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  دولة قطر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  اتفاقية حقوق الطفل               

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اخلطية املقدمة من حكومة دولة قطرالردود                       
اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثاين لدولة قطر رقم  بشأن قائمة القضايا 

  CRC/C/QAT/2الوثيقة 
 

 

                                               اجلزء األول 

تقدمي حتديث موجز عن العملية التشريعية وخاصة عن موائمة التشريعات الوطنية مع احكام اتفاقية حقوق الطفل، 

 .احلالة الراهنة ملشروع القانون املتعلق باالطفال

حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو والتسجيل بعدوالدته وحقه يف :قرت اتفاقية حقوق الطفل العديد من احلقوق املعنية بالطفل منها أ
على هويته وعدم فصله عن والديه وكذلك حقه يف التعبري عن الرأي واالستماع إليه يف أي احلصول على اسم وعلى جنسية ويف احلفاظ 

إجراءات قضائية ويف حرية الفكر والوجدان والدين ويف تكوين اجلمعيات وحقه يف عدم التعرض ألي إجراء تعسفي وحقه يف احلماية 
من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة وحقه يف توفري الرعاية البديلة القانونية ويف احلصول على املعلومات ويف التربية ويف احلماية 

 وحقه يف اختاذ التدابري املناسبة يف حالة اللجوء فضالً عن احلقوق املقررة للطفل ذوي اإلعاقة وكذلك احلق يف الرعاية الصحية والضمان
ماية من االستغالل االقتصادي واحلق يف الوقاية من االستخدام غري املشروع االجتماعي والتعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية والفنية واحل

للمواد املخدرة واحلق يف احلماية من أشكال االستغالل اجلنسي واحلق يف احلماية من اخلطف او البيع أو االجتار به واحلق يف أال يعرض 
احلق يف التأهيل واالندماج واحلق يف احلصول على الضمانات عند  عدم املشاركة يف الرتاعات املسلحة وأيضاًاحلق يف للعقاب القاسي و

  . انتهاكه لقانون العقوبات 
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  :مة التشريعات الوطنية لديها مبا يتفق وأحكام تلك االتفاقية سواء ة حقوق الطفل فإا تسعى إىل موائدولة إىل اتفاقيوبانضمام أي 

 .ديها مثل هذه التشريعات، مبا يتفق وأحكام اتفاقية حقوق الطفلبإصدار تشريعات تعىن حبقوق الطفل، إذا مل يكن ل  -  أ

 .بتعديل التشريعات اليت تعىن حبقوق الطفل لديها مبا يتفق وأحكام االتفاقية   - ب

 .تطوير التشريعات القائمة لديها املعنية حبقوق الطفلب  - ت

  .اختاذ التدابري الالزمة بشأن تفعيل حقوق الطفل  - ث
قوة القانون وفقاً  لالتفاقيةباملوافقة على انضمام دولة قطر إىل اتفاقية حقوق الطفل فيكون  ١٩٩٥لسنة ) ٥٤(بصدور املرسوم رقم و  •

  .ألحكام الدستور القطري 

ها على اختالف املستويات سواء كان ذلك بداية يف تنظمأقرت حقوق الطفل والتشريعات يف دولة قطر أا  وملا كان البني من مطالعة •
وسواء كان ذلك قبل انضمام دولة قطر  .املعنيةالدستور القطري ومروراً بالقوانني ذات الصلة أو بالقرارات التنظيمية الصادرة من اجلهات 

  . تاريخ اعداد هذا التقريرولة قطر أو بعد ذلك وحىت ثاين لدإىل اتفاقية حقوق الطفل أو بعد ذلك وخالل فترة تقدمي التقرير األول والتقرير ال

  -: حقوق الطفل تنظمت وريعات الصادرة يف دولة قطر واليت أقمن أمثلة التشرو

التعليم ، والعقوبات، واألحداث، واإلجراءات اجلنائية، والعمل، والقانوين املدين، والوالية على أموال ب املعنية قواننيالالدستور القطري، و
القاصرين، وحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف سباق اهلجن، وجائزة الدولة ألدب الطفل، واجلنسية، واألسرة، واللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان، واخلدمة العسكرية، وقانون ذوي االحتياجات اخلاصة، واهليئة العامة لشؤون القاصرين، وتنظيم قيد املواليد والوفيات، 

ت واملؤسسات اخلاصة، واملؤسسات اخلاصة ذات النفع العام، واالجتماعات العامة واملسريات، والضمان االجتماعي، واخلدمة املدنية، واجلمعيا
بية، وصندوق الزكاة، وتنظيم السجون، وتنظيم دخول وإقامة األجانب، واملرافعات املدنية والتجارية، واهليئة الوطنية للصحة، ومؤسسة محد الط

  .العالج الطيب واخلدمات الصحية يف الداخل، والس األعلى للتعليم ، ومكافحة املخدرات وتنظيم

املؤسسات باإلضافة إىل انضمام الدولة للعديد من االتفاقيات الدولية املعنية بتنظيم العمل، ومكافحة املخدرات وكذلك القرارات الصادرة بإنشاء 
  . نحو الوارد تفصيالً بالتقرير الثاين لدولة قطر اخلاصة املعنية حبقوق الطفل وذلك على ال

 تاريخ اعداد هذا التقرير فضالً على صدور العديد من التشريعات املعنية حبقوق الطفل خالل الفترة ما بعد إعداد التقرير الثاين لدولة قطر وحىت 
ها ما صدر مستقالً لتنظيم حقوق الطفل يف دولة قطر وعلى سبيل منها ما صدر تعديالً لبعض التشريعات سالف اإلشارة إليها بالتقرير الثاين ومن

  -: املثال 

حيث قرر يف املادتني  والوفيات،بشأن تنظيم قيد املواليد  ١٩٨٢لسنة ) ٥(بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٢٠٠٧لسنة ) ٢٠(القانون رقم  .١
م فيما يتعلق مبخاطبتها للمحكمة املختصة وملكتب الصحة املختص ولألسر دوراً إجيابياً للمؤسسة القطرية لرعاية األيتا) مكرر منه ٨(، ) ٨(

 .الراغبة يف حضانة الطفل 

بشأن إلغاء العمل  ١٩٥٧لسنة ) ١٠٥(بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم  ٢/٤/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة ) ١٤(املرسوم رقم  .٢
التفاقية تعهد الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية حبظر أي شكل من أشكال العمل من ا) ٢(، ) ١(اجلربي،  واليت تقرر مبقتضى املادتني 

قرارات . اجلربي أو العمل القسري وبعدم اللجوء إليه وكذلك باختاذ التدابري الفعالة لإللغاء الفوري والكامل للعمل اجلربي أو العمل القسري 
بشأن حتويل املؤسسات اخلاصة اليت أنشأها  ٢١/٣/٢٠٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧لسنة  ٧، ٦، ٥ ،٤، ٣، ٢رئيس الس األعلى لشؤون األسرة أرقام 

مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مركز االستشارات العائلية، املؤسسة ( الس إىل مؤسسات خاصة ذات نفع عام وهـي 
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واليت دف مبوجب املادة ) القطرية لرعاية األيتام، املؤسسة القطرية لرعاية املسننيالقطرية حلماية الطفل واملرأة، املركز الثقايف للطفولة، املؤسسة 
من النظم األساسية لتلك املؤسسات إىل توفري الرعاية االجتماعية والصحية واخلدمات التعليمية والتأهيلية الشاملة لألطفال والفئات ) ٤(

 .املستهدفة

منه إىل ترسيخ ) ٢(اليت دف وفقاً للمادة .بإنشاء جائزة ويل العهد للشباب ٣٠/٧/٢٠٠٧ريخ بتا ٢٠٠٧لسنة ) ٦٢(والقرار األمريي رقم  .٣
 . االنتماء الوطين لدى الشباب وإذكاء روح العمل اجلماعي لديهم 

والذي اشترط يف املادة  .العسكريةبإصدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة  ٧/١/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٥(وقرار جملس الوزراء رقم  .٤
 .من الالئحة التنفيذية أال يقل عمر املتقدم لرتبة مرشح ضابط عن مثانية عشر ة سنة ) ٢٧/٢(

والذي قرر يف املواد .بتعديل املرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  ٢٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٧(والقانون رقم  .٥
 .ة تشكيل اللجنة وتنظيم اجتماعاامنه إعاد) ٣(، ) ٢(، ) ١(

 ٢٦/٥/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٢٨(باإلضافة إىل تصديق دولة قطر على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب املرسوم رقم  .٦
ها تقرير حقوق والذي تقرر مبوجبها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بصفة عامة ومن.وتكون هلا قوة القانون وفقاً ألحكام الدستور القطري

 .من االتفاقية ) ٧(ومحاية خاصة لألطفال ذوي اإلعاقة مبوجب املادة 

وإنشاء املؤسسة القطرية ملكافحة  ٢١/٣/٢٠٠٧بتاريخ  فضالً على قرار رئيس الس األعلى لشؤون األسرة بإنشاء مركز التأهيل االجتماعي .٧
من نظامها ) ٤(واليت دف وفقاً للمادة . ٨/٦/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ١(رقم االجتار بالبشر بقرار رئيس الس األعلى لشؤون األسرة 

 .األساسي إىل التأهيل االجتماعي واحلفاظ على الشخصية السوية للفئات املستهدفة ومنهم األطفال 

 .بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي ٢٥/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٢٤(واملرسوم بقانون رقم  .٨

منه إىل دعم ومتويل البحث العلمي ) ٦(منه إنشاء املؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي دف وفقاً للمادة ) ٤(مبوجب املادة والذي تقرر  .٩
 .والنهوض مبستواه وإدارة وتنمية واستثمار املوارد املخصصة له 

ثاين / يل وشهر مؤسسة الشيخ باملوافقة على تسج ٤/١١/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ١(وقرار وزير الشؤون االجتماعية رقم  .١٠
من نظامها األساسي إىل املسامهة يف حتقيق التكافل ) ٢(واليت دف وفقاً للمادة ). مؤسسة خاصة(بن عبد اهللا آل ثاين للخدمات اإلنسانية

 .االجتماعي بني فئات اتمع املختلفة ومنهم األطفال 

منه تأسيس شركات ) ١(والذي أجاز لألندية يف املادة  .٦/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠(وقانون تعديل األندية رقم  .١١
م عليها جتارية خلدمة نشاط أو أكثر من األنشطة االجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو غريها من األنشطة الضرورية النافعة للمجتمع اليت يقو

 النادي

العقابية واإلصالحية والذي حل حمل قانون تنظيم  بتنظيم املؤسسات ٢٦/٢/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٣(والقانون رقم  .١٢
) ٤٠(منه عزل احملبوسني ممن مل تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غريهم ويف املادة ) ٥(والذي قرر يف املادة  ١٩٩٥لسنة ) ٣(السجون رقم 

تسند إليها وأحقيتها يف النقل إىل املستشفى عند اقتراب منه معاملة احملبوسة احلامل معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والنوم واألعمال اليت 
والذي أوجب عدم ذكـر ما يشري إىل ميالد الطفل يف املؤسسة العقابية أو إىل واقعة حبس أمه وذلك يف شهادة ) ٤١(الوضع وكذلك يف املادة 

منه تأجيل تنفيذ أي إجراءات ) ٤٣(العمر سنتني ويف املادة  منه بقاء الطفل مع أمه احملبوسة حىت يبلغ من) ٤٢(ميالد الطفل كما قرر يف املادة 
 .جزائية على احملبوسة احلامل

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،  ٢٦/٢/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٤(فضالً على صدور القانون رقم  .١٣
ص اإلقامة لألوالد من الذكور الذين مل يكملوا دراستهم اجلامعية منه منح تراخي) ١٦(والذي قرر يف املادة .  ٢٠٠٧لسنة ) ٢٢(والقانون رقم 

 .حىت سن اخلامسة والعشرين والبنات غري املتزوجات
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الذي حل حمل قانون اخلدمة املدنية رقم  ٢/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٨(وقانون إدارة املوارد البشرية الصادر بالقانون رقم  .١٤
منه ) ١٠٨(منه أال يقل سن من يعني عن مثاين عشر سنة كما قرر يف املادة ) ١٤/٢(والذي قرر يف املادة   والئحته التنفيذية، ٢٠٠١لسنة ) ١(

منه ) ١١٠(منه أحقيتها يف أن متنح ساعيت رضاعة يومياً ويف املادة ) ١٠٩(أحقية املوظفة يف إجازة وضع براتب إمجايل ملدة ستني يوماً ويف املادة 
 . أوالدها من ذوي اإلعاقة أو غريهم  جواز منحها إجازة لرعاية

بإنشاء الس األعلى للصحة، الذي حل حمل اهليئة الوطنية للصحة   ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ١٣(والقرار األمريي رقم  .١٥
وى من الرعاية الصحية منه اجلهة العليا املختصة بشؤون الرعاية الصحية يف الدولة ويهدف إىل توفري أقصى مست) ٤(والذي يعد وفقاً للمادة 

 .وتقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية 

منه ) ٤(بتنظيم الس األعلى للتعليم،  والذي يعد وفقاً للمادة  ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ١٤(والقرار األمريي رقم  .١٦
تلبية احتياجات الدولة من املوارد والكفاءات البشرية املتميزة يف اجلهة العليا املختصة بتطوير التعليم ويهدف إىل االرتقاء مبستوى التعليم مبا يكفل 

 .خمتلف ااالت 

) ٤(والذي يعد وفقاً للمادة نظيم الس األعلى لشؤون األسرة بت ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ١٥(والقرار األمريي رقم  .١٧
ير مكانة األسرة ودورها يف اتمع والنهوض ا وبأفرادها واحملافظة على منه اجلهة العليا املختصة بكل ما يتعلق بشؤون األسرة ويهدف إىل تقر

تنفيذ املواثيق أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم األخالقية والدينية واملثل العليا وله يف سبيل ذلك متابعة كافة اجلهود الرامية إىل 
أة واألشخاص ذوي اإلعاقة اليت انضمت هلا الدولة ومتثيل الدولة يف املؤمترات واللجان اإلقليمية الدولية املعنية بشؤون األسرة وحقوق الطفل واملر

 .والدولية املعنية بشؤون اٍألسرة والطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة

فحة اجلرمية املنظمة عرب باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكا ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ١٠(واملرسوم رقم  .١٨
منه أنه على ) ٢(منه أن تكون هلذه االتفاقية قوة القانون وفقاً ألحكام الدستور ويف املادة ) ١(والذي تقرر مبوجب املادة .٢٠٠٠الوطنية لعام 

   .مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه العمل بأحكام هذه املرسوم من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 

  .مما تقدم يتضح جلياً أن التشريعات الوطنية يف دولة قطر توائم أحكام اتفاقية حقوق الطفل

فقد انتهت اللجنة املشكلة برئاسة الس األعلى لشؤون األسرة وعضوية اجلهات املعنية من  الطفلوفيما يتعلق باحلالة الراهنة ملشروع قانون 
تبعة يف الدولة اإلجراءات الالزمة لعرضه على جملس الوزراء استكماالً لإلجراءات التشريعية املمراجعة مشروع قانون الطفل وجاري اختاذ 

  .إلصدار القوانني 

  

اذا كان الرد باالجياب ، تقدمي امثلة على ( تقدمي معلومات عما اذا سبق االحتجاج باالتفاقية او االشارة اليها مباشرة يف احملاكم احمللية  .٢
  )  .ذلك 

حتكم طائفة من القوانني اليت جاءت صدعاً لقيم وتقاليد اتع القطري ومتفقه اىل حد بعيد واملبادئ واالحكام اليت تضمنتها اتفاقية كانت 
ا حقوق الطفل املشار اليها وهي أي تلك القوانني تعد معيناً ملا يصدر من احكام اذ تستند اليها وتقوم عليها اذ تتخذه احكامها سبباً هل

  .ة تقوم عليها وركيز
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 ٢٦املشار اليها يف الفقرة  ٢٠١٣-٢٠٠٨معلومات اضافية عما احرز من تقدم حنو اعتماد االسترياتيجية الوطنية لالطفال للفترة من .٣
 .من التقرير 

التعاون والتنسيق بني مجيع مسودة االستراتيجية الوطنية للطفولة كجزء من مشروع االستراتيجية العامة لألسرة يف دولة قطر، وإن مت إجناز 
  .اجلهات املعنية باالستراتيجية الزال مستمراً قبل رفع املشروع للجهات املعنية العتماده

  

هل مت انشاء وحدة خاصة حبقوق ( احاطة اللجنة بتشكيلة اللجنة الوطنية حلقوق االنسان واملوارد البشرية واملالية املتاحة مع بيان  .٤
 )الطفل داخل اللجنة 

  -:تشكيل اللجنة 

النص على أن تشكل اللجنة من عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة  -٢٠٠٨لسنة  )٧ (واملعدلة بالقانون –لقانون باملادة الثالثة منه تضمن ا
العدل، ووزارة وزارة الداخلية، ووزارة ووممثل عن كل من وزارة اخلارجية،  اإلنسانميثلون اتمع املدين خيتارون من بني املهتمني حبقوق 

اللجنة وحضور اجتماعاا دون أن  أعمالالعمل والشئون االجتماعية، والس األعلى لشئون االسرة، على أن يشارك ممثلوا هذه اجلهات يف 
 - ٢٠٠٨لسنة  )٧(واملعدلة بالقانون  –كما تضمن القانون مبادته اخلامسة  .يكون هلم حق التصويت، ويصدر بتعيني األعضاء قرار أمريي

  .أن ختتار اللجنة من بني أعضائها املمثلني للمجتمع املدين رئيساً ونائباً للرئيس وأن تعني اللجنة مقرراً هلا النص على

كما تضمن القانون النص على تعاون الوزارات واألجهزة احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة مع اللجنة وتقدمي املعلومات والبيانات 
  .هامهاالالزمة آلداء م

  -:ةللجناملوارد البشرية واملالية 

من القانون، كما تضمن النص على أن يكون للجنة أمانة عامة تتألف من  )١(مادة  املستقلة واملوازنةاالعتبارية الشخصية منح القانون للجنة 
  ".من القانون ٩مادة "وحتديد إختصاصام ومكافآم قرار من رئيس اللجنة  هم عام وعدد كاف من املوظفني يصدر بتعييننيأم

 هوالتربعات واملنح واهلبات والوصايا، إضافة ملا يتم ختصيص اإلعاناتمن من القانون  )١٠( وتتكون املوارد املالية للجنة وفقاً لنص املادة
  .ية الالزمةاملال االعتمادسنوياً للجنة يف املوازنة العامة للدولة من 

من املوارد البشرية من خمتلف التخصصات الالزمة آلداء االختصاصات واملهام املسندة  احتياجااوقد حرصت اللجنة منذ إنشائها على توفري 
عمل  طبيعةضيها املهنية اليت تقت إىلإليها والعمل على تنمية وتطوير القدرات واملهارات للموارد البشرية املتاحة لإلرتقاء باآلداء الوظيفي 

  .اللجنة
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  - :وحدة حقوق الطفل

تدرس اللجنة يف الوقت الراهن إنشاء وحدة خاصة باللجنة حلقوق الطفل تتوىل املهام واالختصاصات املتعلقة بالتوعية والتثقيف مبختلف 
فضالً عن دراسة إستحداث آلية حلماية ، واألنشطةيف خمتلف السياسات والربامج  ىملصاحل الطفل الفضل األولحقوق الطفل، وإيالء االعتبار 

  .الطفل مما ميكن أن تتعرض له حقوقه من أية جتاوزات

  

تقدمي معلومات عما يعتمد وينفذ من سياسات وبرامج من اجل تعزيز حق الطفل يف التعبري عن آرائة ويف ان توىل تلك اآلراء االعتبار  .٥
 .الواجب

أساس  األسرةمنه على أن  )٣١(املادة ببرعاية خاصة، حيث أكد  واألمومةدستور البالد الدائم أوىل الطفولة  أن إىليف هذا الصدد  نشري
 األمومةرها واحلفاظ على صوحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة حبمايتها وتدعيم كياا وتقوية أوا واألخالقاتمع قوامها الدين 

  .والطفولة يف ظلها

 اإلمهالمنه على كفالة الدولة ورعايتها النشئ وصونه من أسباب الفساد ومحايته من االستغالل ووقايته شر ) ٣٢( دستور باملادةكما أكد ال
  .البدين والعقلي والروحي وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف شىت ااالت على هدى من التربية السليمة

إضافة ملا كفله الدستور من احلقوق واحلريات ذات الصلة  همن )٤٧( مادة للكافة مبا يف ذلك الطفل كما كفل الدستور حرية الرأي والتعبري
، وحرية )٥٠( مادة ، وحرية العبادة للجميع)٤٥(مادة  ، واحلق يف تكوين اجلمعيات )٤٤( مادة التجمععلى كفالة احلق يف  ها بتأكيد

  ) .٤٨(الصحافة والطباعة والنشر مادة 

  -:املنظمة حلق الطفل يف حرية الرأي والتعبري ومنها ما يلي بشأن األحكام وقد انعكست هذه املبادئ الدستورية على التشريعات ذات الصلة 

حضانته مبا تضمنه من ختيري  استمرارمنه للطفل من حقه يف إبداء رأية بشأن  ١٧٣باملادة  ٢٠٠٦لسنة  ٢٢رقم  األسرةما كفله قانون  .١
  .احلضانة استمرارلدى الفصل يف  هملختصة للطفل يف اختيار حاضناحملكمة ا

، ولو كان والوصي يلب غري الوهرأية بشأن قبول اهلبة وقبضها إذا كان الوا إبداءمن حق الطفل يف  ١٩٥مبادته  األسرةما تضمنه قانون  .٢
 .للطفل وىل يف هذه احلاالت

أو  يربمه ممن بلغ السابعة من العمر من جواز اعتبار صحة ما للطفل ٢٠٠٤لسنة  )٤٠( رقمما يكفله قانون الوالية على أموال القاصرين  .٣
، فضالً عما أجازه القانون للمحكمة املختصة من اإلذن ملن بلغ "من القانون ٢مادة "من تصرفات إذا كانت نافعة له نفعاً حمضاً،  هباشري

، واعتبار الطفل الذي أذن له "من القانون )٤٤(وإدارا واإلجتار فيها إذناً مطلقاً أو مقيداً،  مادة السادسة عشرة من العمر يف تسلم أمواله 
 .من القانون )٤٧(مادة ما أذن له به ويف التقاضي بشأنه باإلدارة كامل األهلية في

ة ذوي االحتياجات اخلاصة مبا يف ذلك بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة من النص على متتع كاف ٢٠٠٤لسنة  )٢(ما تضمنه القانون رقم  .٤
 .من القانون)٢/٩(بتأمني مشاركته يف القرارات املتعلقة به مادة  األخرىاحلقوق املقررة مبوجب التشريعات  إىل باإلضافة –الطفل املعاق 
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 إىلعة عشر من العمر، مع جواز االستماع ات املدنية والتجارية من اعتبار الطفل أهالً لإلدالء بشهادته مىت بلغ الرابعما أجازه قانون املراف .٥
 .اتعمن قانون املراف )٢٦٣ ( مل يبلغ هذه السن، مادة إذاشهادته بغري ميني على سبيل االستدالل 

  :رأيه ، ومنها  اختذت الدولة جمموعة من التدابري والربامج لتعزيز حق الطفل يف التعبري عن كما

 : السياسة التربوية   -  أ

على واجبات  وكذلك تدريبه املختلفة،نصت السياسة التربوية يف أهدافها على تدريب املتعلم على مهارات التعبري عن الذات بالوسائل 
  .وتنمية قدراته على اإلبداع واالبتكار والتفكري املنهجي وتطبيقاته العملية  والسياسية،املواطنة واملشاركة اتمعية 

  :اجلماعات الطالبية  - ب
 :مجاعة الصحافة واإلذاعة املدرسية  .١

جبميع املراحل التعليمية مجاعات للصحافة واإلذاعة املدرسية تتاح من خالهلا الفرص كاملة أمام الطلبة لنشر  كافة املدارستشكل يف 
مية دف حفزهم وتشجيعهم آرائهم وأفكارهم عن طريق جمالت احلائط والنشرات والبحوث واإلذاعة الصباحية واملناظرات الثقافية واإلعال

  .التعبريعلى 

 :مجاعة حقوق الطالب  .٢

طالبية يف جمموعة من املدارس حتمل اسم مجاعة حقوق الطالب ودف إىل نشر ثقافة ومفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان بني مت تشكيل مجاعة 
  .الوطنية حلقوق اإلنسان  للتعليم واللجنةوقد مت ذلك يف إطار التعاون والتنسيق بني وزارة التعليم والتعليم العايل والس األعلى  الطلبة،

وتتوىل  دراسية،اجتماعات أسبوعية ومدة العضوية فيها سنة  وتعقد اجلماعة اال،وتتكون اجلماعة من رئيس وهو الطالب األكثر نشاطاً يف 
  :جنة القيام باملهام التالية الل

  .كتابة التقارير والبحوث يف جمال حقوق الطالب   -  أ
  .املشاركة يف فعاليات وأنشطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   - ب
  .عمل معرض سنوي لعرض أنشطة الطلبة يف جمال حقوق اإلنسان   - ت
 .القيام بالزيارات امليدانية لبعض املؤسسات واجلهات ذات الصلة  - ث

كما عقدت العديد من االجتماعات ملشريف املدارس واملنتسبني جلماعة حقوق  ،٢٠٠٧وقد بدأت اجلماعات نشاطها يف بداية شهر مايو من عام 
  .لتطويرهالطالب دف تعريفهم باملشروع وأهدافه وتقدمي املقترحات 

 : االس الطالبية  -  ج

ذلك  باستمرار،حترص وزارة التعليم والتعليم العايل والس األعلى للتعليم على تعميقها  اليتاألمور يعد التواصل اتمعي داخلياً وخارجياً من 
بادل نظراً ألمهية االنفتاح على اآلخرين واالطالع على التجارب املختلفة واالستفادة منها ، باإلضافة إىل ما حيققه هذا التواصل من صقل وت

 .ة قدرات احلوار والتفاهم مع اآلخرين للخربات وبناء للعالقات اجليدة ، وتنمي

وإعطائهم حقهم يف  بدورهم،وتشكل تلك االس إطاراً جديداً لتوعية الطلبة  الداخلي،وتعد االس الطالبية إحدى وسائل التواصل اتمعي 
راطية اليت من أبرزها التعريف حبقوقهم ووسائل وحتقيق مبادئ الدميق والنقاش،وتنمية قدرام ومهارام على إدارة احلوار  آرائهم،التعبري عن 
  .املطالبة ا 

وهناك لقاءات منتظمة  .أعضائهوتوزع املهام بني  املدارس،كل مدرسة من املدارس جملس طاليب ميثله طلبة منتخبون مباشرة من طلبة  ويوجد يف
  .ويتم فيها مناقشة مشاكلهم وإجياد حلول هلا  املختلفة،بني ممثل االس الطالبية على نطاق املدارس يف املراحل التعليمية 



 
	 

وتعد الربملانات الطالبية أحد أوجه االس املنظمة يف املدارس  .واحتياجامكما أن هناك لقاءات منظمة ومومسية مع املسؤولني لنقل أفكارهم 
  .الس األعلى للتعليم / املسؤولني يف الوزارة واليت تقوم بدورها يف نقل آراء الطلبة وأفكارهم إىل  الدولة،الثانوية يف 

كما يتم تشكيل جملس تنفيذي من مسؤويل  ).الوزارة  –املرحلة  –املدرسة  –مستوى الفصل ( وتتشكل االس الطالبية من عدة مستويات 
  .الطالبيةالس األعلى للتعليم واالس / الوزارة

  :تطوير التعليم الفلسفة اليت تقوم عليها مبادرة  -د

فيما تطبقه من مناهج وطرق تدريس وعمل مجاعي وإعطاء  تتمتع باالستقالليةوهي فلسفة تراعي متاماً حقوق الطلبة من خالل إنشاء مدارس 
  .الفرصة جلميع الطلبة واحلرية يف اختيار املدارس اليت تتناسب مع قدرام ومواهبهم 

  :يمية وحقوق اإلنسان اإلطار العام ملنهج التربية الق - .هـ

 والتأمل يف كما مت وضع إطار عام ملنهج التربية القيمية دف حتفيز الطلبة ابتداء من مرحلة رياض األطفال وانتهاء باملرحلة الثانوية حنو التفكري
وتعميق فهمهم لتحمل املسؤولية ، وتبين  م،عاالقيم املختلفة وتطبيقاا العملية فيما يتعلق بأنفسهم واآلخرين واتمع احمليط م والعامل بشكل 

ومن القيم اليت يعززها هذا املنهج العالقات مع اآلخرين . أمناط حياتية صحية وبناء عالقات جيدة واالهتمام باآلخرين وامتالك الثقة بالنفس 
واحلب والسالم والتسامح ، وقيم أخرى مرتبطة باملسؤوليات االجتماعية واملدنية  واملساواة، والتعاطف،واحترامهم واالهتمام م مثل التعاون 

  .مثل احترام القانون واملواطنة الصاحلة ، واملشاركة يف فعاليات اتمع وأنشطته املختلفة ، والصدق و الرتاهة واألمانة 

  .ة قطر مثل احملافظة على املوروث احلضاري والبيئة كما أا عززت القيم املرتبطة باحترام التراث الثقايف واحلضاري لدول

  :قناة اجلزيرة الفضائية  -و

ذلك من خالل الربامج اليت تبث يف يف  فنجد ان لقناة اجلزيرة لالطفال دوراً رائداً تهز حق الطفل يف التعبري عن آرائة وترسيخ ثقافيتعز جمال يفو
  .املنظمات التابعة لالمم املتحدةووثيقة على املستويني احمللي والدويل ال من خالل عالقتها لسوق الدوليةالقناة سواء اليت تنتجها او اليت تقتنيها من ا

بدأت القناة بثها بتسجيل ملختلف بنود االتفاقية بأصوات أطفال عرب وبثها كفواصل بني خمتلف الربامج باالضافة اىل اا فتحت فضاًء  حيث
الذي تناول يف العديد من حلقاته قضايا تتعلق حبقوق الطفل ومتت استضافة شخصيات ذات العالقة " نظرة على"حوارياً حراً لالطفال يف برنامج 

باالضافة اىل  )بان كي مون (الدولية واالمني العام لالمم املتحدة الطفل لجنة حقوقب سابق عضو )غالية آل ثاين( سبيل املثال الدكتورة على
  .العديد من الشخصيات االكادميية اليت حتاورت مع االطفال حول حقوقهم وسبل محايتها 

ان االهتمام حبقوق الطفل أمتد اىل التواصل مع االطفال العرب االطفال يف دولة قطر بل  ومل تقتصر برامج قناة اجلزيرة لالطفال على التواصل مع
كسل تدور حول اندماج واملغتربني حيث مت انتاج حلقات بشأن التعرف على االطفال يف املهجر فعلى سبيل املثال مت انتاج حلقة خاصة يف بر

إيان  ( عات اليت يعيشون فيها ومتت خالهلا استضافة املفوض االورويب للشؤون الثقافية السيدبع يف اتمااالطفال العرب من اجليلني الثالث والر
  . )فيغيل

افالم عن  كما انتجت القناة العديد من االفالم التلفزيونية والسينمائية التسجيلية والروائية حول قضايا الطفولة يف خمتلف البلدان ومنها انتاج
اخلدمات التعليمية والصحية والرعاية االجتماعية  لقيوالتطرق اىل املشاكل والتحديات اليت يواجهوا يف ت اطفال العراق واطفال فلسطني

  . باالضافة اىل انتاج افالماً روائية عن ظاهرة تشغيل االطفال 

  

  



 

 

  :وكان ملؤسسات اتمع املدين دوراً يف تعزيز حقوق الطفل والتعبري عن آرائة فعلى سبيل املثال 

  .ارس قامت املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بتنفيذ العديد من الربامج دف نشر الوعي حبقوق الطفل والتعبري عن آرائه بني طالب املد -
 النقدي كما نشري اىل ان املركز الثقايف للطفولة قام بتنفيذ برنامج املوطنة دف تطوير املهرات الفكرية والتشاركية مبا يعزز عملية التفكري  -

  لى ثقافات وجتارب الدول االخرى البناء والتفاعل والتوصل مع اآلخرين باالضافة اىل تنفيذ برنامج شعوب وثقافات الذي يهدف اىل االطالع ع
  

تياري احاطة اللجنة باخلطوات املتخذة ملتابعة املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل خبصوص التقارير املقدمة مبوجب الربوتوكول االخ .٦
��التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع االطفال وبغاء االطفال واستغالل االطفال يف املواد االباحية ���R����PS��QAT 

 الطفل املتعلق باشراك االطفال يف الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل حقوق

�����R����PA��QAT  

من اخلطوات التنفيذية بشأن متابعة املالحظات اخلتامية للربوتكوالت امللحقة باتفاقية حقوق الطفل حيث مت تعميم اختذت دولة قطر العديد 
حيث قامت اجلهات كل حسب  املالحظات على مجيع اجلهات املعنية بالدولة سواء اجلهات احلكومية او مؤسسات اتمع املدين ذات الصلة

 .    ا وحتويلها اىل برامج على ارض الواقع  اختصاصه بدراسة التوصيات واالخذ

تضمنت املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل حول تقرير دولة قطر بشأن الربوتوكول اإلختياري املتعلق بإشراك األطفال يف فقد 
إلنتهاكات املتعلقة بأحكام ضمان التجرمي الصريح بالتشريعات القائمة بالدولة ل: الرتاعات املسلحة بعض التوصيات واليت تدور حول

نني، الربوتوكول، وإنشاء والية قضائية خارج اإلقليم بالنسبة هلذه اجلرائم حال إرتكاا من قبل أحد املواطنني أو إرتكاا ضد أحد املواط
استخدام األطفال يف القوات واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للمسامهة اليت ميكن أن يقدمها ملنع جتنيد أو 

املسلحة، وسحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، والدعوة إىل أن تدرج الدولة ضمن إستراتيجيتها الوطنية النظر يف أحكام 
لجوء إىل الربوتوكول، واالنتظام يف التوعية والتثقيف بأحكام الربوتوكول، ووضع اآلليات الالزمة لتحديد االطفال الالجئني وملتمسى ال

تقدير مسامهة ويل بشأن تنفيذ أحكام الربوتوكول ، ومواصلة التعاون الدو١٩٥١دولة قطر، واالنضمام اىل االتفاقية الدولية لالجئني لعام 
الدولة إىل احلرص على أن يكون أفرادها واعني متام الوعي حبقوق األطفال املُشتركني  ودعوةقطر يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، 

  . يف الرتاعات املسلحة أو املتضررين منها؛ وأن تكون وحداا العسكرية واعية ملسؤوليتها يف ضمان عدم انتهاك تلك احلقوق

حيظر جتنيد أو إحلاق الطفل باخلدمة العسكرية حيث إشترط  ٢٠٠٦لسنة ) ٣١( وننوه يف هذا الشأن إىل أن قانون اخلدمة العسكرية رقم  . أ
  .من القانون) ١٣ ( القانون للتعيني باخلدمة العسكرية بلوغ الثامنة عشر من العمر مادة

مت إصدار وثيقة سحب التحفظ على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل  ٢/٤/٢٠٠٨وبتاريخ 
  .األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

ية يف للتحفظ العام لدولة قطر إزاء أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالم) سحب جزئي ( مت إصدار وثيقة  ٢٤/٣/٢٠٠٩بتاريخ 
  .من االتفاقية ) ١٤(، ) ٢( اتفاقية حقوق الطفل مع إبقاء التحفظ قائماً على املادتني 

حترص على إيالء التوعية والتثقيف بأحكام إتفاقية حقوق الطفل وأحكام الربوتوكوليني االختياريني امللحقني ا بأمهية خاصة  ان الدولةكما 
تنظيم وعقد الندوات والدورات التثقيفية للعديد من الفئات وال سيما  :منهايف ضوء مصادقة الدولة عليها، وذلك من خالل عدة وسائل 
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تستهدف نشر الوعي والتثقيف حبقوق  اليت عالميةاإلمالت احلنشورات واملطبوعات واملصدارات وباالضافة اىل اإلني، مسؤىل إنفاذ القوان
  .الطفل واملبادئ واملعايري الدولية يف هذا الشأن

املناهج الدراسية للكلية دمج حقوق الطفل يف حول برناجماً تدريبياً  بادر بتنفيذ ٢٠٠٨ يف سنة كما أن الس األعلى لشئون األسرة
دة العسكرية ومعاهد التدريب التابعة للقوات املسلحة القطرية وبالتعاون مع القوات املسلحة القطرية وبشراكة فاعلة مع منظمة األمم املتح

ن، حيث مت عقد دورتني ، وذلك يف إطار تفعيل التوصيات الواردة باملالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل يف هذا الشأ"اليونسيف"للطفولة 
  .ومعهد التدريب تضمنت وضع وإعداد مقترح متكامل ملنهاج تدريس حقوق الطفل بالكلية العسكرية ملنتسيب القوات املسلحةيبيتني تدر

قوة األمن بعمل دورة تدريبية ملنتسيب عاون مع منظمة اليونيسف بالت ٢٠٠٨ر يف اكتوب كما قامت املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر
تعزيز أساليب محاية ضحايا االجتار من األطفال والنساء أثناء احلروب والكوارث ( فرق البحث واإلنقاذ بعنــــوان ) خلويا (  الداخلي
   . )الطبيعية 

حقوق االنسان مبا فيها حقوق  كما ان الدولة تقدم املساعدات املالية يف اطار الوفاء بالتزاماا الدولية اجتاه اتمع الدويل مع مراعاة محاية
  .الطفل وفقاً التفاقية حقوق الطفل والربوتكوالت امللحقة اوهذا ما قامت به دولة قطر عند قيامها باعادة اعمار جنوب لبنان 

فقد قامت  االباحية املتعلق ببيع االطفال وبغاء االطفال واستغالل االطفال يف املوادكول االختياري واما بشأن املالحظات اخلتامية للربوت
  .الربامج يف اطار تنفيذ التوصيات اخلتامية وحتويلها اىل واقع ملموس  جمموعة من بالدولة بتنفيذ املعنية اجلهات

السالمة الشخصية من العنف  احلق يفحقوق الطفل املدنية والسيما كفل  ٢٠٠٤لسنة  )١١ ( رقمقانون العقوبات القطري  و باعتبار ان 
لعنف واالستغالل اجلنسي العقوبة املقررة للمواد املتعلقة با وشدد القانون ).٢٩٧اىل ٢٧٩ ( يف املواد من واجلنسي كماواإليذاء اجلسدي 

أبرز اإلجراءات  ويف هذا الصدد نشري اىل .على الفسق والفجور إذا كان اين عليه حدثاً دون متام السادسة عشر من عمرهوالتحريض 
يف حالة جلوء احلاالت املتعرضة للتحرشات اجلنسية أو االغتصاب أو اللواط أو االستغالل  القطرية حلماية الطفل واملرأة املقدمة من املؤسسة

حتت مفهوم إن اإليذاء واالستغالل اجلنسي بكافة صوره هو شكل من أشكال العنف الذي يندرج باعتبار  اجلنسي على الطفل أو املرأة
   :على النحو اآليت احلماية اليت تقدمها املؤسسة

اللجوء إىل  - الزيارة امليدانية -املقابلة  –اخلط الساخن (  استقبال الشكاوى أو البالغات اخلاصة باملمارسات املنحرفة عن طريق .١
من إحدى الدوائر أو  لعامة أو املراكز األمنيةحتويل احلالة من النيابة ا -مكتب مساندة ضحايا العنف واإلساءة يف مؤسسة محد الطبية 

 .احلكومية أو املؤسسات ذات العالقة

 ).أعداد تقرير دراسة احلاالت ( مشكلتها وتشخيص احلالة مقابلة .٢

 .اختاذ كافة اإلجراءات الضرورية و املناسبة بالتعاون مع اجلهات املختصة  .٣

 .ية للفئات املستهدفة تقدمي اخلدمات االجتماعية والقانونية والصحية النفس .٤

 . التنسيق واملتابعة مع األجهزة احلكومية واملؤسسات املعنية لتقدمي خدمات احلماية الشاملة والرعاية املتكاملة للحاالت املعنفة .٥



 
�� 

توكل املؤسسة حمامٍ للدفاع عن الضحيـة من احملاميـن املتطوعيـن فـي حالة كون الضحية قد وقع عليه عنـف يصـل إىل  .٦
 . وغري قادر على رفع الدعوى ووتابع املؤسسة إجراءات أالدعاء والتقاضي أمام احملكمة حلني البت يف القضية  ى اجلرميـةمستـو

 .اإليواء بالنسبة للحاالت اليت تستدعي ذلك وتقدمي كافة اخلدمات املعيشية والعالجية والتأهيلية النفسية واإلجتماعية  .٧

برنامج نشر الوعي مبخاطر :  " كما قامت املؤسسة بتنفيذ العديد من الربامج واالنشطة املتعلقة حبماية واستغالل االطفال على سبيل املثال 
مع حاالت وتوعية االخصائيني االجتماعيني واملعلمني على كيفية التعامل " املمارسات املنحرفة واآلثار السلبية املترتبة عليها بني طالب املدارس 

" اصدقاء محاية الطفل"باالضافة اىل برنامج . العنف واالساءة الواقعة على االطفال وكيفية اكتشاف املمارسات املنحرفة واساليب التعامل معها 
االضافة اىل عقد الذي يهدف اىل اشراك اتمع يف دعم اجلهود الوطنية يف زيادة الوعي مبخاطر العنف واالساءة واالمهال الواقع على الطفل وب

  .  الثقافة القانونية حلقوق الطفل واملرأة باتمعحلقات نقاشية لتعزيز 

   ”ابنائنا من التحرشات اجلنسية كيف حنمي" بعنوان  دورة تدريبيةبعمل  ٢٠٠٧يف يناير  كما قامت املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر

من االخصائيني النفسيني واالجتماعيني يف الدولة ) ٦٦ (بعمل ورشة عمل موجة لعدد ٢٠٠٩ر كما قام الس االعلى لشؤون االسرة يف يناي
 .دف تأهيل العاملني يف محاية الطفل من العنف 

  

 ود الرامية اىل تنفيذ االتفاقية تقدمي معلومات حمدثة عن تعاون الدولة مع اتمعني الوطين والدويل واملنظمات الغري حكومية يف اطار اجله .٧

آثاراً  ويف إطار جهود الدولة الرامية لتنفيذ أحكام االتفاقية، صادقت الدولة على بعض االتفاقيات الدولية ذات الصلة واليت من شأا أن تعكس
، ١٣/٥/٢٠٠٨ بتاريخها الدولة لى حقوق الطفل ومنها اإلتفاقية الدولية حلقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة واليت صادقت عليإجيابية ع

واإلتفاقية الدولية للقضاء ،  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٧(وإتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف الصادرة عن اليونسكو، وذلك باملرسوم رقم 
 .٢٠٠٩لسنة ) ٢٨( على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واليت صادقت عليها الدولة باملرسوم رقم 

، بتوقيع إتفاقية مع األمم املتحدة إلستضافة دولة قطر للمقر اخلاص باملركز اإلقليمي لألمم املتحدة ٢٠٠٨الدولة يف ديسمرب عام قامت كما 
للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق االنسان جلنوب غرب آسيا واملنطقة العربية، والذي يهدف إىل التعاون مع احلكومات بشأن تطوير سياسات 

اإلنسان من خالل التدريب والتوثيق وتبادل اخلربات وتعزيز قدرات املؤسسات احلكومية واألجهزة املعنية بإدارة العدالة ومبادئ حقوق 
الوطنية حلقوق االنسان، كما أعلنت الدولة عن تربعها مببلغ مليون دوالر أمريكي كدعم منها ألعمال املركز لدى افتتاحه مبدينة الدوحة 

 .٢٧/٥/٢٠٠٩بتاريخ 
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  -:الوطينعلى املستوى  .١

تواصلت جهود الدولة الرامية إىل إثراء وتعزيز ومحاية حقوق الطفل وضمان التنفيذ الشامل ألحكام إتفاقية حقوق الطفل، سواء على   . أ
حرص  ٢٠٠٩الصادرة عام  -ذات الصلة–املستوى التشريعي أو على املستوى التنفيذي واملؤسسي حيث تعكس التشريعات احلديثة 

تنظيم دخول وخروج الوافدين  ٢٠٠٩لسنة  )٤ ( الدولة على منح الطفل أوسع محاية ممكنة فيما يتعلق بكافة شئونه، ومنها القانون رقم
وإقامتهم وكفالتهم والذي إستحدث بأحكامه جواز منح ترخيص اإلقامة ألوالد املرخص له من الذكور الذين مل يكملوا دراستهم حىت 

ؤسسات العقابية بشأن امل ٢٠٠٩لسنة  )٣ ( ن، وكذا بناته غري املتزوجات، وما تضمنه أيضاً القانون رقمسن اخلامسة والعشري
واإلصالحية من عزل احملبوسني ممن مل تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاماً عن غريهم وختصيص أماكن خاصة م باملؤسسات العقابية 

ائمة ذات الصلة حبقوق الطفل واليت تكفل كل منها وذلك على النحو الوارد تفصيالً إضافة إىل منظومة التشريعات الق. واإلصالحية
  .بالتقرير الثاين للدولة 

مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال النشر والتثقيف حبقوق الطفل وقد متثل ونشري يف هذا اال اىل تعاون الس االعلى للتعليم   . ب
 :امج التدريبية واحملاضرات التثقيفية للطلبة والقائمني على العملية التعليمية ومنها التعاون يف جمموعة الرببذلك 

 .م  ٢٠٠٧أبريل  ٢٩حماضرة حول مفاهيم حقوق اإلنسان يف جممع البيان التربوي بتاريخ   .١

 .م  ٢٠٠٧مايو  ١ندوة حول مفاهيم حقوق اإلنسان لطالب مدرسة أبو عبيدة بن اجلراح بتاريخ  .٢

 ٣دف إىل نشر الوعي حبقوق اإلنسان يف املدارس بتاريخ  حقوق اإلنسانورشة عمل لطالب ومشريف املدارس املنتسبة جلماعة   .٣
 .م  ٢٠٠٨مارس 

 .م  ٢٠٠٨إبريل  ١٤اضرة توعوية للطالبات املشاركات يف مجاعة حقوق اإلنسان بتاريخ حم .٤

 .م  ٢٠٠٨أبريل  ١٦وأنشطة الطالب حول حقوق الطفل بتاريخ  ورشة عمل لطالب مجاعة حقوق اإلنسان عرضت فيها أعمال .٥

وذلك ضمن إطار فعاليات وأنشطة مجاعات حقوق " الالجئون "م بعنوان  ٢٠٠٨مايو  ٦-٥حلقة نقاشية لطالب املدارس يومي  .٦
 .اإلنسان يف املدارس 

عام وحقوق الطفل بوجه خاص ،مثل دراسة احلق يف كما أن هناك تعاوناً يف جمال إعداد الدراسات والبحوث حول حقوق اإلنسان بوجه 
إىل ذلك التعاون يف جمال تأسيس  باالضافة .التعليم يف دولة قطر ، ودراسة إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان يف الربامج التعليمية بدولة قطر 

  ) .٥(اجلماعات الطالبية املعنية حبقوق اإلنسان واليت سبق ذكر ها يف البند رقم 

مع املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة لتعزيز أدائها لرسالتها اهلادفة إىل دعم حقوق تعاون الس االعلى للتعليم إلطار يتم أيضاً ويف هذا ا
ية الطفل واملرأة وحتقيق احلماية من التجاوزات لتلك احلقوق يف ااالت القانونية واالجتماعية والصحية والتعليمية واإلعالمية والسياس

  .و اليت ينظمها الس األعلى للتعليم املؤسسة،باإلضافة إىل دعوة املؤسسة للمشاركة يف الفعاليات ذات الصلة بعمل  والبيئية،واالقتصادية 

 اسةكما تتوىل اللجنة الوطنية حلقوق االنسان اللجنة رصد األوضاع املتعلقة حبقوق الطفل من خالل وسائل الرصد املختلفة ومنها تلقي ودر .ج
سواء عن طريق التقدم اىل اللجنة أو عرب اخلط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة أو عرب موقع اللجنة  ما يرد إليها من بالغات أو شكاوى

مع إيالء  على شبكة اإلنترنت مما تتصل حبقوق الطفل واختاذ الالزم بشأا والتنسيق مع اجلهات املعنية املختلفة إلزالة أية جتاوزات تتعلق بذلك
إضافة ملا تقوم به اللجنة من تقدمي االستشارات القانونية .واقتراح السبل الالزمة للوقاية من حدوثها فل الفضلىعتبار األول ملصاحل الطاال

 .للمترددين على اللجنة من طاليب هذه االستشارات أو عرب خطوط اهلاتف اخلاصة للجنة وتوضيح املراكز القانونية اخلاصة م 



 
�� 

ماية الطفل واملرأة مع الوزارات واألجهزة احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة ومؤسسات كما نشري اىل تعاون املؤسسة القطرية حل  . د
واملرأة اتمع املدين يف الداخل واخلارج لتبادل اخلربات واملعلومات ذات الصلة بأهداف املؤسسة حيث ال تعمل املؤسسة القطرية حلماية الطفل 

ملد جسور التعاون والشراكة مع اجلهات احلكومية من الوزارات واهليئات واملؤسسات واجلهات مبعزل عن مؤسسات اتمع بل تسعى دائماً 
وكانت نتيجة اجلهود احلثيثة واالجتماعات املختلفة بني إدارة املؤسسة وبني تلك  املختلفة،غري احلكومية من املنظمات ومؤسسات اتمع املدين 

الشاملة يسري إجراءات خدمات احلمايـة ت والتنسيق دفتوقيع العديد من أتفاقيات التعاون  املؤسسات بناء شراكات إستراتيجية من خالل
د يعدالتطوع و .ضابط اتصال يف خمتف اجلهات املعنية )٤٥(اعتماد عدد وكانت حمصلة التشارك اتمعي  املستهدفة،والرعاية املتكاملة للفئات 

ملساندة املؤسسة يف حتقيق أهدافها إذ تعهدوا بالقيام مبا ينبغي لتحقيق أهداف احلماية من خالل تبين ومساندة قضايا  احملاميـناألطباء ومن 
  .متطوع) ٣٣( ذا اخلصوص وعددهموقدموا خدمات جليلة احلاالت اإلنسانية اليت ترد إىل املؤسسة 

املستوع الوطين بالتنسيق مع االجهزة املعنية يف الدولة حيث مت التعاون مع كما قامت املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر على  .هـ 
باالضافة اىل وزارة الداخلية والنيابة العامة واحملاكم وادارة العمل والس االعلى للصحة وادارة رعاية االحداث واهليئة العامة لشؤون القاصرين 

 .سواء بعقد الورش التدريبية او التوعية بقضايا االجتار بالبشر جتار بالبشرمؤسسات اتمع املدين حول قضايا االستغالل و اال

كما ان للمجلس االعلى لشؤون االسرة دور بارز يف التعاون مع االجهزة احلكومية ومؤسسات اتمع املدين ذات الصلة يف دولة قطر من  .و 
  . بادرات املتعلقة حبقوق الطفل لعمل باالضافة اىل طرح املخالل عقد الدورات التدريبية وورش ا

  :على املستوى اإلقليمي والدويل  .٢

توثيق اطر التعاون  من اجل وتوقيع مذكرات التفاهم واالنضمام اىل االتفاقيات املشاركة يف املؤمترات والندواتذلك يف التعاون و يتمثل      
اية والتنسيق يف جمال تبادل املعلومات واخلربات ومواكبة آخر املستجدات العلمية واملهنية وفق معايري اجلودة الشاملة يف جمال تقدمي احلم

  .لفئة االطفال يف الدولة وأوجه اخلدمات املختلفة الشاملة و والرعاية املتكاملة

 اإلنسان وتفعيلمع جامعة الدول العربية يف جمال النشر والتثقيف يف جمال حقوق لس االعلى للتعليم ونشري يف هذا اال اىل تعاون ا  -  أ
من خالل اعتماد اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان واليت مت إقرارها يف اجتماع جملس جامعة الدول االتفاقية اخلاصة بالطفل وذلك 

م ، وكذلك آليات متابعة التنفيذ والتقييم واليت أقرها جملس جامعة  ٣٠/٣/٢٠٠٨بتاريخ ) ٤٣٢( العربية على مستوى القمة يف دمشق رقم
 . ٩/٨/٢٠٠٨بتاريخ ) ١٣٠(بالدورة العادية ) ٦٩٧٩(الدول العربية على املستوى الوزاري رقم 

ومن ضمنها االتفاقية الدولية  اإلنسان،وقد اشتملت اخلطة على املبادئ العامة حلقوق اإلنسان واملرجعيات املتعلقة بالتربية على حقوق   
ا ، كما تضمنت اخلطة الرؤية املستقبلية للتربية على حقوق اإلنسان وأهداف اخلطة املتمثلة  والربوتوكوالن امللحقاناخلاصة حبقوق الطفل 

 إدماج حقوق اإلنسان يف املنظومة التربوية يف خمتلف املراحل التعليمية ، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها يف جمال التربية على حقوق يف
  .اإلنسان ويئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق اإلنسان ، وتوسيع املشاركة اتمعية  يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

واجلهات املعنية بالتنفيذ وقد اشتملت اخلطة على اجلانب التربوي الذي تضمن  ومتطلباته،اخلطة إىل مرتكزات التنفيذ ومراحله  كما تطرقت      
والتربية على حقوق اإلنسان يف باقي مؤسسات التنشئة ) املناهج والبيئة التربوية (جزأين مها التربية على حقوق اإلنسان يف اال التعليمي 

  ) .التدريب ، التوعية ( ية األخرى االجتماع
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املتعلقة  توقد متثل ذلك من خالل املشاركة يف مجيع االلتزاما) اليونسكو( التعاون مع املنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة   -  ب
  فة التقارير التقييمية املطلوبة سكو بكااملتعلقة بالتعليم للجميع وحتقيق أهدافه ، وفق اخلطة الزمنية احملددة وموافاة اليون ٢٠٠٠داكار بقرارات 

وقدمت . املعين بـأحقية أو حق التعليم لكافة األطفال دون متييز بينهم ) الشامل( كما أن هناك التزاماً حول موضوع التعليم الشمويل   -  ت
  "  ٢٠٠٨تطوير التعليم ، التقرير الوطين لدولة قطر : "دولة قطر  تقرير حول ذلك ملكتب التربية الدويل التابع ملنظمة اليونسكو بعنوان 

اون مع املنظمات الدولية اإلضافة إىل أن برنامج نشر ثقافة اتفاقية حقوق الطفل يف املدارس يعد أحد األشكال املتميزة لتعزيز التعهذا ب  -  ث
نشر ثقافة اتفاقية حقوق الطفل ، وقد متثل التعاون يف إعداد أدلة تعليمية للمعلمني تشتمل على تبسيط احلقوق واملبادئ الواردة  يف جمال
قية  حقوق الطفل خالل الربط بني هذه احلقوق وحقوق الطفل يف اإلسالم باالستعانة بالسور القرآنية واألحاديث النبوية ، كما يف اتفا

تضمنت هذه األدلة التعليمية بطاقات تعليمية توضح لألطفال احلقوق واالنتهاكات من خالل القصص الواقعية والرسوم امللونة 
امج على ورش عمل تدريبية لتدريب أعضاء اهليئات املدرسية على استخدام هذه األدلة التعليمية يف التوضيحية ، كما احتوى الربن

 .األنشطة الصفية والال صفية 

قامت املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر باعداد برنامج عمل متكامل من اجل التنسيق والتعاون املشترك مع املنظمات الدولية  كما  -  ج
 منظمة اليونيسكو ومنظمة اليونيسف واملكتب االقليمي املعين باجلرمية واملخدراتملفوضية السامية حلقوق االنسان وقليمية كاالعاملية واال

  .باالضافة اىل جامعة الدول العربية  واملنظمة االستشارية االفروآسيوية

 

 

  . ولة واملالحظات اخلتامية للجنةتقدمي معلومات حمدثة عن اجلهود املبذولة من اجل نشر االتفاقية وتقرير الد .٨

اخلاصة ببنود  قامت الدولة بتعميم املالحظات اخلتامية على االجهزة املعنية بالدولة باالضافة اىل نشر التقرير على املستوى الوطين واصدار الكتيبات
وبذلك جند ان اجلهات بالدولة باشرت بدراسة املالحظات اخلتامية كل حسب اختصاصه ونفذت  .الدولةاالتفاقية وتوزيعها على اجلهات يف 

  .يف هذا االطار الربامج واملشاريع 

بانضمام دولة قطر إىل اتفاقية حقوق الطفل وتكون هلا قوة القانون وفقاً  ١٢/٧/١٩٩٥بتاريخ  ١٩٩٥لسنة ) ٥٤(ر املرسوم رقم ا صدكم
) ١٥(كما صدر أيضاً املرسوم رقم .ي وقد نص ذات املرسوم على نشره يف اجلريدة الرمسية والعمل به من تاريخ صدورهألحكام الدستور القطر

بانضمام دولة قطر إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف  ١٩/٢/٢٠٠٣بتاريخ  ٢٠٠٣لسنة 
وقد نص يف هذا املرسوم على نشره يف اجلريدة .القطريية ويكون هلذا الربوتوكول قوة القانون وفقاً ألحكام الدستور البغاء ويف املواد اإلباح

وعلى ذلك فإن نشر املرسوم واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول امللحق ا يف اجلريدة الرمسية للدولة املعنية .الرمسية والعمل به من تاريخ صدوره
   .نشرهايعد الوسيلة القانونية للنشر ولعلم اجلميع ا والعمل بتلك التشريعات اعتباراً من تاريخ  بنشر التشريعات
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 .بيان القضايا ايل تؤثر يف االطفال واليت تعتربها الدولة قضايا ذات أولوية تتطلب اهتماماً عاجالً بصدد تنفيذ االتفاقية  .٩

 

 .سنوات مبا ينسجم والتوجه بإلزامية االلتحاق برياض األطفال) ٥-٣(الفئة العمرية رفع نسبة االلتحاق يف رياض األطفال يف  .١

حصول األطفال املعاقني على فرص التعليم على قدم املساواة مع اقرام العاديني بتوفري مستلزمات التحاقهم يف مدارس التربية اخلاصة  .٢

 .واحلكومية واألهلية ومدارس الدمج

 .ابني بالسكري من خالل وضع الربامج املناسبة للوقاية من هذا املرض وعالجهفيض عدد األطفال املصخت .٣

 .ختفيض نسبة األطفال املصابني بالسمنة نتيجة للتغري احلاصل يف منط االطفال من حيث التغذية وقلة الرياضة .٤

 .املختلفةتشجيع اإلجراءات الوقائية ضد احلوادث حيث أن االطفال ميثلون نسبة مهمة من ضحايا احلوادث  .٥

تطوير إجراءات الكشف املبكر عن األطفال املعاقني واملعرضني خلطر اإلعاقة من حيث االختبارات واملقاييس وأدوات ووسائل التقييم  .٦

 األخرى 

 .التوعية باآلثار االجيابية والسلبية للتكنولوجيا على األطفال وضمان االستخدام االجيايب لإلنترنت .٧

من استعمال تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات على املستوى الفردي وكذلك على مستوى املدارس ومراكز متكني األطفال املعاقني  .٨

 .ومؤسسات االشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

  . ضمان احلماية الثقافية لبيئة الطفل من االنتهاك واالستغالل .٩
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  اجلزء الثاين                                                               
  

 . مشاريع القوانني اجلديدة او التشريعات الصادرة .١

العديد من التشريعات املعنية حبقوق الطفل خالل الفترة ما بعد إعداد التقرير الثاين لدولة قطر وحىت اآلن منها ما صدر تعديالً  تصدرفقد 
  : لبعض التشريعات سالف اإلشارة إليها بالتقرير الثاين ومنها ما صدر مستقالً لتنظيم حقوق الطفل يف دولة قطر وعلى سبيل املثال 

بشأن تنظيم قيد املواليد والوفيات، حيث قرر يف  ١٩٨٢لسنة ) ٥(بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٢٠٠٧لسنة ) ٢٠(القانون رقم  .١
دوراً إجيابياً للمؤسسة القطرية لرعاية األيتام فيما يتعلق مبخاطبتها للمحكمة املختصة وملكتب الصحة ) مكرر منه ٨(، ) ٨(املادتني 

 .الطفل املختص ولألسر الراغبة يف حضانة 

بشأن إلغاء العمل  ١٩٥٧لسنة ) ١٠٥(بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم  ٢/٤/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة ) ١٤(املرسوم رقم  .٢
من االتفاقية تعهد الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية حبظر أي شكل من أشكال ) ٢(، ) ١(اجلربي،  واليت تقرر مبقتضى املادتني 

ي أو العمل القسري وبعدم اللجوء إليه وكذلك باختاذ التدابري الفعالة لإللغاء الفوري والكامل للعمل اجلربي أو العمل القسري العمل اجلرب
بشأن حتويل املؤسسات  ٢١/٣/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة  ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢قرارات رئيس الس األعلى لشؤون األسرة أرقام . 

مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مركز ( ىل مؤسسات خاصة ذات نفع عام وهـي اخلاصة اليت أنشأها الس إ
قطرية االستشارات العائلية، املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة، املركز الثقايف للطفولة، املؤسسة القطرية لرعاية األيتام، املؤسسة ال

من النظم األساسية لتلك املؤسسات إىل توفري الرعاية االجتماعية والصحية واخلدمات  )٤(واليت دف مبوجب املادة ) لرعاية املسنني
 .التعليمية والتأهيلية الشاملة لألطفال والفئات املستهدفة

منه إىل ) ٢(اليت دف وفقاً للمادة .بإنشاء جائزة ويل العهد للشباب ٣٠/٧/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٠٠٧لسنة ) ٦٢(والقرار األمريي رقم  .٣
 . خ االنتماء الوطين لدى الشباب وإذكاء روح العمل اجلماعي لديهم ترسي

والذي اشترط يف . بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة العسكرية ٧/١/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٥(وقرار جملس الوزراء رقم  .٤
 .انية عشر ة سنة من الالئحة التنفيذية أال يقل عمر املتقدم لرتبة مرشح ضابط عن مث) ٢٧/٢(املادة 

والذي قرر يف املواد .بتعديل املرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  ٢٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٧(والقانون رقم  .٥
 .منه إعادة تشكيل اللجنة وتنظيم اجتماعاا) ٣(، ) ٢(، ) ١(

بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٢٨(إلعاقة مبوجب املرسوم رقم باإلضافة إىل تصديق دولة قطر على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ا .٦
والذي تقرر مبوجبها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بصفة عامة .وتكون هلا قوة القانون وفقاً ألحكام الدستور القطري ٢٦/٥/٢٠٠٨

 .من االتفاقية ) ٧(ومنها تقرير حقوق ومحاية خاصة لألطفال ذوي اإلعاقة مبوجب املادة 

وإنشاء املؤسسة القطرية  ٢١/٣/٢٠٠٧رئيس الس األعلى لشؤون األسرة بإنشاء مركز التأهيل االجتماعي بتاريخ  فضالً على قرار .٧
واليت دف وفقاً للمادة . ٨/٦/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ١(ملكافحة االجتار بالبشر بقرار رئيس الس األعلى لشؤون األسرة رقم 

 .االجتماعي واحلفاظ على الشخصية السوية للفئات املستهدفة ومنهم األطفال  من نظامها األساسي إىل التأهيل) ٤(

 .بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي ٢٥/٩/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٢٤(واملرسوم بقانون رقم  .٨

عم ومتويل البحث العلمي منه إىل د) ٦(منه إنشاء املؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي دف وفقاً للمادة ) ٤(والذي تقرر مبوجب املادة  .٩
 .والنهوض مبستواه وإدارة وتنمية واستثمار املوارد املخصصة له 



 
�� 

ثاين بن عبد / باملوافقة على تسجيل وشهر مؤسسة الشيخ  ٤/١١/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ١(وقرار وزير الشؤون االجتماعية رقم  .١٠
من نظامها األساسي إىل املسامهة يف حتقيق التكافل ) ٢(اً للمادة واليت دف وفق). مؤسسة خاصة(اهللا آل ثاين للخدمات اإلنسانية

 .االجتماعي بني فئات اتمع املختلفة ومنهم األطفال 

منه تأسيس شركات جتارية ) ١(والذي أجاز لألندية يف املادة . ٦/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠(وقانون تعديل األندية رقم  .١١
ة االجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو غريها من األنشطة الضرورية النافعة للمجتمع اليت يقوم عليها خلدمة نشاط أو أكثر من األنشط

 النادي

بتنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية والذي حل حمل قانون تنظيم السجون رقم  ٢٦/٢/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٣(والقانون رقم  .١٢
منه ) ٤٠(منه عزل احملبوسني ممن مل تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غريهم ويف املادة ) ٥(والذي قرر يف املادة  ١٩٩٥لسنة ) ٣(

معاملة احملبوسة احلامل معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والنوم واألعمال اليت تسند إليها وأحقيتها يف النقل إىل املستشفى عند 
دم ذكـر ما يشري إىل ميالد الطفل يف املؤسسة العقابية أو إىل واقعة حبس أمه والذي أوجب ع) ٤١(اقتراب الوضع وكذلك يف املادة 

منه ) ٤٣(منه بقاء الطفل مع أمه احملبوسة حىت يبلغ من العمر سنتني ويف املادة ) ٤٢(وذلك يف شهادة ميالد الطفل كما قرر يف املادة 
 .تأجيل تنفيذ أي إجراءات جزائية على احملبوسة احلامل

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، والقانون  ٢٦/٢/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٤(ى صدور القانون رقم فضالً عل .١٣
منه منح تراخيص اإلقامة لألوالد من الذكور الذين مل يكملوا دراستهم اجلامعية حىت ) ١٦(والذي قرر يف املادة .  ٢٠٠٧لسنة ) ٢٢(رقم 

 .غري املتزوجات سن اخلامسة والعشرين والبنات

) ١(الذي حل حمل قانون اخلدمة املدنية رقم  ٢/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ٨(وقانون إدارة املوارد البشرية الصادر بالقانون رقم  .١٤
منه  )١٠٨(منه أال يقل سن من يعني عن مثاين عشر سنة كما قرر يف املادة ) ١٤/٢(والئحته التنفيذية،  والذي قرر يف املادة  ٢٠٠١لسنة 

منه أحقيتها يف أن متنح ساعيت رضاعة يومياً ويف املادة ) ١٠٩(أحقية املوظفة يف إجازة وضع براتب إمجايل ملدة ستني يوماً ويف املادة 
 . منه جواز منحها إجازة لرعاية أوالدها من ذوي اإلعاقة أو غريهم ) ١١٠(

 للصحة والذيء الس األعلى للصحة، الذي حل حمل اهليئة الوطنية بإنشا ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ١٣(والقرار األمريي رقم  .١٥
منه اجلهة العليا املختصة بشؤون الرعاية الصحية يف الدولة ويهدف إىل توفري أقصى مستوى من الرعاية الصحية ) ٤(يعد وفقاً للمادة 

 .وتقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية 

منه اجلهة العليا ) ٤(بتنظيم الس األعلى للتعليم،  والذي يعد وفقاً للمادة  ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩ لسنة) ١٤(والقرار األمريي رقم  .١٦
يف  املختصة بتطوير التعليم ويهدف إىل االرتقاء مبستوى التعليم مبا يكفل تلبية احتياجات الدولة من املوارد والكفاءات البشرية املتميزة

 .خمتلف ااالت 

منه اجلهة ) ٤(بتنظيم الس األعلى لشؤون األسرة والذي يعد وفقاً للمادة  ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ١٥(ي رقم والقرار األمري .١٧
سرة العليا املختصة بكل ما يتعلق بشؤون األسرة ويهدف إىل تقرير مكانة األسرة ودورها يف اتمع والنهوض ا وبأفرادها واحملافظة على أ

أبناءها وتلتزم بالقيم األخالقية والدينية واملثل العليا وله يف سبيل ذلك متابعة كافة اجلهود الرامية إىل تنفيذ املواثيق قوية متماسكة ترعى 
ن الدولية املعنية بشؤون األسرة وحقوق الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة اليت انضمت هلا الدولة ومتثيل الدولة يف املؤمترات واللجا

 .لدولية املعنية بشؤون اٍألسرة والطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقةاإلقليمية وا

باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ٥/٤/٢٠٠٩بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة ) ١٠(واملرسوم رقم  .١٨
منه أنه على ) ٢(قية قوة القانون وفقاً ألحكام الدستور ويف املادة منه أن تكون هلذه االتفا) ١(تقرر مبوجب املادة  والذي.٢٠٠٠لعام 

  . مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه العمل بأحكام هذه املرسوم من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 



 
�	 

 . املؤسسات اجلديدة .٢

 ٢٧/١٢/٢٠٠٦ر للتربية والعلوم وتنمية اتمع بتاريخ الشيخة موزة بنت ناصر املسند رئيس جملس إدارة مؤسسة قط/ أنشأت صاحبة السمو   . أ
 .) مؤسسة خاصة ذات نفع عام(مؤسسة السدرة للطب والبحوث 

 )مؤسسة خاصة ذات نفع عام( مركز قطر للتراث واهلوية  ٦/٢/٢٠٠٧موزة بنت ناصر املسند بتاريخ / أنشأت صاحبة السمو الشيخة   . ت

 ٦/٢/٢٠٠٧بتاريخ بصفتها ،آنذاك، رئيس الس االعلى لشؤون االسرة ناصر املسند  الشيخة موزة بنت/  صاحبة السموصدر قرار   . ث
 ) .مؤسسة خاصة ذات نفع عام ( بإنشاء مركز التأهيل االجتماعي 

 ٢٠٠٨لسنة ) ١(رقم آنذاك، رئيس الس االعلى لشؤون االسرة صفتها،ناصر املسند بالشيخة موزة بنت / صدر قرار صاحبة السمو كما   . ج
 )مؤسسة خاصة ذات نفع عام ( بإنشاء املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر ٨/٦/٢٠٠٨بتاريخ 

/ باملوافقة على تسجيل وشهـر مؤسسـة الشيــخ  ٤/١١/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٠٠٨لسنة ) ١(صدر قرار وزير الشؤون االجتماعية رقم    . ح
 ).خاصةمؤسسة ( ثانـي بـن عبـد اللـه آل ثاين للخدمـات اإلنسانيـة 

مؤسسة خاصة ذات نفع (  ٢٤/١٢/٢٠٠٨موزة بنت ناصر املسند مؤسسة التعليم فوق اجلميع بتاريخ / أنشأت صاحبة السمو الشيخة   . خ
 )عام

 

 . اًـذة حديثـات املنفـاسـالسي .٣

  :سحب التحفظات  :اوالً 
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل مت إصدار وثيقة سحب التحفظ على الربوتوكول االختياري امللحق  ٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ  .١

 .األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

للتحفظ العام لدولة قطر إزاء أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ) سحب جزئي ( مت إصدار وثيقة  ٢٤/٣/٢٠٠٩تاريخ ب .٢
 .من االتفاقية ) ١٤(، ) ٢(  يف اتفاقية حقوق الطفل مع إبقاء التحفظ قائماً على املادتني

 

 :االستمرار باالنضمام لالتفاقيات الدولية مثل : ثانياً 

بشأن إلغاء  ١٩٥٧لعام ) ١٠٥(بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم  ٢٠٠٧لسنة  ٢/٤/٢٠٠٧بتاريخ  )١٤(ر املرسوم رقم صدو .١
 .العمل اخلريي 

 . بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٢٠٠٨لسنة  ٢٦/٥/٢٠٠٨بتاريخ  )٢٨(صدور املرسوم رقم  .٢

بتاريخ صدور وثيقة انضمام دولة قطر إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة مع إبداء بعض التحفظات واإلعالنات  .٣
٢٤/٣/٢٠٠٩ . 

االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية لعام باملوافقة على  ٥/٤/٢٠٠٩تاريخ ب٢٠٠٩لسنة ) ١٠(صدور املرسوم رقم ب .٤
٢٠٠٠. 

 

االستمرار يف إنشاء املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام واملؤسسات اخلاصة اليت تعىن حبقوق الطفل يف إطار حتقيق األهداف اليت أنشأت :  ثالثاً
  . دمات اإلنسانية سالف اإلشارة إليها من أجلها مثل مؤسسة التعليم فوق اجلميع، ومؤسسة اخل

  
  



 
�
 

 . خطط العمل والربامج واملشاريع املنفذة حديثاً ونطاقها .٤

رش حترص دولة قدر على نشر وتعميق الوعي اتمعي حبقوق الطفل وأمهيتها، من خالل عقد وتنظيم الدورات التثقيفية واملؤمترات والندوات وو
واحلمالت اإلعالمية بوسائل اإلعالم املختلفة وتنظيم وعقد لقاءات مع طالب املدارس تتضمن إلقاء حماضرات عن العمل املتعلقة حبقوق الطفل، 

  .املوضوعات املتعلقة حبقوق الطفل إضافة ملا تقوم اللجنة بإصداره من مطبوعات وما جتريه من حبوث ودراسات تتعلق حبقوق الطفل

  :ملنفذة حديثاً الربامج واملشاريع ا استعراض و فيما يلي

الدورات التثقيفية والندوات وورش العمل واحلمالت اإلعالمية واإلصدارات فقد قامت اللجنة الوطنية حلقوق االنسان بتنفيذ العديد من   . أ
  -:، على النحو اآليت٢٠٠٩.٢٠٠٨واملطبوعات والبحوث والدراسات اليت قامت اللجنة بإجرائها خالل عامي 

 .تضمنت التعريف حبقوق الطفل واملبادئ واملعايري الدولية ذات الصلة ٢٠٠٨املدارس البنني يف مارس يف عام ورشة عمل لطالب ومشريف  .١
 .، للتعريف حبقوق الطفل واملبادئ واملعايري الدولية املتعلق ا٢٠٠٨يف مارسورشة عمل لطالبات ومشرفات مدارس البنات  .٢
 .٢٠٠٨يف ابريلالثانونية املستقلة للبنني  ورشة عمل حول حقوق الطفل وأمهيتها لطالب املدارس .٣
ورشة عمل لطالب مجاعات حقوق االنسان استهدفت التعريف باملبادئ األساسية حلقوق االنسان وطبيعة عمل اللجنة وما تقوم به من أنشطة  .٤

 .٢٠٠٨يف ابريل يف جمال تعزيز ومحاية حقوق االنسان
 .، حول التعريف باملبادئ األساسية حلقوق االنسان٢٠٠٨يف مايو حلقة نقاشية لطالب املدارس املستقلة  .٥
 .٢٠٠٨يف نوفمرب  ورشة عمل الطالب املدارس االبتدائية حول حقوق الطفل  .٦
  ٢٠٠٨يف ابريل  حقوق الطفل اتفاقيةتضمنت التعريف حبقوق الطفل ، وبعض مواد ورشة عمل الطالب املدارس املستقبلة  .٧
 . ٢٠٠٩مارس يف  والثانوي واإلعدادييف املناهج الدراسية للتعليم االبتدائي  اإلنسانحول إدماج حقوق  ةتدريبيدورة  .٨
 .   ٢٠٠٩يف فرباير  ومنها اتفاقية حقوق الطفل اإلنسانحلقوق  الدوليةدورة تثقيفية للقائمني على إنقاذ القوانني حول االتفاقيات  .٩

حقوق الطفل يف التشريعات  أعماهلاواليت تضمنت  اإلنسانالقوانني حول التشريعات القطرية وحقوق  إنقاذللقائمني على  ةتدريبيدورة  .١٠
 .  ٢٠٠٩يف مايو  القطرية

 .   ٢٠٠٩يف مارس  ورشة عمل لطالب إحدى املدارس حول التعريف حبقوق الطفل .١١

 الطفل اليت حبقوقتضمنت بعض املوضوعات  املستقلةلطالب إحدى املدارس ) من خالل احلق يف التعليم  اإلنسانحقوق ( ورشة عمل حول  .١٢
  .٢٠٠٩يف ابريل 

 .  ٢٠٠٩يف مايو  ) احلقيقة أكتشف( للتوعية والتثقيف حبقوق الطفل واملرأة حتت عنوان  إعالميهمحلة  .١٣

   
مبا يتماشى مع األهداف والغايات  اما املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة فقد نفذت العديد من الربامج اليت دف اىل محاية الطفل  . ب

رية والسياسات املرسومة، وتوجيهات العمل للحد من العنف واإلساءة واملمارسات املنحرفة يف األسرة واتمع ويف سبيل محاية حق الطفل يف ح
 :الرأي والتعبري مثل 

 التواصل مع املدارس لنشر ثقافة حقوق الطفل يف املراحل التعليمية املختلفة  .١

من الواقعة على الطفل  نشر ثقافة احلماية ودعم اجلهود الوطنية يف زيادة الوعي مبخاطر العنف واإلساءة واإلمهالأصدقاء محاية الطفل دف   .٢
 خالل بناء أسس الشراكة والتعاون مع مجيع املعنيني حبماية الطفل 
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نية للفئات املستهدفة مبا يؤمن تعزيز الثقافة القانونية واحلقوقية وفقا للمعايري ترسيخ ونشر التوعية القانوحلقات نقاشية يف الثقافة القانونية دف   .٣
 .واألسس الدولية حلماية الطفل واملرأة باتمع ككل

تأهيل  و إعادة .توفري احلماية للفئة املستهدفة يف حال وجود بعض االحنرافات السلوكية داخل األسرةدار اآلمان القطرية من اجل مشروع   .٤
 وتأهيليةعالجية  طالفئة املستهدفة عن طريق تقدمي املساندة النفسية واالجتماعية وفقاً خلط

تقدمي خدمات احلماية الشاملة والرعاية اإلجتماعية والقانونية للفئات املعنفة الواردة إىل مؤسسة محد  مكتب املؤسسة يف مؤسسة محد الطبية  .٥
 .لك احلاالتوتقدمي الدعم واملساعدة لت. الطبية

التأسيس إلطار وطين شامل ميثل اجلهات ، دف "  مهارات التعامل مع حاالت اإلساءة على الطفل والعنف ضد املرأة"ورشة عمل بعنوان   .٦
مع حاالت وإعداد وتدريب وتأهيل العاملني مع الطفل واملرأة على مهارات التعامل . املختصة بإنفاذ القانون واملؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان

  .اإلساءة والعنف

زيادة وعي األخصائيني واملعلمني يف املدارس احلكومية واملستقلة عن  حاالت اإلساءة الواقعة على األطفال فدورة تدريبية حول كيفية إكتشا  .٧
 .خماطر اإلساءة على األطفال، وكيفية اكتشاف الطفل املساء إليه وأنواع اإلساءة وآلية اإلبالغ عنها

زيادة كفاءة ومهارة العاملني بالشرطة يف تلقي  والنساء دفلعاملني يف الشرطة على التعامل مع ضحايا العنف من األطفال تدريب ا .٨
 .مل معهم عند اإلبالغ أو الشكاوياألساليب الصحيحة والعلمية إلجراء املقابالت مع ضحايا العنف ، وكيفية التعا

ووضع مرجع عام يتناول كافة اجلوانب املتعلقة حبقوق الطفل وواجبات األسرة واتمع  محاية الطفلدليل استرشادي ملعايري وجماالت اصدار   .٩
 .  حلماية تلك احلقوق

 .عرض ثقافة احلماية وأساليبها وتوعية الفئة املستفيدة من األطفال والنساء حبقوقهم القانونية واألدبية جملة آماناصدار   .١٠

قامت املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر بتنفيذ العديد من األنشطة التوعوية واملبادرات امللموسة لتعميق الوعي اتمعي وخلق كما   . ت
وقد متثل اجلانب التوعوي يف إقامة احملاضرات والندوات وورش العمل حيث قامت املؤسسة  اتمع،ثقافة مكافحة االجتار بالبشر بني كافة فئات 

  :بااليت
دف التعريف مبفهوم التحرشات اجلنسية وأسباا واآلثار املترتبة ) كيف حنمي أبنائنا من التحرشات اجلنسية( بعنوان  ٢٠٠٧يف يناير  ورشة .١

 .التوعية بأساليب الوقاية واملعاجلة حلاالت التحرش بأنواعها ودور املؤسسات اتمعية يف التصدي هلا –عليها 

ميدانية لعدد من طلبة املدارس للمؤسسة للتعرف على اخلدمات اليت تقدمها وتعزيزها بدورات تدريبية لكيفية التعرف على تنظيم زيارات  .٢
 ).٢٠٠٧عام (  الضحية وذلك لترسيخ مبدأ حقوق اإلنسان بصفة عامة ومكافحة االجتار بصفة خاصة

دف تعريفهم بأهم نظريات اإلرشاد . ٢٠٠٨عام ) جتماعية واإلنسانيةفن املقابلة ودراسة احلالة للعاملني يف ااالت اال(ورشة حول  .٣
علمية يف تشخيص أحدث االجتاهات واألساليب الو االجتماعي والنفسي وأدواا وأساليب استخدامها يف جماالت البحث والرعاية اإلنسانية

شروط املقابلة هنية واحملافظة على أسرار احلالة وات العمل املمهارات وتقنيات دراسة احلاالت وتصنيفها فضال عن أخالقياحلاالت ودراستها و
 .الصحيحة وأساليب إجرائها ومتطلبات جناحها

). ٢٠٠٨عام (ورشة تدريبية لطالبات جامعة قطر حول أسباب وأشكال وآثار االجتار بالبشر ومدى انعكاساته السلبية على تلك الفئات   .٤
 .التعرف على ضحايا االجتار بالبشر وكيفية التعامل معهم خاصة االطفالو ر وأشكاله وأنواعهالتعرف على مفاهيم االجتار بالبشدف 

لتعرف على مفاهيم دف ا) أنواعه ،آثارهمفهومه،االجتار بالبشر، (حول  ٢٠٠٨يف ديسمرب  ورشة تدريبية لطالبات معهد تدريب الشرطة .٥
 .ا االجتار بالبشر وكيفية التعامل معهمالتعرف على مظاهر ضحايو. وأشكال وآثار االجتار بالبشر
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تعزيز أساليب محاية ضحايا االجتار باألطفال والنساء أثناء ( بعنوان  ٢٠٠٨يف اكتوبر  )خلويا(ورشة تدريبية اخلاصة لفريق البحث واإلنقاذ   .٦
 .مكافحة االجتار بالبشر أهدافه واجنازاته  املؤسسة يفباالجتار بالبشر ودور  من التعريفخالل الفترة ) احلروب والكوارث الطبيعية

 -:كما قام املركز الثقايف للطفولة بالعديد من الربامج املتعلقة بالطفل وهي كالتايل   . ث

يف إطار برامج الترفيه العلمي والتـي تعين بتنمية االجتاهات االجيابية حنو التعلم بشكل عـام وتعلـم   " حدائقنا ثقافة ومرح " تنفيذ برنامج  .١
  . ٢٠٠٩طفل يف يونيو  ٨٥٠٠العلوم بشكل خاص وذلك ألطفال املرحلة االبتدائية حيث شارك يف الربنامج ما يصل اىل  

والذي يهدف اىل نشر الوعي الصحي الغذائي لدى االطفـال  ) انا مهتم بغذائي (غذاؤك طريق صحتك حتت شعار  برنامج التوعية الصحية .٢
 : واملعنيني حيث ركز الربنامج االول على التوعية يف جمال السمنة ومشل الربنامج التايل 

 .  ٢٠٠٩تنفيذ دراسة مسحية لواقع السمنة يف قطر حتت رعاية وزير الصحة يف يونيو   . أ
مكونات توعوية للطفل والتـي مت تدشينها من قبل وزير الصحة خالل شهر يونيو  ٧إعداد وتصميم هدية توعوية عبارة عن حقيبة تتضمن   . ب

 . اربعني الف طفل يف املرحلة االبتدائية)  ٤٠,٠٠٠(لتوزع على  ٢٠٠٩
دف حماولة  للطفلطفال املرحلة االبتدائية وذلك بتقدمي عرض معلومات علمية ومفيدة بأسلوب شيق ألورش علمية تفاعلية حول السمنة   . ت

حيث مت زيارة ما يصل اىل   .احداث أكرب قدر ممكن من التغيري يف السلوك الغذائي للقضاء على العادات الغذائية السلبية وتوضيح أخطارها
 .ألف طالب تقريباً  ٤٠ الورش التفاعلية ما يصل اىل مدرسة ابتدائية وبلغ عدد املشاركني يف ١١٠
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  اجلزء الثالث

مع ) باالرقام املطلقة والنسب املئوية من امليزانية الوطنية وامليزانيات االقليمية (تقدمي بيانات حمدثة عن االعتمادات املخصصة يف امليزانية  .١
فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف جماالت التعليم والصحة واخلدمات )  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨-٢٠٠٧حتليل لالجتاهات بالنسبة اىل السنوات 

 اعية ومحاية الطفل االجتم

جمها مبا ص االعتمادات املالية لتنفيذ براتتوىل كل جهة ختصيواإلنفاق  مصادرحسب ابواب و للجهات املعنية املوازنة العامة للدولةختصص 
كل جهة حبسب وفقاً الختصاصات وأنشطة  التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية ومحاية الطفل فيها الربامج املعنية باالطفال يف جماالت

  . االحوال 
 

  - :عن )  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨-٢٠٠٧(تقدمي بيانات للسنوات  .٢
 .عدد االطفال املستخدمني يف انشطة االستغالل اجلنسي والبغاء واملواد االباحية واالجتار   . أ

وسط األطفال حسب ما استقبلت املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة خالل السنوات الثالثة االخرية عدد من حاالت التحرش اجلنسي 
  ):١(مبني يف اجلدول رقم 

  )١(جدول رقم                                         
 – ٢٠٠٧(عدد حاالت التحرش اجلنسي وسط األطفال اليت استقبلتها املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة خالل الفترة 

٢٠٠٩(  
  حاالت التحرش اجلنسي  السنة

٥  ٢٠٠٧  
٤  ٢٠٠٨  
٨  ٢٠٠٩  
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أما عدد األطفال الذين استفادوا من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة خالل السنوات الثالثة االخرية فقد 
�):٢(كانت كما يف اجلدول رقم  �

  )٢(جدول رقم                                      
مايو  – ٢٠٠٧(عدد األطفال الذين استفادوا من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة خالل الفترة 

٢٠٠٩(  
  ٢٠٠٩مايو   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  جمال احلماية

  ٤٠  ٥٤  ٥٢  اجتماعية
  ٣  ٦  ٢٦  قانونية

  ٠  ٣٩  ١  اقتصادية
  ٦  ١٢  ٥٩  تعليمية
  ٤  ٠  ٧  صحية

  ٥٣  ١١١  ١٤٥  اموع
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عدد  ١٣/٧/٢٠٠٩حيث بدأ بتقدمي خدمات الرعاية والتأهيل ولغاية  ٣/٥/٢٠٠٩استقبل مركز التأهيل االجتماعي خالل الفترة من كما  •
. سنة يعانون من حاالت التحرش اجلنسي واإلمهال الوالدي واجلنوح وتعاطي املواد املؤثرة عقلياً ١٠ – ٧تتراوح أعمارهم بني  ستة أطفال

وقد قدمت هلم خدمات يف جمال العالج النفسي الفردي واإلستبصاري، املساندة وتقدير الذات، العالج النفسي السلوكي املعريف، والعالج 
 .األسري

، وكان اخلدمات املقدمة يف جمال تأمني احلماية الالزمة هلم لعشرة أطفالاالجتار بالبشر بتقدمي خدماا قامت املؤسسة القطرية ملكافحة و   •
برامج تأهيلية من خالل توفري مأوى لألطفال ممثلة يف دار اإليواء والرعاية اإلنسانية وتقدمي الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية الشاملة، إعداد 

امج التروحيية والترفيهية إلدماجهم يف اتمع، مشاركة األطفال مع اقرام يف املؤسسات االجتماعية األخرى يف املناسبات لكل حالة، إعداد الرب
حية املختلفة، والتنسيق مع اجلهات األخرى بالدولة لتقدمي املساعدات واخلدمات الالزمة لالطفال كاستصدار األوراق الثبوتية والبطاقات الص

 .لتعليم وإشراكهم يف الربامج الثقافية والدينية يف املراكزوإحلاقهم با
  

� �

تقدمي قائمة بالدراسات والتقييمات واالستقصاءات اليت اجرا الدولة بشأن القضايا اليت تعد من الشواغل ذات االولوية بالنسبة  .٣
 .  )  ٢٠٠٩-٢٠٠٨- ٢٠٠٧(اىل تنفيذ االتفاقية للسنوات 

 

 .٢٠٠٨التعليم الشمويل يف دولة قطر، التقرير الوطين حول     -

 . ٢٠٠٨واقع إدماج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية بدولة قطر، -

،  ٢٠٠٥ -٢٠٠٠، وتوصيات عدم التمييز يف التعليم يف الفترة من )١٩٦٠(التقرير الوطين حول تنفيذ اتفاقية عدم التمييز يف التعليم  -

 .٢٠٠٨ الدوحة

 .٢٠٠٧مفاهيم حقوق اإلنسان بني القرآن والسنة،  -

 .٢٠٠٧"تقييم منتصف العقد للتعليم للجميع" تقرير دولة قطر  -

 .٢٠٠٧. تضمني بعض املفاهيم يف ماديت علم االجتماع واتمع العريب -

 . ٢٠٠٩.حتليل وضع حقوق اإلنسان يف األنظمة املدرسية بدولة قطر -

 .ألطفالمحلة مكافحة السمنة لدى ا -

اتفاقية حقوق الطفل ةالربوتكوالت امللحقة ا للسنوات مبضامني  والغري حكومية توعية الفئات العاملة مع الطفل يف االجهزة احلكومية -

٢٠٠٩- ٢٠٠٤ . 

 . فل باملدارسطنشر ثقافة حقوق البرنامج  -
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 . جائزة الدولة ألدب الطفل -

بدولة قطر، يف ضوء ) زراعة القوقعة ( عن أوضاع األطفال الذين مت إجراء عمليات حلقوق اإلنسان بإجراء دراسة  ةقيام اللجنة الوطني -

 .مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة 

حلقوق اإلنسان بالتنسيق مع قناة اجلزيرة لألطفال على قيام اللجنة بدعم وتنمية قدرات منتسيب القناة والتثقيف حبقوق  ةقيام اللجنة الوطني -

 .الطفل يف التشريعات القطرية واملبادئ واملعايري الدولية ذات الصلة

 .املرأة يف دولة قطرقيام املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بإعداد استبانة شاملة ملسح واقع الطفل و -

 .دراسة عن احلماية القانونية لضحايا العنف -

 .دراسة عن تطوير التشريعات املتعلقة باألسرة -

 .ورقة عمل حول تأهيل الطفل اجلانح مقدمة من املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة إىل املؤمتر اإلقليمي للطفولة واألمومة يف الكويت -

 .ية الطفل واملرأة بإعداد حبث عن األطر التشريعية املختصة حبماية الطفل واملرأةقيام املؤسسة القطرية حلما -

 .قيام املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بإعداد حبث عن بعض االضطرابات النفسية لضحايا اإلساءة -

 .قتها باضطراب اهلوية اجلنسيةقيام املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بإعداد حبث عن اإلساءة يف مرحلة الطفولة وعال -

قيام املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بإعداد حبث عن االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية األطفال من اإلساءة والعنف ومدى  -

 .انعكاساا على التشريعات والقوانني القطرية

االجتار بالبشر بني النظرية " اليونسكو بعمل املؤمتر العلمي األول بعنوان قيام املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر بالتعاون مع منظمة  -

.الهتمام املنظمة بتشجيع التعليم والبحث العلمي" والتطبيق 
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