـؤمتر "البشــائر" األول ســنة  ،2010وأســبو الثقافـة األمنيــة وأســبو الشــرطة اجملتمعيــة وغريهــا
من أنشطة.
 -427ونف ــذت وزارة الداملي ــة م ــن ناحيته ــا بـ ـرام توعوي ــة إعالمي ــة موجه ــة إىل فئ ــة األطف ــال
متضمنة بيان خماطر املخدرات واملؤثرات العقلية من مالل ما يلي:
-

مراقبة األماكن املشبوهة الي ميكن أن تكون مصدر الرتوي .

-

تكثيف الدوريات حول أماكن جتميع األطفال.

 -428ويف سياق متصل ،عقد مركز التأهيل االجتماعي املـؤمتر اإلقليمـي حـول الـنشء ومطـورة
تعــاطي امل ـواد املركبــة يف  18إىل  19آذار/مــارس  ،2012والــذي مــر بتوصــيات أمه،هــا إعــداد
وتصــميم حقيبــة تثقيفيــة إرشــادية لطــالب املــدارس والعــاملن فيهــا ،وأوليــاء األمــور ،هبــد الوقايــة
والكش ــف املبكـ ــر ع ــن تعـ ــاطي امل ـ ـواد اإلدمانيـ ــة ،وتناول ـ ـ ضـ ــرورة إنت ــا أفـ ــالم توثيقي ــة تتنـ ــاول
مشــكالت اإلدمــان وعرضــها بأســلوب يراعــي ســن الطفــل وإمكانيت ـ  ،فضــال عــن تنفيــذ دراســة
اســتطالعية حــول إدمــان املـواد الطيــارة بــن األطفــال والشــباب ،والــي هتــد للتعـر علـ مــدى
انتشار املواد الطيارة بن األطفال والشباب وصوالا إىل كشف الظرو األسرية والبيئية الي تؤدي
إىل تعاطي املواد الطيارة وأهم العوامل املساعدة عل ذل .
 -429ونف ــذ مرك ــز التأهي ــل االجتم ــاعي بالتع ــاون م ــع اجملل ــس األعلـ ـ للتعل ــيم دراس ــة تع ــاطي
السويكة يف اجملتمع الطالي ،والي هتد إىل التعر عل مدى انتشار تعـاطي السـويكة وصـوالا
إىل حتديد خماطرها املرتتبة عل الصحة اجلسدية والنفسية والتأثري عل الناحية االجتماعية.
 -430باإلضافة إىل العديد من برام التوعوية واألنشطة الي هتد إىل توعية الطالب وأوليـاء
املؤسسـات
األمور ،واألمصـائي،ن االجتمـاعين والنفسـي،ن ،يف القطـا املدرسـي واملراكـز الشـبابية و ،
الدينية من مالل تقدم أربع حماضرات ضمن برناجمي التواصل والتعليم املستمر.
 -431يع ــد ق ــانون األح ــداث القط ــري رق ــم ( )1لس ــنة  1994م ــن ارتك ـ ج ـرائم املخ ــدرات
واملؤثرات العقلية أو القيام خبدمـة مـن يقـوم هبـا وكـذل األعمـال الـي تتصـل بـاجلرائم اجلنسـية مـن
فئــة األحــداث بــأهنم أحــدث معرضــون لالحن ـرا وبالتــايل تقــوم إدارة احلمايــة االجتماعيــة بتأهيــل
وتقوم سلوكهم من مالل أمصائين اجتماعين ونفسين.
 -432ويف ذات الســياق نظم ـ إدارة احلمايــة االجتماعيــة بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة بالش ـراكة
مع مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل ثاين اخلريية وبشراكة بعض مؤسسـات القطـا اخلـاص باحلملـة
الوطنيــة التوعويــة" اإلدمــان" مبفهومـ الواســع ،وشــار يف تلـ املهمــة مــا يزيــد عــن  12.000ألــف
طالـ وطالبــة والــي اســتمرت فعالياهتــا ملــدة تســعة أشــهر مــن مــالل تقــدم الــربام والــور التوعويــة
دامــل املــدارس ومارجهــا ،علمــا بــأن إدارة احلمايــة االجتماعيــة مل تتلق ـ أي حالــة بتهمــة التعــاطي
مالل السنوات األربع املاضية بن فئة األطفال (األحداث).
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 -433وتــنظم اإلدارة احلملــة الوطنيــة التوعويــة دلــين ،بشــكل ســنوي بالش ـراكة مــع وزارة الدامليــة،
وزارة األوقــا والشــؤون اإلســالمية ،اجمللــس األعل ـ للتعلــيم ،والعديــد مــن ممثلــي القطــا اخلــاص،
ويزيد عدد مشاركي طلبة املدارس املشاركن هلذا العام ما يزيد عن  42.000ألف طال وطالبة.
[ج] اوجف لي ح الت االسلغال ( -)3االسلغال الجنسي فاإلس ءة فاالتج (ال دة )34

 -434أعرب ـ ـ ـ ـ جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تش ـ ـ ـ ـرين
األول/أكت ــوبر  2009واملش ــار إليه ــا أع ــاله ع ــن قلقه ــا " ...إزاء حمدودي ــة البيان ــات واملعلوم ــات
املقد،مــة يف تقري ــر الدولــة الط ــر بش ــأن االســتغالل اجلنس ــي لألطف ــال والتحــر اجلنس ــي هب ــم".
وتوصــي اللجنــة بقيــام الدولــة الطــر مبــا يلــي( :أ) تعزيــز التــدابري التش ـريعية املالئمــة بغيــة تنــاول
مســألي التجــاوزات اجلنســية واالســتغالل اجلنســي؛ (ب) ،اختــاذ تــدابري مالئمــة لضــمان املقاضــاة
الفورية ملرتكي اجلرائم اجلنسـية ضـد األطفـال؛ ( ) ضـمان أن تتـا لألطفـال ضـحايا االسـتغالل
اجلنســي أو التجــاوزات اجلنســية إمكانيــة االســتفادة مــن آليــات جمانيــة لتقــدم الشــكاوى ،تراعــي
طبيعة األطفال و ،أال جيري جترميهم أو معـاقبتهم؛ (د) مواصـلة تنفيـذ سياسـات وبـرام مالئمـة مـن
أجــل تــوفري الوقايــة لألطفــال الضــحايا وحتقيــا تعــافيهم وإعــادة دجمهــم اجتماعي ـاا ،وفق ـاا لإلعــالن
ومط ــة العم ــل وااللت ـ ـزام الع ــاملي ،وه ــي الص ــكو ال ــي اعتُم ــدت يف امل ـ ـؤمترات العاملي ــة ملكافح ــة
االستغالل اجلنسي لألطفال الي عُقدت يف السنوات  1996و 2001و ،2008وكـذل وفقـاا
لنتائ مؤمترات دولية أمرى بشأن هذه املسألة ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  64و.)65
 -435ومتابعة لذل  ،وفضال عن املعلومات الواردة يف هذا التقريـر خبصـوص اجلهـود الـي تقـوم
هبا املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة يف جمال وقاية األطفال ومحايتهم من كـل مظـاهر العنـف
وإســاءة املعاملــة واالســتغالل ،مبــا يف ذل ـ االســتغالل اجلنســي( ،)5جتــدر اإلشــارة إىل مــا تضــمنت
االسرتاتيجية التنفيذية للمؤسسة القطرية حلماية الطفل واملـرأة ( )2012-2009يف حمـور الوقايـة
م ــن العن ــف واإلس ــاءة واملمارس ــات املنحرف ــة م ــن نق ــاط ترمجـ ـ إىل حزم ــة م ــن الـ ـربام التوعوي ــة
التثقيفيــة (احلمــالت اإلعالميــة وال ـربام التثقيفيــة كـ ـ ـ "محلــة أوقف ـوا الصــم " وإعــداد املطبوعــات
ودليل اسرتشادي لكيفية اكتشا حـاالت اإلسـاءة والعنـف والقيـام بالزيـارات التعريفيـة وامليدانيـة
للطالب يف املدارس املستقلة والربام التأهيلية العالجية (برنـام العـال وإعـادة التأهيـل النفسـي
واالجتماعي "غري حيات " للسنة الثالثة عل التوايل) ،فضال عن تنفيذ الربام التدريبيـة التأهيليـة
للعاملن بشكل مباشر مع الطفل واملرأة الي سبق اإلشارة إليها.
 -436تض ــمن اخلطـ ــة االس ـ ـرتاتيجية التنفيذيـ ــة للمؤسس ــة لألع ـ ـوام  2018-2012مراجعـ ــة
وتطبيــا التشـريعات والقيــام بــالبحوث والتقصــي عــن احلقــائا ورفــع مســتوى الــوعي وإعــداد بـرام
التعليم والتدري .
__________
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االجتــار بالبشــر العديــد مــن الوســائل
 -437ومــن ناحيتهــا ،اعتمــدت املؤسســة القطريــة ملكافحــة ،
الراميـة لتحقيـا رسـالتها اإلنسـانية والوطنيـة خلدمـة الطفولـة مـن بينهـا إعـداد النشـرات واملطبوعـات
واملطويــات واألدلــة املرشــدة الــي ترمــي إىل توعيــة األســرة واجملتمــع يف جمــال وقايــة ومحايــة األطفــال
االجتار بالبشر بكافة صورها وأنواعها .كما قام املؤسسة بعقـد العديـد
والناشئة من آثار جرائم ،
من الور والندوات التوعوية مبخاطر االستغالل اجلنسي لألطفال.
 -438وتتخــذ املؤسســة القطريــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر العديــد مــن التــدابري اخلاصــة حبمايــة
األطفال من االستغالل يف أي نشاط جنسي ،مبا يف ذل ما يلي:
 -1وض ــع ترتيب ــات ماص ــة بال ــدار القطري ــة لإليـ ـواء والرعاي ــة اإلنس ــانية التابع ــة هل ــا
لتمك ــن األطف ــال الض ــحايا م ــن البق ــاء س ــاملن م ــالل الف ــرتة ال ــي تس ــتغرقها إجـ ـراءات التحقي ــا
واحملاكمة اجلنائية واملدنية.
 -2وضع إجراءات وتدابري ماصة حلماية حرمـة احليـاة اخلاصـة لألطفـال الضـحايا،
مع تأمن سرية املعلومات اخلاصة باألطفال ضحايا االجتار وعدم الكشف عن هويتهم.
 -3كفالــة الضــمانات اخلاصــة والرعايــة لألطفــال ضــحايا االجتــار وتــأمن احلمايــة
القانونيــة املالئمــة هلــم مبــا يتماشـ مــع االتفاقيــات الدوليــة املعنيــة بالطفــل املصـ ،دق عليهــا مــن قبــل
الدولة.
 -4يف حالة تعذر عودة الطفل املسـتغل جنسـيا إىل أسـرت  ،اختـاذ تـدابري تراعـ مـن
مالهلا حقوق الطفل الفضل  ،وذل من مالل تطبيا نظام الكفالة املنصـوص عليـ يف الشـريعة
اإلسالمية "كفالة اليتيم".
 -5إع ـداد الك ـوادر الالزمــة للمتعــاملن مــع األطفــال ضــحايا االســتغالل اجلنســي
(السياحة اجلنسية) ،وخباصة األمصـائين االجتمـاعين والنفسـين ،وذلـ مـن مـالل دورات فـن
التعامل مع الضحايا من األطفال.
 -6اختــاذ ب ـرام متخصصــة حلمايــة وم ـؤازرة األطفــال ضــحايا االســتغالل اجلنســي
(الس ــياحة اجلنس ــية) ،وذل ـ ـ م ــن م ــالل تق ــدم ال ــدعم الط ــي ،والنفس ــي ،والرتب ــوي ،والق ــانوين
واملأوى ،وتوفري كافة الرعاية الصحية هلم ،وذل من أجل إعادة تعافيهم واخنراطهم ىف اجملتمع.
 -7القيام من مالل برام ماصة بإعـادة تأهيـل األطفـال الضـحايا تـأهيال كـامال،
وهذا يُعد حقا نافذا لضحايا االجتار يف االستفادة من وسائل اإلنصا العادلة والكافية هلم.

 -8اختــاذ تــدابري وإج ـراءات حمــددة هتــد إىل إعــادة األطفــال الــذين مت اســتغالهلم
جنسيا غري املصحوبن بذويهم ،أو أوصيائهم إىل أوطاهنم.
 -439كما جتـدر اإلشـارة إىل اجلهـود الـي تقـوم هبـا املؤسسـة القطريـة ملكافحـة االجتـار بالبشـر
وذلـ ـ يف جم ــال تنس ــيا ش ــبكة اتص ــال وطني ــة ملكافح ــة االجت ــار بالبش ــر بص ــفة عام ــة والنس ــاء
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واألطفــال بصــفة ماصــة ،مبــا يشــمل االســتغالل اجلنســي لألطفــال .ويف هــذا اإلطــار مت تأســيس
االجتـ ار بالبش ــر يف دول ــة قط ــر ب ــن األجه ــزة احلكومي ــة ومؤ ،سس ــات
أول حتــالف وط ــين ملكافح ــة  ،ـ
اجملتمع املدين والقطا اخلاص .ويهد هذا التحالف تنسيا التعاون بـن كافـة اجلهـات املختصـة
يف الدولة من أجل تبادل املعلومات اخلاصة بضحايا االجتار بالبشر وتنظـيم محـالت توعيـة ألفـراد
اجملتمع ،وتوفري املساندة الالزمة لضحايا االجتار بالبشر.
 -440كمــا قام ـ املؤسســة القطريــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر بتنفيــذ عــدد مــن محــالت التوعيــة
والتثقيف مالل عام 2012 /2011م ،مت اإلشارة إليها مسبقاَ يف التقرير.

[ج] اوجف لي ح الت االسلغال ( -)4يا اوجف فاالتج

م فاخلط ل م (ال دة )35

(مبا يف ذل تنفيذ املالحظـات اخلتاميـة الصـادرة عقـ النظـر يف التقريـر األويل املقـدم مـن قبـل قطـر
يف مــا يتصــل بــالربوتوكول االمتيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــا ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،وذل يف يوني (CRC/OPSC/QAT/CO/1) 2006

 -441س ـ ـ ــجل جلن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل يف املالحظ ـ ـ ــات اخلتامي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــادرة يف  14تشـ ـ ـ ـرين
األول/أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...اخلط ـوات الــي اختــذهتا الدولــة الطــر يف جمــال
مكافحة االجتار بالبشر ،مبا يف ذل عن طريا إنشاء املكت الوطين ملكافحـة االجتـار بالبشـر يف
عام  ،2005والدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية" .ومع ذل أعرب اللجنة " ...عن أوج
قلقه ـ ــا املث ـ ــارة يف مالحظاهت ـ ــا اخلتامي ـ ــة ( ،)CRC/OPSC/QAT/CO/1وال س ـ ــيما يف الفق ـ ـرتن 14
و ،21عق ـ ـ ـ النظـ ـ ــر يف حزيران/يوني ـ ـ ـ  2006يف التقريـ ـ ــر األويل املق ـ ـ ـد،م يف إطـ ـ ــار الربوتوكـ ـ ــول
االمتيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلقــة ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف
امل ـواد اإلباحي ــة" .ويف ض ــوء امل ــادة  35وامل ـواد ذات الص ــلة م ــن االتفاقي ــة ،أوص ـ اللجن ــة بقي ــام
الدولة الطر مبا يلي:

مواص ــلة رص ــد البيان ــات املتعلق ــة باالجت ــار باألطف ــال وض ــمان اس ــتخدام مجي ــع
(أ)
البيانات واملؤشرات لصياغة ورصد وتقييم سياسات وبرام ومشاريع يف هذا الصدد؛
مبكر؛

(ب)

تعزيــز إجراءاهتــا املتعلقــة بتحديــد هويــة األطف ـال ضــحايا االجتــار هبــم يف وق ـ

( ) الســعي إىل عقــد اتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة األطـرا وبـرام تعــاون مــع البلــدان
األصـ ـ ـ ــلية وبلـ ـ ـ ــدان املـ ـ ـ ــرور العـ ـ ـ ــابر بغيـ ـ ـ ــة منـ ـ ـ ــع بيـ ـ ـ ــع األطفـ ـ ـ ــال واالجتـ ـ ـ ــار هبـ ـ ـ ــم وامتطـ ـ ـ ــافهم"
( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرتان  66و.)67
االجتــار بالبشــر بالعديــد مــن ال ـربام
 -442ومتابعــة لــذل  ،قام ـ املؤسســة القطريــة ملكافحــة ،
الوقائيــة حلمايــة األطفــال مــن كافــة أشــكال االســتغالل املنصــوص عليهــا يف الربوتوكــول االمتيــاري
بشأن بيع األطفال ومطفهم واستغالهلم يف املواد اإلباحيـة ،وذلـ يف إطـار مطـة العمـل الوطنيـة
ملكافحة االجتار بالبشر ( )2015-2010وهي كاآلي:
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 -1إطالق محلة توعوية بعنوان" :ســند  "Sanad -عل موقع التواصل االجتمـاعي
الفيس بو (.)Face book
 -2تنظــيم ورشــة عمــل بعن ـوان" :ج ـرائم االجتــار بالبشــر اإللكرتونيــة" بالتعــاون مــع
اجلهــات الدوليــة ذات الصــلة ،ومــن بينهــا منظمــة اإلنرتبــول ،وهتــد الورشــة بصــفة عامــة إىل بنــاء
االجتار بالبشر عرب اإلنرتن  ،واالطال عل أفضل املمارسـات علـ الصـعيد
الوعي حول جرائم ،
الدويل بشأن كيفية مكافحة جرمية االجتـار بالبشـر اإللكرتونيـة ،وتطـوير قـدرات املشـاركن العمليـة
عل مراقبة جرائم اإلنرتن واستخدام أحدث التقنيات
 -3مــن مــالل التعــاون والتنســيا بــن املؤسســة واجمللــس األعل ـ للتعلــيم ،تضــمن
االجتـار بالبشـر،
العامـة سـؤ ااال عـن كتابـة مقـال عـن ،
امتبارات هناية العام لطالب الشهادة الثانويـة ،
حيــث وز هــذا االمتبــار عل ـ  5408طال ـ وطالبــة 2163 ،طالبــا وطالبــة مــنهم أجــابوا عــن
الس ـؤال املــذكور إجابــة صــحيحة أي بنســبة ( )%40تقريبــا ،وكــان اهلــد مــن ذل ـ هــو ملــا
االجتار بالبشر وآثارها اخلطرية عل اجملتمع.
ثقافة الوعي مبفاهيم جرائم ،
االجتـار
 -443وخبصوص تعزيز اإلجـراءات املتعل،قـة بتحديـد هويـة األطفـال الـذين كـانوا ضـحايا ،
االجتـار بالبشـر بإعـداد الـدليل االسرتشـادي
هبم يف وق مبكر ،قام املؤسسة القطرية ملكافحـة ،
االجتــار بالبشــر وتقــدم املســاعدة واحلمايــة هلــم ،وتــأي أمهيــة هــذا الــدليل
للتعـ ،ـر عل ـ ضــحايا ،
االجتـار بالبشـر مـن القـائمن
االسرتشادي يف حتديد اخلطـوات الالزمـة للعـاملن املتصـلن بضـحايا ،
عل إنفاذ القانون ومق ،دمي الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية.
 -444وىف إطار اجلهود املتواصلة الي تبذهلا املؤسسة القطرية ملكافحة االجتـار بالبشـر ىف سـبيل
حتقيـا أهــدافها ،وبراجمهــا مـن أجــل إعــادة وتأهيـل األطفــال ضــحايا االجتـار ،فقــد قامـ املؤسســة
االجتــار بالبشــر ،إذ تت،خــذ املؤسســة
بالعديــد مــن اإلجنــازات يف اجلان ـ التــأهيلي لضــحايا جرميــة ،
متخصصة حلماية ومؤازرة األطفال ضحايا االجتار ،وذل من مالل:
برام
،
 -1إيـواء األطفـال ضـحايا االجتـار بالـدار القطريـة لإليـواء والرعايـة اإلنسـانية التابعــة
للمؤسسة.
 -2تقــدم الــدعم الطــي والنفســي والرتبــوي والقــانوين واملــأوى ،وتــوفري كافــة الرعايــة
الصحية هلم ،وذل من أجل إعادت تعافيهم واخنراطهم يف اجملتمع.
 -3إعـ ــداد الك ـ ـوادر الالزمـ ــة للمتعـ ــاملن مـ ــع األطفـ ــال ضـ ــحايا االجتـ ــار وخباصـ ــة
األمص ــائين االجتم ــاعي،ن والنفس ــي،ن وذلـ ـ م ــن م ــالل دورات ف ــن التعام ــل م ــع الض ــحايا م ــن
األطفال.
 -4تقدم بـرام ترفيهيـة وتأهيليـة لألطفـال تتمثـل يف رحـالت ترفيهيـة ،واحتفـاالت
مبناسبات خمتلفة عل سبيل املثال أعياد امليالد ،ومسابقات متنوعة وبرام سباحة.
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االجتــار بالبشــر حلمايــة ضــحايا االجتــار
 -5حرصــا مــن املؤسســة القطريــة ملكافحــة ،
بالبشــر الــذين تقــوم بــإيوائهم بالــدار القطريــة لإليـواء والرعايــة اإلنســانية التابعـة هلــا تكفــل املؤسســة
كافــة ســبل احلمايــة لتــأمن مغــادرة الضــحايا للــدار مــع مراعــاة اإلرادة احلــرة هلــم وااللت ـزام بشــروط
وضواب اإليواء اخلاصة بالدار .أي أ ،ن الضحايا يستطيعون اخلرو والـدمول للمـأوى دون مرافـا
ووفا رغبتهم.
 -6تتخــذ املؤسســة التــدابري الالزمــة حلمايــة حقــوق ومصــاحل األطفــال املتــاجر هبــم
وكانوا ضحايا االستغالل اجلنسي يف مجيع مراحل اإلجـراءات اجلنائيـة املتخـذة ضـد اجلنـاة ،فضـال
عن قيام املؤسسة بتوفري حمامي،ن لرفع دعاوى تعويض هلم.

 -445وخبصــوص التــدابري الــي اختــذت حلمايــة األطفــال ضــحايا و/أو شــهود املمارســات احملظــورة
مبوج ـ الربوتوكــول االمتيــاري ط ـوال مراحــل إج ـراءات العدالــة اجلنائيــة ،فقــد كفــل املشــر القطــري
محايــة ماصــة لضــحايا االجتــار بالبشــر والشــهود يف ذات الوق ـ  ،وخباصــة أثنــاء إج ـراءات التحقيــا
واحملاكمة ،وذل من مالل نص املادة ( )20من القانون رقم ( )15لسنة  2011بشأن مكافحـة
االجتــار بالبشـر ،والــي تــنص عل ـ أنـ "يُعاق ـ بــاحلبس مــدة ال جتــاوز ســنتن وبالغرامــة الــي ال تزيــد
عل  50.000مخسن ألف ريـال ،كـل مـن أفصـح أو كشـف عـن هويـة اجملـين عليـ أو الشـاهد مبـا
يعرض للخطر ،أو يصيب بالضرر ،أو سهل اتصال اجلناة ب  ،أو أمـده مبعلومـات غـري صـحيحة عـن
حقوق القانونية بقصد اإلضرار ب أو اإلمالل بسالمت البدنية أو النفسية أو العقلية".

 -446وتتخذ املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر التـدابري الالزمـة حلمايـة حقـوق ومصـاحل
األطفــال املتــاجر هبــم ،ضــحايا االســتغالل اجلنســي يف مجيــع مراحــل اإلج ـراءات اجلنائيــة املتخــذة
ضد اجلناة ،وذل من مالل إيوائهم بالدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية التابعة للمؤسسة.
 -447وخبص ــوص اجله ــود الرامي ــة إىل تعزي ــز التع ــاون والتنس ــيا ال ــدولي،ن يف م ــا ب ــن الس ــلطات
الوطنيــة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة يف جمــال
منــع اجلـرائم املشــمولة بــالربوتوكول االمتيــاري والكشــف عنهــا والتحقيــا فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا
ومع ــاقبتهم ،قامـ ـ املؤسس ــة القطري ــة ملكافح ــة االجت ــار بالبش ــر ب ــإبرام بع ــض اتفاقي ــات التع ــاون
والتنســيا ومــذكرات التفــاهم مــع جهــات حكوميــة دوليــة ،ومنظمــات اجملتمــع املــدين ذات الصــلة
حبمايـة الطفولــة مــن بينهــا معهــد الدوحــة الـدويل للدراســات األسـرية والتنميــة ،التــابع ملؤسســة قطــر
للرتبي ــة والعل ــوم وتنمي ــة اجملتم ــع ،واهل ــالل األمح ــر القط ــري ،ومجعي ــة قط ــر اخلريي ــة ،واملرك ــز الثق ــايف
للطفولة ،ومكت اليونيسيف ملنطقة اخللي .
االجتــار
 -448ويشـري هـذا التقريـر هبـذا الصـدد إىل قيــام جهـات إنفـاذ القـانون مبكافحـة جـرائم ،
بالبش ــر وقمعه ــا ،حي ــث تض ــطلع مبالحق ــة مرتكبيه ــا وض ــبطهم وتق ــدميهم للمحاكم ــة اجلنائي ــة.
ويتطل ـ ذل ـ الــدور تضــافر جهــود كافــة الســلطات الوطنيــة مــن شــرطة ونيابــة عامــة وقضــاء يف
منظومــة متكاملــة للمنــع واملكافحــة والعقــاب .إال أ ،ن بعــض أنـوا االجتـار بالبشــر تكــون بطبيعتهــا
متعديــة للحــدود الوطنيــة أو حتمــل يف طياهتــا عنصـ اـرا أجنبياــا يتمثــل يف كــون اجلرميــة قــد مت اإلعــداد
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والتخطــي هلــا يف دولــة أمــرى ،أو كــون الضــحايا والشــهود ينتمــون إىل دولــة أجنبيــة ،أو أ ،ن أحــد
العناصر املادية للجرمية قـد مت يف إقلـيم دولـة أمـرى ،أو أ ،ن اجلـاين قـد فـر إىل دولـة مـال الدولـة
الي ارتُكب فيها اجلرمية ،مبا يستلزم التنسيا والتعاون بن جهـات إنفـاذ القـانون يف تلـ الـدول،
لكي تتمكن من ضب مرتكي تل اجلرائم وتقـدميهم ألجهـزة العدالـة بالدولـة املختصـة ،واألمثلـة
االجتـار بالبشـر،
بعضا من صور التعاون األمـين والقضـائي الـالزم ملكافحـة جـرائم ،
املتقدمة تعكس ا
والذى كفل املشر القطري .إذ نص يف املادة ( )11من القانون رقم ( )15لسنة  2011بشـأن
االجتار بالبشر عل أن" ،تتعاون اجلهات القضائية املختصة مع اجلهات األجنبية املماثلة
مكافحة ،
االجتار بالبشر ومالحقـة مرتكبيهـا ،مبـا يف ذلـ تبـادل املعلومـات
هلا يف ما يتعلا مبكافحة جرائم ،
وإجراء التحريات واملسـاعدات واإلنابـات القضـائية وتسـليم األشـياء واسـرتداد األمـوال وغـري ذلـ
مــن صــور التعــاون القضــائي ،وذلـ كلـ يف إطــار القواعــد الــي يقررهــا قــانون اإلجـراءات اجلنائيــة
املشــار إليهــا ،واالتفاقيــات الثنائيــة أو متعــددة األط ـرا النافــذة يف الدولــة ،أو وفق ـ ا ملبــدأ املعاملــة
باملثل ،وذل مبا ال يتعارض مع املبادئ األساسية للنظام القانوين يف الدولة.
[د] اوجف الج نحوا ،فالضح فالر ود ( -)1إدا ة شؤفا قض ء اوح اث (ال دة )40

 -449بينم ــا الحظـ ـ جلن ــة حق ــوق الطف ــل يف املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة يف  14تشـ ـرين
األول/أكتــوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...التقــدم احملــرز يف ميــدان قضــاء األحــداث ،فإهنــا
تكرر اإلعراب عن قلقها السابا من أن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية ،الذي ما يـزال حمـدداا
بسبع سنوات ،هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثري .ويساور اللجنة القلا أيضاا لكون حا الطفـل
يف االس ــتما إلي ـ يف ال ــدعاوى اجلنائي ــة رمب ــا مل حي ــظ دائم ـاا ب ــاالحرتام .كم ــا أن ـ يس ــاورها القل ــا
إلمكانيــة معاملــة األطفــال بــن ســن  16عامـاا وســن  18عامـاا علـ أ ،هنــم مــن الكبــار" .وأوصـ
اللجنة بقيام الدولة الطر مبا يلي:
(أ) رفـ ــع سـ ــن املسـ ــؤولية اجلنائيـ ــة إىل  12عام ـ ـاا عل ـ ـ أقـ ــل تقـ ــدير ،عل ـ ـ سـ ــبيل
االستعجال ،بقصد زيادة رفع هذه السن وفقاا للتعليا العام رقم  10الصادر عن اللجنة؛

(ب) تزوي ــد األطف ــال ،الض ــحايا واملتهم ــن عل ـ الس ـواء ،مبس ــاعدة قانوني ــة مالئم ــة
طـوال اإلجـراءات القانونيــة وضــمان أن يكــون األطفــال حمتجـزين يف مكــان منفصــل عــن البــالغن
سواءا أثناء االحتجاز السابا للمحاكمة أو بعد صدور احلكم عليهم؛

( ) ،اختاذ مجيع التدابري الضرورية ،مبا يف ذلـ تعزيـز سياسـة إجيـاد عقوبـات بديلـة مـن
أجل األحداث اجلاحنن ،بغية ضمان عدم احتجاز األطفال إال كمالذ أمري وألقصر وق ممكن؛

(د) ضــمان أ ْن تت ــا لألطف ــال ال ــذين ت ـرتاو أعم ــارهم ب ــن  16عام ـاا و 18عام ـاا
نفس احلماية الي تتا لألطفال اآلمرين؛
(ه) تعزيز برام التدري بشأن املعايري الدوليـة ذات الصـلة مـن أجـل مجيـع املهنيـن
الع ــاملن م ــع نظ ــام قض ــاء األح ــداث مث ــل القض ــاة ،ورج ــال الش ــرطة ،وحم ــامي ال ــدفا  ،ووك ــالء
النيابة  ،/CRC/C/QAT/CO/2( "...الفقرتان  70و.)71
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 -450يُستند يف نظام قضاء األحداث باألساس إىل املعلومات املتضمنة يف التقريـرين السـابقن
لدولـ ــة قطـ ــر ،ووفق ـ ـا لقـ ــانون األحـ ــداث القطـ ــري رقـ ــم ( )1لسـ ــنة " 1994تقـ ــوم إدارة احلمايـ ــة
االجتماعيــة بت ـوفري الرعايــة واحلمايــة لألطفــال (األحــداث) مــن مــالل األمصــائين االجتمــاعين
والنفس ــين ،كم ــا ي ــتم عق ــد جلس ــات حمكم ــة األح ــداث هب ــا ،وحبض ــور األمص ــائي االجتم ــاعي
للحالة ،وتقدم مدماهتا من مالل:
-

دار املالحظة االجتماعية :وهي دار حكومية تكلف من سـلطة التحقيـا برعايـة
األحداث املنحرفن حلن تقدميهم إىل حمكمة األحداث.

-

دار التوجي ـ االجتم ــاعي :ه ــي دار حكومي ــة ختص ــص ب ــإيواء ورعاي ــة األح ــداث
املعرضن لالحنرا .

-

دار اإلعداد االجتماعي :هي دار حكومية ختصص بإيواء ورعاية وتقوم وتأهيـل
األحداث املنحرفن الذين تأمر حمكمة األحداث حببسهم أو بإيداعهم هبا.

 -451وفيما خيص سن احلدث وفق ا لقـانون األحـداث فهـو اليـزال حمـددا مـن متـام السـابعة مـن
العمر وحى بلوه السادسة عشرة وق ارتكاب اجلرمية أو عند وجـود احلـدث يف إحـدى حـاالت
التعرض لالحنرا .
 -452وتتــوىل حمكمــة األحــداث الفصــل يف دعــاوى األحــداث وهــي مكونــة مــن قاضــي واحــد
حيكــم يف قضــايا اجلــنح واجلنايــات .وتعقــد جلســات احملاكمــة يف إدارة احلمايــة االجتماعيــة بــوزارة
الش ــؤون االجتماعي ــة من ــذ س ــنة  ،2010وذلـ ـ إلزال ــة الرهب ــة واخل ــو م ــن احل ــدث ،والس ــما
حبضـور احلــدث مــع ويل أمــره أو حماميـ يف جلســة سـرية ،يف حــن كانـ تعقــد جلســات احملاكمــة
قبل ذل يف احملاكم.
 -453ويف ج ـرائم اجلنايــات ال ب ـ ،د مــن وجــود حمـ ٍـام مــع احلــدث ،يف حــال مل يســتطع ويل أمــر
احلدث تكليف حمام نظرا لظروف االقتصادية ،جيوز للمحكمة انتداب حمام عل نفقة احملكمة.
 -454يف الغال ـ ال يــتم احلكــم مــن قبــل القاضــي عل ـ احلــدث بــاحلجز إال يف أضــيا احلــدود
مثل اجلنايات كجرمية (اخلطف  -هت العرض) أل ،هنا تتعلا حبقوق أشخاص آمرين وقـع علـيهم
هذا اجلرم من احلدث.
 -455وميكــن القــول بــأ ،ن قضــاء األحــداث راعـ يف حماكمــة األحــداث ختصــيص دوائــر ماصــة
هبـم ،مـع وجــود أمـاكن جمهــزة لرعـايتهم وقضــاء فـرتة عقـوبتهم فيهــا بعيـدين عــن االمـتالط بغــريهم
ممن جتاوزوهم يف السن .كما أن اجمللس األعل للقضاء يدرس إنشاء دوائر تلفزيونية مغلقة يكون
الطفل هبا أثناء حماكمت بعيدا عن خمالطة املتهن أو التأثري علي نفسي ا حى بنظراهتم إليـ  ،وتعقـد
حماكم األحداث يف مقر رعايتهم وليس يف مباين احملاكم ،فضالا عن ذل فإن الدور املودعن هبا
تعــد هلــم ب ـرام ثقافيــة وتعليميــة فض ـالا عــن تيســري اخن ـراط احلــدث بإحــدى املهــن الــي يرغ ـ يف
ممارستها مما يتيسر لدور الرعاية هذه.
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 -456وال حيك ــم عل ـ احل ــدث بعقوب ــة اإلع ــدام وإذا م ــا حك ــم علي ـ بالس ــجن يبق ـ ماض ــع ا
لإلفرا عنـ يف مـدة أقصـر علـ حنـو مـا يسـفر عنـ مراقبـة سـلوك  .إذ إن األصـل يف العقوبـة علـ
احلدث احلكم بالتدابري القضائية القابلة للتعديل والتغيري وال تلجأ احملكمـة للعقوبـة املقيـدة للحريـة
إال يف أضيا نطاقها ،وعند التنفيذ يراع أن يكون دامل أو قريب ا من وسط العائلي.
 -457كم ــا قام ـ وزارة الش ــؤون االجتماعي ــة ممث،ل ــة ب ــإدارة احلماي ــة االجتماعي ــة بالتنس ــيا م ــع
اجمللــس األعل ـ للقض ــاء بانتــداب قـ ٍ
ـاض حملكم ــة األحــداث ،وكــذل التنس ــيا مــع النيابــة العام ــة
حبضور نيابة األحداث جلسات حمكمة األحداث ،والي يتم انعقادها بصورة دوريـة يف مقـر إدارة
احلماية االجتماعية بعيدا عن حماكم القضايا األمرى.
 -458وتواصـل إدارة احلمايـة االجتماعيـة القيـام مبتابعـة األحـداث الـذين مت توقيـع عقوبـة اإللـزام
بواجبات معينة من قبل قاضي حمكمة األحداث والي قد متتد املتابعة الالحقة فيها لبضعة أشـهر
هبد الوقو عل تسـوية سـلو احلـدث بالتعـاون مـع اجلهـات األمـرى بالدولـة (وزارة الشـباب
والرياضــة ،وزارة الثقافــة والفنــون والـرتاث ،وزارة األوقــا والشــؤون اإلســالمية ،اجلمعيــات اخلرييــة،
أياد اخلري حنو آسيا).
[د] اوجفر الجر نحوا ،فالضرح فالرر ود ( -)2اوجفر ال ح ف روا رد حر ل م ،ر لرري
ل ررك أ ش رركل ررد أش ررك االحلجر ر ز أف الس ررجد أف اإل ر ر ا ل رري ؤسسر ر ت احلجر ر ز
(الفق ات (ب) ف(ج) ف(د) د ال دة ()37
" ...وفق ا لقانون األحـداث القطـري املـادة ( )8مـن القـانون رقـم ( )1لسـنة 1994م".
قي ـ ــام إدارة احلماي ـ ــة االجتماعي ـ ــة بت ـ ــوفري الرعاي ـ ــة واحلماي ـ ــة لألطف ـ ــال (األح ـ ــداث) م ـ ــن م ـ ــالل
األمصــائين االجتمــاعين والنفســين ،كمــا يــتم عقــد جلســات حمكمــة األحــداث هبــا ،وحبضــور
األمصائي االجتماعي للحالة ،وتقدم مدماهتا من مالل:
دار املالحظـ ــة االجتماعيـ ــة :وهـ ــي دار حكوميـ ــة تكلـ ــف مـ ــن سـ ــلطة التحقيـ ــا برعايـ ــة
األحداث املنحرفن حلن تقدميهم إىل حمكمة األحداث.
دار التوجي ـ االجتم ــاعي :ه ــي دار حكومي ــة ختــتص ب ــإيواء ورعاي ــة األح ــداث املعرض ــن
لالحنرا .
دار اإلع ـ ــداد االجتم ـ ــاعي :ه ـ ــي دار حكومي ـ ــة خت ـ ــتص ب ـ ــإيواء ورعاي ـ ــة وتق ـ ــوم وتأهي ـ ــل
األحداث املنحرفن اللذين تأمر حمكمة األحداث حببسهم أو بإيداعهم هبا.
 -459كمــا مت ـ اإلشــارة إلي ـ أعــاله جيــدر التــذكري أن ـ وفق ـا للقــانون رقــم ( )1لســنة 1994
بشــأن األحــداث املــادة ( )8منـ إذا ارتكـ احلــدث الــذي مل يتجــاوز أربــع عشــرة ســنة جنايــة أو
جنحة ،فال جيوز احلكم علي بالعقوبات أو التـدابري املقـررة لتلـ اجلـرائم ،يف مـا عـدا املصـادرة أو
إغالق احملل ،وحيكم علي بأحد التدابري اآلتية:
(أ )
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(ب)

التسليم؛

( )

اإلحلاق بالتدري املهين؛

(د)

اإللزام بواجبات معينة؛

(هـ)

االمتبار القضائي؛

(و )

اإليدا يف إحدى الدور املخصصة لألعداد االجتماعي؛

( ز)

اإليدا يف مؤسسة صحية.

 -460ووفق ـ ــا لق ـ ــانون األح ـ ــداث امل ـ ــادة ( )14منـ ـ ـ  ،يك ـ ــون اإلي ـ ــدا يف إح ـ ــدى دور اإلع ـ ــداد
االجتمــاعي املخصصــة لرعايــة األحــداث وتقــوم املنح ـرفن .وعل ـ الــدار أن تق ـ ،دم للمحكمــة تقري ـرا
عن حالة احلدث وسلوك كل ستة أشهر لتقرر احملكمة ما تراه مناسب ا يف شأن  .وجي أال تزيد مـدة
اإليدا عل عشر سنوات يف اجلنايات ومخس سنوات يف اجلـنح ،فـإذا كـان احلـدث ذا عاهـة يكـون
اإلي ــدا يف مؤسس ــة مناس ــبة لتأهيل ـ وال جي ــوز بق ــاء احل ــدث يف دور اإلع ــداد االجتم ــاعي م ــى بل ـ
الثامنة عشرة ،فإذا بل هذه السن ،نقل إىل أحد السجون املخصصة لتنفيذ األحكام عل الكبار.
 -461وخبص ــوص ع ــزل األح ــداث ع ــن الب ــالغن ،فق ــد تض ــمن الق ــانون رق ــم  3لس ــنة 2009
بتنظــيم املؤسســات العقابيــة واإلصــالحية وجــوب عــزل احملبوســن ممــن مل تتجــاوز أعمــارهم الثامنــة
عش ــرة عام ـ ا ع ــن غ ــريهم ،وختص ــيص أم ــاكن ماص ــة هب ــم باملؤسس ــات العقابي ــة واإلص ــالحية .إذ
نصـ املــادة ( )5علـ عــزل احملبوســن ممــن مل تتجــاوز أعمــارهم الثامنــة عشــرة عــن غــريهم ،بينمــا
صنف املادة ( )24احملبوسن إىل فئات وقسم كل فئة إىل درجات حس أعمارهم.
[د] اوجفر الجر نحوا ،فالضررح فالرر ود ( -)3اللأهيررل البر ني فالنفسرري فإعر دة االنر ج
اال ل عي (ال دة )39
 -462تكفــل اجله ــات املختصــة ت ــوفري احلمايــة والس ــالمة اجلســدية والنفس ــية للمجــين عل ــيهم،
وت ـوفر هلــم الرعايــة الصــحية والتعليميــة واالجتماعيــة ،وتعمــل عل ـ هتيئــة الظــرو املناســبة إلعــادة
تأهيلهم ودجمهم يف اجملتمع بطريقة تراعي احتياجـاهتم وكـرامتهم اإلنسـانية وسـنهم وجنسـهم .كمـا
تقوم بالتعاون والتنسيا مع دول اجملين عليهم ،أو الدول الي يقيمون فيها إقامة دائمة عل تأمن
إعادهتم عل حنو آمن.
[د] اوجفر الجر نحوا ،فالضررح فالرر ود ( -)4أنرررطة اللر
ال عنيّيد نظو ة قض ء اوح اث

ال ل حررة لج يررا ال نيّرريد

ـددا م ــن ال ــدورات التدريبي ــة
 -463نف ـ ،ذت املؤسس ــة املؤسس ــة القطري ــة حلماي ــة الطف ــل واملـ ـرأة ع ـ ا
للعــاملن يف القطــا األمــين (الضــباط  -احمل ،ققــون) مبختلــف الرتـ األمنيــة علـ مهــارات التعامــل
مع حاالت اإلساءة والعنف الواقع عل الطفل أو املرأة كما مت اإلشارة إىل ذل أعاله.
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[د] اوجفر الجر نحوا ،فالضررح فالرر ود ( -)5ح ررة اوجفر ضررح الج ررة فالرر ود
عري

 -464أوص ـ ـ جلنـ ــة حق ـ ــوق الطفـ ــل يف املالحظـ ــات اخلتامي ـ ــة الصـ ــادرة يف  14تش ـ ـرين األول/
أكت ـوبر  2009واملشــار إليهــا أعــاله " ...بــأ ْن تضــمن الدولــة الطــر  ،عــن طريــا أحكــام وأنظمــة
قانونية مالئمة ،تزويد مجيع األطفال ضحايا اجلرائم أو الشهود عليها ،مثـل األطفـال ضـحايا إسـاءة
االجتـار ،والشـهود علـ هـذه
املعاملة والعنف املنزيل واالستغالل اجلنسـي واالقتصـادي واالمتطـا و ،
اجلرائم باحلماية الي تتطلبها االتفاقية وأ ْن تأمذ يف احلسبان املبادئ التوجيهية املتعلقة بتـوفري العدالـة
لألطفـ ــال ضـ ــحايا اجلرميـ ــة والشـ ــهود عليهـ ــا (ق ـ ـرار اجمللـ ــس االقتصـ ــادي واالجتمـ ــاعي 20/2005
املؤرخ  22متوز/يوليو  ،2005املرفا) ( ،/CRC/C/QAT/CO/2الفقرة .)72
 -465ومتابع ــة ل ــذل  ،وفض ــال ع ــن املعلوم ــات ال ـ ـواردة يف ه ــذا التقري ــر ،نف ــذ مرك ــز التأهيـ ــل
االجتمــاعي بالتنســيا مــع اهلــالل األمحــر القطــري دورة تدريبيــة حــول الــدعم النفســي واالجتمــاعي
للعــاملن يف جمــال اإلغاثــة ،وتناولـ تــأثري الصــدمات النفســية والســلوكية والعاطفيــة واحليويــة عنــد
األطفال .كما تناول بعض طرق تقدم العال والتأهيل لألطفال املتأثرين هبـذه الصـدمات بـدءاا
من حتديد حاجات األطفـال ،مث رسـم مارطـة رحلـة الشـفاء .ومت تقـدم الـدورة يف مدينـة طـرابلس
مشال لبنان بتاريخ  8متوز/يوليو .2012
 -466كما نف ،ذ مركز التأهيل االجتماعي ورشة تدريبية حول الدعم النفسي لألطفال يف وق
الك ـوارث ،يف الدوحــة  18متوز/يوليــو  .2012وكان ـ الورشــة هتــد إىل التــدري عل ـ كيفيــة
استجابة األطفال غري الراشدين للكوارث.
 -467كمــا قــام املركــز بالتنســيا مــع اهلــالل األمحــر القطــري بتنفيــذ ور تدريبيــة لكيفيــة الــدعم
النفســي واالجتمــاعي للفــرق التطوعيــة الــي تســتهد املنــاطا الــي تتعــرض للك ـوارث احليــة ومنهــا
الزل ـزال ،وم ــن ض ــمنها املنازع ــات املس ــلحة .وم ــن م ــالل ه ــذه ال ــور مت تأهي ــل املتط ــوعن ب ــاهلالل
األمحر القطري يف  1آب/أغسطس  2012وتدريبهم عل التعامل مع الضحايا ومنهم األطفال.
 -468وقدم املركز بالتنسيا مع اهلالل األمحر القطري واهلالل األمحر التونسي ورشة تـدري علـ
ـدربن
وسائل الدعم النفسي خلدمة الالجئن الليب،ين عل احلـدود التونسـية ،حبيـث تكفـل متكـن املت ،
عل طرق التكيف مع صدمات األطفال ،وشار املركز بورقة عمـل حـول تـأثري الصـدمات النفسـية
عل األطفـال واملـراهقن ،واحلاجـة للتأهيـل واإلرشـاد النفسـي يف مـؤمتر "اآلثـار النفسـية واالجتماعيـة
للثورة السورية وآليات التعامل معها" يف إسطنبول بتاريخ  27أيلول/سبتمرب .2012
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