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الردود على قائمة المسائل المقدمة من لجنة حقوق الطفل بشأنن تقريأر
دولة قطر الدوري الثالث والرابع التفاقية حقوق الطفل
أوالا -الجزء األول
 -1يرجأأى تقأأديل معلومأأال عأأن التأأدابير والب أرامب الال الصأألة باالتفاقيأأة التأأي اتخ أ ت ا الدولأأة
الطرف لضمان المساواة في تمتع جميع األطفال في الدول األطراف بالحقوق المنصأو
علي أأا فأأي االتفاقيأأةي وال يأأيما فيمأأا يتعلأأر باألطفأأال ويأأر الشأأرعييني واألطفأأال المعأأاقيني
واألطفال الوافأديني واألطفأال المنحأدرين مأن األقليأالب بااضأافة إلأى اللأى يرجأى تقأديل
معلومال عن التدابير المتخ ة لمعالجة ايتمرار النمط الجنساني البالي والسلوكيال التأي
تعوق الفتيال من التمتع الكامل بجميع حقوق اانسانب
 -1تضمن الدستور الدائم للبالد أحكاماا هتاد إىل رعاياة الانء بصاةة عاماة ووقايتاه مان
االحنرا واالهتمام مبصاحله الةضلى وااللتزام بالوفا هبا على الوجه األمثل ،وفق اآليت:


كة اال الدس ااتور ال اادائم للدول ااة ت امل ااادت  )34و  )35املس اااواة با ا أفا اراد اجملتما ا ت
احلقوق والواجبات ،وحظر التمييز بسبب اجلنس ،أو األصل أو اللغة ،أو الدين.



كةل اات امل ااادة  )21م اان الدس ااتور القط اارن أن "األس اارة أس ااا اجملتما ا  ،قوامه ااا ال اادين
واألخ ااالق وح ااب ال ااو ن ،وي اانظم الق ااانون الوس ااائل الكةيل ااة حبمايته ااا ،وت اادعيم كياهن ااا
وتقوية أواصرها واحلةاظ على األمومة والطةولة والشيخوخة ت ظلها.



كةلاات املااادة  )22ماان الدسااتور رعايااة الاانء وتااوفر الظاارو املناساابة لتنميتااه ،كمااا
كةلت املادة  )49حق التعليم للجمي وإلزاميته وجمانيته.

 -2وتضاامنت التش اريعات والق اوان الليااة للدولااة أحكامااا هتااد إىل وايااة وتعزيااز حقااوق
الطةل وفقا للمواثيق الدولية املنصوص عليها ،منها:
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قااانون األحاادا القطاارن رقاام  )1لساانة 1994م ،والااذن تضاامن أحكامااا هتااد إىل
وايااة األ ةااال ساوا كااانوا أ ةاااال غاار شاارعي أو وافاادين أو منحاادرين ماان األقليااات،
ووقايتهم من االحنرا أو الوقوع ت براثن اجلرمية واالحنرا  ،كما تضامن تادابر احرتازياة
ت حااال ارتك اااهبم جل ارائم هت ااد لت االهيلهم ووق ااايتهم وتق ااول س االوكياهتم ليص اابحوا أف ارادا
أسويا .



تضاامن قااانون الضاامان االجتماااعي رقاام  )38لساانة 1995م وتعديالتااه ،أحكامااا تقاارر
االنتةاااع مبعااا الضاامان االجتماااعي لةئااة جمهااوي األبااوين واأليتااام .وناار ق ارار جملااس
الوزرا رقم  46لسنة  2014بشلن حتدياد قيماة املعاا املساتحق للةئاات املساتةيدة مان
الضاامان االجتماااعي علااى صاار مبااالد شااهرية لعاادد ماان الةئااات املسااتحقة ماان األيتااام
وجمه ااوي األب أو األب ااوين اان ل اااوزوا الس ااابعة عش اارة م اان عم اارهم وجمه ااوي األب
أو األبوين ملن جاوزوا السابعة عشر ة من عمرهم.



تضاامن قااانون العماال رقاام  )14لساانة  2004م اواد حتظاار عمالااة األ ةااال دون الساان
املقرر قانونا ،كما نظم القانون األعمال اليت ال لوز تشغيل األحدا فيها.
GE.17-04855

CRC/C/QAT/Q/3-4/Add.1



كةا اال القا ااانون رقا اام  )2لسا اانة  2004بشا االن ذون االحتياجا ااات اخلاصا ااة ،اخلا اادمات
الرتبويااة والتعليميااة لتلبيااة احتياجاااهتم وتنميااة قاادراهتم بالقاادر الااذن تساام بااه حالااة كاال
منهم .كما كةل التلهيل عن ريق إعداد الشخر ذن اإلعاقة لتنمية قدراتاه عان رياق
الع ااال الط ااي واألجه اازة التعويض ااية والتعل اايم والت اادريب امله ااي مب ااا يتناس ااب ما ا حالت ااه،
وتقدل اخلدمات واألنشطة اليت متكنه من ارسة حياته بشكل أفضل.



نر القرار األمرن رقم  )6لسنة  2016على إنشاا إدارة شاؤون األسارة باوزارة التنمياة
اإلداريااة والعماال والشااؤون االجتماعيااة الاايت ختااتر فيمااا يتعلااق باألحاادا بتوعيااة اجملتما
مبةهوم احلماية االجتماعية ،وإعداد وتنةيذ بارام للوقاياة مان احنارا األحادا  ،وتلهيال
املنحا اارف ومواجها ااة املشا ااكالت االجتماعيا ااة ت جما ااا م ،واإلش ا ارا علا ااى دور الرعايا ااة
االجتماعيااة املخصصااة لرعااايتهم وتاالهيلهم .ورعايااة فئااة األ ةااال جمهااوي األبااوين .كمااا
تتااوىل إدارة شااؤون األساارة بالتعاااون ما إدارة شاار ة األحاادا ونيابااة وحمكمااة األحاادا
عمليااة التنساايق م ا اجلهااات احلكوميااة ومنظمااات اجملتم ا املاادي ذات اإلهتمااام بشااؤون
األ ةال وض اسارتاتيجية هباد واياة األ ةاال وتالم ساالمتهم مان املعلوماات واملاواد
الضااارة مثاال العن ا وامل اواد اإلباحيااة ،ويتمثاال ذل ا بإصاادار امللصااقات والشااعارات الاايت
هتااتم هبااذا الشاالن ،وإصاادار الكتيبااات الصااغرة واملطويااات الثقافيااة الاايت تسااعى إىل وايااة
األ ة ا ااال .وك ا ااذل القي ا ااام بالدراس ا ااات امليداني ا ااة ،إض ا ااافة إىل عق ا ااد ال ا ااور التدريبيا ا ااة
والاضرات التوعوية ،وكذل املسامهة ت إعاداد الاربام اإلذاعياة التوعوياة ذات مضاام
واية األ ةال.



كةل القانون رقم  )3لسنة  2016بشلن تنظايم قياد املوالياد والوفياات ت ماواده ،11
 )13 ،12اخلاصة بتسجيل وإصدار شهادات امليالد جلمي األ ةال مبن فيهم األ ةاال
غر الشرعي .

 -3ومن جهة أخرى فقد انضمت دولة قطر إىل العدياد مان االتةاقياات الايت تساعي حلماياة
حقوق الطةل ووضعت التدابر والربام اليت تعزز عمل هذه االتةاقيات.
 -4وقا ااد ش إنشا ااا املؤسسا ااة القطريا ااة للعما اال االجتما اااعي ت العا ااام  2013هبا ااد تنميا ااة
منظمات اجملتم املدي اليت تعمل حتات مظلتهاا وتعزياز قادراهتا وتةعيال دورهاا ت اجملتما  ،مرتكازة
ت ذلا علااى رقيااة قطاار الو نيااة  2030ومبااادح حقااوق اإلنسااان واملواثيااق واالتةاقيااات الدوليااة
املرتبطة بالعمل االجتماعي واليت صادقت عليها دولة قطر.
 -5وتتوىل املؤسسة اإلشرا والرقابة على املؤسسات واملراكز اآلتياة :مركاز احلماياة والتلهيال
االجتماعي ،ومركز االستشارات العائلياة ،ومركاز رعاياة األيتاام ،ومركاز متكا ورعاياة كباار السان،
ومركز الشةل لألشخاص ذون اإلعاقة ،ومركز اإلمنا االجتماعي ،ومبادرة بست بديز  -قطر.
 -6فيماا يلااي املعلوماات املطلوبااة ت نطاااق اختصاصاات املؤسسااة واملراكااز املعنياة الاايت تعماال
حتت مظلتها:
مركز االيتشارال العائلية (وف أأاق)
 -7ش تلس اايس مرك ااز االستش ااارات العائلي ااة ع ااام  2002هب ااد املس ااامهة ت تقوي ااة ال اازوا
والروابط األسرية واحلد من التةك للةئات املستهدفة من األسر اليت تعاي من مشكالت زوجية
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وأسارية ،ماان خااالل تقاادل اخلاادمات ت اجملااال الوقااائي والعالجااي .ويقاادم املركااز خدماتااه جلميا
األ ةااال دون مقاباال ودون متييااز ،بغااع النظاار عاان عنصاار الطةاال أو والديااه أو الوصااي القااانوي
عليه أو لوهنم أو جنسهم أو لغاتهم أو ديانهم أو رأيهام أو غاره ،أو أصالهم القاومي أو اإلثاي أو
االجتماعي ،أو ثروهتم ،أو عجزهم ،أو مولدهم ،أو أن وض آخر.
مركز رعاية األيتام (دريمة):
 -8ش تلسا اايس مركا ااز رعايا ااة األيتا ااام عا ااام 2002م هبا ااد تا ااوفر الرعايا ااة الالزما ااة للةئا ااات
املشمولة برعاية املركز ت بيئة أسرية بيعية ،وكذل ضامان اساتقرارهم ت األسار احلاضانة البديلاة
ودجمهم ت اجملتم  .ويسهم مركز رعاية األيتام ت توفر الرعاية الالزمة للةئات املساتهدفة ت دولاة
قطر .وتشمل الةئات املستهدفة كل ةل توت والداه ،أو كان جمهول الوالد أو الوالدين ،والطةل
الروم بصةة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية بيعية ،وال يزيد عمره عن  18عاما.
مركز الحماية والتنهيل االجتماعي:
 -9ش تلس اايس مرك ااز احلماي ااة والتلهي اال االجتم اااعي ع ااام  2002هب ااد ت ااوفر اخل اادمات
للةئااات املسااتهدفة ماان ضااحايا العن ا والتصاادع األساارن ماان األ ةااال والنسااا املعرض ا لااذل
وف ا ااق املع ا اااير ال ا ااددة لك ا اال فئ ا ااة ت جم ا اااالت احلماي ا ااة االجتماعي ا ااة ،والتلهي ا اال وإع ا ااادة التلهي ا اال
االجتماعي ،والتوعية والتثقي .
 -2يرجأأى توضأأيج ااج أراءال المتخ أ ة بشأأكل واضأأج لمنأأع العقوبأأال الجسأأدية قانوني أ ا فأأي
المنأأزل ومسيسأأال الرعايأأة البديلأأة والرعايأأة الن اريأأة والمأأداردي وفأأي ه أ ا الصأأدد يرجأأى
التوضأأيج إالا كأأان الأأدفان القأأانوني مثأأل التنديأأا المعقأأول يبأأرر العقوبأأال الجسأأدية فأأي
المنأأزلب كمأأا يرجأأى تقأأديل معلومأأال عأأن التأأدابير المتخ أ ة لمنأأع العنأأس األيأأري والعنأأس
الجنسأي ضأد األطفأال  -بمأا فأي اللأى الفتيأال الم أاجرال العتأي يعملأن كخادمأال فأأي
المنأأا ل – لحمايأأة ودعأأل األطفأأال الضأأحايا ومعحقأأة ومعاقبأأة الجنأأاةب ويرجأأى توضأأيج إالا
كان هنالى تجريل للعنس األيري واالوتصاب الزوجيب
 -10فيما يتعلق بااإلجرا ات املتخاذة ملنا العقوباات اجلسادية ،فقاد عماد املشارع القطارن إىل
االبتعاااد عاان العقوبااات اجلساادية الاايت توق ا علااى األحاادا اجلناااة .حي ا ب ا ّ قااانون األحاادا
القطاارن رقاام  )1لساانة 1994م ت املااادة  )8أنااه إذا ارتكااب احلااد الااذن يتجاااوز أرب ا
عشرة سنة جناية أو جنحة فال لوز احلكم عليه بالعقوبات أو التدابر املقررة لتل اجلرائم .فيما
ع اادا املص ااادرة أو إغ ااالق ال اال ،وحيك اام علي ااه بلح ااد الت اادابر اآلتي ااة وه ااي :الت ااوبيخ ،التس االيم،
اإلحلاااق بالتاادريب املهااي ،اإللازام بواجبااات معينااة ،االختبااار القضااائي ،اإليااداع ت إحاادى الاادور
املخصصااة لإلعااداد االجتماااعي ،اإليااداع ت مؤسسااة صااحية) .وكااذل نصاات املااادة  )19ماان
قاانون األحادا صاراحة علاى أناه إذا ارتكاب احلاد الاذن جتااوز سانه أربا عشارة سانة و يبلااد
ساات عشاارة ساانة جنايااة أو جنحااة فااال لااوز احلكاام عليااه باإلعاادام أو احلاابس املقاارتن باألشااغال
الشاقة ،أو اجللد.
 -11أمااا بشاالن التاادابر املتخااذة ملن ا العن ا األساارن والعن ا اجلنسااي ضااد األ ةااالق فقااد
أرسااى دسااتور دولااة قطاار الاادائم لساانة 2004م اإل ااار القااانوي ملسااؤولية الدولااة ت وايااة الاانء
ونصاات املااادة  )22منااه علااى أن "ترعااى الدولااة الاانء وتصااونه ماان أسااباب الةساااد وحتميااه ماان
4

GE.17-04855

CRC/C/QAT/Q/3-4/Add.1

االستغالل ،وتقيه شر اإلمهال البدي والعقلي والروحي ،وتوفر له الظرو املناسبة لتنمية تلكاته
ت شىت اجملاالت ،على هدى من الرتبية السليمة".
 -12كما نصت املادة  )68من الدستور علاى أن تكاون للمعاهادة أو االتةاقياة الايت تربمهاا
الدولااة قااوة القااانون عنااد التصااديق عليهااا ونشاارها ت اجلرياادة الرمسيااة .ووفقااا لااذل فقااد صااادقت
الدولة على عدد من االتةاقيات الدولياة لضامان واياة الانء مان العنا اجلنساي ضاد األ ةاال
كالربوتوكول االختيارن الثاي) امللحق باتةاقية حقوق الطةل بشلن بيا األ ةاال واساتغال م ت
البغا واملواد اإلباحية.
 -13كم ااا ن اار ق ااانون األح اادا رق اام  )1لس اانة 1994م ت امل ااادة  )1الةق اارة  )2عل ااى
تعري ا لةئااة احلااد املعاار لالحن ارا أنااه كاال حااد "قااام بلعمااال تتصاال باااجلرائم اجلنسااية
الس ااكر والقم ااار والتس ااول ،أو جب ا ارائم املخ اادرات
واخللقي ااة أو جب ا ارائم اآلداب العام ااة ،أو جب ا ارائم ُ
واملؤثرات العقلية اخلطرة أو قام خبدمة من يقومون هبا" .وب القانون التدابر املتخذة حلماية هذه
الةئاة ت املاادت  )24و  )25مان قاانون األحادا بلناه جعال كال مان عار حادثا لالحنارا
ب االن أع ااده للقي ااام بعم اال م اان األعم ااال املنص ااوص عليه ااا لتع اريع احل ااد لالحن ارا أو س اااعده
أو حرضه على سلوكه أو ساهله بالن وجاه ،ولاو تتحقاق حالاة التعار لالحنارا فعاالق تكاون
له عقوبة احلبس مدة ال تزيد علاى ثاال سانوات وال تقال عان ساتة أشاهر ،وبغراماة ال تزياد علاى
ثالث ااة آال لاير أو بإح اادى ه ااات العق ااوبت إذا اس ااتعمل اجل اااي ما ا احل ااد وس ااائل إكا اراه أو
هتديااد أو كااان ماان أص اوله أو املت اول تربيتااه أو رعايتااه ،أو كااان اان اام ساالطة عليااه أو كااان
احلد مسلما إليه مبقتضى القانون .وافرت القانون علم اجلاي بسن احلد ما يثبات أناه
يكاان ت مقاادوره الوقااو علااى حقيقااة ساانه .وكااذل نصاات املااادة  )6ماان قااانون اإلج ارا ات
اجلنائي ااة القط اارن رق اام  )23لس اانة 2004م عل ااى أن "تق ااوم النياب ااة العام ااة مق ااام اجمل ااي علي ااه إذا
تعارضت مصلحته م مصلحة من ميثله ،أو يكن له من ميثله".
 -14فضااال عاان ذلا ولضاامان وايااة فئااة األ ةااال ماان العنا واالسااتغالل اجلنسااي ااد أن
املشاارع القطاارن أورد بعااع االسااتثنا ات الاايت هتااد حلمايااة هااذه الةئااة ماان االسااتغالل والعن ا
اجلنسي ،ومن ذل ماا ورد ت قاانون العقوباات رقام  )11لسانة 2004م الاذن يعتاد بعنصار
الرضااا ت اجل ارائم اجلنسااية الاايت تق ا علااى األ ةااال باال جعاال هنااا تشااديد للعقوبااة إذا متاات ت
مواجهااة حااد وفقااا لاانر املااادة  )280ماان القااانون الاايت تعاقااب باااحلبس املؤباّاد كاال ماان واقَا َ
أُنثى بغر إكراه ،أو هتديد ،أو حيلة ،م علمه بلهنا تبلد السادسة عشرة مان عمرهاا ،وكاذل
ت املادة  )284يُعاقب باحلبس املؤبّاد كال مان واقَا َ ذكارا بغار إكاراه ،أو هتدياد ،أو حيلاة ،ما
علمه بلنه يبلد السادسة عشرة من عمره.
 -15ونر قانون العقوبات القطرن لسنة 2004م على تشديد العقوبة ت كثر من احلاالت
مىت كان اجملي عليه حدثا ،وذل واية له وردعا لآلخرين ،وعلى سبيل املثال ما ورد ت املاادت
 )296الاايت تعاقااب باااحلبس ماادة ال تقاال عاان ساانة وال جتاااوز مخااس ساانوات ،كاال ماان قاااد أو
حاار أو اسااتدر أو أ ْغااوى أو أغاارى ،باالن وساايلة ،أُنثااى ملمارسااة البغااا  ،واملااادة  )297الاايت
تشدد العقوبة للجرمية السابقة باملعاقبة باحلبس مدة ال جتاوز مخس عشرة سانة ،كال مان ارتكاب
إحدى اجلرائم املنصوص عليها ت املاادة الساابقة عان ارق اإلكاراه ،أو التهدياد ،أو احليلاة ،علاى
من وقعت عليه اجلرمية ،إذا كان اجملي عليه يبلد السادسة عشرة من عمره.
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 -16وتضمن قانون العقوبات رقم  )11لسنة  2004العديد من النصاوص الايت تؤكاد عادم
املسااا حبريااة اإلنسااان وحرمتااه ،وعاادم التعاار للتعااذيب أو املعاملااة احلا اه بالكرامااة ،ااثال ت
اآليت:


التع ااديل التش اريعي الص ااادر بالق ااانون رق اام  )8لس اانة  2010تع ااديال لق ااانون العقوب ااات
املش ااار إلي ااه وال ااذن تض اامن أحكام ااا ت مادتي ااه  )159و  159مك اارر) حتظ اار وجت اارم
اسااتخدام القااوة أو التهديااد م ا مااتهم أو شاااهد أو خباارق حلملااه علااى االع ارتا جبرميااة
أو علااى اإلدال باالقوال أو معلومااات بشاالهنا ،أو لكتمااان أماار ماان هااذه األمااور ،وأيضااا
التعذيب أو التحريع عليه أو املوافقة عليه أو السكوت عنه.



تضاامن قااانون العقوبااات املشااار إليااه الاانر ت مادتيااه  )318و  )322حظاار ارتكاااب
اجلرائم املاسة حبرية اإلنسان وحرمته ،ومنها خط شخر أو القبع عليه أو حجازه أو
حرمان اه ماان حريتااه بليااة وساايلة علااى خااال القااانون ،أو تسااخر أو إك اراه إنسااان علااى
العمل سوا بلجر أو بغر أجر.

 -17كما تضمن قانون اإلجرا ات اجلنائية رقم  )23لسنة  2004ت مادته  )40أناه "ال
لااوز القاابع علااى أن شااخر أو حبسااه إال باالمر ماان الساالطات املختصااة بااذل  ،وت األحاوال
املقررة قانونا ،كماا جتاب معاملتاه مباا حيةاه علياه كراماة اإلنساان وال لاوز إياذاقه بادنيا أو معنوياا،
ولب على ملمور الضبط القضائي أن ينبه املتهم إىل حقه ت الصمت ،وت االتصال مبن يرى".
 -18باإلضافة إىل ذل فقد صدر القاانون رقام  )15لسانة  2011بشالن مكافحاة االجتاار
بالبشر ،والذن تضامن أحكاماا هاماة تك ُةال مبوجبهاا الادول احلماياة والساالمة اجلسادية والنةساية
للمجااي عليااه ،وتااوفر اام الرعايااة الصااحية والتعليميااة واالجتماعيااة ،وتعماال علااى هتيئااة الظاارو
املناسبةق إلعادة تلهيلهم ودجمهم ت اجملتم بطريقة تراعي احتياجاهتم وكرامتهم اإلنسانية وسانهم
وجنسهم.
 -19وفيمااا يتعلااق باااإلجرا ات املتخااذة ملن ا العقوبااات اجلساادية ت املاادار ق فقااد ش إعااداد
وتطوير سياسة التقول السلوكي للطلبة ت املدار  ،حي أشارت الةقارة  )14مان املاادة الثامناة
إىل "االبتعاااد عاان األساااليب غاار الرتبويااة ت معاجلااة املخالةااات الساالوكية والاايت ماان بينهااا اإليااذا
اجلساادن والنةسااي بكافااة أنواعااه" .وتضاامنت جمموعااة ماان اإلجارا ات الوقائيااة والتلديبيااة الرتبويااة
وا ادفااة إىل تعزيااز الساالوكيات اإللابيااة لاادى الطلبااة ،ووض ا خطااط عالجيااة فرديااة للمخالةااات
السالوكية ومتابعتهاا أوال بالول بالتعااون ما أوليااا األماور خاالل تنةياذها وذلا لضامان احهااا.
باإلضافة إىل توفر احلماية القانونية للطةال مان كافاة أشاكال العنا واإلساا ة البدنياة أو اإلمهاال
أو االستغالل ،وفقا لقانون العقوبات القطرن ،وكذل قانون األحدا رقم  )1لسنة .1994
 -20وماان اإلج ارا ات واألنشااطة الوقائيااة واملعنيااة الاايت ترمااي إىل رعايااة أف اراد اجملتم ا ق احلمايااة
الشاار ية والاايت تعااي هنااا :إج ارا ات من ا اجلرميااة والكش ا والتحاارن فيمااا يق ا منهااا إىل جانااب
املخا ر اليت حتيط بالطةل ت الواق والعا االفرتاضي ،كما تعي العمال الوقاائي التوعاون جباناب
متك اجلمهور من املسامهة ت واية الطةولة واألمن بشكل عام.
 -21ومتتااد احلمايااة الشاار ية للخااط األول ت العماال الشاار ي ،وهااو مااا يعاار حاليااا باساام
الش اار ة اجملتمعي ااة وال اايت تعم اال عل ااى إج ارا مس ااوحات س ااابقة لك اال ظ اااهرة ،وتص ااميم معاجل ااات
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وحلااول جمتمعيااة مناساابة حتااد ماان تةاااقم املخااا ر .وتعماال الشاار ة اجملتمعيااة منااذ تلسيسااها علااى
وايااة الطةاال عاان ريااق اختاااذ عاادد ماان االج ارا ات ملواجهااة حاااالت العن ا األساارن والعن ا
اجلنسي الذن يق على األ ةال ت املنظومة التعليمية ومنظومة األسارة ،وذلا مان خاالل تادابر
وقائية ذات اب تربون واجتماعي وأخرى ذات بيعة إجرائية رقابية حتو ية ،وذل على النحاو
التاي:
أنشااطة الشاار ة اجملتمعيااة ت إ ااار املنظومااة التعليميااة وتشاامل التاادابر الوقائيااة
-1
ذات الطاب التوعون االجتماعي كالتاي:


دم ا املسااائل املتعلقااة بالتعام اال الصااحي م ا الطلب ااة ،واإلقااالع عاان أس اااليب
العنا اللةظااي أو البادي ،وذلا ماان خاالل الاضارات الايت تسااتهد أعضااا
ا يئة التدريسية ،وعموم العامل ت املدار  ،واستثمار جمالس اآلبا واملدرس
ذا الغر .



قي ااام الش اار ة اجملتمعي ااة بت اادريب عمل ااي ل اابعع امل اادار بالتع اااون م ا اجله ااات
الش اريكة ألغ ارا من ا العقوبااات البدنيااة واإلسااا ة بكافااة أشااكا ا ماان خااالل
برنام ضابط احلماية املدرسية).

-2

أنشطة الشر ة اجملتمعية داخل منظومة األسرة:

 -22تعماال إدارة الشاار ة اجملتمعيااة علااى حاال املشااكالت البساايطة با أفاراد األساارة مبااا خياادم
مصاالحة الطةاال باعتبارهااا املصاالحة الةضاالى .كمااا تقاادم اإلدارة وسااائل املساااعدة عاارب الشااركا
وعاارب مؤسسااات اجملتما املاادي حلاال قضااايا األ ةااال ،واسااتقطبت اإلدارة عااددا ماان األخصااائي
االجتماعي خلدمة األسرة.
 -23وفيما يتعلق بالتدابر ذات الطاب اإلجرائي والرقايب فإهنا تتمثل ت التاي:


تعزيااز الوجااود الشاار ي عاان ريااق الاادوريات اجملتمعيااة بااالقرب ماان املاادار ملنا حاااالت
العن الذن يق ب الطلبة أو عليهم ،وهي رقابة لصيقة باحلرم املدرسي مباا حيقاق إنةااذ
القانون.



توفر آليات اتصال سريعة ومباشرة ملن العقوبات البدنية على األ ةال وتتمثل ت اآليت:


تطبيااق مطارا  :)2وميثاال وساايلة سارية متكاان أفاراد اجملتما ماان اإلبااال اآلماان
عن أن عن يق على شرحية األ ةال.



اخل ا ااط الس ا اااخن :خصص ا اات الش ا اار ة اجملتمعي ا ااة ع ا ااددا م ا اان األرق ا ااام حس ا ااب
االختص ا اااص اجلغا ا ارات لتلق ا ااي املعلوم ا ااات ح ا ااول االس ا ااا ة والعقوب ا ااات البدني ا ااة
لأل ةال.

 -24وماان جهااة أخاارى فللمؤسسااة القطريااة للعماال االجتماااعي دور هااام ت وايااة األ ةااال
ضحايا العن  ،وتشمل مجي أنواع العن اجلسدن ،اجلنسي ،النةسي) سوا ت نطاق األسرة،
أو خارجها.
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 -3يرجأأى تقأأديل معلومأأال عأأن حقأأوق األم أأال واسبأأاء علأأى حأأد يأأواء قانوني أا وعملي أا فيمأأا
يتعلأر بالمسأأاواة فأي حضأأانة األطفأأال ومسأائل الو أأايةي بمأا فأأي اللأأى تطبيأر ال دنأأةب كمأأا
يرجى تقديل معلومال عن القانون والتطبير المتعلر بنفقة األطفأال التأي يقأدم ا اسبأاء إلأى
األبناء والبنال وفيما يتعلر بميراث البنين والبنالب
 -25نظاام القااانون رقاام  )22لساانة  2006مساائل حضااانة األ ةااال بإصاادار قااانون األساارة
حي ا ناار عل اى أن احلضااانة باألسااا ماان واجبااات األبااوة ماداماات الزوجيااة قائم اة ،ولكاان ت
حال اة اف ارتاق الاازوج حااىت باادون ااالق فتااذهب أحقيااة احلضااانة لااألم ت املرتبااة األوىل ،ولكاان
بشااروط لااب أن تتااوفر ت احلاضاان ،وذل ا للتلكااد ماان واي اة الضااون وهااي البلااو  ،العقاال،
األمانااة ،القاادرة عل اى تربي اة الضااون والافظااة عليااه ورعايتااه مبااا حيقااق مصاالحته ،والسااالمة ماان
األمرا املعدية أو اخلطرة).
 -26ويثباات حااق احلضااانة للمحض اون علاى الرتتيااب اآليت :األم ،مث األب ،مث أمهااات األب،
األقرب فاألقرب ،وإذا تساوى مستحقو احلضانة ت درجة واحدة ،يقا ّدم أصالحهم للحضاانة ،مث
أكثرهم ورعا ،فإن تساوى املستحقون ت الصالح والورع ،قدم أكربهم سنا .وللقاضاي نقال حاق
احلضانة من مستحق أقارب إىل مساتحق أبعاد ،عناد تنازعهماا ما بياان األساباب ،إذا كاان ذلا
ت مصلحة الضون ،م الوض ت ع اإلعتبار مصلحة الضون واليت تتمثل ت اآليت:


األفضلية ت الشةقة على الضون ،وت األمانة والقدرة على تربيته.



مدى القدرة على توفر البيئة الصاحلة لنشلة الضون ،وحةظه من االحنرا .



القدرة على توفر أفضل العال والتعليم واإلعداد للمستقبل.



القدرة على إعداد الضون مبا ينةعه من أخالق وعادات عناد بلوغاه سان االساتغنا عان
حضانة النسا .

 -27كما حدد القانون احلااالت الايت تساقط فيهاا احلضاانة إذا ختلا ت شالن احلاضان أحاد
الشروط وهي :البلو  ،العقل ،األمانة ،القدرة على تربية الضون والافظة علياه ورعايتاه مباا حيقاق
مصلحته ،والسالمة من األمرا املعدية اخلطرة ،باإلضافة إىل إذا كانت امرأة أال تكون متزوجاة
من زو أجني عان الضاون ودخال هباا ،إال إذا قا ّدرت الكماة خاال ذلا ملصالحة الضاون،
وإذا كااان رجااال أن يكااون متحاادا م ا الضااون ت الاادين وأن تكااون معااه ام ارأة ماان أهلااه تصاال
للقيام بواجب احلضانة.
 -28وحادد القاانون لألبااوين أن يرتاضايا علااى تباادل زيااارة الضاون وإذا يتةااق األباوان علااى
حتديااد مواعيااد لزيااارة الضااون ،فللقاضااي حتدياادها ،م ا مراعاااة تاادر ماادة الزيااارة حسااب تقاادم
الضااون ت العماار وحاجتااه إىل كاال منهمااا واألصاال ت مكااان الزيااارة أن يكااون ت مكااان إقامااة
الضون ،وت حالة االختال فللقاضي أن حيدد املكان املناسب للزيارة.
 -29ويب اات بص ااةة مس ااتعجلة ت امل اارحلت االبتدائي ااة واالس ااتئنافية ت املس ااائل املتعلق ااة بزي ااارة
الضااون ،أو السااةر بااه ،أو لااب إعااادة الصااغر إىل ماان لااه حااق احلضااانة ،إىل ح ا الةصاال ت
دعوى احلضانة.
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 -30وقد أوجب القاانون رقام  )22لسانة  2006نةقاة الولاد الصاغر الاذن ال ماال لاه علاى
أبيااه ،والةتاااة حااىت تتاازو  ،ويصاال الةااىت إىل الساان الااذن يتكسااب فيااه أمثالااه ،مااا يكاان الااب
علم يواصل دراسته بنجاح معتاد .وجتب نةقة الولد الكبر ،العاجز عن الكسب لعاهة أو غرهاا
علااى أبيااه ،إذا يكاان لااه مااال ميكاان اإلنةاااق منااه ،وتعااود نةقااة األنثااى علااى أبيهااا إذا لقاات أو
مات عنها زوجهاا ،ماا يكان اا ماال ،أو يكان هناا غاره ان جتاب علياه نةقتهاا ،وتشامل
نةقة الضون الطعام والكسوة والساك والتطبياب والدراساة والساةر للضارورة ،وكال ماا يعتارب مان
الضااروريات ت العاار  ،باإلضااافة إىل أنااه جتاب علااى األب تكااالي إرضاااع ولااده إذا تعااذر علااى
األم إرضاعه ،ويعترب ذل من قبيل النةقة .وتكون نةقة الطةال علاى األم املوسارة ،إذا فقاد األب
أو اجلد ألب وال مال ما ،أو كانا معسرين تستحق نةقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى.
 -31وفيما يتعلق مبرا البن والبناتق فقد نظم قانون األسرة القطارن أحكاام املارا وفقاا
لنصوص الشريعة اإلسالمية على النحو التاي:


تار البنات فرضااا نصا الرتكاة إذا كاناات واحادة و يكان معهااا ابان ،أو ثلثاي الرتكااة إن
كن أكثر من واحدة ،و يكن معهن ابن ،وتر البنت تعصيبا للذكر مثل حه األنثيا
إذا كان معها أو معهن ابن أو أبنا ت درجتها.



أما بالنسبة ملسائل الوصاية فقد أنشلت دولة قطر وفقا لقانون  )40لسنة  2004هيئة
بشلن أموال القاصرين ،ختتر بإدارة أموال القاصرين وهي ا يئة العاماة لشاؤون القاصارين
وهت ااد ا يئ ااة إىل الافظ ااة عل ااى أما اوال القاصا ارين وم اان ت حكمه اام وتنميته ااا ،وواي ااة
حقاوقهم املالياةق مباا يضامن اام حيااة كرمياة ويعاود علاايهم باالنة العاام ت مجيا شااؤوهنم،
ومن أهم أعمال ا يئة اآليت:
-1

الوصاية على القاصرين أو احلمل املستكنة الذين ليس م وي أو وصي خمتار.

القوام ااة عل ااى فاق اادن أو ناقص ااي األهلي ااة ،والوكال ااة ع اان املةق ااودين أو الغ ااائب
-2
الذين ال قيم أو وكيل م.
اإلش ارا علااى تصاارفات األوليااا واألوصاايا والقيم ا والااوكال وم اراقبتهم ت
-3
أدائهم لواجباهتم و ارستهم لصالحياهتم وفقا للقانون.
اإلشا ارا عل ااى ش ااؤوهنم اجتماعي ااا وتربوي ااا وص ااحيا وتعليمي ااا ،وتس االم أما اوا م
-4
وإدارهتا واستثمارها والافظة عليها ،وفت احلسابات املصرفية ومس السجالت اخلاصة
لكل منهم والنيابة عنهم لدى اجلهات املختصة داخل الدولة وخارجها.
حصاار أم اوال الرتكااات الاايت ااا وار واإلش ارا علااى إدارهتااا ،واختاااذ مااا يلاازم
-5
للمحافظة عليها ،ومس السجالت واحلسابات اخلاصة هبا إىل ح حصر قسمتها.
إع ااداد وتنةي ااذ الدراس ااات واخلط ااط الالزم ااة لتنمي ااة أم ا اوال القاصا ارين وم اان ت
-6
حكمهم ،وغرها من األموال اليت تديرها ا يئة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 -32وقااد حاادد القااانون شااروط الوصااي والااذن لااب أن يكااون عاادال كة اؤا ذا أهليااة كاملااة
وأمينا ،ومتحدا ت الدين م القاصر ،وال لوز أن يكون وصيا كل من:
-1
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بإفالسه.

-2

صدر حكم هنائي

-3

سبق أن سلبت واليته ،أو ش عزله من الوصاية على قاصر

آخر.

قاارر األب حرمانااه ماان التعي ا  ،مااىت بااي هااذا احلرمااان علااى أسااباب قويااة ياارى
-4
القاضي بعد حتقيقهاا أهناا تاربر ذلا  ،ويثبات احلرماان بورقاة رمسياة أو عرفياة مصادق علاى
توقي األب فيها ،أو مكتوبة خبطه وموقعة بإمضائه.
كااان بينااه أو أحااد أص اوله أو فروعااه أو زوجااه وب ا القاصاار ن ازاع قضااائي ،أو
-5
عداوة ،إذا كان خيشى من ذل كله على مصلحة القاصر.
-6

كان مشهورا بسو السرة والسلو .

-7

ليس له وسيلة مشروعة للعيء.

وإذا ختل أحد هذه الشروط سالةة البيان حيكم القاضي بعزل الوصي.
وحياادد مهمتااه ت األح اوال
 -33كمااا لااوز للقاضااي أن يع ا ا يئااة أو غرهااا وصاايا خاصاااُ ،
التالية:
إذا تعارضاات مصاالحة القاصاار ما مصاالحة الااوي أو الوصااي املختااار ،أو أحااد
-1
أصوله أو فروعه أو زوجه ،أو م مصلحة قاصر آخر مشمول بواليته.
إبرام عقد من عقود املعاوضة املالية أو فساخه أو إبطالاه أو إلغااقه با القاصار
-2
وب أحد املذكورين ت البند السابق.
-3
هذا املال.

إذا آل للقاصر مال بطريق التربع واشرتط املتاربع أال يتاوىل الوصاي املختاار إدارة
خاصة.

-4

إذا استلزمت إدارة بعع األعمال دراية

-5

إذا كان الوي أو الوصي غر أهل ملباشرة حق من حقوق الوالية أو الوصاية.

 -34وإذا ص اادر ق ارار بوق ا ال ااوي أو الوص ااي املخت ااار ،أو حال اات ظ اارو مؤقت ااة دون أدائ ااه
لواجباته ،ع القاضي ا يئة وصيا مؤقتا ،ما يكن للقاصر وي آخر.
 -35وإذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر ت عزل الوصاي املختاار ،أو ت قياام عاار مان
الع اوار الاايت تةقااد أو تاانقر أهليتااه ،فعلااى القاض اي أن ياالمر بوقةااه وتعي ا ا يئااة وصاايا إلدارة
أموال القاصر ،وذل بنا على لبها أو لب غرها من ذون الشلن.
 -36إذا أخاال الوصااي باالن ماان الواجبااات املةروضااة عليااه ،أو امتن ا دون عااذر مقبااول عاان
تسليم أموال القاصر ،فإنه يكون ضامنا لكل ما يلحق القاصر من ضرر.
 -37وم اان ب اااب احلة اااظ عل اى أم اوال القاص اار ال ل ااوز للوص ااي املخت ااار ،دون إذن القاض ااي،
مباشرة التصرفات التالية:
التصاار ت األم اوال العقاريااة مااىت كااان التصاار ناااقال للملكيااة أو مرتبااا ألن
-1
حق عيي آخر.
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-2

استثمار أموال القاصر وتصةية

-3
الرشد.

تاالجر عقااار القاصاار ملاادة تزيااد علااى ساانة ،أو متتااد إىل ساانة بعااد بلوغااه ساان

-4

حساباته.

الوفا االختيارن بااللتزامات الشرعية اليت تكون على الرتكة أو

-5

الصل

-6

التنازل عن احلقوق والدعاوى والطعون ت

القاصر.

والتحكيم.
األحكام.

ش ارا أو اسااتئجار أم اوال القاصاار لنةسااه أو لزوجااه أو ألحااد ماان أصااو ما أو
-7
فروعهما ،أو ملن يكون الوصي نائبا عنه.
-8

التصر ت املنقوالت أو احلقوق الشخصية أو األوراق

املالية.

قسمة مال القاصر بالرتاضي إذا كانت له مصلحة ت ذل  ،فإذا أذن القاضاي
-9
ع ا األسااس الاايت جتاارن عليهااا القساامة واإلج ارا ات الواجبااة االتباااع ،وعلااى الوصااي أن
يعار علاى القاضاي عقاد القسامة للتثباات مان عادالتها ،وللقاضاي ت مجيا األحاوال أن
يقرر اختاذ إجرا ات القسمة القضائية.
 -10اإلنةاااق ماان مااال القاصاار علااى ماان جتااب عليااه نةقااتهم ،إال إذا كاناات النةقااة
مقضيا هبا حبكم واجب النةاذ.
 -38ويصدر القاضي اإلذن ت احلاالت السابقة ،بعد أخذ رأن ا يئة.
 -4يرجأأى تقأأديل المزيأأد مأأن المعلومأأال حأأول األطفأأال المحأأرومين مأأن البيألأأة األيأرية و ا أأة
فيمأأا يتعلأأر بالكفالأأةي بااضأأافة إلأأى اللأأى يرجأأى تقأأديل معلومأأال عأأن عأأدد مرافأأر الرعايأأة
الس أأكنية وبي أأان إالا كان أأا الدول أأة الط أأرف ت أأر ت وتق أأوم بعملي أأال تفت أأي منتظم أأة ل أ أ
المرافرب
 -39تعمل وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية على دعم هذه الةئة من خاالل
صر معا الضمان االجتماعي ،كما ورد تةصيال عند الرد على املسللة األوىل.
 -40وماان جهااة أخاارى يهااتم "مركااز وفاااق" مبصاالحة الطةاال الةضاالى ،ويلتاازم بتااوفر الرعايااة
للمحضااون أثنااا وبعااد ااالق الوالاادين .وترمجااة لتوجهااات الدولااة ومضااام الدسااتور ومضااام
اتةاقية حقاوق الطةال ،بادأت مسااعي املركاز حناو التعااون ما اجمللاس األعلاى للقضاا فيماا خيار
الضون وقد أمثرت عن:
املوافق ااة عل ااى قي ااام قض اااة التنةي ااذ قب اال الب ااد ت تنةي ااذ أحك ااام احلض ااانة جا اربا
-1
مبخا بة "مركز وفاق" لبذل مساعيه الودية لتنةيذها بدال من اللجو إىل الشر ة ،وذلا
للمحافظة على نةسية الضون .
املوافقة علاى تاوي وفااق تنةياذ قضاايا "الرقياة" وفاق األوامار الصاادرة عان قضااة
-2
التنةيذ وحتت إشرافهم مبقر املركاز ،ورفا تقاارير املركاز إىل قاضاي التنةياذ ،مباا يضامن سار
الرقية بسالسة ويؤكد على توفر الرعاية الوالدية للطةال واحلاد مان املشااحنات والنزاعاات
مبا تنطون عليه من آثار سلبية.
GE.17-04855

11

CRC/C/QAT/Q/3-4/Add.1

وت عااام  2011ش تعااديل بعااع بنااود اتةاقيااة التعاااون القائمااة ،وأمههااا" :أن
-3
يقااوم قضاااة التنةيااذ مبحكمااة األساارة عنااد تنةيااذ أحكااام احلضااانة والرقيااة والزيااارة بااالقوة
اجلربيااة مبخا بااة اجلهااة األمنيااة بالتنساايق ما "وفاااق" ،وذلا إلتاحااة الةرصااة للمركااز حلاال
األمر وديا م األ را حةاظا على األمان النةسي لأل ةال ،ولتوفر الرعاياة لاه ووايتاه
من أن آثار سلبية قد تؤثر على حياته.
 -41كم ااا تق ااوم املؤسس ااة القطري ااة للعم اال االجتم اااعي بتق اادل ع اادد م اان اخل اادمات النةس ااية
واالجتماعية والقانونية املقدمة للوالدين من أجل الضون تشمل:
هتيئة الوالدين من خالل جلسات إرشاادية مكثةاة ،والعمال علاى ختةيا حادة
-1
التوتر ب الوالدين ،وتقادل اخلاربة واملشاورة للوالادين املطلقا أو املنةصال  ،وتاوفر اخلاط
السا اااخن علا ااى ما اادار اليا ااوم لالعتا ااذارات وأليا ااة شا ااكوى أو مالحظا ااة وللتنسا اايق بشا االن
الضون  ،وحماولة اإلصالح ب األ را  ،مبا حيقق مصلحة الطةل الةضلى.
توفر بيئة نةسية مالئمة للمحضون حتت إشرا خمتص  ،والتادر ت تنةياذ
-2
األحكااام القضااائية اخلاصااة برقيااة الضااون  ،واملالحظااة واملتابعااة الدوريااة للحالااة النةسااية
والسلوكية للمحضون بعد الزيارة ،ومتابعة حال الضاون بعاد حتاول الزياارات إىل املنازل،
وزيااارة املنااازل ملعاينااة الوض ا القااائم ل اابعع احلاااالت إذا دعاات احلاجااة ،ومتابعااة بع ااع
احلاالت ت املدار إن لزم األمر.
تقاادل اخلدما ااات القانوني ا ااة املتنوعااة الاايت تسا ااعى إىل ضما ااان مصلح ا ااة الطة ا اال
-3
الةضاالى ،ماان خااالل جمموعا ااة ماان االستشاااري القااانون الااذين يقومااون بإعااداد تقااارير
دورية عن الزيارات وعن نةسااية الضون لنقل احلضانة ،وعن مدى االساتجابة لقارارات
الكمااة ،باإلضااافة إىل معاينااة املساااكن املخصصااة للحاضاانة وكااذل الضااون وإحالااة
مجيا الاادعاوى اخلاصااة بالضااون إىل قساام اإلصااالح األساارن لاولااة تسااويتها بااالطرق
الودي ااة ،وت ااوفر اإلرش اااد وال اادعم الق ااانوي ع اان اإلجا ارا ات القانوني ااة بالكم ااة ،وص ااياغة
اتةاقيااات الص اال وغره ااا ال اايت ت ااتم ب ا األ ارا ب اااملركز ،باإلض ااافة إىل خما ب ااة اجملل ااس
األعلى للقضا خبصوص زيارات رمضان واألعياد وتنظايم الزياارات ت تلا الةارتات ،مباا
يساهم ت ضامان حصاول الطةال علاى حقاه ت الرعاياة االجتماعياة والوالدياة ،ومشااركته
ت األنشطة الرتفيهية.
 -5يرجأأى تقأأديل معلومأأال عأأن الظأأروف المعيشأأية ليطفأأال ال أ ين يعيشأأون فأأي السأأجن مأأع
أم أأات لي بمأأا فأأي اللأأى كيفيأأة ضأأمان حصأأول ل علأأى التط يأأة والرضأأاعة الطبيعيأأة وك أ لى
الخأأدمال الصأأحية والتعليميأأةب ويرجأأى أيضأأا توضأأيج كيأأس تعطأأى مصأأالج الطف أل االعتبأأار
األول في حالة أحكام إدانة الحوامل أو النساء الوي األطفال طيري السني بما في اللى
حاالل الععقال ارج إطار الزواجب
 -42تقوم إدارة املؤسسات العقابية واإلصالحية بوزارة الداخلية بتقدل الرعاية لأل ةال الذين
يعيشون ت السجن م أمهاهتم على النحو اآليت :

12

-1

توفيار كافاة املستلزماات الغذائياة والطبية.

-2

توفر مستلزمات األ ةال.
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-3

توفر الرعاية الصحية الكاملة لأل ةال مبا ت ذل التطعيمات الوقائية.

-4

مراعاة عدم معاملة الطةل معاملة السج .

تااوفر التغذيااة املناساابة لألمهااات املرضااعات والرعايااة الصااحية الالزمااة اان وفقااا
-5
لتوصيات بيبة املؤسسة.
يسااجل عاادد األ ةااال وبياناااهتم الشخصااية عنااد الاادخول م ا مراعاااة احلةاااظ
-6
على سرية املعلومات.
-7

الةحر الطي للطةل عند دخوله السجن.

-8
أ ةا ن.

ال تطبق عقوبة احلبس االنةرادن أو التحةظي على السجينات اللوايت بارفقتهن

توعية النزيالت بشلن أمهية الرضاعة الطبيعية ،وال يتم ثي النزيالت عن إرضاع
-9
أ ةا ن ما تكن هنا أسباب صحية خاصة.
-10
أ ةا ن.

متكا ا النا ازيالت اللا اوايت يا ارافقهن أبن اااقهن بالس ااجن قض ااا كام اال الوق اات ما ا

 -11حدد القانون رقم  )3لسنة 2009م بتنظيم املؤسساات العقابياة واإلصاالحية
والئحتااه التنةيذيااة للنزيلااة الاايت يوضا ةلهااا لاادى إحاادى دور رعايااة األ ةااال أو الطةاال
املوجود لدى من له حق احلضانة بتيسر زيارته بشكل منتظم.
-12

ت مجي اإلجرا ات املتبعة داخل السجن تراعى مصلحة الطةل.

 -6يرجى تقديل معلومال محدثة عن تنفي االيأتراتيجيال الوطنيأة المتعلقأة باألصأخا الوي
ااعاقأأة المشأأار إلي أأا فأأي تقريأأر الدولأأة الطأأرف فأأي الفقأرتين  249و250ي بمأأا فأأي اللأأى
ايأأتراتيجية حأأول التعلأأيل الشأأاملب وعنأأد القيأأام ب أ لى يرجأأى توضأأيج كيأأس يمكأأن ل أ
االيتراتيجيال تس يل إعادة تنهيل الوي ااعاقة لتوفير الدعل المجتمعي والتعليل الشأامل
ليطفال الوي ااعاقة بما في اللى ااعاقة النفسية واالجتماعية والفكريةب
 -43تلتا اازم وزارة التعلا اايم والتعلا اايم العا اااي باملبا ااادح األساسا ااية ملةها ااومي "التعلا اايم للجمي ا ا "،
و"ال اادم الش ااامل" ،حي ا ا تس ااعى الا ااوزارة إىل مواص االة أدا أدواره ااا ت إ ا ااار الس ااياق الا ااو ي
والسياق العاملي من خالل أفضل املمارسات املتبعة عامليا ت ذل اجملاال .وت ضاو ذلا أصاب
التعلاايم شااامال جلميا الةئااات الطالبيااة مبااا فيهاا ذون اإلعاقااة ،وذلا وفقااا لالسارتاتيجية الو نيااة
لقطاع التعليم والتدريب ،واليت تؤكد على دم الطلبة ذون اإلعاقة ت مجي مدار دولة قطر.
 -44ومن التادابر الايت ش تنةياذها لتعزياز مةهاوم التعلايم الشاامل لألشاخاص ذون اإلعاقاة ت
مجيا ا مس ااتويات التعل اايم ت دول ااة قط اار ،إع ااداد جمموع ااة م اان الوث ااائق والسياس ااات واملس ااتندات
اإلرشااادية وماواد الاادعم للمادار  ،والاايت هتااد إىل تااوفر إ ااار إرشااادن جلميا املاادار خاااص
مبسؤولياهتا جتاه "الطلبة ذون صعوبات التعلم" و" الطلبة ذون اإلعاقة".
 -45كما أهنا حتدد مسؤوليات املدار حنو إزالة العوائق اليت حتول دون حصاول مثال أولئا
الطلبة على كامل اخلربات التعليمية اليت يستحقوهنا.
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 -46وتعزز السياسة املبادح والقيم اآلتية فيما يتعلق بدعم الطلبة ذون اإلعاقة:


لكل الب احلق ت احلصول على تعليم شامل ومتوازن يتناسب م احتياجاته اخلاصة.



يزداد مستوى دعم الطلباة عنادما تتبا املدرساة هنجاا منظماا قائماا علاى فرياق مكاون مان
جمموعة من األفراد.



يعد دعم الطلبة ذون االحتياجات التعليمية اإلضاافية ،مساؤولية مشارتكة با مجيا أفاراد
اجملتم املدرسي.



ينبغي أن توفر الربام الصةية األرضية الصلبة لدعم الطلبة ذون االحتياجات التعليمية.



يعااد معلاام الص ا  -مبااا يقاادم لااه ماان دعاام  -املسااؤول ال ارئيس عاان تعلاايم الطلبااة ذون
االحتياجات التعليمية اإلضافية.



يعااد ماادير املدرسااة أو صاااحب الرتخااير مسااؤوال عاان ضاامان جااودة اخل اربات التعليميااة
الايت تقاادم جلميا الطلبااة ،إىل جاناب مسااؤوليته عاان وضا أنظمااة وهياكال لضاامان وجااود
هن تعاوي يهد إىل دعم الطلبة ومعلمي الص من خالل فريق يشكل ذا الغر .



ل ااب أن ترك ااز أنظم ااة ال اادعم اخلاص ااة باملدرس ااة عل ااى "النم ااوذ التعليم ااي" ،ال ااذن يع ا
بإحدا حتول من جمرد حماولة "معاجلة" فشل أو ضع الطلبة إىل حتس نوعياة التعلايم
والتعلم واإلجرا ات املتبعة ت تقييم الطلبة.



لكال وي أمار احلاق باالن حيصال علاى املشاورة والاادعم فيماا يتعلاق باالحتياجاات التعليميااة
اإلضافية ألبنائه.



يتعا تقاادل الاادعم للعااامل ت املدرسااة ألجاال بنااا "قاادراهتم" علااى العماال بثقااة وفعاليااة
م الطلبة.



حتتا عملية التغير إىل وقت والتزام من مجي العامل ت املدرسة.



تتطلا ااب عمليا ااة تغيا اار املمارسا ااات ،وجا ااود جمموعا ااة ما اان ب ا ارام التطا ااوير املها ااي النوعيا ااة
وعملياات التاادريب الاايت تااتم داخاال املدرسااة والاادعم ت التخطاايط والتلماال ت املمارسااات
املتبعة.

 -47كم ا ااا ش تلس ا اايس مرك ا ااز رقى للتقي ا اايم واالستش ا ااارات وال ا اادعم لطلب ا ااة ال ا اادعم التعليم ا ااي
اإلضات ،والاذن ياوفر أعلاى مساتوى مان اخلادمات والبادائل التعليمياة للطلباة .ويهاد املركاز إىل
تلبي ااة احتياج ااات لب ااة ال اادعم التعليم ااي اإلض ااات ومعلم اايهم وأولي ااا أم ااورهم ت جم ااال التقي اايم
واالستشارات والدعم.
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 -7يرجأأى إبأأعل اللجنأأة عأأن ااج أراءال القانونيأأة أو ااداريأأة فأأي الدولأأة الطأأرف فأأي التمأأاد
وضعية اللجوء السيايي ووضعية العجئي بااضافة إلى الحماية والدعل لعجألين واألطفال
المطالبين باللجوءي بما في اللأى الحصأول علأى الخأدمال األيايأية مثأل الرعايأة الصأحية
والتعلأأيلب وفأأي هأ ا الصأأدد يرجأأى توضأأيج كيأأس تحتأأرم الدولأأة الطأأرف مبأأدأ عأأدم ااعأأادة
القسأ أرية ب ويرج أأى تق أأديل معلوم أأال ع أأن أي ت أأدابير مح أأددة اتخأ أ ل لل أأرد عل أأى أوض أأان
العجألين من يورياب
 -48نر الدستور القطرن ت املادة  )58منه على أن "تسليم الالجئ السياسي حمظور،
وحياادد القااانون شااروط ماان اللجااو السياسااي" .وتعتاارب دولااة قطاار تقاادل املعونااات واملساااعدات
واجبا إنساانياَ ملحاا وراهناا الباد مان القياام باه ،فقاد امتادت املساامهات التنموياة واإلغاثياة للدولاة
إىل أكثر من  100دولة حول العا  ،وما زالت الدولاة ت اور التنسايق ما املنظماات احلكومياة
وغاار احلكوميااة لتااوفر الاادعم اإلغاااثي والتنمااون .كمااا تاادعم دولااة قطاار تعلاايم مااا يربااو علااى 10
مالي ا ةاال حااول العااا ت إ ااار مبااادرة علاام ةااال ،وتبااي قاادرات  1.2مليااون شاااب عااريب
ليكونوا فاعل ومنتج ت جمتمعاهتم .وتضاعةت ت السنوات اخلمس املاضية قيمة املسااعدات
املقدمة من دولة قطر  3أضعا لتصل إىل  13مليار لاير قطرن منذ عام .2011
 -49باالرغم مان أن دولااة قطار ليسات رفاا ت اتةاقياة  1951اخلاصااة باالالجئ وبروتوكو ااا
لعااام  ،1967وم ا ذل ا و بقااا لقواعااد القااانون الاادوي العااام ،فااإن الدولااة ملزمااة مبراعاااة معاااير
احلمايااة األساسااية الاايت تضاامنها االتةاقيااة باعتبارهااا جااز ا ماان العاار الاادوي ،إضااافة إىل أن دولااة
قطاار تلعااب دورا هامااا وفع اااال ت دعاام الالجئ ا أقليميااا ودولي ااا خاصااة ت ظاال تزايااد الك اوار
واحلروب.
 -50كما تشار دولة قطر ت أعمال اللجنة املشرتكة خلاربا و ثلاي وزارات العادل والداخلياة
ت الدولااة العربيااة ،وذل ا ملناقشااة االتةاقيااة العربيااة لتنظاايم أوضاااع الالجئ ا  .وقاماات دولااة قطاار
بتنظيم حاد جااني رفيا املساتوى علاى هاامء الادورة الثامناة والعشارين جمللاس حقاوق اإلنساان
والايت عقاادت خاالل شااهر ماار  2015حااول تعلاايم الالجئا ت احلاااالت الطارئاة .وقااد ساالط
احلد اجلاني الضاو علاى أمهياة تاوافر اخلادمات التعليمياة كوهناا احلال األمثال لبناا حيااة جديادة
لالجئ وأسرهم.
 -51وتقااوم مؤسسااة أيااادن اخلاار حنااو آساايا  -روتااا  -وهااي مؤسسااة غاار رحبيااة ش تلسيسااها
عااام  ،2005باادور هااام ت دعاام الالجئ ا وتااوفر فاارص بديلااة اام ،حي ا هتااد املؤسسااة إىل
إلاد عا يتمت فيه كل الشباب حبق التعليم من أجل إ الق كامل قدراهتم ورسم شكل التنمية
اليت حتتاجها جمتمعااهتم .وتعمال روتاا وفاق مهماة حماددة لضامان حصاول املتضاررين مان الكاوار
ت آسيا والعا  ،على فرص مساتمرة للتحصايل العلماي الناوعي .كماا تعمال روتاا ت عشارة بلادان
علااى امتااداد قااارة آساايا ماان ضاامنها دولااة قطاار .كمااا تُشاار املؤسسااة الشااباب وأفارادا آخارين ماان
اجملتم ا ماان أجاال مقاربااة حتااديات التنميااة علااى الصااعيد الااو ي والعاااملي .ونااذكر هنااا عااددا ماان
األنش ااطة ،ال اايت قام اات هب ااا املؤسس ااة ل اادعم الالجئا ا خ ااالل الة اارتة األخ اارة عل ااى س اابيل املث ااال
ال احلصر:
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تقاادل دعاام مااادن بقيمااة مليااون لاير قطاارن لصاااع مشااروع بنااا وتشااييد مرافااق ومنشا ت
رياضااية ت خميم ا لالجئ ا الةلسااطيني خ ااالل ش ااهر أكتااوبر  .2016وذل ا هب ااد
حتس حياة األ ةال الالجئ الةلسطيني ت لبنان.



العمل على مشروع تطوير التعليم غر التقليدن أل ةال الالجئ الةلسطيني ت مشال
لبنان) وذل بالتعااون ما املؤسساة األمريكياة إلغاثاة الالجئا ت الشارق األد) أنارا)،
وذلا مواصاالة ألعمااال اخلاار الاايت تقاادمها روتاا ملخاايم النهاار البااارد لالجئا الةلسااطيني
مناذ عااام  .2010ومان املقاارر أن يسااتةيد مان هااذا املركااز  5000الجا فلسااطيي ،كمااا
ستساعد هذه املبادرة على زرع شعور األمان ت نةو األ ةاال .ويوضا اجلادول التااي
املساعدات املقدمة لالجئ من صندوق قطر للتنمية:

جدول 1
المساعدال اانمائية لدولة قطر عل الفترة من 2016-2013
التاريخ
07/02/2013
20/11/2013
26/12/2013

12/03/2014
02/10/2014
23/10/2014

02/12/2014
11/12/2014

02/02/2015
12/02/2015

24/02/2015
24/07/2016
24/07/2016

01/05/2016
02/06/2016

16

بيان املدفوعات
دعم مشروع مساكن لالجئ السوري ت األردن
دعم مشروع مساكن لالجئ السوري ت األردن
مساااعدات إنسااانية لالجئ ا السااوري بالتعاااون م ا األماام
املتحدة
دعم مشروع مساكن لالجئ السوري ت األردن
دعم مشروع مساكن لالجئ السوري ت األردن
مسامهة ت صندوق املساعدات اإلنساانية ت تركياا لالجئا
السوري
دعم مشروع مساكن لالجئ السوري ت األردن
دعا اام ملنظما ااة األما اان الغا ااذائي الدوليا ااة ملسا اااعدة الالجئ ا ا
السوري
مساعدة لالجئ السوري عن ريق وزارة اخلارجية القطرية
ش ا ارا م ا اواد إغاثي ا ااة عاجل ا ااة ما اان الص ا ا لص ا اااع الالجئ ا ا
السوري
دعم مشروع مساكن لالجئ السوري ت األردن
الدفعة الثالثة ملنظمة األونروا ملساعدة الالجئ الةلسطيني
دعا ا اام ملنظما ا ااة  OCHAالتابعا ا ااة لألما ا اام املتحا ا اادة ملسا ا اااعدة
الالجئ السوري
بنا مالج لالجئ اليمني ت جيبويت
مس اااعدة لالجئا ا اليمنيا ا ت جيب ااويت م اان خ ااالل س ااةارة
دولة قطر ت جيبويت
المجمون االجمالي

املبلد بالدوالر

املبلد بالريال

2,747,253

10,000,000

274,725

1,000,000

33,856,000

123,235,840

412,088

1,500,000

36,150

131,587

20,000,000

72,800,000

412,088

1,500,000

2,000,000

7,280,000

1,001,374

3,645,000

363,782

1,324,167

1,373,626

5,000,000

1,000,000

3,640,000

5,000,000

18,200,000

1,216,538

4,428,199

40,000

145,600

69,733,624

253,830,393
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 -52وتتاوىل إدارة االتصاال للشار ة العربياة والدوليااة التابعاة لاوزارة الداخلياة تساليم األشااخاص
املطلااوب حي ا ختض ا لض اوابط وشااروط قانونيااة نظمهااا قااانون اإلج ارا ات اجلنائيااة وحاادد فيهااا
ضمانات حقوق األشخاص املراد تسليمهم وحقهم ت الطعن من القرار ،كما با حااالت عادم
التسااليم ت حااال "إذا قاماات أسااباب جديااة لالعتقاااد باالن لااب التسااليم قاادم هبااد حماكمااة أو
معاقبة الشاخر العتباارات تتعلاق بالعنصار أو الادين أو اجلنساية أو الارأن السياساي" .وقاد كةال
الباب الثاي من الكتاب اخلامس من قانون اإلجرا ات اجلنائية هذه الضوابط والشروط.
 -53وبالرغم من أن دولة قطر ليست عضوا ت منظمة ا جرة الدولية  IOMإال أن ساجالت
املنظمااة تظهاار أن لدولااة قطاار مسااامهات كباارة ت حتقيااق التنميااة املسااتدامة ماان خااالل استضااافة
الوافدين وحتويالهتم املالياة مبلياارات الادوالرات حيا بلغات وفاق ساجالت املنظماة  11،2ملياار
دوالر ماان التحااويالت املاليااة الاايت يقااوم هبااا الوافاادون املقيمااون ت دولااة قطاار لعااام  2016بواق ا
 1،5مليون مقيم ،م ارتةاع هذا العدد مؤخرا إىل  2مليون مقيم.
 -54كما أن دولة قطر تعاد ضامن أكارب الادول الايت تقادم خادمات ومسااعدات للمهااجرين
والالجئ  .فمن واق سجالت إدارة التعاون الدوي بوزارة اخلارجية ،ميكن تقدير املباالد اإلمجالياة
اليت تقدمها الدولة ملساعدة الالجئ كالتاي:


املبلد اإلمجاي لدعم الشعب السورن  2016 - 2010كما يلي:


املساعدات احلكومية  3،141،937،795ريال.



املساعدات غر احلكومية 568،673،521:ريال.

 -55أن مبا جمموعه  3،710،611،316ريال.


وميكن تقدير املبلد اإلمجاي لدعم الشعب الةلسطيي  2016 - 2010كما يلي:


املساعدات احلكومية 3،665،427،364 :ريال



املساعدات غر احلكومية 1،039،606،334 :ريال



أن مبا جمموعه  4،705،033،698ريال.

 -8يرجى إبعل اللجنة بالتدابير المتخ ة لمنع احتجا األطفال الم اجرين بما في اللأى الوي
األيري وضمان حقوق الطفل وأن مصلحته تس أ علأى أن أا االعتبأار األول ووحأدة األيأرة
في عمليال ال جرةب ويرجأى أيضأا و أس التأدابير لضأمان الحصأول علأى التعلأيل والرعايأة
الصحية ليطفال الم اجريني بما في اللى األطفال الم اجرين الوي الحاالل الشاالةب
 -56ال يوجااد بدولااة قطاار أ ةااال مهاااجرين ،ولكاان يوجااد ت دولااة قطاار أ ةااال أساار العمالااة
الواف اادة ،وق ااد راع ااى الق ااانون رق اام  )21لس اانة 2015م بش االن تنظ اايم دخ ااول وخ اارو الواف اادين
وإق ااامتهم وح اادة األس اار وت ااوفر البيئ ااة األس ا ارية والرعاي ااة العائلي ااة لأل ة ااال ،وخاص ااة م ااا ورد ت
املادة  )12بشلن جواز من اإلقامة لزو املرخر لاه باإلقاماة وأوالده وفاق شاروط حماددة ،وهاو
ما يؤكد حرص الدولة على وحدة األسرة و مشلها ،األمر الذن يعازز حقاوق الطةال بتاوفر البيئاة
األسارية املناساابة والرعايااة العائليااة واحلةاااظ علااى وحاادة األساارة وعاادم تشااتتها .فضااال عمااا تقدمااه
الدولة من خدمات ت جمال التعليم والصحة والرعاية.
GE.17-04855
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 -57وتتوىل اإلدارات األمنية إتاحة الةرص الكافية للمحتجازين الوافادين) لالتصاال بلسارهم
أو سةارات أو قنصليات بلداهنم حسب لبهم وتوفر مرتمجا  ،إلحاا تهم بلساباب احتجاازهم
أو التهم املنسوبة م ،وإعالمهم حبقوقهم.
 -58وقااد نصاات املااادة رقاام  )13ماان قااانون تنظاايم املؤسسااات العقابيااة واإلصااالحية بالبنااد
رقاام  )2منهااا علااى إحا ااة البااو غاار القطاارن فااور دخولااه املؤسسااة حبقاه ت االتصااال بالبعثااة
الدبلوماسية أو القنصلية الايت متثلاه ،كماا ضامن ذات القاانون احلاق للمحباو بالزياارة واالتصاال،
ومتن أنواع الزيارات دومنا متييز جلمي البوس .
 -59أما فيما يتعلق بتوفر الرعاية الصحية أل ةال األسر العاملاة فاإن الدولاة تقادم اخلادمات
الصحية لأل ةال كافة دومنا متييز.
 -60أما فيما يتعلق بتعليم األ ةال من أبنا الوافدين ،فيعتارب التعلايم متاحاا للجميا وجلميا
فئاات اجملتما القطاارن مان ماوا ن ومقيما حيا أن الدولاة اعتماادت التعلايم كدعاماة أساسااية
كةلهااا الدسااتور القطاارن مبوجااب املااادة  )25وال ايت علااى أساسااها وفاارت الدولااة وأتاحاات مجي ا
الساابل لتسااهيل ذل ا بااد ا ماان مرحلااة مااا قباال املرحلااة االبتدائيااة احلضااانة والروضااة) إىل التعلاايم
االبت اادائي ،ما ا ت ااوفر مراك ااز وم اادار ل ااو األمي ااة وتعل اايم الكب ااار .وق ااد ش توفره ااا وف ااق أعل ااى
املس ااتويات م اان ناحي ااة البني ااة التحتي ااة واملب اااي احلديث ااة واملا اواد التعليمي ااة والكا اوادر التعليمي ااة م اان
األساتذة واملعلم واإلداري .
 -61ويوجااد ت دولااة قطاار عاادد كباار ماان املاادار اخلاصااة والدوليااة الاايت تشاار عليهااا وزارة
التعلاايم والتعل اايم الع اااي ،وتتن ااوع املناااه ال اايت تعتم اادها امل اادار ت قطاار مث اال البكالوري ااا الدولي ااة
والربيطانية واألمريكية والةرنسية وا ندية ،وهنال أيضا املدار الايت تعتماد منااه دو اا مادار
اجلالي ااات مث اال امل اادار ا ندي ااة واللبناني ااة واألردني ااة والةلس ااطينية والتونس ااية والةلبيني ااة واألملاني ااة
وغرها ،باإلضافة إىل املدار املستقلة اليت تعمال حتات إشارا مباشار مان وزارة التعلايم والتعلايم
العاااي وتسااتقبل أبنااا الوافاادين العااامل ت القطاااع احلكااومي ،وكااذل ماان القطاااع اخلاااص وفااق
شروط ميسرة.
 -62وت ظاال التنميااة البش ارية الاايت تشااهدها دولااة قطاار ،يااتم ساانويا افتتاااح ماادار س اوا ت
القطاع احلكومي أو اخلاص لتلبية احلاجة للتعليم للجمي دون متييز .ومن التسهيالت واخلادمات
اليت تقدمها وزارة التعليم والتعليم العاي لغر القطري :
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القبااول والتسااجيل ت املاادار املسااتقلة احلكوميااة حيا تسااتند عمليااة القبااول والتسااجيل
ت املادار املساتقلة إىل سياسااة واضاحة للتسااجيل والقباول وماان ضامن بنودهااا ماا يتعلااق
بتسااجيل أبنااا غاار القط اري س اوا ت القطاااع احلكااومي أو اخلاااص ،حي ا يت ا ا ا اام قبااول
أبن ااا غ ا ا ا ا اار القطا اري الع ااامل ت الا ا ا ا ا ا ااوزارات واألجه اازة احلك ا ا ا ااومية ت الدول ااة وك ااذل
ا يئات واملؤسسات العامة وقبول أبناا غار القطاري العاامل ت اجلمعياات واملؤسساات
اخلاصة اخلرية .وقبول أبنا العامل ت القطاع اخلاص باملنا ق والقرى الايت ال توجاد هباا
مدار خاصة.



تااوفر وسااائل النقاال للطلبااة غاار القطاري برسااوم رمزيااة مقارنااة بالتكلةااة املاليااة السااتخدام
الباص املدرسي ت العام الدراسي للطالب الواحد.
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اخلدمات األخرى اليت تقادمها وزارة التعلايم والتعلايم العااي للمادار اخلاصاة والايت غالباا
ما يلتحق هبا غر القطري فتتمثل ت:
-1

اإلعةا من رسوم الكهربا واملا .

-2

التخلير اجلمركي.

-3

من أر ت حالة حصول املدرسة على اعتماد و ي حملي أو عاملي.

 -63وبلد عدد املدار اخلاصة  )162مدرسة وريا
عدد مدار اجلاليات  )24مدرسة.

األ ةال  )87روضة خاصاة ،وبلاد

 -64وبالنظر لإلحصائيات نالحه اآليت فيما يتعلق بعدد الطلبة غار القطاري الاذين يتلقاون
التعليم ت املدار احلكومية واخلاصة:
جدول 2
أعداد الطلبة ويأر القطأريين الملتحقأين بالمأدارد ونسأب ل حسأا الجنسأية للعأام 2015
 2016البيان

مدار حكومية

مدار خاصة

عدد املدار
إمجاي عدد الطلبة
نسبة القطري
نسبة غر القطري

191
927،107
%58
%42

249
171321
%18.2
%81.8

 -65ويعتارب التعلاايم ت دولااة قطار جمانيااا للقطاري وأبنااا القطرياات وأبنااا دول جملااس التعاااون
وأبنااا مااوظةي حكومااة قطاار مبوجااب الق ارار الااوزارن جمللااس الااوزرا الصااادر ت اجتماعااه العااادن
لعام  2012املنعقد بتاريخ 2012 /6/6م بشلن القبول ت املدار احلكومية.
 -66أمااا أبنااا املقيما والعااامل بالقطاااع اخلاااص فيااتم تسااجيلهم باملاادار احلكوميااة مقاباال
رس ا ااوم رمزي ا ااة تُا اادف مقاب ا اال املص ا ااادر التعليمي ا ااة الرئيس ا ااية واملواص ا ااالت وفق ا ااا للق ا ااانون رق ا اام )2
لس اانة  1962بتنظ اايم السياس ااة املالي ااة العام ااة لدول ااة قط اار ،وال اايت تش اامل جمموع ااة م اان اجله ااات
واملؤسسات العاملة بالدولة وأبنا الدبلوماسي وغرهم ،هذا باإلضافة إىل استثنا بعع الةئاات
غر القادرة ماديا على االلتحاق باملدار اخلاصة.
 -9يرجى تقديل معلومال أكثر تفصيع عأن التأدابير المتخأ ة لمكافحأة عمالأة األطفأال وأيأوأ
أص أأكال اي بم أأا ف أأي الل أأى العقوب أأال الت أأي ي أأنت علي أأا الق أأانوني وتق أأديل ال أأدعل للض أأحايا
وتشأأجيع المبأأادرال لزيأأادة الأأوعي بشأأنن قيمأأة التعلأأيل وحقأأوق األطفأأالب ويرجأأى تقأأديل
معلومال عن التأدابير المتخأ ة لضأمان احتأرام الحأد األدنأى لسأن العمأل ويأاعال العمأل
المسأأوب ب أأا وعمليأأال التفتأأي و ا أأة فأأي مجأأال الزراعأأة وقطاعأأال األعمأأال األي أرية
وعامعل المنا لب
 -67تبذل دولة قطر جهودا كبرة من أجل مكافحة عمالة األ ةال ،ومن ذل :
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التوقي ا علااى اتةاقيااة حظاار أس اوأ أشااكال عماال األ ةااال واإلج ارا ات الةوريااة
-1
للقضا ااا عليها ااا لعا ااام 1999م الا اايت ش التصا ااديق عليها ااا عا ااام 2001م ومبوجا ااب ذل ا ا
أصبحت االتةاقية نافذة وتلخذ قوة القانون مبوجب الدستور القطرن.
اعتارب قاانون األحاادا القطارن رقام  )1لساانة 1994م ارساة احلاد لعماال
-2
ال يصال مااورد جاادن للعاايء واحاادا ماان األساباب الاايت تعرضااه لالحنارا وذلا حنااو مااا
ورد ت املادة  )1الةقرة  -2أ) من القانون.
ورد ت املا ااادة  )322ما اان قا ااانون العقوبا ااات رقا اام  )11لسا اانة 2004م أنا ااه
-3
يعاقااب باااحلبس ماادة ال جتاااوز سااتة أشااهر ،كاال ماان سااخر أو أكااره إنسااانا علااى العماال،
سوا بلجر أو بغر أجار ،وشادد العقوباة للحابس ملادة ال جتااوز ثاال سانوات ،إذا كاان
اجملي عليه يبلد السادسة عشر من عمره.
وكاذل ماا ورد ذكااره ت قاانون العمال رقاام  )14لسانة 2004م ،حيا ناار
-4
ت املادة  )87على عدم جواز تشغيل احلد قبل موافقة أبيه أو وي أمره وصادور إذن
خااص بااذل مان إدارة العماال ،وكااذل ماا ناار علياه القااانون ماان خضاوع احلااد املاراد
تش ااغيله للكش ا الط ااي ،ووفق ااا مل ااا أوردت ااه املادت ااان  )88و  )89فهنال ا الكث اار م اان
الظورات اليت فرضها القانون حلماية احلد الذن يعمل.
وك ااذل م ااا ورد بش االن حتدي ااد س اااعات العم اال األس اابوعية والعم اال ت ش ااهر
-5
رمضان ت املاادة  ،)90كماا صادر قارار مان ساعادة وزيار اخلدماة املدنياة واإلساكان رقام
 )15لس اانة 2005م بش االن األعم ااال ال اايت ال ل ااوز تش ااغيل األح اادا فيه ااا وتض اامن
جاادول لألعمااال الاايت تشااكل خطااورة علااى األحاادا وحيظاار عملااه فيهااا ،وكاال ذل ا ت
سبيل ضمان مكافحة أسوأ أشكال عمالة األ ةال ومكافحتها ،وكذل صدور القاانون
رقاام  )22لس اانة 2005م حبظ اار جل ااب وتش ااغيل وت اادريب وإش ارا األ ة ااال ت س ااباق
ا جن.
 -68وفيما يتعلق بالتدابر اليت حددها القانون ملكافحة عمالة األحدا

د:



قاانون األحادا القطارن رقاام  )1لسانة 1994م اعتارب ارسااة احلاد لعمال ال يصاال
كمورد للعيء أحد أساباب تعرضاه لالحنارا ونار ت املاادة  )22علاى التادابر بشالن
األح اادا املعرضا ا لالحنا ارا وال ااذن با ا ّ الق ااانون أن ااه م اان اختصاص ااات إدارة ش اار ة
األح اادا ال ااتحةه عل اايهم ب اادار التوجي ااه ،وه ااي دار حكومي ااة ختص اار إليا اوا ورعاي ااة
األحاادا املعرض ا لالحنارا  ،وتشاار عليهااا إدارة شااؤون األساارة التابعااة لااوزارة التنميااة
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،كما من القاانون سالطة لشار ة األحادا لتساليم
احلد إىل أحد والديه أو ملن له عليه حق الوالية أو الوصاية وذل للتحةه عليه.



ن اار ق ااانون العم اال رق اام  )14لس اانة 2004م عل ااى إج ارا ات لتةت اايء أم اااكن العم اال
للتلكااد ماان احارتام أصااحاب األعمااال ملااا ورد ت القااانون ،كمااا تضاامن القااانون عقوبااات
للمخالة تصل إلغالق املنشلة.

 -69صادقت دولة قطر على جمموع  6اتةاقيات صادرة عن "منظمة العمال الدولياة" ،مباا ت
فيه ااا  5اتةاقي ااات م اان االتةاقي ااات الثم اااي األساس ااية وتش اامل اتة اااقيت ح ااول العم اال اجل ااربن
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رقاام  29و )105واتةاااقيت بشاالن عمال ااة األ ةااال  138و )182باإلضااافة إىل االتة اااقيت
املعنيتا ا األوىل بع اادم التميي ااز ت االس ااتخدام رق اام  )111والثاني ااة اتةاقي ااة تةت اايء العم اال رق اام
.)81
 -70تضاامن قااانون العماال القطاارن رقاام  )14لساانة  2004وتعديالتااه أحكامااا بشاالن احلااد
األد) لس اان العم اال وس اااعات العم اال املس ااموح هب ااا حيا ا ن اار ت امل ااادة  )86من ااه عل ااى أن ااه
"ال لوز تشغيل مان يبلاد السادساة عشارة مان العمار ت أن عمال مان األعماال وال يسام لاه
بدخول أن من أماكن العمل".
 -10يرجأأى إبأأعل اللجنأأة عأأن التأأدابير المتخ أ ة لرفأأع الحأأد األدنأأى لسأأن المسأأسولية الجنائيأأةي
ال ي ال يزال حاليا في ين  7ينوالي وك لى لتططية األطفال مأن  17-16عامأا تحأا
مظلأأة نظ أام قضأأاء األحأأداثب ويرجأأى توضأأيج إالا كانأأا عقوبأأة السأأجن مأأد الحيأأاة هأأي
عقوبأأة قانونيأأة علأأى الجأرائل التأأي يرتكب أأا األطفأأال فأأوق  16عامأ اي وعمأأا إالا كانأأا عقوبأأة
ااع أأدام والعقوب أأال الجس أأدية مس أأموب ب أأا بموج أأا الشأ أريعة ااي أأعمية بس أأبا جأ أرائل
ارتكبوها وهل دون ين  18عاماي وإالا كان األمر ك لى تحا أي ظروفب


فيم أأا يتعل أأر بعقوب أأة الس أأجن م أأد الحي أأاة عل أأى الجأ أرائل الت أأي يرتكب أأا األطف أأال
فأوق  16عامأاي وعمأا إالا كانأأا عقوبأأة ااعأدام والعقوبأأال الجسأدية مسأأموب ب أأا
بموجا الشريعة اايعمية بسبا جرائل ارتكبوها وهل دون ين  18عام ا:

 -71فبع ااد اال ااالع عل ااى ق ااانون األح اادا رق اام  )1لس اانة  1994تبا ا أن فئ ااة األ ة ااال
فااوق  16عامااا غاار مشاامولة باالسااتثنا ال اوارد ت املااادة  )19ماان قااانون األحاادا رقاام )1
لسنة 1994م واليت تستثي احلاد الاذن جتااوز سانه أربا عشارة سانة و يبلاد سات عشارة سانة
وارتكب جناية أو جنحة من احلكم عليه باإلعدام أو احلبس املقرتن باألشغال الشاقة ،أو اجللد.
وعليه فإن فئة األ ةال فوق  16عاما تطباق هاذه العقوباة علايهم ت حاال ارتكااهبم جلارائم معيناة
ت قانون العقوبات رقم  )11لسنة 2004م.


أمأأا بشأأنن كأأون عقوبأأة ااعأأدام والعقوبأأال الجسأأدية مسأأموب ب أأا بموجأأا الشأريعة
اايعمية بسبا جرائل ارتكب ا من هل دون ين  18عام ا:

 -72تبا أن االسااتثنا الاوارد ت املااادة  )19ماان قااانون األحاادا رقاام  )1لساانة 1994م
والذن يستثي احلد الذن جتاوز سنه أرب عشرة سنة و يبلد ست عشرة سانة وارتكاب جناياة
أو جنحااة ماان احلكاام عليااه باإلعاادام أو احلاابس املقاارتن باألشااغال الشاااقة ،أو اجللااد ،لاايس مطلقااا
وإمنااا ميكاان حرمانااه منااه إذا ارتكااب جرميااة ماان جارائم احلاادود وفااق مااا ش بيانااه ت املااادة  )1ماان
قانون العقوبات رقم  )11لسنة 2004م بلن تسرن أحكام الشريعة اإلسالمية ت شالن اجلارائم
اآلتياة إذا كاان املااتهم أو اجملاي عليااه مسالما وهااي :جارائم احلاادود املتعلقاة بالساارقة واحلراباة والزنااا
والقااذ وشاارب اخلماار والااردة /ج ارائم القصاااص والديااة) باعتبااار أن الاانر يعتاارب قطعااي الداللااة
وتسااود أحكامااه علااى أحكااام أن قااانون آخاار س اواه مبااا ت ذل ا مااا ورد ماان اسااتثنا ت قااانون
األحدا رقم  )1لسنة 1994م.
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 -73وفيمااا يتعلااق برف ا احلااد األد) لساان املساائولية اجلنائيااة الااذن ال ي ازال حاليااا ت ساان 7
سنوات وتغطياة األ ةاال مان  )17- 16عاماا حتات مظلاة نظاام قضاا األحادا اد أن دولاة
قطر:
-1

صادقت على اتةاقية حقوق الطةل الدولية عام 1995م.

ص ااادقت عل ااى الربوتوك ااول االختي ااارن األول) التةاقي ااة حق ااوق الطة اال بش االن
-2
اشرتا األ ةال ت املنازعات املسلحة عام 2002م.
صااادقت علااى الربوتوكااول االختيااارن الثاااي) امللحااق باتةاقيااة حقااوق الطةاال
-3
بشاالن بيا األ ةااال واسااتغال م ت البغااا واملاواد اإلباحيااة عااام 2010م ،وتعتاارب مجيعهااا
نافذة وتلخذ قوة القانون مبوجب املادة  )68من دستور القطرن لسنة 2004م.
 -74وعلى ضو ذل قامت اجلهات التشريعية بالدولة بصياغة مشروع قانون حقاوق الطةال
الذن ش صياغته اساتنادا ملبادأ مصالحة الطةال الةضالى ،وينتظار أن يشامل نظارة متكاملاة حلقاوق
الطةل تستوعب االتةاقيات الدولية اليت صادقت عليها الدولة وكذل مراعاة جاناب اتسااقه ما
خمتل ا الق اوان املعمااول هبااا ت الدولااة خبصااوص تعري ا ساان احلداثااة ،وهااو مااودع حاليااا لاادى
اللجنة الدائمة للشئون التشريعية.
 -11يرجى تقديل معلومال عن التأدابير المتخأ ة لتنفيأ التو أيال التأي قأدمت ا اللجنأة اعأادة
النظ أأر ف أأي الق أأانون الجن أأائيي فيم أأا يتعل أأر بتططي أأة جمي أأع أوأ أراط وأص أأكال بي أأع األطف أأال
والمس أأاواة ف أأي المعامل أأة ب أأين النس أأاء والرج أأال ف أأي تجأ أريل البط أأاء وإلط أأاء ص أأر التجأ أريل
الم أ أ أ أ أ أ أأزدوج لمعحق أ أ أ أ أ أ أأة الجأ أ أ أ أ أ أ أرائل الت أ أ أ أ أ أ أأي يش أ أ أ أ أ أ أأمل ا البروتوك أ أ أ أ أ أ أأول اال تي أ أ أ أ أ أ أأاري
()CRC/C/OPSC/QAT/CO/1.paragraphs 22 and 24ب
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صدور القانون رقم  )15لسنة 2011م بشلن مكافحاة االجتاار بالبشار والاذن نار ت
امل ااادة  )2من ااه عل ااى جت اارل اإلجت ااار بالبش اار بك اال ص ااوره س اوا ت داخ اال الدول ااة أم ع اارب
ح اادودها الو ني ااة ،مب ااا ت ذلا ا االس ااتغالل ت أعم ااال ال اادعارة أو غره ااا م اان أش ااكال
االستغالل اجلنسي واستغالل األ ةال ت ذل وت املواد اإلباحية أو التسول أو السخرة
أو اخلدم ااة قسا ارا أو االس اارتقاق أو املمارس ااات الش اابيهة ب ااالرق أو االس ااتبعاد واستئص ااال
األعضا أو األنساجة البشارية أو جاز منهاا .كماا نصات املاادة  )3مان القاانون املاذكور
علااى أنااه ال يشاارتط لتحقااق جرميااة االجت ااار باأل ةااال أو عاادميي األهليااة ،اسااتعمال أي اة
وساايلة ماان الوسااائل املشااار إليهااا ت املااادة الثانيااة ماان القااانون املااذكور ،كمااا أن أحكااام
املواد املشار إليها متياز ت التعامال با النساا والرجاال ت موضاوع املساا لة اجلنائياة ت
جترل البغا .



صدور قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونياة رقام  )14لسانة 2014م حيا نصات املاادة
 )7منه على معاقبة كل من أنت مادة إباحية عن ةل بواسطة وسائل تقنية املعلومات
أو اسااتورد أو باااع أو عاار للبي ا أو االسااتخدام أو تااداول أو نقاال أو وزع أو أرساال أو
نشر أو أتاح أو ب مادة إباحية عان ةال بواساطة وساائل تقنياة املعلوماات كماا عاقاب
الانر املاذكور علااى حياازة ماادة إباحيااة عان ةال ويعتاارب ةاال ت حكام هااذه املاادة كاال
من يتم من العمر مثاي عشرة سنة ميالدية كاملة.
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وعاقب قانون العقوبات رقم  )11لسنة 2004م ت املواد  )322 ،321 ،318مناه
علااى أفع ااال اخلط ا والق اابع والسااخرة جت اااه أن انسااان ،س اوا كااان الغ اار م ااادن أو
حلملاه علااى ارسااة البغااا أو غاار ذلا ماان الصااور .وتشاادد العقوبااة ت حااال كااون اجملااي
عليااه أنثااى أو حااد أن ةاال) وتصاال العقوبااة إىل اإلعاادام إذا ترتااب علااى الةعاال وفاااة
اجملااي عليااه .وكااذل عاقباات امل اواد املشااار إليهااا البي ا أو الش ارا أو التصاار بالشااخر
ب الن ص ااورة ماان ص ااور التص اار علااى اعتب ااار أنااه رقي ااق أو س ااخر إنسااانا أو أك ااره .كم ااا
عاقباات املااادة  )296ماان قااانون العقوبااات كاال ماان قاااد أنثااى أو حرضااها أو أغواهااا أو
أغراها بلية وسيلة على البغا أو قاد أو حر أو أغرى بلياة وسايلة ذكارا الرتكااب فعال
اللواط أو الةجور.



نص اات امل ااادة  )11م اان ق ااانون مكافح ااة االجت ااار بالبش اار املش ااار إلي ااه عل ااى أن تتع اااون
اجلهات القضائية املختصة م اجلهات األجنبياة املماثلاة اا فيماا يتعلاق مبكافحاة االجتاار
بالبشاار ومالحقااة مرتكبيهااا وذل ا كلااه ت إ ااار القواعااد الاايت يقررهااا قااانون اإلج ارا ات
اجلنائيااة رقاام  )23لساانة 2004م واالتةاقيااات الثنائيااة أو متعااددة األ ارا النافااذة ت
الدولااة أو وفقااا ملباادأ املعاملااة باملثاال ،وذلا مبااا ال يتعااار ما املبااادح األساسااية للنظااام
القانوي ت الدولة .كما نصت املادة  )23من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية املشار
إليه على مبدأ ازدواجية التجارل ،وتعتارب االزدواجياة مساتوفاة بغاع النظار عماا إذا كانات
قوان الدولة الطالبة تدر اجلرمية ت فئة اجلرائم ذاهتا أو تستخدم ت تسمية اجلرمياة ذات
املصااطل املسااتخدم ت الدولااة ،بشاارط أن يكااون الةعاال موضااوع الطلااب ُجمرمااا مبقتضااى
قوان الدولة الطالبة ،علما بلن قاعدة التجرل املزدو هي قاعدة إجرائية مقررة ت قانون
اإلجرا ات اجلنائية املشار إليه كما تعد جز ا من النظام العام.

 -12يرجأأى تقأأديل معلومأأال عأأن التأأدابير المتخ أ ة لمتابعأأة التو أأية التأأي قأأدمت ا اللجنأأة فأأي
معحظات أأا الختامي أأة بش أأنن التقري أأر األول للدول أأة الط أأرف بش أأنن البروتوك أأول اال تي أأاري
التفاقي أ أ أ أأة حق أ أ أ أأوق الطف أ أ أ أأل بش أ أ أ أأنن اص أ أ أ أأترا األطف أ أ أ أأال ف أ أ أ أأي النزاع أ أ أ أأال المس أ أ أ أألحة
( )CRC/C/OPAC/QAT/CO/1الفقرة 19ب
 -75ال ليز قانون اخلدمة العسكرية رقام  31لسانة 2006م جتنياد مان يبلاد الثامناة عشار
من العمر ،وعليه ،فإنه ال يوجد أن جمند ت القاوات املسالحة دون الثامناة عشار مان العمار .كماا
أنه ال وجود أل ةال مشاارك ت النزاعاات املسالحة بصاورة مباشارة أو غار مباشارة ،وإن القاوات
املسلحة القطرياة حظيات بالعلى معااير اإلنساانية واحارتام حقاوق اإلنساان ت جماال تلدياة اخلدماة
العسكرية .كما تستمر برام التثقي ت القوات املسلحة القطرية ومؤسساهتا التعليمية والتدريبياة
حول احلماية الدولية الايت أقرهاا القاانون الادوي االنسااي والايت مان ضامنها اتةاقياة حقاوق الطةال
لعام 1989م ،وبروتوكو ا االختيارن املتعلق باشرتا األ ةال ت املنازعات املسلحة.
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ثاني ا -الجزء الثاني
 -13في ه ا الجزء تدعو اللجنة الدولأة الطأرف أن تقأدم ملخصأ ا حأول مسأتجدال المعلومأال
الواردة (ال يزيد عن ثعث فحال) في تقريرها بشنن استي :
(أ)
(ب )
(ج)
(د )

القوانين الجديدة واللوائج الخا ة بكل من اب
المسيسال الجديدة وتفويضات ا واا عحال المسيسيةب
ايتحدث مس را من السيايال والبرامب و طط العمل ونطاقات ا والتمويلب
ما ُ
التصديقال األ يرة ألج زة حقوق اانسانب

 -76وفيما يلي أهم املستجدات على املعلومات الواردة ت التقرير على النحو التاي:
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صاادور الق ارار األماارن رقاام  )6لساانة  2016اخلاااص با يكاال التنظيمااي لااوزارة التنميااة
اإلداريااة والعماال والشااؤون االجتماعيااة والااذن ش مبوجبااه اسااتحدا إدارة شااؤون األساارة
واليت ختاتر بعادد مان املهاام الايت تكةال مصالحة الطةال الةضالى كتنةياذ االسارتاتيجيات
واخلطط والسياسات الو نياة املتعلقاة باألسارة ،وزياادة وعاي اجملتما بالتحاديات والقضاايا
األسرية واالجتماعية ،وتنةياذ مشااري وبارام تنمياة وتطاور قادرات املارأة ،وإعاداد وتنةياذ
برام للوقاية من احنارا األحادا  ،وتلهيال املنحارف ومواجهاة املشاكالت االجتماعياة
ت جم ا ااال األح ا اادا  ،واإلشا ا ارا عل ا ااى دور الرعاي ا ااة االجتماعي ا ااة املخصص ا ااة لرع ا ااايتهم
وتاالهيلهم .كمااا تقااوم اإلدارة باختاااذ اإلج ارا ات الالزمااة لرعايااة ووايااة األ ةااال جمهااوي
األبااوين ،ومساااعدة املسااجون املةاار عاانهم ،واملاادمن املتعاااف وأساارهم علااى التكي ا
واالندما االجتماعي ،باإلضاافة إىل اقارتاح وتنةياذ االسارتاتيجيات واخلطاط والسياساات
الو ني ااة وال اربام املتعلق ااة بكب ااار الس اان واألش ااخاص ذون اإلعاق ااة ،واإلش ارا وإص اادار
الرتاخير لدور احلضاانة ،وتنظايم املاؤمترات والنادوات وور العمال ،ملناقشاة كافاة قضاايا
األسرة ،وذل بالتعاون م اجلهات املعنية األخرى بالدولة.



صدور قانون تنظيم دور احلضانة رقم  )1لسنة .2014



ص اادور الق ااانون رق اام  )21لس اانة  2015بتنظ اايم دخ ااول وخ اارو الواف اادين وإق ااامتهم،
ومبوجب هذا القانون فقد ش إلغا نظام الكةالة واالستعاضة عنه بعقد العمل ،باإلضاافة
إىل إلغا مسامى رب العمال) ،واعتمااد مسامى صااحب العمال) ،حيا لياز القاانون
اجلديد انتقال العامل الوافد إىل صااحب عمال آخار بعاد انتهاا عقاد العمال حمادد املادة،
علمااا باالن احلااد األقصااى للعقااد حماادد املاادة هااو مخااس ساانوات وفقااا ملااا تقضااي بااه املااادة
 )40من قانون العمل ،أما بالنسبة للعقود غر حمددة املدة فإن القانون قد أجاز انتقال
العامل الوافد إىل عمل جديد بعد مضي مخس سنوات من التعي .



تلساايس املؤسسااة القطريااة للعماال االجتماااعي ،حي ا حرصاات دولااة قطاار علااى حتاادي
األنظم ااة األساس ااية ملنظم ااات اجملتم ا امل اادي ال اايت أنش االهتا وتعم اال حت اات مظل ااة املؤسس ااة
القطرية للعمل االجتماعي مبا يسهم ت متكينها وتنميتها وتعزيز قدراهتا وتةعيل دورهاا ت
اجملتم مبا ميكنهاا مان حتقياق األهادا الايت أنشائت مان أجلهاا .فقامات الدولاة ت يونياو
ماان عااام  2015بتعااديل النظااام األساسااي ملركااز احلمايااة والااتلهيل االجتماااعي املؤسسااة
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القطرياة للحمايااة والتلهيال االجتماااعي ساابقا) ،حيا ش تعزياز منظومااة احلماياة والتلهياال
االجتماااعي للةئااات املسااتهدفة ت دولااة قطاار ماان ضااحايا العن ا والتصاادع األساارن ماان
النسااا واأل ةااال واملعرض ا لااذل  ،وجتاادر اإلشااارة إىل أن املركااز يعااد مؤسسااة خاصااة
ذات نةا ا ا ع ا ااام وخيضا ا ا ألحك ا ااام املرس ا ااوم بق ا ااانون رق ا اام  )21لس ا اانة  2006بشا ا الن
املؤسسات اخلاصة ذات النة العام وتعديالته.


وخيتر مركز احلماية والتلهيل االجتماعي باختاذ كال ماا مان شالنه حتقياق أهدافاه وتةعيال
دوره كتوفر اإليوا املؤقت للةئات املستهدفة ،وتلسيس خط ساخن الستقبال البالغات
املتعلقة بالةئات املساتهدفة وتقادل االستشاارات االجتماعياة والنةساية والقانونياة الالزماة،
باإلضااافة اىل تقاادل املساااعدة القانونيااة لغاار القااادرين ،كمااا خيااتر املركااز بتنةيااذ ب ارام
متخصصة لتمك وتلهيل ضحايا العن والتصدع األسرن من النسا واأل ةال وإعادة
دجمهاام ت اجملتم ا  ،ورف ا وعااي امل ارأة حبقوقهااا وواجباهتااا وتعزيااز ثقتهااا بنةسااها وقاادراهتا،
وعقااد الناادوات والاادورات التدريبيااة وإصاادار النش ارات والكتيبااات اإلرشااادية والاادوريات
ذات الصلة بلهدا املركز واختصاصاته.



كماا يقاوم املركاز باساتقبال كافاة احلااالت الايت تتعار للعنا مان فئايت النساا واأل ةااال
واملعرض ا لااذل  .حي ا يقاادم مركااز احلمايااة والتلهياال االجتماااعي وكافااة ساابل الاادعم
لضااحايا العنا ماان النسااا واأل ةااال ،واملمثلااة ت احلمايااة ،والتلهياال ،والرعايااة املتكاملااة
دون النظاار إىل جنسااية اجملااي عليهااا س اوا كاناات قطريااة أم غاار قطريااة ،وهااو مااا أ ّكاادت
عليه املادة  )4من النظام األساسي املع ّدل ملركز احلماية والتلهيل االجتماعي.
ش عر مشروع قانون الطةل على جملس الوزرا العتماده.



ثالثا -الجزء الثالث
 -14يرجى تقديل معلومال عأن الموا نأة الموحأدة للسأنوال الأثعث الماضأية عأن بنأود الموا نأة
المتعلقة باألطفال والقطاعال االجتماعية من عل تحديد نسأبة كأل بنأد فأي الموا نأة مأن
حيث مجمون الموا نة الوطنية والناتب القومي ااجمالي والتو يع الجطرافيب
جدول 3
بيان بالتقرير الش ري للمنتفعين من الضمان االجتماعي لش ر نوفمبر 2016
عدد املستةيدين

أنثى

املبلد

حتديد املنت
آبا جمهولون
أرملة أسرة حمتاجة
أسرة حمتاجة

125
52
456
58

715،411.00
204،000.00
2،189،013.00
409،500.00

بدل خادمة
زوجة مهجورة
سيدة مطلقة

3،013
4
1،213

11،891،554.00
24،000.00
7،403،944.00

GE.17-04855

عدد املستةيدين

ذكر

املبلد

56
46

528،331.00
180،000.00

803

6،551،343.00

1،734

5،485،546.00

عدد
املنتةع

إمجاي املبالد

181
98
456
861

1،243،742.00
384،00.00
2،189،013.00
6،960،843.00

4،747
4
1،213

17،377،100.00
24،000.00
7،403،944.00
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عدد املستةيدين
عائلة سج
عائلة مةقود
غر قادر على العمل
معاق
موا ن مسن
يتيم
ااجمالي

22
3
2،879
471
1،521
839
656ي10

أنثى

املبلد

134،000.00
15،000.00
17،883،134.00
2،172،750.00
9،660،922.00
3،555،765.00
993.68ي258ي56

عدد املستةيدين
11
460
625
292
687
714ي4

ذكر

املبلد

عدد
املنتةع

إمجاي املبالد

163،000.00
33
29،000.00
15،000.00
3
20،954،564.00
3،339
3،071،430.00
5،090،375.00
1،096
2،917،625.00
11،618،700.68
1،813
1،957،778.00
6،380،346.00
1،526
2،824،581.00
634.00ي545ي370 23ي627.68 15ي804ي79

 -15يرجى تقديل بيانال إحصائية محدثة (إن وجدل) مصنفة بحسا السأن والجأنو واأل أل
العرقأأي واأل أأل القأأومي والموق أأع الجطرافأأي والمس أأتو االجتمأأاعي واالقتص أأادي ووض أأع
ال جرة لثعث ينوال الماضيةي على عدد:
الشأأكاوي التأأي ايأأتلمت ا اللجنأأة الوطنيأأة لحق أأوق الطفأأل التأأي قأأدما مأأن قب أأل
(أ)
األطفال او بالنيابة عن األطفالي وتلى التي تحققا من ا أو تابعت ا اللجنةب
 -77تلقاات إدارة الشااؤون القانونيااة باللجنااة الو نيااة حلقااوق اإلنسااان خااالل الااثال ساانوات
املاضية  )2016 -2014عدد إمجاي بلد  )46شكوى على النحو التاي:


ع ا اادد  )36ش ا ااكوى ح ا ااول ارتة ا اااع الرس ا ااوم الدراس ا ااية اخلاص ا ااة مبدرس ا ااة متك ا ا ا ذون
االحتياجات اخلاصة.



عاادد  )2شااكوى حااول الصااعوبات واملعوقااات اخلاصااة بااإجرا ات التسااجيل والقبااول ت
املدار واملراكز املخصصة لأل ةال من ذون اإلعاقة.



ع اادد  )2ش ااكوى ح ااول رف ااع تس ااجيل وقب ااول أ ة ااال ل اايس ل ااديهم إقام ااة بامل اادار
املختلةة.



عدد  )1التما بطلب مساعدة للحصول على قسائم تعليمية للدراساة بلحاد املادار
اخلاصة.



عدد  )2شكوى حول مشكالت ت سداد رسوم دراسية مبدار خاصة.



عدد  )1شكوى حول رفع التسجيل والقبول مبدرسة مستقلة.



عدد  )1شكوى متعلقة باحلق ت الصحة.



عدد  )1شكوى متعلقة بالعن األسرن.

 -78واختلةت جنسيات مقدمي الشكاوى ب عدد  )3قطرن اجلنسية ،وعدد  )43وافد
من جنسيات خمتلةة) .وقد اختذت اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان اإلجرا ات املتبعة بشلن تل
الشكاوى من حي التحقق منها ،وتوجيه ذون الشلن إىل اجلهات املتخصصة مثل مركز احلماية
والتلهيل االجتماعي ،وأيضا توجيه املكاتبات بشلهنا سوا للجهات احلكومية املختصة إلزالة أياة
انتهاكااات أو معوقااات حتااول دون متت ا هااؤال األ ةااال حبقااوقهم املشااار إليهااا ،أو للجهااات غاار
احلكومية مثل اجلهات اخلرية لتقدل املساعدة املالية م وش تقدل املساعدة املالية م بالةعل.
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( ه)

األطفال ال ين يعيشون في السجن مع أم ات لب

جدول 4
جنو وجنسيال األطفال ال ين يعيشون مع أم ات ل في السحن للعام 2016
اجلنس

اجلنسية

العمر

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

فلبينية
مصرن
أندونيسية
فلبيي
أندونيسي
أندونيسي
أندونيسي
أندونيسي
أثيويب

سنة وثالثة أشهر
سنة
سبعة شهور
حدي الوالدة
شهران
شهران
ثالثة أشهر
أربعة أشهر
حدي الوالدة

جدول 5
جنو وجنسيال األطفال ال ين يعيشون مع أم ات ل في السجن للعام 2015
اجلنس

اجلنسية

العمر

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

فلبينية
أندونيسي
فلبينية
أندونيسي
أندونيسية

مثانية أشهر
أربعة أشهر
عشرة أشهر
حدي الوالدة
حديثة الوالدة

جدول 6
جنو وجنسيال األطفال ال ين يعيشون مع أم ات ل في السجن للعام 2014

اجلنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر
أنثى
أنثى
أنثى

GE.17-04855

اجلنسية

فلبينية
فلبيي
فلبينية
أندونيسي
أندونيسي
أندونيسية
فلبينية
كينية

العمر

سنتان
سنتان
سنتان وعشرة أشهر
ستة أشهر
عشرة أشهر
عشرة أيام
سبعة أيام
حديثة الوالدة
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(و) األطفال ال ين يعانون من األمراط وير المعدية ويوء الصحة بمأا فأي اللأى يأادة
الو ن أو السمنةي واحتياجال الصحة النفسية وك لى تعاطي العقاقير والمخدرالب
جدول 7
بيان بجرائل المخدرال لفألة األحداث ليعوام 2013م 2014-م – 2015م
السنة

نوع اجلرم

عدد مرتكبيها

السن

اجلنس

2013م
2014م
2015م

اا
هتريب مادة خمدرة املارلوانا)
حيازة مادة خمدرة املارلوانا)

اا
1
1

اا
15
15

اا
ذكر
ذكر

جدول 8
عدد األطفال المراجعين لعيادال الطفل السليل في مسيسة الرعاية الصحية األوليأة لعأامي
 2014و2015
 2014سبتمرب – ديسمرب)
الزيارات الكلية عدد املرضى

الةئة العمرية

منذ الوالدة إىل  10سنوات 145986

 2015يناير – ديسمرب)
عدد املرضى
الزيارات الكلية

80183

142243

422619

جدول 9
إحصائيال ا ة بعيادال الطفل السليل
عدد الزيارات
2015
2014

اخلدمة اإلكلينيكية

139563

الطةل السليم

138688

جدول 10
إحصائيال ا ة بالخدمة لإلكلينيكية لمرحلة ما قبل المدرية ( 6 – 4ينوال)
عدد الزيارات
2015
2014

اخلدمة اإلكلينيكية
خدمة ما قبل املدرسة /الصحة املدرسية

14383

17729

جدول 11
إجمأالي عأدد الزيأارال وأعأداد المرضأى عبأر مراكأز الرعايأة الصأحية األوليأة للفألأة العمريأة:
من الوالدة  18 -ينوال في عامي 2015-2014
الةئة العمرية
أقل من 10
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 2015يناير  -ديسمرب
عدد الزيارات
عدد املرضى
142243

422619

 2014سبتمرب  -ديسمرب
عدد الزيارات
عدد املرضى
80183

145986
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الةئة العمرية
من  10إىل 18

المجمون

( )

 2015يناير  -ديسمرب
عدد الزيارات
عدد املرضى
66141

208384

226360

648979

 2014سبتمرب  -ديسمرب
عدد الزيارات
عدد املرضى
44656

124839

103341

249327

األطفال العاملون مصنفون حسا أنوان العملب

 -79نر قاانون العمال رقام  )14لسانة  2004ت املاادة  )87مناه علاى "ال لاوز تشاغيل
احلااد قباال موافقااة أبيااه أو وي أمااره وصاادور إذن خاااص بااذل ماان اإلدارة .وإذا كااان احلااد
تلميذا قطريا وجب احلصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العااي .وال لاوز تشاغيل األحادا
ت االعم ااال ال اايت م اان ش االن بيعته ااا أو ظ اارو أدائه ااا أن تلح ااق الض اارر بص ااحة أو بس ااالمة أو
أخالق احلد  ،ويصدر بتحديد هذه األعمال قرار من الوزير".
(ل) األطفأأال ضأأحايا االتجأأار ال أ ين تأأل تحديأأدهل ومقاضأأاة الجنأأاة ومعأأاقبت ل (يرجأأى
إدراج معلومال عن أنوان وصدة العقوبة المفروضة)ب
 -80جتاادر اإلشااارة إىل أنااه لاايس هنااا أ ةااال ت السااجون القطريااة وإمنااا يااتم إيااداع لإلي اوا
والرعايااة) ت إدارة شاائون األساارة التابعااة لااوزارة التنميااة اإلداريااة والعماال والشاائون االجتماعيااة وهااي
املنصوص عليها ت املادة  )1الةقرة  )6من قاانون األحادا رقام  )1لسانة 1994م ،وهاي دار
املالحظة االجتماعية لرعاية األحدا املنحرف حلا تقادميهم إىل حمكماة األحادا  ،ودار التوجياه
االجتماااعي إلي اوا ورعايااة األحاادا املعرض ا لالحن ارا  ،ودار اإلعااداد االجتماااعي إلي اوا ورعايااة
وتقول وتلهيل األحدا املنحرف الذين تلمر حمكمة األحدا حببسهم أو بإيداعهم هبا.
 -16يرج أأى تق أأديل بيان أأال مص أأنفة حس أأا الس أأن والج أأنو والخلفي أأة االجتماعي أأة واالقتص أأادية
والموقأأع الجطرافأأي والجنسأأية فيمأأا يتعلأأر بحالأأة األطفأأال المحأأرومين مأأن البيألأأة األي أريةي
ويرجى ااصارة إلى عدد األطفال ( عل الثعث ينوال الماضية):
(ب )

المودعون في مسيسالي مصنفون حسا مدة اايدان

جدول 12
أعداد الحاالل المودعة بدور الرعاية االجتماعية
السنة

اجلنسية

العدد

اجملموع

2014م

قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن

22
15
13
10
33
16

37

2015م
2016م

GE.17-04855
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 -17يرجأى تقأديل بيانأال مصأنفة حسأا السأن والجأنو ونأون ااعاقأة والموقأع الجطرافأي علأأى
مد الثعث ينوال الماضية عن عدد األطفال الوي ااعاقة:
(ج)

ال ين يحضرون المدارد االبتدائية العاديةي

(د )

ال ين يحضرون المدارد الثانوية العاديةي

( ه)

ال ين يحضرون المدارد الخا ةي

جدول 13
المسجلون في مراكز الوي ااعاقة حسا الجنسية والنون والمركز 2015

املركز
اجلمعيا ا ا ااة القطريا ا ا ااة لتلهيا ا ا اال
ذون االحتياجات اخلاصة
مركز الشةل
جمم الرتبية السمعية
معهد النور للمكةوف
مركااز الدوحااة العاااملي لااذون
االحتياجات اخلاصة
مدرسة التمكن الشاملة
املرك ا ا ا ا ااز القط ا ا ا ا اارن الثق ا ا ا ا ااات
االجتماعي للصم
اإلحتا ا ا اااد القط ا ا ا اارن لرياض ا ا ا ااة
ذون االحتياجات اخلاصة
مركا ا ا ا ااز قطا ا ا ا اار االجتما ا ا ا اااعي
والثقات للمكةوف
مركز ستيب بان ستيب
مركز قطر للتوحد
مركز اوميغا
مركز مدى
مركز هوب
مرك ا ا ا ا ا ا ا ااز ك ا ا ا ا ا ا ا اايء ل ا ا ا ا ا ا ا ااذون
االحتياجات اخلاصة
مركا ااز تنميا ااة الطةا اال لا ااذون
االحتياجات اخلاصة
مركز يدا بيد لالرتقا بذون
االحتياجات اخلاصة
30

ذكور

قطرن
إنا

اجملموع

ذكور

اجلنسية
غر قطرن
اجملموع
إنا

ذكور

اجملموع
اجملموع
إنا

1,816

1,246

3,062

1,515

873

2,388

3,331

2,119

5,450

292

155

447

113

66

179

405

221

626

8

8

16

24

25

49

32

33

65

122

140

262

128

101

229

250

241

491

25

13

38

46

16

62

71

29

100

50

17

67

75

31

106

125

48

173

73

59

132

132

32

164

205

91

296

186

64

250

66

33

99

252

97

349

68

60

128

70

36

106

138

96

234

0

0

0

60

14

74

60

14

74

9

3

12

50

15

65

59

18

77

0

0

0

37

6

43

37

6

43

138

45

183

158

70

228

296

115

411

0

0

0

17

4

21

17

4

21

197

161

358

324

190

514

521

351

872

21

3

24

57

21

78

78

24

102

10

14

24

12

12

24

22

26

48
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املركز
مرك ا ا ا ا ا ا ا ا ااز ن ا ا ا ا ا ا ا ا اادا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ااذون
االحتياجات اخلاصة
مدرسااة ساانا الشاامس لااذون
االحتياجات اخلاصة
اكادميية العوس
مجمون

ذكور

قطرن
إنا

اجملموع

ذكور

اجلنسية
غر قطرن
اجملموع
إنا

ذكور

اجملموع
اجملموع
إنا

7

4

11

12

4

16

19

8

27

3

2

5

20

9

29

23

11

34

291

89

380

17

7

24

308

96

404

3,316

2,083

5,399

2,933

1,565

4,498

6,249

3,648

9,897

جدول 14
أعداد الطلبة الوي ااعاقة المسجلين في المدارد الحكومية 2016/2015
اجلنسية

اجلنس

العدد

قطرن

ذكور

377

غر قطرن

إنا
ذكور

320
235

إنا

175

المجمون

1107

جدول 15
أعداد الطلبة المسجلين في المدارد حسا المرحلة للعام الدرايي 2016/2015
املرحلة

قطرن

غر قطرن

اجملموع

االبتدائية

407

224

631

اإلعدادية

144

99

243

الثانوية

123

66

189

املشرتكة

23

21

44

المجمون

687

410

1097

 -18يرج أأى تق أأديل بيان أأال مص أأنفة حس أأا العم أأر والج أأنو والخلفي أأة االجتماعي أأة واالقتص أأادية
والموقع الجطرافي واأل ل العرقي على مد الثعث ينوال الماضية عن:
معأأدالل االلتحأأاق وااكمأأال (بالنسأأبة المألويأأة) التعلأأيل حسأأا الفألأأال العمريأأة
(أ)
الال الصلة في المدارد ما قبل االبتدائية والمدارد االبتدائية والمدارد الثانويةي

GE.17-04855

(ب )

عدد الفاقد التربوي وحاالل ااعادةي

(ج)

نسبة التعمي إلى المعلمينب
31

CRC/C/QAT/Q/3-4/Add.1

 -81البيانات اإلحصائية على مدى الثال سنوات األخرة وفق اآليت:
(أ) نسا االلتحاق ااجمالي
 -82اجلدول أدناه يوض نسب االلتحاق اإلمجاي لأل ةاال مبراحال التعلايم املختلةاة حساب
اجلنسية:
جدول 16
نسا االلتحاق ااجمالي (أحدث  4ينوال)
2012
الروضة
االبتدائي
اإلعدادن
الثانون

2013

2015

2014

قطرن

غر قطرن

قطرن

غر قطرن

قطرن

غر قطرن

قطرن

غر قطرن

52.7

53.6

57.1

52.4

61.0

54.4

63.3

60.1

96.9

105.9

98.0

101.3

100.8

102.7

102.5

100.4

98.7

96.1

98.3

100.0

100.1

99.0

98.3

95.5

100.3

100.3

96.8

94.0

92.7

98.4

95.8

97.0

(ب) معدالل ااكمال
 -83اجلداول اآلتية توض معدالت اإلكمال:
جدول 17
معدالل ااكمال في المدارد الخا ة حسا الصأس والجأنو والجنسأية للعأام الدرايأي
2014/2015
الص
الساد
التاس
الثاي عشر

32

اجلنسية

ذكور

نسبة اإلكمال
انا

جمموع

قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن

96،0
97.9
92.8
97.1
63.1
79.4

98.5
98.1
95.3
96.7
84.9
91.0

97.3
98.0
94.1
96.9
74.6
85.3

GE.17-04855
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جدول 18
معدالل ااكمال في المدارد المستقلة حسا الصس والجنو والجنسية للعام الدرايأي
2014/2015
الص
الساد
التاس
الثاي عشر

اجلنسية

ذكور

قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن

97.0
98.1
93.0
95.5
66.8
88.1

نسبة اإلكمال
جمموع
إنا
98.6
98.6
95.8
97.1
85.3
93.6

97.8
98.4
94.4
96.3
76.1
90.8

جدول 19
نس أ أأبة ااكم أ أأال ف أ أأي الم أ أأدارد المس أ أأتقلة والخا أ أأة حس أ أأا المرحل أ أأة للع أ أأام الدراي أ أأي
2014/2015
نسبة اإلكمال
جمموع
انا
ذكور
اجلنسية
الص
الساد
التاس
الثاي عشر

(ج)

قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن

98.8
98.2
93.4
94.4
82.1
93.3

99.1
98.8
98.1
97.3
88.5
95.6

89.9
89.5
95.1
96.0
84.5
94.7

نسبة ااعادة

 -84اجلداول اآلتية تب نسبة اإلعادة ت مدار دولة قطر.
جدول 20
نسأأبة ااعأأادة فأأي المأأدارد المسأأتقلة حسأأا المرحلأأة والجأأنو والجنسأأية للعأأام الدرايأأي
2014/2015
نسبة الرسوب
جمموع
انا
ذكور
اجلنسية
املرحلة
االبتدائية
اإلعدادية
الثانوية

GE.17-04855

قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن

2.1
2.0
6.6
4.0
13.3
6.6

1.0
1.6
2.2
2.2
7.7
3.9

1.6
1.8
4.8
3.2
11.3
5.3
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جدول 21
نسأبة ااعأادة فأي المأأدارد المسأتقلة والخا أة حسأا المرحلأأة والجأنو والجنسأية للعأأام
الدرايي 2014/2015
اجلنسية

املرحلة
االبتدائية
اإلعدادية
الثانوية

نسبة الرسوب
انا

ذكور

قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن

1.5
1.7
7.6
3.4
10.2
4.6

3.0
2.1
9.6
4.2
24.9
9.6

جمموع

2.3
1.9
8.6
3.8
17.4
7.2

جدول 22
نسأأبة ااعأأادة فأأي المأأدارد الخا أأة حسأأا المرحلأأة والجأأنو والجنسأأية للعأأام الدرايأأي
2014/2015
اجلنسية

املرحلة
االبتدائية
االعدادية
الثانوية

(د)

قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن
قطرن
غر قطرن

نسبة الطلبة إلى المعلمين:

ذكور

3.7
2.2
11.0
4.5
28.1
14.2

نسبة الرسوب
إنا

1.7
2.0
8.9
5.7
10.5
5.7

جمموع

2.6
2.1
9.9
5.1
18.7
10.0

 -85اجلدول اآليت يب نسبة الطلبة إىل املعلم حسب املراحل التعليمية املختلةة بدولة قطر.
جدول 23
نسبة الطلبة إلى المعلمين حسا المرحلة التعليمية (مدارد حكومية و ا ة)
املرحلة
االبتدائية
اإلعدادية
الثانوية
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الع ااام الدراس ااي 2013-2012
9.9
10.2
9.2

2014-2013

2015-2014

11.1
10.5
8.9

11.5
11.0
9.3

GE.17-04855
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 -19يرجأأى تزويأأد اللجنأأة بمعلومأأال محدثأأة عأأن أي مأأن البيانأأال الأأواردة فأأي التقريأأر التأأي قأأد
تكون حلا محل ا المزيد من البيانال الحديثة أو التي قد تنثرل من تطور جديدب
الريل البياني 1
ال رم السكاني لسنة 2014
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