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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٧  ٧- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ٩  ٤٢- ٨  . . . . . . . . . . )٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   - أوالً 

  ٩  ١١- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتفظ الدولة حول اتفاقية حقوق الطفل  - ألف   
  حقيق توافق تام بني التـشريعات واملمارسـات        التدابري املعتمدة لت    - باء   
  ٩  ١٧- ١٢  . . . . . . . )٤١ و٤املادتان (الوطنية وبني مبادئ االتفاقية وأحكامها     
  ١٣  ٢٠- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدات اإلمنائية املقدمة من الدولة  - جيم   
  ١٣  ٢٤- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . .  االنتصاف لدى املؤسسات القضائية الوطنيةآلية  - دال   
  لطفل وإعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية      اآلليات الوطنية املعنية با     - هاء   

املنبثقة عن االستراتيجيات الوطنية، والتنسيق والتعاون بني اجلهات        
  ١٤  ٢٩- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعنية بالطفل يف تنفيذ هذه اخلطط

  ١٥  ٣٦- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هياكل الرصد املستقلة املنشأة من قبل الدولة  - واو   
  ١٨  ٣٩- ٣٧  . . . . . . . . . . . . تفاقيةاخلطوات املتخذة من قبل الدولة لنشر مبادئ اال - زاي   
  ١٨  ٤٢- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين بالدولة - حاء   

  ١٩  ٥٥- ٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١املادة (تعريف الطفل   - ثانياً 
  ٢٢  ٨٢- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٢، و٦، و٣، و٢املواد (مبادئ عامة   - ثالثاً 

  ٢٢  ٦٩- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عدم التمييز  - ألف  
  ٢٧  ٧٨- ٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ مصاحل الطفل الفضلى  - باء  
  ٣١  ٨٠- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف احلياة والبقاءاحلق   - جيم  
  ٣٢  ٨٢- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ احترام رأي الطفل  - دال  

  ٣٣  ٩٨- ٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلقوق واحلريات املدنية  - رابعاً 
  ٣٣  ٨٦- ٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٨ و٧املواد (احلق يف االسم واجلنسية واهلوية  - ألف   
  ٣٤  ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية التعبري  - باء  
  ٣٤  ٨٩- ٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٤املادة (حرية الفكر والوجدان والدين   - جيم  
  ٣٤  ٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع السلمي  - دال  
  ٣٥  ٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية احلياة اخلاصة  - هاء  
  ٣٥  ٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٧املادة (احلصول على املعلومات املناسبة   - واو  
 من ضـروب املعاملـة أو       هاحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غري        - زاي  

  ٣٥  ٩٤- ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أو املهينةةالعقوبة القاسية أو الالإنساني
  ٣٦  ٩٨- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال الذين يعيشون ظروف صعبة  - حاء  
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

   مـن   ٢ و ١، والفقرتان   ١١- ٩، و ٥اد  وامل (البيئة األسرية والرعاية البديلة     -  خامساً
  ٣٧  ١٠٥- ٩٩  . )٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥ و٢١- ١٩، واملواد ١٨املادة 

  ٣٧  ١١٨- ١٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دينمسؤوليات وحقوق الوال  - ألف  
  ٤٠  ١٢٠- ١١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٥املادة (توجيه الوالدين   - باء  
  ٤٠  ١٢٥- ١٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٩املادة (االنفصال عن الوالدين   - جيم  
  ٤١  ١٢٧- ١٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجع مشل األسرة  - دال  
  ٤٢  ١٣١- ١٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٧ من املادة ٤الفقرة  (حتصيل نفقة الطفل  - هاء  
  ٤٢  ١٣٣- ١٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٠املادة (األطفال احملرومون من بيئة أسرية   - واو  
  ٤٤  ١٣٤  . . . . . )١١املادة (نقل األطفال وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة   - زاي  
إلساءة واإلمهال، مبا يف ذلك التأهيل البـدين والنفـسي وإعـادة            ا  - حاء  

  ٤٤  ١٤٨- ١٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٣٩- ١٩املواد ( الجتماعي ااالندماج
  ٤٨  ١٥٠- ١٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٥املادة (ملراجعة الدورية إليداع الطفل ا  - طاء  
 ٢٣، واملواد   ١٨ من املادة    ٣، والفقرة   ٦املادة  (صحة األساسية والرفاه    ال  - سادساً

  ٤٩  ٢٠٧- ١٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٧ من املادة ٣- ١، والفقرات ٢٦ و٢٤و
  ٤٩  ١٦٧- ١٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة واخلدمات الصحية  - ألف  
  ٥٧  ١٩٦- ١٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٣املادة (األطفال املعوقون   - باء  
  ٦٥  ١٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دمات التربية الرياضيةخ  - جيم  
  ٦٥  ٢٠٧- ١٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . ) إرشادية-  تدريبية - تعليمية (ة خدمات متنوع  - دال  

  ٦٧  ٢٦٥- ٢٠٨  . . . . . . )٣٠، و٢٩و ،٢٨املواد (التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية   - سابعاً
  ٦٧  ٢٢٧- ٢٠٨  . . . . . . . . . . )٢٨املادة (التعليم مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه   - ألف  
  ٧٥  ٢٥٤- ٢٢٨  . . . . . . . . . ليممع اإلشارة إىل نوعية التع) ٢٩املادة (أهداف التعليم   - باء  
  ٨٤  ٢٦٥- ٢٥٥  . . . . . . . الراحة وأوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية  - جيم  

، الفقرات  ٣٧و ،٣٦، و ٣٢، و ٣٠، و ٢٢املواد  (إجراءات احلماية اخلاصة      - ثامناً
  ٨٨  ٣٢٤- ٢٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٤٠و، ٣٩ و٣٨، و)د(- )ب(
  ٨٨  ٢٧١- ٢٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابري املتخذة حلماية األطفال  - ألف  
  ٨٩  ٢٩٢- ٢٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألطفال املخالفون للقانون ا  - باء  
  ٩٥  ٢٩٥- ٢٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سباق اهلجن  - جيم  



CRC/C/QAT/2 
Page 4 

 

  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع (- ثامناً 
تأهيل األطفال يف حاالت االستغالل مبا يف ذلك التأهيـل البـدين              - دال  

  ٩٦  ٣٢١- ٢٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . )٣٩املادة (والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي 
  ٩٧  ٣٠٤- ٣٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االقتصادياالستغالل   - ١    
  ٩٨  ٣١١- ٣٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعاطي املخدرات  - ٢    
  ٩٩  ٣١٨- ٣١٢  . . . . . . . . . . . )٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي   - ٣    
  ١٠١  ٣٢١- ٣١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٣٥املادة (البيع واالجتار واالختطاف   - ٤    
  ١٠٢  ٣٢٣- ٣٢٢  . . . )٣٠املادة (األطفال املنتمون إىل فئات األقليات أو السكان األصليني   -هاء  
  ١٠٢  ٣٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع  - واو  

  ١٠٣  ٣٢٦- ٣٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االختياريان التفاقية حقوق الطفلنالربوتوكوال  - تاسعاً
  فهرس اجلداول

   حسب احلالة االجتماعية)  سنة فأكثر١٥(التوزيع النسيب للقطريني الذين يبلغون من العمر   - ١
  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفئة العمر واجلنس

  ٢٠  ٢٠٠٤ و١٩٩٧و ١٩٨٦لعمر عند الزواج األول حسب اجلنسية والنوع لألعوام متوسط ا  - ٢
القطرية  املؤسسة عدد األطفال احملرومني من الرعاية األبوية حسب األسباب، مقر اإلقامة،           - ٣

  ٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لرعاية األيتام
  ٤٣  اضنة البديلةاحل عدد األطفال احملرومني من الرعاية األبوية حسب األسباب، ومقر اإلقامة، واألسر  - ٤
  ٤٦  . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦، و٢٠٠٥، و٢٠٠٤عدد احلاالت اليت استقبلتها املؤسسة للسنوات   - ٥
  ٤٧  . ٢٠٠٦، و٢٠٠٥، و٢٠٠٤حاالت األطفال الذين تعرضوا للعنف خالل السنوات عدد   - ٦
  ٥١  ............................٢٠٠٥-١٩٩٧خالل الفترة ) اللقاحات(نسبة تغطية التطعيمات   - ٧
  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليت أشرف عليهن مدرباتنسبة احلوامل والوالدات والرضع   - ٨
  ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدد زيارات األطفال للعيادات التخصصية يف الصحة املدرسية  - ٩

  ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاماً وعدد األطفال) ١٢- ٤( العقلية والنفسية لدى األطفال األمراض  - ١٠
  ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . عاماً وعدد األطفال) ١٧- ١٣( العقلية والنفسية لدى األطفال األمراض  - ١١
  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالدات احلية  - ١٢
  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦عدد حاالت الدرن الرئوي يف دولة قطر عام   - ١٣
  ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د االحتياجات اخلاصة حسب نوع اإلعاقة ونوع الفرذويتوزيع   - ١٤
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة      

  )تابع(فهرس اجلداول 
  ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االحتياجات اخلاصة حسب سبب اإلعاقة ونوع الفردذويتوزيع   - ١٥
  ٦٩  ٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٠/٢٠٠١ األعوام لتحقني هبا خاللتطور أعداد رياض األطفال وامل  - ١٦
- ٢٠٠٠/٢٠٠١أعداد الطلبة ومعدالت القيد باملرحلـة االبتدائيـة خـالل األعـوام               - ١٧

٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
 عدد الطلبة ونسب القيد اإلمجايل والصايف للمرحلتني اإلعدادية والثانوية خالل األعـوام             - ١٨

  ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسية 
  ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٣/٢٠٠٤نسبة التالميذ إىل املعلم لألعوام الدراسية   - ١٩
  ٧٨  . . . . . . . . ٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٢/٢٠٠٣عدد الربامج التدريبية واملتدربني يف األعوام من   - ٢٠
  ٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٤/٢٠٠٥األنشطة الرياضية املدرسية اليت متت يف عام   - ٢١
  ٨٥  . ٢٠٠٤/٢٠٠٥ الثالث يف العام الدراسي الفعاليات الثقافية باملدارس يف املراحل التعليمية  - ٢٢
  ٨٨  . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١بيان إحصائي باألطفال املشاركني باألنشطة يف الفترة من   - ٢٣
  ٩١  . . . . . . . .  سنة املوقوفني بسبب خمالفة القانون١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن   - ٢٤
ة الرتكاب جرميـة     سنة الذين أدانتهم احملكم    ١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         - ٢٥

  ٩٢  . . . . . . وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غري احلرمان من احلرية
  ٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدد حاالت العودة إىل اإلجرام  - ٢٦
 سنة احملتجزين يف مراكز الشرطة أو مراكـز         ١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         - ٢٧

 رمية متّ إبالغ الشرطة عنها، ومتوسط     يف انتظار احملاكمة بعد اهتامهم بارتكاب ج       االحتجاز
  ٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحتجازادة م

  ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سنة يف هذه املؤسسات١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن   - ٢٨
  سنة الذين أدانتهم حمكمة بارتكـاب      ١٨عدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          - ٢٩

  ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جرمية وحكمت باحتجازهم
تعلقة باالستغالل والتحرش اجلنسي لألطفـال املـسجلة        اجلرائم املرتكبة ضد األطفال وامل      - ٣٠

  ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥الداخلية لعام  بوزارة
ملـسجلة  ااجلرائم املرتكبة ضد األطفال واملتعلقة باالستغالل والتحرش اجلنسي لألطفـال             - ٣١

  ١٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٦الداخلية لعام  بوزارة
  ١٠١  . . . . واملواد اإلباحية واالجتارعدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء   - ٣٢
عدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية واالجتـار،               - ٣٣

  ١٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أتيحت هلم االستفادة من برامج إعادة التأهيل الذين
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة      

  فهرس األشكال
  ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االحتياجات اخلاصة حسب النوعذويتوزيع   - ١
  ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االحتياجات اخلاصة مقربة ألقرب وحدةذويالنسب املئوية لتوزيع   - ٢
  ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االحتياجات اخلاصة حسب سبب اإلعاقةذويسب توزيع ن  - ٣
  ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االحتياجات اخلاصة حسب احلالة التعليميةذويتوزيع   - ٤
  ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليكل التنظيمي للمجلس األعلى للتعليم  - ٥
  ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يز القيم التربوية اهليكل التنظيمي للجان تعز  - ٦

  املرفقات

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القوانني املتعلقة بالطفل  - املرفق األول

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصائيات متعلقة باجلانب الصحي  - املرفق الثاين
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  مقدمة
تعترب الطفولة وقضاياها من أهم أولويات التخطيط التنموي يف دولة قطر، حيث حتظى باهتمام بالغ من                  - ١

 يف سبيل بنـاء     ملختصني يف القطاعني احلكومي واألهلي الذين ال يألون جهداً        قبل القيادة السياسية واملخططني وا    
ونشر األجهزة واملؤسسات املعنية بالطفولة يف كافة أحناء الدولة لكي تكون يف متناول كافة السكان وعلى درجة         

عنف واالستغالل وضمان    لبقاء وسالمة األطفال ومنائهم ومحايتهم من كافة أنواع ال         من الكفاءة والفاعلية، حتقيقاً   
  .مشاركتهم يف النشاطات املناسبة ألعمارهم

ضمن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة حق الطفل يف احلـصول علـى الرعايـة       وقد  - ٢
  .الصحية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية، وإىل احلماية الشاملة من خمتلف أنواع العنف واالستغالل

ت الدولة خالل العقود األربعة املاضية إجنازات ضخمه يف جمال بناء ونـشر شـبكة الرعايـة      وقد شهد   - ٣
. الصحية األولية ومراكز رعاية صحة األم والطفل، مما ساعد على إيصال اخلدمات الصحية لكافة سكان الدولة               

ومن جانب  . كافة األطفال وعلى نفس السياق، اتسعت رقعة التعليم يف مجيع املراحل الدراسية لتصبح يف متناول              
آخر حققت دولة قطر تطوراً يف أمناط احلياة املعيشية واملزيد من أشكال الرفاه االقتصادي واالجتماعي جلميـع                 

 يف مؤشرات الطفولة واألمومة، كان أبرزها تدين         وإجيابياً  هاماً وقد عكست هذه اإلجنازات تطوراً    . فئات اجملتمع 
  معدالت االلتحاق يف مجيع املراحل التعليمية لكال اجلنسني، وارتفاع مـستوى           مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع   

خدمات الرعاية االجتماعية لتحقيق الرفاه االجتماعي لكافة مواطين الدولة، كما أسهمت وفرة االقتصاد الوطين يف 
  . حتسني مستويات املعيشة جلميع السكان

ية بتقدمي تقارير حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بعد سنتني مـن     األطراف يف االتفاق   ومن منطلق التزام الدول     - ٤
 وباعتبار أن دولة  على قائمة األولويات يف الدولة اليت تعد طرفًا يف االتفاقية،بدء نفاذها، ومن مث مرة كل مخس سنوات

  .٢٠٠١من عام ، وناقشته يف أكتوبر ١٩٩٩قطر قدمت تقريرها األويل حول تنفيذ االتفاقية يف أكتوبر من عام 

 وفقاً على الدولة    التزاماً ٢٠٠٦- ٢٠٠١ للفترة الواقعة ما بني       التقرير الدوري األول   فقد جاء إعداد هذا     - ٥
 والذي يتضمن كافة املعلومات والتدابري واإلجراءات اليت اختذهتا الدولة باإلضافة  من االتفاقية٤٤ملقتضيات املادة  

ات والسياسات والربامج وذلك تنفيذاً ملا جاء يف االتفاقية وكذلك اإلجابة           إىل التغريات اليت طرأت على التشريع     
  .على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة خبصوص التقرير األويل املشار إليه سابقاً

ويعد هذا التقرير، تقريراً وطنياً مشتركاً، حيث شكلت جلنة وطنية إلعداده بقرار من جملس الوزراء يف                  - ٦
، ضمت يف عضويتها ممثلني عن اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين           ٢٠٠٦ لعام   ٣٥ماعه العادي رقم    اجت

  .وذلك لضمان إشراك مجيع األجهزة احلكومية وغري احلكومية يف إعداد التقرير

  :وقد اشتمل التقرير على احملاور التالية  - ٧

  تدابري التنفيذ العامة  - 
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 تعريف الطفل  -   

  امةمبادئ ع  -   

  احلقوق واحلريات املدنية   - 

   األسرية والرعاية البديلة ةالبيئ  - 

  الصحة األساسية والرفاه  - 

  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية   - 

 تدابري احلماية  - 

  . االختياريان التفاقية حقوق الطفلنالربوتوكوال  - 
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   تدابري التنفيذ العامة- أوالً 
  ٤٤ن املادة  م٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان 

   حتفظ الدولة حول اتفاقية حقوق الطفل-  ألف

 حول  قطر األويل أشارت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة                - ٨
إىل التحفظ العام املقدم من قبل دولة قطر عند التصديق على اتفاقية حقوق             ) ١٩٩٩(تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل     

الطبيعة الواسعة النطاق " وإىل اإلسالمية، بشأن أي نصوص فيه تتعارض مع أحكام الشريعة ،١٩٩٥فل يف عام الط
 االتفاقية، والذي حيتمل أن يبطل أثر العديد من أحكام االتفاقية،وغري احملددة للتحفظ العام الذي أبدته الدولة على 

 إعادة"ن  أشاملعلومات املقدمة من قبل الدولة ب     ب توصياهتا    كما رحبت اللجنة يف    ،"وكذلك تنفيذ االتفاقية إمجاالً   
 ".النظر يف التحفظ الذي أبدته على االتفاقية

يف سياق متابعة تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل يف هذا الشأن، شكل اجمللس األعلى لألسرة جلنة من                 و  - ٩
 حول اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول      ، لدراسة مسألة حتفظ دولة قطر     ٢٠٠٣ديسمرب  /اخلرباء يف كانون األول   

االختياري االتفاقية حقوق الطفل املتعلق ي ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة،                
 .وحتديد النصوص اليت تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث أوصت اللجنة برفع التحفظ العام

 ١٩ املنعقـد بتـاريخ      ٢٠٠٧ لعـام    ٢٧لس الوزراء يف اجتماعه العادي رقم       وبناًء على ذلك، قرر جم      - ١٠
، املوافقة على رفع التحفظ العام على أي نصوص يف اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكـول               ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

  . من االتفاقية بدالً من التحفظ العام١٤ و٢االختياري امللحق هبا، وإبداء إعالن تفسريي حول املادتني 

  .  املشار إليهما١٤ و٢وتعكف اجلهات املختصة يف الدولة حالياً على إعداد اإلعالن التفسريي بشأن املادتني   -١١

التدابري املعتمدة لتحقيق توافقٍ تامٍ بـني التـشريعات واملمارسـات             -  باء
  الوطنية وبني مبادئ االتفاقية وأحكامها

 ٤١ و٤املادتان 

بعة لألمم املتحدة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل إىل توجـه   أشارت جلنة حقوق الطفل التا      - ١٢
بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها احمللية لضمان تطابقها       "الدولة لوضع مشروع قانون للطفل، كما أوصت اللجنة الدولة          

ة إصدار تشريعات تتعلق حبقوق الطفـل       وضمان القيام بسرع  " مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية        
 ".وبتنفيذها الفعال، وضمان أن تكون القوانني واضحة ودقيقة، وأن يتم إصدارها وإتاحتها للجمهور

ويف إطار توجه الدولة لتنفيذ هذه التوصيات وحتقيق توافقٍ ما بني التشريعات واملمارسات الوطنية وبني                 - ١٣
، وتـاريخ   ١٩٩٩ولة قطر يف الفترة املمتدة بني تقدمي تقريرها األويل عام           مبادئ االتفاقية وأحكامها، شهدت د    

تقدمي التقرير احلايل تعديالت تشريعية واسعة النطاق جتسد أسس احلكم الدميقراطي واملشاركة الشعبية يف اختـاذ                
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رة ذات ادـات الصـسرداً ألهم التشريع وفيما يلي.  كافةـبوق وحريات أبناء الشعـان حقـرار وضمـالق
  :)١(العالقة بالطفل

  .٢٠٠٤دستور دولة قطر الدائم لعام   - 

، الذي قرر إلزامية التعليم وجمانيته جلميع األطفـال  ٢٠٠١ لعام ٢٥قانون التعليم اإللزامي رقم      - 
  .حىت هناية املرحلة اإلعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما اسبق

 ، وتضمن أحكاماً  ٢٠٠٦ لعام   ٣٨ل بالقانون رقم     املعد ٢٠٠٤ لعام   ١١قانون العقوبات رقم      - 
، ٢٩٦، ٢٩٢، ٢٨٨، ٢٨٧،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨١،  ٢٨٠ملعاملة خاصة لألطفال تناولتها املواد      

٢٩٧،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١٨،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٣٠٢،  ٣٠٠،  ٢٠،  ٥٣،  ٢٧١،  ٢٦٩،  ٢٦٨ ،
ر إليـه يف    ، املشا (...)لسنة  (...) مع بقاء سريان قواعد وأحكام قانون األحداث رقم         ) ٢٩٩

 .تقريرنا األويل املقدم للجنة، على من أمت السابعة من العمر ومل يبلغ السادسة عشرة

، ٨٧،  ٨٦نظم األحكام اخلاصة بعمل األطفال يف املـواد         . ٢٠٠٤ لعام   ١٤قانون العمل رقم      - 
١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ٥٤، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٨٨.  

، ٢٣- ١٩(نظم األحكام اليت تكفل محاية الطفل يف املواد         . ٢٠٠٤عام   ل ٢٢القانون املدين رقم      - 
١١٦- ١١٠، ٥٢- ٤٩، ٤٠.( 

 حلماية الطفل يف مراحل التحقيق تضمن أحكاماً. ٢٠٠٤ لعام ٢٣قانون اإلجراءات اجلنائية رقم   - 
  ). ٣٥٦، ٣٤٥،٣٥٣، ٢١٣، ٦٥(واحملاكمة وتنفيذ األحكام اجلنائية، يف املواد 

تضمن مجلة من األحكام اليت تكفل      . ٢٠٠٤ لعام   ٤٠ة على أموال القاصرين رقم      قانون الوالي   - 
، ١٦،  ١٤،  ٩،  ٧- ٤(محاية أموال الطفل والرقابة على تصرفات املسؤول عنه، وذلك يف املواد            

٤٨، ٤٦، ٤٥، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٢.(  

. جـن ، حبظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف سباق اهل         ٢٠٠٥ لعام   ٢٢قانون رقم     - 
حظر هذا القانون جلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف سباق اهلجن، وإيقاع العقوبة حبق 

  . املخالف إلحكامه

تضمن هذا القرار إنشاء جـائزة يف       .  بإنشاء جائزة الدولة ألدب الطفل     ٢٠٠٥ لعام   ١٨قانون رقم     - 
  .تنمية قدراته األدبية والثقافية على خلق الوعي األديب عند الطفل وجمال أدب وفنون الطفل، تشجيعاً

                                                      

  .١٩٩٩ التشريعات الصادرة ذات العالقة بالطفل وذلك بعد التقرير األويل لدولة قطر عام :)١(مرفق  )١(
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عاجل القانون مسائل اجلنسية والتجنس لألطفال، وجمهول       . ٢٠٠٥ لعام   ٣٨قانون اجلنسية رقم      - 
  ).٤- ٢(األبوين واللقيط، يف املواد 

عاجل القانون مسائل عدة تتعلق حبماية األطفال، قبل الوالدة         . ٢٠٠٦ لعام   ٢٢قانون األسرة رقم      - 
، ٨٢- ٧٥،  ١٠٠- ٨٨(ق عليه وحضانته وحقه يف أموال اهلبة، وذلك يف املـواد            وبعدها، واإلنفا 

  .، فضالً عن حقه يف اإلرث الذي نظمه القانون يف الباب اخلامس منه)١٩٦- ١٩٥، ١٨٧- ١٦٥

 بشأن األعمال اليت ال جيـوز       ٢٠٠٥ لعام   ١٥قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم          - 
ذا القرار تشغيل األحداث يف بعض األعمال ذات التأثري الـسليب           حظر ه . تشغيل األحداث فيها  

  . وأخالقياً ونفسياً وعقلياًصحياً

 ١٩٩٧ لعام   ٨ بتعديل أحكام قرار جملس الوزراء رقم        ٢٠٠٦ لعام   ٣٨قرار جملس الوزراء رقم       - 
شأن  ب١٩٩٥ لعام ٣٨بشأن حتديد قيمة املعاش املستحق للفئات املنصوص عليها يف القانون رقم 

تضمن القرار النص على مضاعفة املعاش املستحق للفئـات         . الضمان االجتماعي وقواعد منحه   
  . يف املائة١٠٠املشمولة بقانون الضمان االجتماعي بنسبة 

ويف إطار توجه الدولة لتنفيذ التوصية اخلاصة بإصدار تشريع يتعلق حبقوق الطفل، اختذ جملس الـوزراء                  - ١٤
، يتضمن تشكيل جلنة وطنية ملراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ٢٠٠٦ لعام ٣٧ادي رقم  قراراً يف اجتماعه الع   

وتشكلت . الطفل، مبا يتناسب والتزامات الدولة جتاه اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا            
ل بالدولة، وعضوية اجلهات ذات هذه اللجنة برئاسة اجمللس األعلى لشؤون األسرة، وهي اجلهة املعنية حبقوق الطف

الصلة بتنفيذ حقوق الطفل، وقد باشرت اللجنة عملها متخذةً من االتفاقية والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا               
وقد تضمنت نصوص املواد املقترحة ملشروع قانون الطفل، إيراداً للقواعد القانونية اخلاصة            . إطاراً مرجعياً لعملها  

، من حيث التعريف بالطفل، وبيان ما يتمتع به من حقوق وحريات، وتقرير طـرق محايتـه،                 بالطفل وتوحيدها 
 . واألساليب املعتمدة يف تنمية قدراته وملكاته

وعلى الرغم من عدم استكمال اإلجراءات التشريعية الالزمة إلصدار هذا القانون، إال أن املشرع القطري   - ١٥
ى أساس أهنا حالة متميزة وحمورية تستدعي معاملتها بشكل خاص، فنراه           تناول مسألة حقوق الطفل ومحايته، عل     

فرد نصوصاً يف القوانني والتشريعات الصادرة ملعاجلة وضع الطفل وإقرار حقوقه وضمان حرياته وحتقيق املصلحة           أ
  .ذا التقرير واليت سريد تفصيلها تباعاً ضمن سياق هالفضلى له كل يف سياقه، واليت متت اإلشارة إليها مسبقاً

تزامن مع عملية إصدار التشريعات الوطنية، تصديق الدولة على عدد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة                 - ١٦
  :حبقوق الطفل ومحايته أو االنضمام إليها وعلى النحو التايل

حظر أسوأ أشكال عمـل   بشأن )١٩٩٩(١٨٢لتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ا  - 
 ٢٠٠١ لعام ٢٩إلجراءات الفورية للقضاء عليها، وذلك مبوجب املرسوم بقانون رقم األطفال وا

  .٢٠٠١يوليه / متوز٢الصادر بتاريخ 
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 األطفال يف الرتاعات املسلحة بإشراكالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية الطفل املتعلق   - 
 .٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥بتاريخ 

ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال         االنضمام إىل الربوتوكول اال     - 
 .٢٠٠٣ لعام ١٥واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية مبوجب املرسوم بقانون رقم 

املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي مبوجب ) ١٩٣٠(٢٩ التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم  - 
 .٢٠٠٦ لعام ٢٦املرسوم بقانون رقم 

إىل جانب التدابري التشريعية اليت اختذهتا الدولة يف إطار تنفيذ التزاماهتا جتاه اتفاقية حقوق الطفل، اختذت الدولة   - ١٧
العديد من التدابري التنفيذية، حيث أسست يف الفترة اليت أعقبت تقدمي الدولة لتقريرها األويل إىل اللجنة، عـدداً مـن                    

  :ل ومحايته، واليت سريد ذكرها يف مواقع خمتلقة من التقرير، وهي على النحو التايلاملؤسسات املعنية حبقوق الطف

، ويهـدف إىل تـوفري      ٢٠٠١ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، املؤسس عام       لمركز الشفلّح     - 
  .الرعاية االجتماعية والصحية والتأهيل الشامل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

، ويهدف إىل نشر الوعي بطـرق التربيـة      ٢٠٠٣والطفولة املؤسس عام    املركز الثقايف لألمومة      - 
الصحيحة لألطفال، وإعداد برامج التوعية اخلاصة باألمهات، والتعرف على املشكالت النفسية           
والتربوية واالجتماعية اليت يعاين منها األطفال وتقدمي وسائل حلها، واملسامهة يف حل املشكالت 

 .خني واإلدمان على املخدرات والعنفالسلوكية لديهم مثل التد

، ويهدف إىل املسامهة يف إجياد أسـرة واعيـة          ٢٠٠٣مركز االستشارات العائلية املؤسس عام        - 
واحملافظة عليها، وتقدمي خدمات اإلرشاد الفردي حلل املشاكل الزوجية والتوفيق بـني األزواج             

 . عن غياب أحد الوالدينوجتنيب األبناء اآلثار السلبية للطالق وسد النقص الناجم

، وهتدف إىل محاية املرأة والطفل مـن        ٢٠٠٣املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة املنشأة عام          - 
املمارسات املنحرفة يف املرتل واجملتمع والعمل ومعاجلة املشكالت النامجة عن ذلك، وتأمني اإلطار 

ت الدولية ذات الصلة، وعدم التمييز ضد       القانوين حلقوق املرأة والطفل، وضمان تطبيق االتفاقيا      
 .املرأة يف احلقوق واملسؤوليات

، وهتدف إىل االهتمام بفئة األيتـام وتقـدمي         ٢٠٠٣املؤسسة القطرية لرعاية األيتام املنشأة عام         - 
اخلدمات هلم، وإيواء األطفال جمهويل األبوين أو األب وتقدمي خدمات معيشية متكاملة هلـم،              

 .أليتام يف األسر البديلةومتابعة أوضاع ا

 ٨رار اجمللس األعلى لشؤون األسرة رقـم    ـر املنشأ بق  ـار بالش ـاملكتب الوطين ملكافحة االجت     - 
، ويهدف إىل رسم السياسات واخلطط والتدابري واإلجراءات ملكافحة االجتار بالبشر ٢٠٠٥لعام 

 .والتنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة لتقدمي املساعدة
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 ١٣ القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية، أنشئت مبوجب قرار جملـس الـوزراء املـؤرخ               الدار  - 
، وهتدف إىل إيواء األطفال والنساء وخدم املنازل ومن يف حكمهـم مـن              ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

 .ضحايا االجتار بالبشر ورعايتهم صحياً واجتماعياً ونفسياً

، ويهـدف إىل  ٢٠٠٥ األعلى لشؤون األسرة لعام  مركز التأهيل االجتماعي املنشأ بقرار اجمللس       - 
التأهيل االجتماعي للفئات املستهدفة واحلفاظ على الشخصية السوية هلا من خـالل الوقايـة              
والعالج من االحنرافات االجتماعية وخماطرها، وخلق املناخ املناسب لتنمية وتعزيز قدرات هذه            

كما . زلة، وإعادة تأهيلها واندماجها باجملتمع    الفئات ومحايتها من الوصول اىل حالة القهر والع       
يهدف املركز إىل توعية اجملتمع وخاصة الفئات املستهدفة مبخاطر االحنرافات االجتماعية وحبقوق 

 .وواجبات تلك الفئات ودورها

   املقدمة من الدولةاملساعدات اإلمنائية - جيم 

 ومتثل هذا االهتمام يف توجيهات مسو اإلمنائيةاملعونات تويل دولة قطر اهتماماً كبرياً مبوضوع املساعدات و  - ١٨
. أمري البالد املفدى بضرورة تقدمي العون واملساعدة لكافة اجلهود واملبادرات اخلرية اليت تستهدف تنميـة البـشر        

وعلى هذا األساس بادرت دولة قطر إىل تقدمي الدعم التنموي للدول النامية يف خمتلف أرجاء العامل وأسـهمت                   
 .تحقيق العديد من األهداف التنموية واالقتصادية واالجتماعية لتلك الدولب

وتتميز املساعدات واملعونات املقدمة من دولة قطر بكوهنا يسرية وغري مشروطة ومن دولة نامية أخـرى                 - ١٩
ل املـستفيدة،   ، وال تقيد بشروط التوريد والتنفيذ وعدم تدخلها يف السياسات االقتصادية الكلية للدو            أيضاًنامية  

كما تتميز هذه املساعدات باتساع نطاقها اجلغرايف حيث بلغ عدد الـدول   . فضالً عن مرونتها وسهولة إجراءاهتا    
 . دولة يف مناطق العامل املختلفة٧٠ حوايل ٢٠٠٣املستفيدة من منها حىت هناية عام 

ات احلكومية تقدمها الـوزارات  فاملساعد. وتقدم املساعدات اإلمنائية من جهات حكومية وغري حكومية         - ٢٠
 مليون ٦٤,٦، إىل ١٩٩٥ مليون دوالر عام ١١,٢واهليئات احلكومية، وجند أن قيمة هذه املساعدات ارتفعت من 

.  خالل هذه الفترة٢١,٥، حيث بلغ معدل النمو السنوي يف حجم املساعدات احلكومية نسبة ٢٠٠٣دوالر عام  
العديد من اهليئات واملؤسسات اخلاصة واألهلية واجلمعيات واملؤسـسات         أما املساعدات غري احلكومية فتقدمها      

، وبلغ  ٢٠٠٣ مليون دوالر عام     ٦١,٩، إىل   ١٩٩٥ مليون دوالر عام     ١١,٦اخلريية، حيث ارتفعت قيمتها من      
 . خالل هذه الفترة٢٠,٥معدل النمو السنوي يف حجم املساعدات غري احلكومية نسبة 

 املؤسسات القضائية الوطنية آلية االنتصاف لدى -  دال

غـري   متهم بارتكاب فعـل      م عليه أ  كان جمين أيف إطار حرص املشرع القطري على محاية الطفل سواء            - ٢١
  .وجود آليات انتصاف قضائية وفقاًَ للمصلحة الفضلى للطفلالنافذة كفلت التشريعات مشروع، 
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  :التحقيق و االستدالليتيف مرحل

 أثناء التحقيق معه حـال ارتكابـه       ه كفل املشرع القطري محاية خاصة ل      ، للطفل مراعاة للطبيعة اخلاصة    - ٢٢
ل الطفل لدى إدارة شرطة األحداث وهي إدارة يقوم عليها ضـباط            ا ففي مرحلة االستدالل يتم مساع أقو      .جرمية

  التحقيق كذلك األمر يف مرحلة.) من قانون األحداث٢٦، ٢٥، ١( متخصصني ومؤهلني للتعامل مع الطفل املواد
 تتم إجراءات التحقيق مع الطفل من قبل نيابة متخصصة هي نيابة األحداث يقوم عليهـا وكـالء نيابـة                    حيث

  .متخصصني ومؤهلني للتعامل مع الطفل

  :يف مرحلة احملاكمة

  إنشاء حمكمة خاصة ختتص بالنظر يف اجلرائم اليت يرتكبها احلدث١٩٩٤  لعام١نظم قانون األحداث رقم   - ٢٣
 جتاه كافة دور    تتخذها واألحكام اليت تصدرها والتدابري اليت       ااختصاصاهتحددت  و من قضاة متخصصني،     تشكل

على النحو الـذي     و ،٤٤- ٢٨ يف املواد    مؤسسات الرعاية االجتماعية واملهنية والصحية اليت تتعامل مع احلدث،        
  .سريد تفصيله الحقاً

 ،الفضلىالطفل أمام حمكمة األحداث تتناسب ومصلحة كما حدد املشرع إجراءات خاصة حملاكمة الطفل   - ٢٤
 ال حيضر احملكمة سوى أقاربه والشهود واحملامون وممثلو اجلهات املختـصة،          أ حماكمته يف غري عالنية و     تتمأن  مثل  

 مـن قـانون     ٣١املـادة   (غيبته  يف  ا مت   مبيتم احلكم باإلدانة إال بعد إفهامه       على أال    غيابياًَ   ة الطفل وميكن حماكم 
واألمر جوازي للمحكمة بندب      يف جناية،  اًكما أوجب املشرع أن يكون للطفل حمام إذا كان متهم         ). األحداث

 بعدم فصل احملكمـة يف       من القانون  ٣٣ كما أوجبت املادة  ).  أحداث ٣٢املادة  (. حمامي إذا كانت التهمة جنحة    
وزارة الداخلية وتقرير املـراقبني االجتمـاعيني   طالع على تقرير اجلهة املختصة بالالتهمة املسندة للطفل إال بعد ا  

  .بأسباب احنرافه أو تعرضه لالحنرافذات الصلة حالته اجلسدية والعقلية والنفسية واالجتماعية  للتحقق من

اآلليات الوطنية املعنية بالطفل وإعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنيـة            -  هاء
التعاون بني اجلهـات  املنبثقة عن االستراتيجيات الوطنية، والتنسيق و   

  املعنية بالطفل يف تنفيذ هذه اخلطط

أشارت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطـر األويل إىل                   - ٢٥
وجود اجمللس األعلى لشؤون األسرة كهيئة رائدة يف دولة قطر واليت أسندت إليها مهمة تنفيذ االتفاقيـة، كمـا                   

بضمان أن تكون عملية إعداد وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وخطة عملها الوطنية للطفل، عمليـة     "ت اللجنة   أوص
تباع إجراءات مفتوحة تقوم على املشاورة واملشاركة، وإيـالء        اشاملة وقائمة على حقوق اإلنسان، يتم اختاذها ب       
  ".االهتمام إىل التنسيق والتعاون فيما بني القطاعات

ن العمل جاري لالنتهاء من إعداد االستراتيجية الوطنيـة للطفولـة   إ ف،ذ التوصية األوىلـطار تنفيويف إ   - ٢٦
وقد اختذ القائمون على هذه االستراتيجية من اتفاقية        .  يف اجمللس األعلى لشؤون األسرة     ٢٠١٣- ٢٠٠٨لألعوام  

 ٢٧/٢-إ تمدهتا اجلمعية العامة يف مرفق قرارها داليت اع" عامل صاحل لألطفال" اخلتامية املعنونة  حقوق الطفل ومن الوثيقة   
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 إطاراً مرجعياً هلا، حيث ُبنيت      ، أثناء دورهتا االستثنائية السابعة والعشرين املعنية باألطفال،       ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٠املؤرخ  
  .على ثالثة حماور وهي حمور بقاء وصحة الطفل، وحمور تعليم ومناء الطفل، وحمور محاية الطفل

يذاً للتوصية الثانية، وإميانا بأمهية التشاور مع مجيع األطراف املعنية بالطفل يف الدولة، عقد اجمللس األعلى                وتنف  - ٢٧
 هبدف ترمجـة مـا      ٢٠٠٥مايو  /لشؤون األسرة مشاورات وطنية حول مسودة االستراتيجية الوطنية للطفولة يف أيار          

وقد مت يف هذه املشاورات     . يذية قابلة للتطبيق والقياس   تضمنته هذه االستراتيجية من رؤى وأهداف إىل خطة عمل تنف         
الوطنية إشراك مجيع األطراف من جهات حكومية وغري حكومية واألفراد مبا فيهم األطفال، والذين قدموا جمموعة من                 

ن األسـرة   وانتهى اجمللس األعلى لشؤو   . األهداف اإلجرائية يف كل حمور من احملاور الثالثة اليت تضمنتها االستراتيجية          
مؤخراً من وضع خطة العمل التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للطفولة، واليت تضمنت ثالثة أهداف اسـتراتيجية، هـي                 

  .ضمان بقاء وصحة آمنة للطفل، ضمان تعليم ومناء الطفل، وضمان احلماية الكاملة للطفل

رصد مع كافة اجلهات ذات الصلة، كما يعمل اجمللس األعلى لشؤون األسرة على وضع خطة للمتابعة وال    - ٢٨
ن خطة العمل الوطنية تتضمن حتديداً واضحاً للجهات املسئولة عن التنسيق والتنفيذ ودور املنظمات الدولية               إإذ  

) اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ) فاليونيسي(ذات الصلة كمنظمة األمم املتحدة للطفولة 
تحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقدمي الدعم الفين املطلوب لتنفيذ هذه اخلطة مبا يتناسب مـع              ومفوضية األمم امل  

  .التزام الدولة جتاه اتفاقية حقوق الطفل

وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون يف جمال رصد تنفيذ االتفاقية، فقد جاء إعداد التقرير مناسباً للتنسيق مع                  - ٢٩
 وحىت ١٩٩٩ل لرصد مدى تنفيذ االتفاقية منذ أن أعدت الدولة تقريرها األويل يف عام     كافة اجلهات املعنية بالطف   

 بشأن تشكيل جلنة    ٢٠٠٦ديسمرب  /، وهلذا الغرض أصدر جملس الوزراء املوقر قراراً يف كانون األول          ٢٠٠٦عام  
مت هذه اللجنـة عـدة   وطنية برئاسة اجمللس األعلى لشؤون األسرة، اجلهة الرئيسية إلعداد هذا التقرير، وقد ض            

وزارة اخلارجية، وزارة الداخلية، وزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان،          جهات حكومية منها الديوان األمريي،    
كما ضـمت   . وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، اجمللس األعلى للتعليم، اهليئة الوطنية للصحة، والنيابة العامة            

وطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة واملكتب الوطين          اللجنة جهات أخرى هي اللجنة ال     
 . ملكافحة االجتار بالبشر

   هياكل الرصد املستقلة املنشأة من قبل الدولة-  واو

أشارت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطـر األويل إىل                   - ٣٠
لية مستقلة ُتسند إليها والية الرصد والتقييم املنتظمني للتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وتلقي الـشكاوى                نعدام آ ا"

 ملبادئ باريس املتعلقة    بإنشاء مؤسسة مستقلة ووطنية حلقوق اإلنسان وفقاً      "كما وقد أوصت اللجنة     ". ومعاجلتها
د وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على املستويني مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لرص

وينبغي أن يكون بإمكان األطفال الوصول إىل هذه املؤسسة ومنح هذه األخرية صالحية تلقـي               . الوطين واحمللي 
 ".الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها
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لدولة قطر حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان، قامت دولـة          ويف إطار االهتمام الوطين      ،وبشأن هذه التوصية    - ٣١
، مؤسسة وطنية رمسيـة     ٢٠٠٢ لعام   ٣٨قطر بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب املرسوم بقانون رقم           

دائمة ومستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية املالية واإلدارية، تتمتع بشخصية معنوية عامة ذات طبيعة خاصة، 
هتدف اللجنة إىل تعزيز ومحايـة      . كوهنا جلنة رمسية وليست منظمة غري حكومية، ومقرها مدينة الدوحة         تتمثل يف   

وقـد  . حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وفقاً ملبادئ باريس اخلاصة بإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان            
  :، اختصاصات اللجنة على النحو التايل املشار إليه٢٠٠٢ لعام ٣٨حددت املادة الثانية من املرسوم بقانون رقم 

العمل على حتقيق األهداف الواردة باالتفاقيات واملواثيق الدولية املعنية حبقوق اإلنـسان الـيت                - 
 . فيهاأصبحت الدولة طرفاً

 .تقدمي املشورة للجهات املعنية يف الدولة يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته  - 

واقتراح السبل الكفيلة مبعاجلتها    "إن وجدت " على حقوق اإلنسان وحرياته      النظر يف التجاوزات    - 
 . وقوعها وتفادي 

رصد ما قد تثريه املنظمات الدولية غري احلكومية من مالحظات يف جمال حقـوق اإلنـسان يف                   - 
 .مع اجلهات املعنية للرد عليها الدولة والتنسيق 

 .دولة يف شأن حقوق اإلنساناملسامهة يف إعداد التقارير اليت تعدها ال  - 

 .  الدولية اإلقليمية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وحرياتهتالتعاون مع املنظما  - 

 . تعزيز الوعي والتثقيف حبقوق اإلنسان وحرياته  - 

، مبهمة متابعة الـشكاوى اخلاصـة   "إىل ما سبق ذكره"تضطلع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باإلضافة     - ٣٢
لقانون إنشائها ومبادئ باريس سالفة الذكر من خالل        وفقاً  ل واليت تدخل ضمن اختصاصات اللجنة       حبقوق الطف 

تلقي الشكاوى املتعلقة حبقوق الطفل والتحقيق بشأهنا ومتابعتها وخماطبة السلطات املعنية يف الدولة إلزالـة أي                
أو تفادي ذلك الحقاً، وعند تلقـي       انتهاك ألي حق من حقوق الطفل، وتقدم اللجنة االقتراحات بشأن معاجلة            

اللجنة ألي شكوى، سواء عن طريق اخلط الساخن العامل على مدار الساعة، أم بواسطة اإلنترنت من خالل موقع 
اللجنة على الشبكة، أم عن طريق حضور صاحب الشكوى أو من ينوب عنه إىل مقر اللجنة، حتـال إىل قـسم                     

 تدرس ويتخذ بشأهنا اإلجراءات القانونية الالزمـة، سـواء مبخاطبـة      الشكاوى بإدارة الشؤون القانونية، حيث    
السلطات التنفيذية يف الدولة إذا كان األمر يتطلب ذلك، أو بإحالة األمر للبحث االجتماعي لعمل دراسة عـن                  

 شـكوى   ١٠٠وقد تلقت اللجنة عدد     . احلالة موضوع الشكوى وتقدمي املساعدة القانونية واالجتماعية الالزمة       
تتعلق حبقوق الطفل وذلك يف األعوام الثالثة املاضية، قامت مبعاجلة معظم من الشكاوى ذات الصلة حبقوق الطفل      

 .يف إطار رعاية املصلحة الفضلى للطفل
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 تكما تقوم اللجنة بدراسة التشريعات الوطنية وبيان مدى مالءمتها مع اتفاقية الطفـل والربوتوكـوال                - ٣٣
لدولية األخرى ذات الصلة حبقوق الطفل، وتشجيع الدولة على التصديق أو االنـضمام إىل              امللحقة هبا واملواثيق ا   

املواثيق الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة حبقوق الطفل، باإلضافة إىل املسامهة يف إعداد التقارير اليت جيـب علـى                   
صلة حبقوق الطفل، وتتخـذ كافـة       الدولة تقدميها إىل هيئات وجلان األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية ذات ال          

اإلجراءات القانونية الالزمة حلماية حقوق الطفل وتقدمي املساعدة القانونية له يف حدود والية اللجنة القانونيـة،                
والقيام بدور الوساطة أو املصاحلة بني األطراف بشأن الوصول للحلول الودية فيما يتعلق حبقوق الطفل، وذلك قبل 

  .  القضاءأو بعد اللجوء إىل

ويف جمال نشر الوعي التثقيفي حبقوق الطفل، قامت اللجنة بتقدمي املساعدة واملشورة للدولة بشأن إدراج                 - ٣٤
حقوق الطفل يف املناهج الدراسية، وإصدار الكتب ونشر الصكوك الدولية والتشريعات ذات الصلة حبقوق الطفل             

وقد عقدت اللجنة العديد مـن      . انني بشأن التعامل مع الطفل    وتنظيم الدورات التدريبية للعاملني على إنقاذ القو      
 : الدورات التدريبية وورش العمل منها على سبيل املثال

  للعاملني على  ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣- ٩ة حقوق اإلنسان، للفترة من      ـندوة حول تعزيز ومحاي     - 
 .إنفاذ القوانني

 تـشرين   ٢٥- ١١اإلنسان، الفترة من    دورة تدريبية حول دور اإلعالم يف تعزيز ومحاية حقوق            - 
 .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 .٢٠٠٥يناير /  كانون األول١٠- ٤دورة تدريبية حول مكافحة املخدرات، الفترة من   - 

 ١٧- ١٣دورة تدريبية حول مفهوم حقوق اإلنسان للعاملني يف وزارة التربية والتعليم الفترة من   - 
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين

ة مع وزارة التربية والتعليم حول التعريف بالقانون الدويل اإلنساين الفترة مـن             ـدورة تدريبي   - 
 .٢٠٠٥مارس /  آذار٢٤- ٢٠

تقوم اللجنة بتقدمي تقرير دوري كل ثالثة أشهر إىل جملس الوزراء، يتناول أوضاع حقوق اإلنسان بدولة                - ٣٥
نة و توصياهتا، ويفرد التقرير جزءاً خاصاً قطر ويتضمن دراسة التشريعات وأوضاع حقوق اإلنسان ونشاطات اللج

، وإعماالً ملبدأ   www.nhrc.qa.orgوتقوم اللجنة بنشر تقريرها السنوي على موقعها اإللكتروين         . حلقوق الطفل 
 .لشفافية الذي تنتهجه اللجنة يف عملها وتنميةًً للوعي العام يف جمال حقوق اإلنسان

 وغريها  فامية حلقوق اإلنسان واليونيسي   ضية الس قوق اإلنسان مع املفو   ويف جمال تعاون اللجنة الوطنية حل       - ٣٦
من املنظمات األخرى، فإن للجنة تعاون دائم مع املفوضية السامية، حيث ُعقد مؤمتر مشترك بني اللجنة واملفوضية 

 حمـاوره   ، حول نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب كان من بني           ٢٠٠٦مارس  /السامية بالدوحة يف آذار   
  .موضوع حقوق الطفل
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   اخلطوات املتخذة من قبل الدولة لنشر مبادئ االتفاقية-  زاي

ويف جمال نشر مبادئ وأحكام االتفاقية قامت الدولة بنشر أحكام ومبادئ االتفاقية يف اجلريدة الرمسية عدد   - ٣٧
إلنسان وحقوق الطفل يف الربامج ، كما مت تنفيذ العديد من الربامج يف جمال دمج مفاهيم حقوق ا١٩٩٥ لعام ١٣

 بتشكيل  ٢٠٠٤ لعام   ١التعليمية كربنامج نشر ثقافة حقوق الطفل يف املدارس، حيث صدر القرار الوزاري رقم              
جلنة عليا لنشر ثقافة حقوق الطفل يف مدارس الدولة، وقد باشرت اللجنة العليا بوضع خطة عمل وطنية بالتعاون                  

 تعليمية للمعلمني تشتمل على تبسيط احلقوق واملبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق            مع اليونسكو تتضمن إعداد أدلة    
الطفل من خالل الربط ما بني هذه احلقوق وحقوق الطفل يف اإلسالم باالستعانة بالسور القرآنيـة واألحاديـث     

ات مـن خـالل   النبوية، كما تضمنت هذه األدلة التعليمية بطاقات تعليمية توضح لألطفال احلقوق واالنتـهاك          
القصص الواقعية والرسوم امللونة التوضيحية، كما احتوى الربنامج على ورش عمل تدريبية لتدريب أعضاء اهليئات 

 متدرباً ٦٠املدرسية على استخدام هذه األدلة التعليمية يف األنشطة الصفية والالصفية، حيث مت تدريب ما يقارب 
  .٢٠٠٥- ٢٠٠٤ و٢٠٠٤- ٢٠٠٣ مدرسة يف العامني الدراسيني ١١ومتدربة من أعضاء اهليئات املدرسية يف 

 على إعداد أدلة تعليمية ذاتية واليت ميكن من خالهلا         اليونسكوكما يعكف القائمون على الربنامج بالتعاون مع          - ٣٨
  . املقبل٢٠٠٨- ٢٠٠٧الوصول لشرحية أكرب من مدارس الدولة، ومن املقرر تطبيق هذه األدلة يف العام الدراسي 

أما يف جمال التدريب فقد حرصت الدولة على تنفيذ برامج تدريبية لتوعية الفئات العاملة مع الطفل حول   - ٣٩
مبادئ وأحكام االتفاقية، وكيفية ترمجتها لواقع ملموس، حيث بدأ اجمللس األعلى لشؤون األسرة بتنفيـذ هـذا                 

 مستعيناً باخلرباء العرب يف جلنـة حقـوق         ٢٠٠٤الربنامج بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام          
 مشاركاً من أطباء    ٥٠ مشاركاً من سلك القضاء، و     ٣٥ ،٢٠٠٤الطفل التابعة لألمم املتحدة، وقد درب يف عام         

 مشاركاً من العاملني يف جمال الشرطة والنيابة وقضاء األحداث ٣٠ ،٢٠٠٥كما درب يف عام . وطبيبات األطفال
وسوف يوجه التدريب يف .  مشاركاً من العاملني يف قطاع التعليم٣٥ ،٢٠٠٦رب يف عام كما د. ومفتشي العمل

 ٢٠٠٥مـايو مـن عـام       /كما استضاف اجمللس األعلى لشؤون األسرة يف أيار       .  لفئة أئمة املساجد   ٢٠٠٧عام  
نة حقوق الطفل   وذلك ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن جل       "االجتماع اإلقليمي لدول اخلليج العربية واليمن     "

بشأن تقارير الدول األعضاء يف منطقة اخلليج العريب، وذلك بالتعاون مع املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان                  
واليونيسيف، والذي جاء يف إطار اهتمام الدولة بتسليط الضوء على أمهية نشر هذه التوصيات على نطاق واسع                 

 . وتفعيل العمل احلكومي واألهلي هبذا الشأن

   التعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين بالدولة-  حاء

فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بني األجهزة احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين، يتوىل اجمللـس األعلـى                 - ٤٠
لشؤون األسرة، بوصفه اجلهة الرمسية املعنية بالطفولة يف الدولة، مهمة التنسيق والتعاون بني مؤسسات اجملتمـع                

صدر اجمللس األعلى لشؤون األسرة قرار بتشكيل جلنة تنسيقية بني اجلمعيـات            ألصلة بالطفل، كما    املدين ذات ا  
جل خدمة الطفولـة  أواملؤسسات اخلاصة ذات النفع العام تتوىل املهام التنسيقية اليت هتدف إىل توحيد اجلهود من         

لس وهذه املؤسسات نص القرار على أن وضمان تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل، ولتعزيز الدور التنسيقي بني اجمل
يكون رئيس هذه اللجنة عضواً يف جملس إدارة اجمللس األعلى لشؤون األسرة الذي بدوره يضم يف عضويته ممثلني                  
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جملالس إدارات املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام اليت أنشأهتا صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصـر املـسند                  
على لشؤون األسرة مما يؤكد على حرص الدولة على مبدأ املشاركة والشفافية يف التعاون بصفتها رئيس اجمللس األ

  .بني األجهزة احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين خلدمة الطفولة

شراك مؤسسات اجملتمـع    إويف إطار التنسيق على املستوى التنفيذي قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة ب             - ٤١
تنسيق والتعاون مع املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام حبيث تضمن املـشاركة يف مجيـع               املدين يف وضع آلية لل    

 الوطنيـة   ةتطوير التشريعات املتعلقة بالطفولة مبا حيقق الرؤي      : اجملاالت اليت حتقق مصلحة الطفل على سبيل املثال       
ة ومتابعة تنفيذها ومتابعـة     ويتفق مع اتفاقية حقوق الطفل كذلك املشاركة يف وضع خطة العمل الوطنية للطفول            

  .تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة بالطفولة وإعداد التقارير عنها

كما جاء إعداد هذا التقرير تأكيداً على مبدأ التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين وإشراكهم يف         - ٤٢
، بتشكيل جلنة وطنية برئاسة اجمللـس  ٢٠٠٦ لعام ٣٥إعداد التقارير الدولية حيث صدر قرار جملس الوزراء رقم   

  . األعلى لشؤون األسرة وعضوية اجلهات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين للمشاركة يف إعداد هذا التقرير

   تعريف الطفل- ثانياً 
  ١املادة 

  تعريف الطفل يف التشريعات الوطنية

أن " مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل إىل أشارت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة يف  - ٤٣
كما أوصت اللجنـة الدولـة   ". القانون القطري ال ينص بوضوح على احلد األدىن لسن الزواج وسن االستخدام        

راجعة تشريعاهتا لكي تكون شروط احلد األدىن لسن الزواج واالستخدام متمشية مع مبادئ وأحكام االتفاقية،               مب"
 ".ئمة على التمييز بني اجلنسني، وصرحية، بضمان تنفيذها مبوجب القانونغري قا

، التعريف الذي جـاء     "كل من مل يكمل الثامنة عشرة من العمر       "َعرفت التشريعات النافذة، الطفل بأنه        - ٤٤
سنة كاملـة،    سن الرشد بثمانية عشرة      ٤٩مطابقاً لذاك الذي تبنته االتفاقية، حيث حدد القانون املدين يف املادة            

الطفل الذي مل يبلغ سن الرشد، وسـن  (  القاصر بأنه١وعرف قانون الوالية على أموال القاصرين يف نص مادته        
كل شخص بلغ سن (، كامل األهلية ١٨٩، كما حدد قانون األسرة يف مادته )إمتام الثامنة عشرة من العمر: الرشد

  .)الرشد بتمام الثامنة عشرة من عمره ومل حيجر عليه

، املشار إليه يف موضع سابق من هذا التقرير، سينص على           "مشروع قانون الطفل  "وجتدر اإلشارة إىل أن       - ٤٥
إيراد تعريفٍِ موحدٍِ للطفل بتحديد سن معينة له، األمر الذي سيترتب معه ضرورة توافق التـشريعات الوطنيـة                  

  . من االتفاقية١د وفقاً للمادة األخرى اليت تناولت مسألة الطفل مبا يتوافق مع هذا السن احملد

ينص بوضوح علـى احلـد      كون القانون القطري ال     "وفيما يتعلق بسن الزواج، فقد برز قلق اللجنة يف            - ٤٦
 ".األدىن لسن الزواج
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اعتمدت التشريعات القطرية املساواة بني اجلنسني عند تناوهلا لألحكام والقواعد اخلاصة باألطفال، حيث   - ٤٧
 من قانون األسرة،    ١٧ املخاطب هبا عامة للذكر واألنثى، وقنن احلد األدىن لسن الزواج يف املادة           وردت األلفاظ   

باشتراطه بلوغ الثامنة عشرة من العمر للذكر، وستة عشرة عاماً لألنثى، ومل جيز الزواج دون هذا السن إال استثناًء 
يوداً حتد وتّضيق من إمكانية وقوع مثل هذا الزواج، مراعاة للخصوصية الدينية والثقافية للدولة، من خالل إيراده ق

على الرغم من الفروق يف     . بأن اشترط موافقة ويل األمر، وحتقق رضا الطرفني واإلذن املسبق من القاضي املختص            
 االستثناء املـشار إليـه، إال أن الواقـع          ١٧ وُتضمن نص املادة     واإلناث،احلد األدىن لسن الزواج بني الذكور       

ئي ملعدالت الزواج يدل على اخنفاض معدالت الزواج يف سن صغرية يف دولة قطر نظراً لتطور التعلـيم                  اإلحصا
واهتمام اإلناث باحلصول على أعلى الدرجات التعليمية، ويعكس هذا التوجه اإلجيايب ارتفاع متوسط العمر عند               

  :التاليةالزواج بالنسبة للذكور واإلناث على مدى السنوات، كما تبينه اجلداول 

  ١اجلدول 
   سنة فأكثر١٥التوزيع النسيب للقطريني الذين يبلغون من العمر 

  وفئة العمر واجلنس حسب احلالة االجتماعية

١٩٨٦ ١٩٩٧ ٢٠٠٤ 

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال
 الفئات العمرية

١٩- ١٥ ٤,١ ٠,٦  ١,٨ ٠,٣ ١,٢ ٠,٤ 

  .٢٠٠٤ - اجمللس األعلى لشؤون األسرة وجملس التخطيط -تقرير املرأة والرجل يف دولة قطر : املصدر    

  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٤ و،١٩٩٧ و،١٩٨٦متوسط العمر عند الزواج األول حسب اجلنسية والنوع لألعوام 

١٩٨٦  ١٩٩٧ ٢٠٠٤ 
  طريونق  غري قطريني  قطريون  غري قطريني  قطريون  غري قطريني

  نساء رجال نساء رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء رجال

 اجلنسية والنوع 
  االجتماعي 

  
  املؤشر

١٩,٢ ٢٤,٨ ٢١,٠ ٢٥,٩ ٢٣,٢ ٢٦,٥ ٢٣,٤ ٢٧,٤ ٢٤,٨ ٢٩,٢ ٢٤,٥ ٢٨,٩ 
 ط العمرـمتوس

 عند الزواج األول

  . ٢٠٠٤ -  اجمللس األعلى لشؤون األسرة وجملس التخطيط - تقرير املرأة والرجل يف دولة قطر : املصدر 

 منه على انتهائها بالنسبة للذكر بإمتام سـن  ١٧٣فل، نص قانون األسرة يف املادة   فيما يتعلق حبضانة الط     - ٤٨
الثالثة عشرة، يف حني تنتهي احلضانة بالنسبة لألنثى بإمتام اخلامسة عشرة من العمر، إال أن للمحكمة صالحيتها إذا 

 إمتام اخلامسة عـشرة     رأت خالف ذلك وبعد التحقق من مصلحة احملضون أن تأذن باستمرار حضانة الذكر إىل             
  .سنة، واألنثى إىل الزواج، أو ختري احملضون بعد التأكد من صالحية املتنازعني
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ال مسؤولية على من مل (نه أ من قانون األحداث على ٧وفيما يتعلق بسن املسؤولية اجلنائية، نصت املادة     - ٤٩
 ٥٣، إىل قانون األحداث يف املادة       ٢٠٠٤ام  ، كما أحال قانون العقوبات الصادر ع      )يبلغ من العمر متام السابعة    

تسري (منه بشأن العقوبات املنطبقة على أفعال هذه الفئة من األشخاص، حيث نصت املادة سالفة الذكر على أنه 
  ، وأنـه   )يف شأن من أمت السابعة ومل يبلغ السادسة عشرة من عمره، األحكام املنصوص عليها يف قانون األحداث                

ووفقاً هلذا املنهج للمشرع القطري، ).  من مل يكن قد أمت السابعة من عمره وقت ارتكاب اجلرميةال يسأل جنائياً(
ن هذه السن هي سن التمييز، وإذا إفإنه ال مسؤولية على الطفل الذي مل يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة، حيث 

مسؤولية من أمت السابعة من العمر ُتعد       ومع ذلك، فإن    . ما أقدم على ارتكاب جرمية فال خيضع للمسائلة اجلنائية        
مسؤولية خمففة، فالطفل إذا ارتكب جناية أو جنحة، يعد ممن توافرت لديه حالة من حاالت التعرض لالحنراف،                 
وحيظر على القاضي، يف هذه احلالة توقيع العقوبات العادية عليه، وإمنا تتخذ يف شأنه التدابري املنصوص عليها يف                  

اإليداع  التوبيخ، التسليم، اإلحلاق بالتدريب املهين، اإللزام بواجبات معينة، االختبار القضائي،         (قانون األحداث   
، واليت تعد يف حقيقتها من قبيل وسـائل         )لدى الدور املخصصة لإلعداد االجتماعي، اإليداع يف مؤسسة صحية        

ذه السن، علماً بأنه ستتم اإلشارة إليه       التربية، وتقومي السلوك وليست عقوبة، فهي تدابري احترازية حلمايته يف ه          
  . الحقاً يف البند اخلاص باحلماية

 بإصدار  ٢٠٠٦ لعام   ٣١ من قانون رقم     ١وفيما يتعلق بسن التطوع لدى القوات املسلحة، نصت املادة            - ٥٠
 ١٣ املـادة    نه يشترط فيمن يعني ضابطاً، أن ال يقل عمره عن عشرين سنة، يف حني أن              أقانون اخلدمة العسكرية على     

. منه، اشترطت فيمن يعني بالرتب األخرى أن ال يقل عمره عن الثامنة عشرة وال يزيد عن اخلامـسة والـثالثني            
فاملشرع ضمن هذا الوصف، جعل إمتام سن الثامنة عشرة شرطاً للتعيني يف اخلدمة العسكرية، وهبذا ال يقبل تعيني           

  .من هم دون هذا السن

فقد أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل             وبالنسبة لسن العمل،      - ٥١
  .إىل قلقها كون القانون القطري ال ينص بوضوح على سن االستخدام

 على اتفاقية منظمة العمل     ٢٠٠١ لعام   ٢٩ويف هذا اخلصوص نشري إىل تصديق دولة قطر باملرسوم رقم             - ٥٢
  .١٨٢الدولية رقم 

املشرع القطري، احلد األدىن لسن العمل من سن اخلامسة عشرة إىل سن السادسة عشرة، وذلك وقد رفع   - ٥٣
 بإصدار قانون العمل، فحظر هنائياً قيام من مل يبلغ هذا السن بأي ٢٠٠٤ لعام ١٤وفقاً ملا نص عليه القانون رقم 

كما أنه وضع   .  أماكن العمل  عمل من األعمال، بل ذهب إىل ما أبعد من ذلك، بعدم السماح له بدخول أي من               
 مـن قـانون     ٨٧يف املادة   ) احلدث(شروط لتقييد عمل من بلغ سن السادسة عشرة ومل يبلغ سن الثامنة عشرة              

العمل، وهي موافقة ويل أمره، وصدور إذن من إدارة العمل، واحلصول على موافقة وزير التربية والتعليم إذا كان 
لثامنة عشرة يف األعمال اليت من شأهنا أن تلحق ضرراً بصحته، أو بسالمته،             كما حظر عمل من مل يبلغ ا      . تلميذاً

 بشأن  ٢٠٠٥ لعام   ١٥أو بأخالقه، وصدر لتحديد هذه األعمال قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم              
 منه ١٠ املادة  يف٢٠٠١ لعام ١كما اشترط قانون اخلدمة املدنية رقم . األعمال اليت ال جيوز تشغيل األحداث فيها

فيمن يوظف للعمل يف الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى، أال يقل عمره عن مثانية عشرة سنة، انسجاماً مع                 
  .منهج املشرع يف حظر عمل األطفال
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 حظر  ٢٠٠٥ لعام   ٢٢وفيما يتعلق حبظر استخدام األطفال يف سباقات اهلجن، فقد تضمن القانون رقم               - ٥٤
 وإشراك األطفال يف سباق اهلجن، ممن يقل سنهم عن مثانية عشرة سنة والذي سريد ذكره جلب وتشغيل وتدريب 

  . تفصيالً يف القسم اخلاص بإجراءات احلماية يف هذا التقرير

وفيما يتعلق مبنع عقوبة اإلعدام على من هم أقل من مثانية عشرة عاماً، فقد نص قانون العقوبات القطري   - ٥٥
 منه على أنه ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على من مل يبلغ الثامنة عشرة من                ٢٠املادة   يف   ٢٠٠٤ لعام   ١١رقم  

فحدد املشرع القطري سن بلوغ الثامنة عشرة عند ارتكاب اجلرمية لفرض عقوبـة             . عمره وقت ارتكابه اجلرمية   
اإلعدام، فإذا ارتكب الطفل    عدام، ومل جيز فرضها على من مل يبلغ هذه السن، وإمنا وضع تدابري بديلة لعقوبة                اإل

جنائياً عقوبتها اإلعدام، أو احلبس املؤبد، حكم عليه باحلبس عشرة سنوات، وذلك إدراكاً من املشرع بأن عقوبة 
اإلعدام هي عقوبة استئصال تفترض اليأس من إصالح احملكوم عليه، وهذا يتعارض مع هدف املشرع من تقـومي                  

  .من إصالحهسلوك احلدث وعدم التسرع يف اليأس 

   مبادئ عامة-  ثالثاً
  ١٢ و٦ و٣ و٢املواد 

   مبدأ عدم التمييز-  ألف

أهنا تشعر بالقلق إزاء    "أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل إىل                - ٥٦
ضد النـساء   ) والوصايةمثالً يف جماالت اإلرث، والكفالة      (التمييز يف إطار قانون األحوال الشخصية املعمول به         

واألطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية، وإزاء أوجه التفاوت يف متتع األطفال الذين يعيشون يف املنـاطق                 
كما أوصت . "الريفية واألطفال غري القطريني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، وال سيما احلق يف الصحة والتعليم

ل إصدار التشريعات ملنع وقمع التمييز القائم على اجلنس واملولد يف مجيع جماالت             باختاذ تدابري فعالة تشم   " اللجنة
احلياة املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، واختاذ مجيع التدابري املمكنة للتوفيق بني حقوق اإلنسان 

  ".األساسية ونصوص الشريعة اإلسالمية

  منه والـيت تـنص علـى أن        ٣٤عام وملزم يف الدستور القطري يف املادة        ورد مبدأ عدم التمييز كمبدأ        - ٥٧
، فقد جاء خماطباً كافة فئات اجملتمع القطري من رجال ونساء        "املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات العامة     "

كما ساوى , )رجال ونساء(وهو لفظ عام لكال اجلنسني    ) املواطنون( وذلك مبخاطبتهم بلفظ     ،وأطفال دومنا متييز  
 مجيع الناس متساويني أمام القانون ال متييز        ٣٥ وجعل الدستور يف املادة      ،بينهم يف احلقوق والواجبات دون متييز     

عترف للنساء و الرجال بكافة احلقوق والواجبات على قـدم         ابينهم بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين، ف         
ق السياسية وذلك بإعطائها احلق يف االنتخاب والترشيح ومارست          منه للمرأة احلقو   ٤٢املساواة فكفل يف املادة     

ويتضح مبدأ عـدم    . املرأة هذا احلق بأن شاركت سواء بترشيح نفسها أو بانتخاب غريها يف االنتخابات البلدية             
نح  الذي م  ٢٠٠٤ لعام   ٤٠التمييز ضد اإلناث يف القوانني القطرية منها قانون الوالية على أموال القاصرين رقم              

املرأة احلق يف الوصاية على القاصر دون متييز بينها وبني الرجل بأن أجاز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو 
 كفؤاً ذا أهلية كاملة وأميناً ومتحداً بالدين مع القاصر، وكذلك قانون العمل             متعدداً، بشرط كون الوصي عادالً    
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ملرأة يف األجر املستحق عند قيامها بذات العمل الذي يقوم بـه       الذي ساوى بني الرجل و ا      ٢٠٠٤ لعام   ١٤رقم  
 منه، بل وجلأ املشرع إىل مراعاة وضع املرأة ٩٣الرجل، وساوى بينهما كذلك يف فرص التدريب والترقي يف املادة 

ـ االجتماعي والصحي والبدين، بأن حظر تشغيلها يف األعمال اخلطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً             ، أو اً أو أخالقي
، كما حظر علـى     ٩٥- ٩٤غريها من األعمال، أو يف غري األوقات احملددة مسبقاً من اجلهات املختصة يف املواد               
وضمن هذا السياق،   .  منه ٩٨صاحب العمل إهناء عقدها بسبب زواجها أو احلصول على إجازة وضع يف املادة              

الذي عرف ذوي االحتياجات اخلاصة بأنه      ، بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة،      ٢٠٠٤ لعام   ٢صدر القانون رقم    
كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم يف أي من حواسه وقدراته اجلسمية أو النفسية أو العقلية إىل املدى (

مـن ذوي  ) رجل أو إمـرأه أو طفـل   (، فكفل لكل شخص     )الذي حيد من إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل        
 بالتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية والثقافية واالجتماعية واحلصول على          االحتياجات اخلاصة احلق بالتمتع   

األجهزة واألدوات ووسائل النقل اليت تساعدهم على التنقل واالتصال بالبيئة احمليطة، وغريها من احلقوق وذلك               
 بشأن  ٢٠٠١ لعام   ٢٥كذلك القانون رقم    . بصرف النظر عن عنصر الشخص أو جنسه أو لونه أو لغته أو دينه            

يكون التعليم إلزامياً وجمانياً جلميع األطفال من بداية املرحلة االبتدائية وحىت هناية            "التعليم اإللزامي الذي قرر أن      
 فكفل حـق    ،"املرحلة اإلعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة املتطلبات الالزمة لذلك             

  .ألطفال دون متييز بينهم ألي سبب من األسبابالتعليم اإللزامي جلميع ا

وفيما يتعلق باألطفال املولودين خارج إطار الزواج، مل ترد يف التشريعات القطرية نصوص يستدل منها                 - ٥٨
 بل حرص ،أن األطفال املولودين خارج إطار الزواج ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا األطفال من زواج شرعي       

 من قانون العقوبات على معاقبة املرأة       ٣٠٣ هذا الطفل حىت يف مواجهة أمه بأن نص يف املادة            املشرع على حياة  
 سنوات، كما كفل هلم احلق      ٣ طفلها الذي محلت به خارج إطار الزواج باحلبس مدة ال تتجاوز             اليت تقتل عمداً  

 وهذا ،ق يف اإلرث من أمه وقرابتها أعطى هلذا الطفل احل٢٩٧بالتعليم والصحة واإلرث، فقانون األسرة يف املادة     
 الطفل جمهـول    ١٩٩٥ لعام   ٣٨ كما منح قانون الضمان االجتماعي رقم        ،يف حال معرفة األم ومل يقر به األب       

 .٢٠٠٦ لعام ٣٨األب احلق يف املعاش، ومت مضاعفة املعاش املستحق له وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم 

 املعدل ١٩٨٢ لعام ٥، فقد نظم قانون تنظيم قيد املواليد والوفيات رقم وبالنسبة لألطفال جمهويل األبوين  - ٥٩
تباعها يف حال العثور على طفل حديث الوالدة جمهول األبوين          ا اإلجراءات الواجب    ١٩٩٢ لعام   ٦بالقانون رقم   

ا ولوالديه  وذلك بتسليمه ألقرب مركز شرطة وحترير حمضر بذلك وتقدميه إىل احملكمة الشرعية لتختار للطفل إمس              
 من قانون األسرة احلـق يف       ٨٥أمساء ومهيه ومن مث حترر له شهادة ميالد، كما كفل له املشرع القطري يف املادة                

النفقة، بأن تكون نفقته على الدولة إذا مل يكن لديه مال وال يوجد لديه متربع باإلنفاق كما كفل لـه قـانون                      
مة املعاش املستحق هلذه الفئة من األطفال بناء على قرار جملـس             وزاد من قي   ،الضمان االجتماعي احلق يف املعاش    

، وكذلك منحه احلق يف اكتساب اجلنسية القطرية باعتبار أن اللقيط مولود يف قطر              ٢٠٠٦ لعام   ٣٨الوزراء رقم   
 . من قانون اجلنسية٢ما مل يثبت العكس املادة 

 مبـنح   ٢٠٠٥ لعام   ٣٨انون اجلنسية القطري رقم     وفيما يتعلق حبق املرأة يف منح طفلها جنسيتها يأخذ ق           - ٦٠
 اكتساب اجلنسية ٢اجلنسية بطريقة الدم عن طريق األب إال أنه رعايةً لألم القطرية، فقد أوجب القانون يف املادة       

كما أن املشرع القطري وللحفاظ على مصري األطفال من أم قطرية وأب أجنيب يف              . القطرية ملن كانت أمه قطرية    
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عنها زوجها أو هجرها وغادر البالد بصفة هنائية، قرر منح هؤالء األبناء إقامة دائمة مع أمهم فضالً عن حال تويف 
منحهم وثائق سفر قطرية ومعاملتهم معاملة القطريني بالنسبة للتعليم والعالج الطيب والعمل، ويكـون لألبنـاء                

 من قانون تنظيم الزواج من األجانب       ٦ للمادة   ن الرشد األولوية يف اكتساب اجلنسية القطرية وفقاً       ـالبالغني س 
  .١٩٨٩ لعام ٢١رقم 

 من  ١٨٨- ١٦٥فيما يتعلق حبق املرأة يف حضانة أطفاهلا، عاجل القانون القطري أحكام احلضانة يف املواد                 - ٦١
 قانون األسرة، فأعطى األم األولوية يف حضانة الطفل، كما كفل هلا احلق يف أجرة احلضانة وذلك حـىت بلـوغ                   

احملضون سن انتهاء احلضانة، وضرورة توفري ويل الطفل سكن مناسب هلا أو فرض أجرة مـسكن، وبـالنظر إىل                   
، يتضح بأن األولوية تكون للمرأة بشكل عام يف حضانة الطفل، ١٦٩الترتيب يف ثبوت حق احلضانة كما يف املادة 

فل يف هذا السن الصغري واستيعابه ملدى حاجـة         وذلك إمياناً من املشرع من أفضلية املرأة يف احتضان وتربية الط          
كما أجاز املشرع لألم أن تسافر بالطفل إذا مل يكن هناك ضرر من السفر وإذا منعها الويل من السفر                   . الطفل هلا 

يكون للقاضي أن ميكنها منه، يف حني أنه مل جيز لغري األب أو اجلد من األولياء أن يسافر باحملضون خالل فتـرة                      
هي األوىل يف أحكام احلضانة لـذا   ) الطفل(فاملشرع جعل مصلحة احملضون     . إال بعد أخذ اإلذن من األم     احلضانة  

وضع شروطاً أوجب توافرها يف احلاضن وهي األمانة والقدرة على تربيته وتوفري البيئة الصاحلة لنشأته نشأة سليمة 
عداده اإلعداد الذي من شأنه أن ميكنـه مـن          والقدرة على حفظه من االحنراف وتوفري أفضل العالج والتعليم وإ         

ن حدد سناً معينه النتهاء احلضانة للذكر بإمتام الثالثة عشرة واألنثى بإمتام اخلامـسة              إخوض املستقبل، فاملشرع و   
ن من مصلحة احملـضون  أعشرة، إال أنه ترك األمر للمحكمة لإلذن باستمرار احلضانة ملا بعد هذا السن إذا رأت                

بني املتنازعني بعد التحقق من صالحيتهما، كما وأنه مراعاةً لـذوي  ) لطفل(، أو أهنا ختري احملضون      ذلك) الطفل(
 . االحتياجات اخلاصة من األطفال أجاز املشرع استمرار حضانة النساء هلم

 من قـانون    ٣٠١- ٢٤١فيما يتعلق حبق املرأة يف اإلرث، عاجل املشرع القطري أحكام اإلرث يف املواد                - ٦٢
 كان أم أنثى، حيث يستحق نصيبه من اإلرث وفقـاً            ذكراً اإلرث،سرة، وحافظ املشرع على حق الطفل يف        األ

ألحكام الشريعة اإلسالمية، بل وذهب إىل وقف مرياث اجلنني يف بطن أمه، وذلك بأوفر النصيبني على تقدير أنه                  
وصفها زوجة أو أم أو أخت أو بنت أو بنت كما أعطى املرأة احلق يف اإلرث سواء ب. ٢٩٤ذكر أو أنثى يف املادة 

  .ابن أو جدة، كل حسب النصيب املفروض هلا يف التركة وفقاً للشريعة اإلسالمية

وقد جاءت النصوص اخلاصة باإلرث متوازنة بالنسبة للذكر واألنثى، فتارة يتساويان باألنصبة، وتـارة                - ٦٣
نثى نصيب الذكر يف حاالت، أو أن ترث األنثى دون   أخرى يفوق نصيب الذكر األنثى، يف حني يفوق نصيب األ         

 مـن أحـوال     ةفالفقه اإلسالمي، يف باب الفرائض يف املرياث، حدد أربع وثالثني حال          . الذكر يف حاالت أخرى   
، فهناك عشر حـاالت     "للذكر مثل حظ األنثيني   "املرياث ترث فيها األنثى بنسب خمتلفة، ومل يقتصر على قاعدة           

 مثل الذكر، وعشر حاالت أخرى ترث فيها األنثى أكثر من الذكر، وعشر حاالت حتجـب               ترث األنثى بنصيب  
يف حني أن هناك أربع حاالت فقط يكون فيها للذكر مثل حظ األنثيني،             . األنثى فيها الذكر وتأخذ اإلرث كامالً     

  .ونعرض فيما يلي أمثلة توضيحية حلاالت مرياث الذكر واألنثى
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 ذكر يف املرياثمساواة نصيب األنثى بال

ِه ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس : تعاىل ا الّسدس لقولهممرياث األب واألم، لكل واحد منه  -  ْي َو ﴿َوَألَب
َرَك إِنْ كَانَ لَُه َولٌَد﴾    شخص وترك أباً وأّماً وابناً فيكون نصيبىتوفّ ، فإذا]١١: النساء[ِممَّا َت

 وترث األم الّسدس فرضاً لوجود الفرع       ،ارث وهو االبن  األب الّسدس فرضاً لوجود الفرع الو     
  .الوارث، واالبن يأخذ الباقي تعصيباً

مرياث األخوة لألم سواء بني الذّكور واإلناث فالذّكر يأخذ مثل األنثى عند فقـدان الفـرع                  - 
 أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد     ﴿َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَاللَةً أَوِ اْمَرأَةٌ َولَُه أَخٌ        : الوارث؛ لقوله تعاىل  

ُهَما السُُّدُس فَإِنْ كَاُنوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث﴾  ْن   ].١٢: النساء[ِم

  األنثى ترث أكثر من الذكر

 ﴿فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَـْوقَ : تعاىل يف بعض حاالت املرياث جند أن األنثى ترث أضعاف الذكر حسب قوله  - ٦٤
َرَك َوإِنْ كَاَنْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف َوَألَبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه  ْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َت َت اثَْن

  :من األمثلة على ذلكو، ]١١: النساء[َولٌَد﴾ 

دس، وهو أقل بكثري من نصيب البنت أو        مات شخص وترك بنتاً وأباً، فيكون نصيب األب السّ          - 
  .البنات، ومع ذلك مل يقل أحد إن كرامة األب منقوصة هبذا املرياث

مات شخص وترك بنتاً وأخوين شقيقني، فالبنت هلا النصف النفرادها، ولعـدم وجـود مـن                  - 
ـًا بالتساوي بينهما، فيكون نصيب كل             أخ يعصبها، واألخوان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيب

  .شقيق الربع، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من األنثى

 مات شخص عن بنتني، وعّمني شقيقني، فالبنتان ترثان الثلثني فرضاً لتعّددهّن، ولعدم وجود من  - 
ـًا،      يعصبهن، بالّتساوي بينهما، فكل واحدة هلا الثلث، والعمان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيب

  . يكون نصيب الذكر أقل من األنثىفيكون نصيب كل عم السدس، وهنا

الزوج الربع، فالبنت ترث ضعف ما  إذا ماتت امرأة وهلا زوج وابنة، ترث البنت النصف ويرث  - 
  .يرث أبوها

  :حاالت ترث فيها املرأة وال يرث فيها الذكر

  :بعض األمثلة هناك حاالت ترث فيها املرأة وال يرث فيها الذكر وهذه  - ٦٥

 ويكـون   ،بنت وأخوين شقيقني، فاالبن والبنت يأخذان التركة كلّهـا        مات شخص عن ابن و      - 
 الوارث، فترث   األنثيني، واألخوان الشقيقان ال يرثان شيئاً فقد حجبهما الفرع         للذّكر مثل حظ  

  .البنت وال يرث األخ الشقيق
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ركة وتعرف  فهنا ترث أم أّمه كل الت      يعين جّدة ألّمه وجّد ألّمه،    ) أب أم (و) أم أم (مات رجل عن      - 
باجلّدة الصحيحة، أي أهنا ترث الّسدس فرضاً، والباقي رّدا، وال شيء جلّده لألم             يف علم املواريث  

 وترث النصيب كلّه ألهنا من أصحاب الفروض        ى،وهو زوجها رغم أّنه يف درجتها بالنسبة للمتوفّ       
  .اب األرحام، وأصحاب األرحام ال يرثون مع أصحاب الفروض أصحواجلّد من

، شقيق وابن أخ ألب وعماً وابن عم مات شخص عن بنت وأخت شقيقة، وترك أخاً ألب، وابن أخ  -
األخ الشقيق، حتجب ما حيجبه األخ الـشقيق،         فإن األخت الشقيقة مع البنت عصبة مع الغري يف قوة         

فرضـاً   وهكذا ترث البنت النصف فرضاً وترث األخت الشقيقة النصف        ،  فتحجب كل هؤالء الّرجال   
  ).١٨(ذكور   يرث األخ ألب وال أبناء األخوة وال األعمام وال أبناء األعمام، وكلّهموال

 اليت  والتعليم، احلق يف الصحة      خصوصاً واالجتماعية،التفاوت يف التمتع باحلقوق االقتصادية      فيما يتعلق ب    - ٦٦
 وسري عمل إداراهتا العامة،     القطريني، فلقد حرصت دولة قطر، ومن خالل نظامها القانوين         غري   األطفاليواجهها  

ومن خالل اإلشراف على تنظيم عمل اجلهات اخلاصة، على متتع األطفال حبقوقهم كافة اليت تـضمنتها اتفاقيـة                  
 أو املعتقد أو العرق، أو بني املناطق املختلفة         اللغة أو الدين  حقوق الطفل، وبشكل متساوٍ وبدون متييز ينسب إىل         

حضرية، فجاءت األدوات اليت تكفل حقوق الطفل عامة لتشمل الـذكور واإلنـاث             يف درجة متدهنا من ريفية و     
وملختلف مناطق الدولة، ومؤكدةً على مشول األطفال غري القطريني هبذه احلقوق، من خالل هتيئة الوسائل القانونية 

دولة قطر أن التعليم يعد      من الدستور الدائم ل    ٢٥فبالنسبة للحق يف التعليم، أكدت املادة       . والواقعية لتمتعهم هبا  
 ٣٤دعامة أساسية من دعائم تقدم اجملتمع، وتسعى الدولة إىل نشره وتعميمه، وإعماالً ملبدأ املساواة نصت املادة                 

النـاس  " منـه علـى أن       ٣٥، كما قررت املادة     "املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات العامة     "منه على أن    
التعليم حق  "، وقرر الدستور أن     "بينهم بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين        متساوون أمام القانون وال متييز      

وقد أوجب القانون إلزامية التعليم     .  منه ٤٩يف املادة    "لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم وجمانيته       
ية املرحلة اإلعدادية أو بلوغ الثامنة      وجمانيته لكل من بلغ السادسة من العمر ابتداًء من املرحلة االبتدائية وحىت هنا            

 من قانون التعليم اإللزامي سالف الذكر، وفرض ذات القانون التزاماً قانونياً علـى  ٢سبق يف املادة أعشرة أيهما   
 منه وإعالم الـوزارة املختـصة       ٣الشخص املسؤول عن الطفل بإحلاقه يف الدراسة عند بلوغه السادسة يف املادة             

 منه، وخبالف ذلك يتعرض املسؤول      ٥ بأي تغيري يطرأ على حمل إقامة الطفل أو عنوانه يف املادة             )يمالتربية والتعل (
وملا كان احلق .  منه١١عن الطفل لعقوبة قانونية مؤداها دفع غرامة مالية حمددة تضاعف يف حال تكرارها يف املادة 

ألطفال منهم، ودون متييز، وبوجود قانون التعليم       يف التعليم حقاً أساسياً أصيالً لعموم املواطنني، وبشكل خاص ا         
  .اإللزامي املشار إليه، فقد أصبح احلديث عن أي تفاوت غري منسجم وواقع احلال والنظام القانوين

فيما يتعلق بالتدابري املطبقة لضمان عدم التفاوت يف فرص التعليم املتوفرة أمام األطفال غري القطريني، فلقد   - ٦٧
بواب التعليم مشرعةً أمام غري القطريني، وساوت فئات كثرية منهم بالقطريني، حيـث أجـازت               فتحت الدولة أ  

قرارات ولوائح وزارة التربية والتعليم اخلاصة بشروط التسجيل يف املدارس ولكل املراحل، التـسجيل باملـدارس     
 والعامالت يف وزارات وأجهـزة      احلكومية اجملانية، لكل أبناء القطريات من أجانب، وأبناء املقيمني من العاملني          

 من رأس ماهلا على األقل،      يف املائة  ٥٠الدولة األخرى من هيئات ومؤسسات عامة، والشركات اليت متلك الدولة           
كذلك، مسحت الدولة، ومحايةً حلـق األطفـال غـري          . وأبناء الدبلوماسيني العاملني يف سفارات بلداهنم يف قطر       
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تعليم، وهم من أبناء العاملني بالقطاع اخلاص، بالتعلم باملدارس األهلية، وتأسـيس            املذكورين يف الفقرة أعاله بال    
مدارس خاصة للجاليات األجنبية ووفرت هلا كل الوسائل املمكنة يف مسائل إقامة مدرسيها والعـاملني فيهـا،                 

الية والفنية وزيادة يف    ومنحها أراضٍ لبناء املدارس وتقدمي املساعدات امل      . وتسهيل دخول كتبها ولوازمها األخرى    
التأكيد على حرص الدولة على منح الفرصة يف التعليم لألطفال من غري القطريني من أبناء العاملني يف القطـاع                   
اخلاص، فضالً عّما ذكر أنفاً، نصت شروط التسجيل يف املدارس على قبول هؤالء يف املدارس احلكومية يف املناطق 

 . أو صفوف مناظرةاليت ال توجد فيها مدارس أهلية

 حلقوق الفئات األضعف مـن       على مبدأ عدم التفاوت املتبع يف الدولة ضمن هذا اجملال، ورعايةً           وتأكيداً  - ٦٨
 منـه   ٢ و ١، بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة، الذي نص يف املادتني          ٢٠٠٤ لعام   ٢األطفال، شرع القانون رقم     

 املقررة لكافة الفئات، ومنها احلق يف التعليم والتأهيل اجملـاين           على متتع هذه الفئة حبقوق خاصة إضافة إىل العامة        
، احلماية  ١٩٩٧ لعام   ١٧وقد كفل قرار جملس الوزراء رقم       . وتوفري املستلزمات والوسائل الضرورية ملن حبالتهم     

 .عفاهم من أجور الدراسة والكتب وأجور املعامالت ذات الصلةإلألطفال املعاقني من غري القطريني، بأن 

وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، فقد أكدت نصوص الدستور، أن الدولة ترعى النشأ وتصونه من أسباب                  - ٦٩
الفساد وحتميه من االستغالل، وتقيه شر اإلمهال البدين والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف املناسـبة لتنميـة                 

ن الدولة تعىن بالصحة العامة وتوفر      أ منه، و  ٢٢ة  ممتلكاته يف شىت اجملاالت، على هدى من التربية السليمة يف املاد          
 منه وبناًء على ما تضمنه الدستور تـوفر مؤسـسات           ٢٣وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة يف املادة         

الدولة املعنية بالصحة العامة وعلى امتداد إقليم الدولة خدماهتا اجملانية لألطفال القطريني، وعلى ذات املستوى من           
دمة والكفاءة بال تفاوت أو متييز جغرايف معني، ابتداًء من الربامج اخلاصة بالعناية والرعاية للمرأة احلامل، ومن         اخل

و مينح . مث الرعاية الطبية اخلاصة بالطفل حديث الوالدة من توفري اخلدمات الوقائية ضد األمراض املعدية والتطعيم       
كما تقدم املؤسـسات  . عته وتثبيت سجل حلالته الصحية العامةكل طفل بطاقة صحية حال والدته لتسهيل مراج    

الصحية القطرية خدماهتا لألطفال غري القطريني من أبناء املقيمني وتزودهم بالبطاقات الصحية، وال تستحصل أية               
رسوم أو أجور عما تقدمه يف جمال اخلدمات الوقائية لألم والطفل، وخدمات الصحة املدرسية، خدمات األمراض            

كما أكد املشرع القطري    . املعدية والتطعيم، وعالج حاالت الطوارئ واحلوادث اليت تستدعي دخول املستشفى         
ن ذوي االحتياجات اخلاصة، ضرورة توفري الرعاية الصحية اإلضافية هلذه الفئة           أ، بش ٢٠٠٤ لعام   ٢بالقانون رقم   

 والنفسية، والتقارير الطبية اخلاصة، هلـم وملـن         من األطفال وتوفري اخلدمات الطبية الوقائية والعالجية والصحية       
 .يعولوهنم جماناً ودون أي مقابل، رعاية هلم ودرأ ألي تفاوت قد ينجم عن حالتهم البدنية والعقلية والنفسية

   مبدأ مصاحل الطفل الفضلى-  باء

هنا تشعر بالقلق ألنه يف أ"أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل إىل   - ٧٠
الدعاوى املتعلقة باألطفال، مثل األمور املتعلقة بقانون األسرة، ال يتم دائماً إيالء االعتبار األول للمبـدأ العـام                  

مبراجعة تشريعاهتا وتدابريها اإلدارية " كما أوصت اللجنة".  من االتفاقية٣ملصاحل الطفل الفضلى، الوارد يف املادة  
 من االتفاقية، ومبراعاة هذا املبدأ عند اختـاذ القـرارات   ٣، على النحو الواجب، أحكام املادة      لضمان أن تعكس  

كما أشرنا إليها آنفاً، إىل احلركة      ". اإلدارية أو القرارات املتعلقة بالسياسات العامة أو قرارات احملاكم أو غريها          
 الدميقراطي املستند إىل سلطة القانون ويف ضـوء         التشريعية املضطردة اليت شهدهتا الدولة ضمن مسعى بناء النظام        
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مالحظات اللجنة فيما يتعلق مببدأ مصاحل الطفل الفضلى، حرص املشرع القطري إىل إيالء جل اهتمامه إلعمـال            
 يف النصوص املتعلقـة بالطفـل يف القـوانني واألنظمـة            هذا املبدأ وعلى أفضل وجه، األمر الذي انعكس جلياً        

وفيما يلي اإلشارة إىل ما تضمنته تلك التشريعات . ة بعد تاريخ تقدمي التقرير األويل إىل اللجنةواإلجراءات املشرع
 .من إعمال ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى كما سوف يلي ذكره

ففي قانون األسرة، وفيما يتعلق بالنفقة، أوجب القانون نفقة الطفل على أبيه، ومَد زمن هذا االلتـزام                   - ٧١
 ٧٥ مواصالً لدراسته املادة ة ليستمر لألنثى حىت زواجها وللولد حىت بلوغه سن العمل، ما مل يكن طالباً للمصلححتقيقاً

من قانون األسرة، وجعل من النفقة املستحقة للطفل والزوجة مقدمة من حيث الترتيب واألمهية على غريها مـن           
لزم الدولة بنفقته يف حال   أ األبوين، عندما    كما ضمن القانون مصلحة الطفل اللقيط جمهول      ). ٨٣املادة  (النفقات  

وفيما يتعلق بثبوت النسب، وألمهية هذا األمر يف احملافظة على حقوق           ). ٨٥املادة  (مل يكن له مثة مال أو متربع        
). ٨٦املـادة   (الطفل ومصلحته، جعل القانون ثبوت النسب متحققاً بقيام الزوجية أو اإلقرار أو شهادة الشهود               

ون إجراءات وقتية لضمان نفقة األطفال والزوجة، يتوجب على القاضي املختص أعماهلا عند نظـره               وقرر القان 
وفيما يتعلق باحلضانة اليت هلا     ). ١٠٢املادة  (دعوى التفريق بني األبوين، حتقيقاً ملصلحة األطفال وحفاظاً عليهم          

ومناسبة، فقد تناول القانون كافة املوضـوعات       أمهية بالغة يف إعداد الطفل وتربيته وهتيئته يف بيئة أسرية سليمة            
حفظ الولد وتربيته وتقوميه ورعايته مبا حيقق مصلحته، وهي من واجبـات       "املتعلقة هبا حيث عرف احلضانة بأهنا       

، مشدداً يف الوقت ذاته علـى أن        ١٦٥كما حددهتا املادة    "األبوين ما دامت الزوجية قائمة، وإال فأالم أوىل هبا          
، فالقانون جعل   ١٦٦ متجدد ومشترك بني احلاضن والصغري، وحق الصغري أقوى كما حددهتا املادة             احلضانة حق 

وعند إصدار القاضي القرار بإسناد احلضانة لشخص ما، يراعي يف ذلك مصاحل . حمور من ميتلك احلضانة هو الطفل
البيئة الـصاحلة، وحفظـه مـن       الطفل الفضلى من حيث األفضلية يف الشفقة على احملضون، والقدرة على توفري             

االحنراف، وتوفري أفضل العالج والتعليم واإلعداد للمستقبل، وإعداد احملضون مبا ينفعه من أخالق، و أي ميزات                
قر القانون أومن باب حتقيق املصلحة الفضلى بضمان الرعاية واالهتمام بالطفل، . ١٧٠أخرى نافعة حددهتا املادة 
نة األطفال، للذكر حىت إمتام سن الثالثة عشرة و لألنثى بإمتام سن اخلامسة عشرة، ومنح إمكانية استمرار األم حبضا

احملكمة املختصة الصالحية إىل مدها للذكر حىت إمتام سن اخلامسة عشر سنة و لألنثى حىت الزواج، أو أن تلجـأ                  
ـ ودعم القانون حق احلضانة. ١٧٣احملكمة إىل ختيري احملضون كما أوردهتا املادة       ن فـرض علـى األب،   أ هذا، ب

، باإلضافة إىل وجوب توفري مسكن للحاضنة أو مال الستئجار مسكن ١٧٨للحاضنة أجراً عنها كما وردهتا املادة 
فيما يتعلق حبق الزيارة، فإن كـان       . ١٨١أو بنصيبه من أجرة املسكن إن سكنت لدى وليها كما حددهتا املادة             

ضانة من منطلق مصاحل الطفل الفضلى، فمن هذا املنطلق، نص على حق            القانون نظم أحوال وشروط احلق يف احل      
األب بالزيارة ألطفاله فترة احلضانة، حفاظاً على األسرة والترابط األسري والتوجيه األبوي باالتفاق أو مبا يقرره                

لة أمام القضاء يف    ، وعّد القانون قضايا الزيارة، من القضايا ذات الصفة املستعج         ١٨٦القاضي كما حددهتا املادة     
، يف حني مل    )١٩٥املادة  (ن كان له ويل     إ وفيما يتعلق باهلبة، مسح القانون للطفل بقبول اهلبة لنفسه و          ١٨٧املادة  

أيضاً، أجاز القانون  . ، وذلك تثبيتاً ملصلحة الطفل    ١٩٧يسمح له باهلبة للغري إال بإمتام سن الثامنة عشرة يف املادة            
، حرصاً )٢٠٤(خ اهلبة يف حال فاّضل األب بني أوالده، ما مل تكن لسبب معقول املادة للمحكمة املختصة أن تفس

فيما يتعلق بالوصية، ألـزم القـانون ويل        . على وحدة العائلة وحفاظاً على حقوق األطفال اآلخرين ومصاحلهم        
 حتقيقاً ملصلحة الطفل    ،٢١٧، قبول الوصية، وعدم ردها إال بإذن من القاضي، كما يف املادة             )الطفل(املوصى له   



CRC/C/QAT/2 
Page 29 

، وكذلك مرياث للطفل )٢٩٤املادة (فيما يتعلق باإلرث، فرض القانون وقف مرياث اجلنني يف بطن أمه . الفضلى
 ).٢٩٧املادة (من عالقة خارج الزواج من جهة أمه وقرابتها 

ن جعل  أه الفضلى ب   منه محاية للطفل وأكد مصاحل     ٢كفل قانون الوالية على أموال القاصرين، يف املادة           - ٧٢
كل تصرفاته املالية النافعة له، صحيحة قانوناً، وباطلة تلك الضارة به، وقابلة لإلبطال تلك الدائرة بـني النفـع                   

ن جعل التصرف بأمواله ال يتم إال أ املسؤول عن الطفل، بة تصرفات منه صح٤٢كذلك ضمن يف املادة . والضرر
 منه أن يكون املسؤول عن      ٥عامة لشؤون القاصرين، واشترط يف املادة       خذ رأي اهليئة ال   أبإذن من القاضي وبعد     

القاصر أميناً قادراً على تدبري شؤونه، ماحناً للقاضي املختص الصالحية من تلقاء نفسه، أو بطلب من اهليئة العامة                
كما أراد املشرع .  منه١٤أو غريها من ذوي الشأن، سلب الوالية منه أو احلد منها أو وقفها أو استبداله يف املادة 

 سنة، شـريطة    عشرالقطري يف هذا القانون، حتقيق املصاحل الفضلى للطفل، بأن أذن له مىت ما بلغ سن السادسة                 
خذ رأي اهليئة العامة لشؤون القاصرين، إدارة أمواله أو بعضها أو االجتار هبا، إذناً              أموافقة القاضي املختص وبعد     

، على أن يقدم القاصر حساباً سنوياً عن أعماله إىل اهليئة العامة كما هو يف   ٤٤املادة  مقيداً أو مطلقاً كما هو يف       
، وجيوز للقاضي تقييد اإلذن أو إلغائه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اهليئة أو من ذوي الشأن بعـد                ٤٥املادة  

  . ٤٦مساع القاصر كما هو حمدد يف املادة 

 ١٤ الصادر بتـاريخ     ٢٠٠٤ لعام   ٦٦ؤون القاصرين مبوجب القرار األمريي رقم       ويّعد إنشاء اهليئة العامة لش      - ٧٣
، مكسباً كبرياً وتعبرياً عن سعي الدولة حنو دعم وترسيخ ومحاية حقوق الطفل، وضمان              ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 

حيث هتدف هذه . آنفاًمصاحل الطفل الفضلى يف جمال التصرف يف أمواله وتنميتها واحلفاظ عليها، وعلى النحو املوضح        
اهليئة إىل احملافظة على أموال القاصرين من األطفال ومن يف حكمهم وتنميتها، ومحاية حقوقهم املالية، مبا يضمن هلـم                   
حياة كرمية ويعود عليهم بالنفع العام يف مجيع شؤوهنم، ومن ذلك الوصاية على القاصرين أو احلمل املستكن ملن ليس                    

 واإلشراف على تصرفات األولياء واألوصياء والقيمني والوكالء ومراقبة أدائهـم لواجبـاهتم             هلم ويل أو وصي خمتار،    
وصالحياهتم، ورعاية شؤون القاصرين ومن يف حكمهم بشكل عام واإلشراف على شؤوهنم االجتماعيـة والتربويـة                

سابات املصرفية لـصاحلهم ومـسك      والصحية والتعليمية وتسلم أمواهلم واحملافظة عليها وإدارهتا واستثمارها وفتح احل         
  .السجالت اخلاصة هبم والنيابة عنهم لدى اجلهات املختصة داخل الدولة وخارجها

يف قانون العمل كفل املشرع محاية وحتقيق مصاحل الطفل الفضلى، حيث أجاز عمل من بلغ سن السادسة   - ٧٤
 بالعمل من إدارة العمل يف وزارة شؤون عشرة سنة بشروط مسبقة، وهي موافقة األب أو ويل األمر، وصدور إذن

، وموافقة وزير التربية والتعليم إن كان الطفل تلميذاً، وثبـوت صـالحيته             )٨٧املادة  (اخلدمة املدنية واإلسكان    
ن كان القانون أجاز العمل للطفل      إو). ٨٨املادة  ( الفحص الطيب عليه، الذي يعاد سنوياً        إجراءللعمل طبياً بعد    
حة آنفاً، إال انه فرض مجلة من الضوابط واحملددات اليت متنع األضرار بصحة وأخالق الطفـل يف                 بالشروط املوض 

 لعام  ١٥واستكماالً هلذه احلماية، صدر قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية و اإلسكان رقم             . ٩٠، و ٨٩، ٨٧املواد  
". سبق اإلشارة إليه"ه الفئة فيها، ، بشأن األعمال اليت ال جيوز تشغيل هذ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٥ بتاريخ ٢٠٠٥

 يوماً ملا قبل وبعد ٣٥لزم صاحب العمل مبنح املرأة احلامل إجازة براتب كامل أومشل القانون حبمايته األم، حينما 
 ). ٩٧املادة (، ومنحها ساعة حتتسب من ساعات العمل إلرضاع طفلها )٩٦املادة (الوضع 
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سائل اجلنائية اليت يكون أطرافها أو أحدهم من األطفال أو األحداث ممن ويف قانون العقوبات بشأن كافة امل  - ٧٥
فرد املشرع هلا ولتنظيم حاالهتا والعقوبات املتناسبة معها قانوناً خاصاً هو قانون األحداث             أمل يبلغوا سن الرشد فقد      

ة صدور قانون العقوبات النافذ، حتقيقاً للمصاحل الفضلى هلذه األطفال ومحايتهم، وهو أمر عاد املشرع ليؤكده مبناسب  
 وسريان فقط يف التدابري املنصوص عليهـا يف قـانون   عمره،لة اجلنائية ملن مل يتم السابعة من        ءحيث أكد عدم املسا   

األحداث يف بشأن من ارتكب جناية أو جنحة ممن أمت السابعة من عمره ومل يبلغ السادسة عشرة سنة، وعدم جواز                    
واسـتمراراً لـسياسة    ). ٢٠املادة  (لى من مل يبلغ سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية           احلكم بعقوبة اإلعدام ع   

واليت هي من  "تعريض األطفال للخطر"فرد هلم فصالً ملا يعرف جبرائم أاملشرع يف محاية األطفال وضمان مصاحلهم، 
فالً حديث الوالدة عمن له سـلطة       بعد ط أن عاقب باحلبس أو بالغرامة أو بكليهما، كل من          أاجلرائم االجتماعية، ب  

، وكل )٢٦٨املادة (ن ثبت أن الطفل ولد ميتاً إشرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إىل غري والديه، و 
من عرض شخصاً مل يتم السادسة عشرة من عمره للخطر، أو تركه يف مكان خال من الناس أو وقعت ممـن هـو                       

ويف مسائل اجلرائم اجلنسية، عاقب املشرع باحلبس كل من ارتكب مثل هذه ). ٢٦٩ادة امل(مكلف حبفظه أو برعايته 
، وشدد العقوبة إذا كان اجلاين مـن        )٢٨٠املادة  (ن كان برضاها    إاجلرائم على أنثى مل تبلغ السادسة عشرة سنة و        

، وكذلك أورد املشرع أحكاماً )٢٧٩دة املا(أصول اجملين عليها أو املتولني لتربيتها أو رعايتها أو ممن هلم سلطة عليها 
كما جاء املشرع يف    ).٢٨٥- ٢٨٣املواد  (مماثلة يف حال تلك اجلرائم الواقعة على الذكور من األطفال أو األحداث             

هذا القانون بتشديد العقوبة على كل من استغل أطفاالً ال تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة سـنة، يف صـنع أو                     
يازة أو نقل بقصد االستغالل أو التوزيع أو العرض، كتاباً أو مطبوعاً أو رسوماً أو صوراً أو                 استرياد أو إصدار أو ح    

كذلك جّرم وشّدد العقوبة على كل      ). ٢٩٢املادة  (أفالماً، أو غري ذلك من األشياء املخلة باحلياء و اآلداب العامة            
، )٢٩٧املـادة   (عمره، ذكراً كان أم أنثى      من حرض على الفسق والفجور والبغاء، من مل يبلغ السادسة عشرة من             

كما عاقب املشرع املرأة اليت تقتـل        ).٣٠٥املادة  (وكل من حرض من مل يبلغ السادسة عشرة سنة على االنتحار            
، كما جرم )٣١٧املادة (أو جتهض نفسها بنفسها ) ٣٠٣املادة (وليدها املولود خارج إطار العالقة الزوجية الشرعية 

، وكل من أجهض امرأة عمًد برضاها أو بغري رضاها          )٣١٥املادة  ( بالضرب بنية إجهاض املرأة      وعاقب من اعتدى  
كما جّرم املشرع وشّدد عقوبة من خطف أو حجز         .حفاظاً على حق اجلنني واحتراماً للحق يف احلياة       ) ٣١٦املادة  (

لى قاصر واستغل عدم خربتـه أو       وكذلك من احتال ع   ) ٣١٨املادة  (أو حرم من احلرية، حدثاً ذكراً كان أم أنثى          
وشّدد العقوبة إذا   ) ٣٥٦املادة  (حاجته أو هواه ألخذ مال منقول أو سند مثبت لدين أو خمالصة أو إلغاء مثل ذلك                 
 .كان اجلاين ولياً للمجين عليه أو من املكلفني برعاية مصاحله أو من ذوي السلطة عليه

 احملافظة على حقوق ومصاحل من مل يبلغ السادسة عشرة من         تضمن قانون اإلجراءات اجلنائية ومن منطلق       - ٧٦
عمره، ويف األحوال اليت يتوقف عليها حتريك الدعوى اجلنائية على شكوى أو طلب، أن يتوىل تقدمي الطلـب أو                

كذلك نص القانون، وعند الضرورة، ويف اجلرائم اليت تقع على الصغري ممن ) ٥املادة (الشكوى من له الوالية عليه 
 يبلغ السادسة عشرة من عمره، تسليمه لشخص مؤمتن لرعايته واحلفاظ عليه، أو ألي جهة رعاية معترف هبـا               مل

ومن منطلق حق الطفل باحلياة وبرعاية أمه وإرضاعها له وحتقيقـاً            ).٢١٣املادة  (رمسياً وحىت الفصل بالدعوى     
 أن تضع احلامل مولودها، وإرجائه لـسنتني        ملصلحته الفضلى، نص القانون على إيقاف تنفيذ عقوبة اإلعدام إىل         

، )٣٤٥املادة  (إلرضاعه، إذا كان احلكم عن قصاص أو حد، أما إذا كان تعزيراً فيجوز استبدال اإلعدام باحلبس                 
كذلك إذا كان حمكوماً على رجل وزوجته باحلبس ولو عن جرائم خمتلفة ومل يكونا حمبوسني من قبل، جاز تأجيل 

  ).٣٥٦املادة (يفرج عن اآلخر، إذا كانا يكفالن صغرياً مل يتم السادسة عشرة من عمره عقوبة أحدمها حىت 
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نه يعد قطرياً بالتجنس من ولد يف قطر أو اخلارج ألب قطري بالتجنس، ويكون أنص قانون اجلنسية على   - ٧٧
.  منه٢بت العكس يف املادة يف حكم املتجنس من ولد يف قطر ألبوين جمهولني، ويعد اللقيط مولوداً يف قطر ما مل يث

ومتنح اجلنسية ألوالد املتجنس القصر املقيمني معه، كما جيوز منحها لألوالد من غري املقيمني بعد مرور مخـسة                  
، مـع   )٤املادة  (سنوات من تاريخ أول إقامة هلم يف الدولة وبشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقدمي الطلب                 

  . جنسيتهم األصلية بعد بلوغهم سن الرشدإفساح اجملال لألوالد بطلب اختيار

ويعد قانون التعليم اإللزامي، الذي سبق اإلشارة إليه، حبد ذاته، جتسيداً إلعمال املشرع القطري ملبـدأ                  - ٧٨
املصاحل الفضلى للطفل، مبا تضمنه من أحكام ومبادئ بشأن ضمان حق الطفل بالتعليم، جماناً وبشكل إلزامـي،                 

ية حق الطفل وضمان مصاحله وصوالً إىل إعداده السليم وهتيئته للمستقبل، من خـالل              حيث صاغ نصوصاً لتلب   
  .فرض التزامات حمددة على عاتق ويل أمر الطفل وكذلك الدولة، وعلى قدم املساواة

   احلق يف احلياة والبقاء-  جيم

أهنا تشعر بالقلق البالغ " أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل إىل          - ٧٩
 يسمح بفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة على اجلرائم اليت يرتكبـها              ١٩٩٤ألن قانون األحداث لعام     

اختاذ تدابري فورية "كما أوصت اللجنة إىل ". من االتفاقية) أ(٣٧ و٦ عاماً، خالفاً للمادتني ١٨أشخاص دون سن 
بة اإلعدام أو السجن مدى احلياة على اجلرائم اليت يرتكبها أشـخاص تقـل              لضمان أن حيظر القانون فرض عقو     

  ".  عاما١٨ًأعمارهم عن 

كفل املشرع القطري حق الطفل باحلياة، عندما أورد نصوصاً متعددة، يف القوانني املختلفة، ممـا يفيـد                 - ٨٠
نه، على عدم جواز احلكم بعقوبـة        م ٢٠ويعزز حق الطفل يف احلياة، حيث أكد قانون العقوبات النافذ يف املادة             

. اإلعدام على من مل يبلغ سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية، متجاوزاً الثغرة التشريعية يف قانون األحـداث             
كما أورد نصوصاً تكفل محاية اجلنني يف بطن أمه، سواء بفعـل إرادي منـسوب إىل األم أو إىل الغـري، ولـو                       

، )٣٠٣املادة (رأة اليت تقتل وليدها املولود خارج إطار العالقة الزوجية الشرعية بالتحريض، حيث عاقب املشرع امل
، )٣١٥املادة  (، كما جرم وعاقب من اعتدى بالضرب بنية إجهاض املرأة           )٣١٧املادة  (أو جتهض نفسها بنفسها     

حرض من مل   كذلك جرم وعاقب وكل من      ). ٣١٦املادة  ( برضاها أو بغري رضاها      وكل من أجهض امرأة عمداً    
تعريض "فرد يف هذا القانون فصالً ملا يعرف جبرائم         أكما  ). ٣٠٥املادة  (يبلغ السادسة عشرة سنة على االنتحار       

بعد طفالً حديث الوالدة عمن له سـلطة  أن عاقب كل من أواليت هي من اجلرائم االجتماعية، ب   " األطفال للخطر 
، )٢٦٨املـادة  (ن ثبت أن الطفل ولد ميتاً      إ إىل غري والديه، و    خر أو نسبه زوراً   آشرعية عليه أو أخفاه أو أبدله ب      

وكل من عرض شخصاً مل يتم السادسة عشرة من عمره للخطر، أو تركه يف مكان خال من الناس أو وقعت ممن                     
كما عاقب القانون وشدد يف العقوبة، كل من ارتكب جرائم جنسية       ). ٢٦٩املادة  (هو مكلف حبفظه أو برعايته      

، ومن استغل األطفال يف الترويج للمسائل املخلـة باحليـاء واآلداب العامـة              )٢٨٥- ٢٧٩املواد  (فال  ضد األط 
وإعماالً حلق الطفل يف احلياة والبقاء نص قـانون  ). ٢٩٧، ٢٩٢املواد (والتحريض على الفسق والفجور والبغاء      

نة إىل أن تضع مولودها، وإرجاء التنفيذ ملدة اإلجراءات اجلنائية على إيقاف تنفيذ عقوبة اإلعدام باألم احلامل املدا    
 ).٣٤٥املادة (سنتني إلرضاعه، إذا كان احلكم عن قصاص أو حد، أما إذا كان تعزيراً فيجوز استبدال اإلعدام باحلبس 

كذلك، وضماناً حلق الطفل بالبقاء والنماء، نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ عقوبة أحد األبوين إذا كانـا                  
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 صغرياً مل يتم السادسة عشرة سنة، يف حال حكم عليهما باحلبس ولو عن جرائم خمتلفـة، ومل يكونـا                    يكفالن
 ).٣٦٥املادة (حمبوسني من قبل، حىت يفرج عن اآلخر 

   مبدأ احترام رأي الطفل-  دال

واقـف  قلقهـا ألن امل "أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل إىل     - ٨١
كما وقد أوصت ". التقليدية إزاء األطفال يف اجملتمع قد حتد من احترام آرائهم، ال سيما داخل األسرة ويف املدارس

القيام داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات واحملاكم واهليئات اإلدارية بتعزيـز وتيـسري          "اللجنة الدولة الطرف    
 من االتفاقية؛ ووضـع بـرامج       ١٢ اليت هتّمه، وفقاً ألحكام املادة       احترام آراء الطفل ومشاركته يف مجيع األمور      

للتدريب على املهارات يف اجملتمعات احمللية لصاحل اآلباء واملدرسني والعاملني االجتمـاعيني واملـوظفني احمللـيني      
اء لتعليمهم كيفية مساعدة األطفال على اإلعراب عن آرائهم ووجهات نظرهم عن علـم، ومراعـاة هـذه اآلر            

 ".والتماس مساعدة اليونيسيف، من بني منظمات أخرى

  :أكد املشرع القطري على أمهية وضرورة احلق حبرية الرأي والتعبري، وتناول ذلك يف قوانني عدة، هي  - ٨٢

كما جعل من حق التجمـع      ،  )٤٧املادة  (تضمن الدستور كفالة حرية الرأي والبحث العلمي          - 
 املـادة  (، وحرية الصحافة والطباعة والنشر    )٤٥ املادة(يات  ، وحرية تكوين اجلمع   )٤٤ املادة(

، من احلقوق اليت حيميها ويضمنها الدسـتور        )٥٠ املادة(، وحرية العبادة مكفولة للجميع      )٤٨
 .للكافة، دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو الدين أو املعتقد، رجاالً ونساًء، أطفاال وكباراً

ريات الدستورية األساسية، جاءت التشريعات األخرى، وكل يف نطـاق           هلذه احلقوق واحل   وإعماالً  - 
 تعزز األخذ برأي الطفل ومتنحه احلرية يف إبداء والتعـبري عـن أفكـاره               تطبيقها، لتتضمن أحكاماً  

لة حضانة الطفل، نص قانون األسرة، على قيام احملكمة املختـصة بـسماع رأي              أوخياراته ففي مس  
، كما أعطـى    )١٧٣املادة  ( من حيث البقاء يف حضانة األم من عدمه          الطفل بشأن اختيار حمضونه   

 ).١٩٥املادة (ن كان له ويل إالقانون احلق للطفل بالتصريح عن رأيه يف جمال قبول اهلبة له و

رائه فيما يتعلق بإدارة    آوجاء قانون الوالية على أموال القاصرين، ليمنح الطفل املكنة يف التعبري عن               - 
ن أجاز اإلذن له بسن السادسة عشرة سنة، إذناً مطلقاً أو مقيداً، إدارة أمواله أو               أادياً، ب أمواله اقتص 

ن أ، و)٤٤املادة (خذ رأي اهليئة العامة لشؤون القاصرين  أبعضها أو االجتار هبا، مبوافقة القاضي وبعد
، وال جيوز للقاضـي     )٤٥ة  املاد(يقوم املأذون له بتقدمي حساباً سنوياً عن أعماله إىل اهليئة املذكورة            

 ).٤٨املادة (تقييد اإلذن املمنوح يف هذه احلالة أو إلغائه، إال بعد مساع رأي املأذون له 

بشأن حقوقهم يف إبداء الرأي وحريـة   "ذوي االحتياجات اخلاصة"ومل يغفل املشرع التوجه حنو فئة       - 
 كل اجلهات املعنية، علـى وجـوب   التعبري، عندما نص يف قانون ذوي االحتياجات اخلاصة، خماطباً   

، إىل جانب احلقوق اخلاصة واملميزات اإلضافية اليت        )٢/٩املادة  (مشاركتهم يف القرارات املتعلقة هبم      
  .فرضها القانون هلم
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   احلقوق واحلريات املدنية- رابعاً 
  اهلوية  احلق يف االسم واجلنسية و- ألف

  ٨ و٧املواد 

  اسم الطفل -١

 بشأن تنظيم قيد املواليد والوفيات،   ١٩٨٢ لسنة   ٥ القطري يف املادة الرابعة من القانون رقم         ستوجب املشرع ا  - ٨٣
  . اإلبالغ عن املواليد، ومن بني البيانات الواجبة اسم املولود ولقبه خالل مخسة عشر عاماً من تاريخ الوالدة

  هوية الطفل - ٢

ظيم قيد املواليد والوفيات أن يشمل اإلبـالغ عـن        أوجب املشرع القطري يف املادة الرابعة من قانون تن          - ٨٤
مسه ولقبه واسم كل من الوالدين وجنسيتها وديانتها وحمل         ااملواليد البيانات املتعلقة بيوم الوالدة وجنس الطفل و       

إقامتها ومهنتها واسم الطبيب الذي أجرى الوالدة أو غريه من املرخص هلم بالتوليد واسم املبلغ وسنه وجنـسه                  
  ته ومهنته وحمل إقامته وصفته وديان

  جنسية الطفل - ٣

أهنا تشعر بالقلق ألن    "أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل إىل                - ٨٥
 ال مينح اجلنسية ألطفال املرأة القطرية املتزوجة من رجل غري قطري، علماً بأنه مينحها               ١٩٦١قانون اجلنسية لعام    

بأن تكفل الدولة حق الطفل يف احلصول "كما أوصت اللجنة . "مرأة غري قطريةا األب القطري املتزوج من ألطفال
 ".من االتفاقية ٧ و٢على جنسية دون متييز قائم على جنس والديه، وفقاً ألحكام املادتني 

املوضوعات  يت عاجلتيف إطار توجه الدولة لتنفيذ هذه التوصيات، أصدر املشرع العديد من التشريعات ال  - ٨٦
، ووفقاً للمادة األوىل منه     ٢٠٠٥ لعام   ٣٨ذات الصلة بالتوصيات سالفة الذكر حيث أصدر قانون اجلنسية رقم           

 الفقـرة األوىل مـن ذات       ٤، كما قررت املادة     "يعترب قطري اجلنسية كل من ولد ألب يتمتع باجلنسية القطرية         "
كما .س املقيمني معه يف قطر وقت منحه اجلنسية وملن يولد له بعد ذلكالقانون منح اجلنسية القطرية ألوالد املتجن     

متنح اجلنسية ألوالد املتجنس القصر املقيمني يف اخلارج بعد مرور مخس سنوات من تاريخ أول إقامة هلم يف قطر                   
انت أمه كما أعطى القانون القطري األولوية يف التجنس ملن ك. بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقدمي الطلب

 منه وإعالء لالعتبارات    ٢ وذلك للمساواة بني الرجل واملرأة يف منح جنسيتهم إىل أبنائهم وفقاً لنص املادة               ةقطري
، الفقرة األخرية من قانون اجلنسية سالف الذكر مـنح اجلنـسية            ٢اإلنسانية فقد قرر املشرع القطري يف املادة        
عترب جمهول األبوين مولوداً يف قطر ما مل اباره يف حكم املتجنس كما   القطرية ملن ولد يف قطر ألبوين جمهولني واعت       

  .يثبت العكس
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   حرية التعبري- باء

إن حق التعبري عن الرأي هو من احلقوق الدستورية لكل مواطن قطري أو مقيم على أرض دولة قطـر                     - ٨٧
حرية الرأي والبحـث    "على أن    من الدستور الدائم لدولة قطر حيث نصت         ٤٧وهذا ما أكده املشرع يف املادة       

، ويسري النص السابق على الشخص البالغ والطفل، "العلمي مكفولة وفقاً للشروط واألحوال اليت حيددها القانون
واجلدير بالـذكر أن     .لذا مل جيد املشرع القطري ضرورة لوضع نص خاص مينح هذا احلق لألطفال بصفة خاصة              

فالة هذا احلق لألطفال حيث يتم التعبري عن آراء الطفل يف الربامج املخصصة املمارسة العملية يف دولة قطر تؤكد ك
  .هلم يف كافة وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة و املرئية ومن خالل جمالس الطلبة يف املدارس واجلامعات

   حرية الفكر والوجدان والدين-  جيم

  ١٤املادة 

 الدستور الدائم للدولـة     ه مبا يف ذلك األطفال وهذا ما أكد       إن دولة قطر ال متنع حرية الفكر والوجدان         - ٨٨
 للقانون، ومقتضيات محايـة النظـام العـام    حرية العبادة مكفولة للجميع وفقاً  " على أن    ٥٠حيث نصت املادة    

ويعاقب املشرع القطري كل من سب أحد األديان السماوية أو تطاول على األنبيـاء أو قـام                 ". واآلداب العامة 
 إلقامة شعائر دينيـة ألحـد       ةو تكسري أو إتالف أو تدنيس مباٍن أو شيء من حمتوياهتا إذا كانت معد             بتخريب أ 

  ). من قانون العقوبات٢٥٦املادة (األديان السماوية 

هذا، وقد أكدت التقارير الصادرة عن اجلهات الدولية واإلقليمية والوطنية كفالة حرية الفكر والوجدان                - ٨٩
خلت من اإلشارة إىل وجود عائق أمام أي طائفة دينية موجودة على أرض دولة قطر بـشأن                 والدين يف الدولة و   

 للطفل فيها بتغيري دينه اإلسالمي، إال       حغم من أن دولة قطر دولة إسالمية ال تسم        رممارسة شعائرها الدينية، وبال   
 يف الدين قد تبني الرشد      هال إكرا " أي طفل على ترك دينه واعتناق اإلسالم عمالً بقول اهللا عز وجل              مأهنا ال ترغ  
  .)٢٥٦اآلية رقم (سورة البقره  "من الغي

   حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع السلمي-  دال

إن حق الفرد يف تكوين اجلمعيات مرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلق يف احلرية الشخصية وحرية االجتماع وحرية   - ٩٠
حرية تكوين اجلمعيات مكفولة " من الدستور اليت نصت على أن ٤٥ادة التعبري ولقد كفل املشرع هذا احلق يف امل 

، بـشأن اجلمعيـات   ٢٠٠٤ لعـام  ١٢وقد صدر القانون رقـم   ". وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون     
واملؤسسات اخلاصة الذي نظم فيه املشرع ممارسة احلق يف تكوين هذه اجلمعيات من حيث شـروط العـضوية                  

وهنا املالية وحلها والعقوبات اليت تقع      ؤري القطريني واكتساب اجلمعية للشخصية املعنوية وإداراهتا وش       للقطريني وغ 
 من الدستور على    ٤٤كما كفل املشرع حرية االجتماع حيث نصت املادة         . على من خيالف أحكام هذا القانون     

، بـشأن   ٢٠٠٤ لعام   ١٨قانون رقم   وقد صدر ال  ". حق املواطنني يف التجمع مكفول وفقاً ألحكام القانون       "أن  
االجتماعات العامة واملسريات اليت تنظم ممارسة احلق يف التجمع السلمي سواء كان التجمع خاصاً باألطفـال أو                 

 . غريهم من البالغني، ومل حيظر القانون ممارسة هذا احلق بالنسبة لألطفال
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   محاية احلياة اخلاصة-  هاء

خلـصوصية اإلنـسان    " من الدستور على أنه      ٣٧إلنسان فقد نصت املادة     كفل املشرع احلياة اخلاصة ل      - ٩١
شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو أيـة          حرمتها فال جيوز تعرض أي شخص ألي تدخل يف خصوصياته أو          

وقد أصدر املشرع القانون ". ألحكام القانون وبالكيفية املنصوص عليها فيه وفقاًتدخالت متس شرفه أو مسعته إال 
 اخلاص باإلجراءات اجلنائية الذي تضمن العديد من النصوص القانونية اليت حتمـي احليـاة               ٢٠٠٤ لعام   ٢٣رقم  

 على شكوى فقد أجازت  حتريكها إال بناًءز واليت حددت اجلرائم اليت ال جيو٣اخلاصة للطفل مثل ما تضمنته املادة 
 من ذات القانون ٥كما نصت املادة .  يقوم مقام الطفلاملادة يف حالة وقوع اجلرمية على الطفل تقدمي الشكوى ممن

 عشرة سنة كاملة    ة منه، مل يتم ست    ٣املادة  يف  إذا كان اجملين عليه، يف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها           "على أنه   
ـ        . أو كان مصاباً بعاهة يف عقله، تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه            دم وإذا كانت اجلرمية واقعة على املـال، تق

وإذا كان اجملين عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوين أو من يفوضه           . مالشكوى من الوصي أو القيّ    
تقوم النيابة العامة مقام اجملين عليه إذا تعارضت مصلحته " من ذات القانون على أن ٦وقد نصت املادة  ". يف ذلك 

 وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ٣٤٥اية حلياة الطفل، فقد قررت املادة ومح". من ميثله أو مل يكن له من ميثله       مع مصلحة   
ع مولودها ويؤجل تنفيذ احلكم ملدة سنتني بعد الوالدة وإذا كان احلكـم باإلعـدام               ـعلى املرأة احلامل إىل أن تض     

  . فيجوز استبداله باحلبس املؤبد- تعذيراً 

   احلصول على املعلومات املناسبة-  واو

  ١٧املادة 

 حق احلصول على املعلومات هو حق من حقوق اإلنسان األساسية ومن مث جيب حصول األطفال على      إن  - ٩٢
ترعى الدولة " حيث نصت على أنه ٢٢وهذا ما أكده الدستور يف املادة . املعلومات املناسبة واملالئمة لسنه وقدراته

ال البدين والعقلي والروحي وتوفر له  و تصونه من أسباب الفساد وحتميه من االستغالل وتقيه من شر اإلمه        ءالنش
 واجلدير بالذكر أن جوهر منـاء       ."الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف شىت اجملاالت على هدى من التربية السليمة           

الطفل يرتبط حبصوله على املعلومات املناسبة وباعتبار أن هذا العصر هو عصر ثورة االتـصاالت و تكنولوجيـا                  
عالم اليت هلا أثر مباشر يف حياة الطفل وتكوين شخصيته من خالل الربامج اليت يعرضـها                املعلومات ووسائل اإل  

 ميضاف إىل ما تقـد . لذا قامت دولة قطر بتخصيص عدة برامج لألطفال بقناة اجلزيرة لألطفال  . وتؤثر يف تربيته  
 مع التطور الفكري لألطفال بأن الكتب املدرسية يف دولة قطر يف مرحلة الطفولة ختضع لعملية التحديث لتتناسب        

 من رياض األطفال إىل املرحلة الثانويـة        ءاًيف دولة قطر، كما مت توظيف التكنولوجيا احلديثة يف مجيع املدارس بد           
  .باعتبارها مادة تعليمية أو وسيلة مساندة

 من ضروب املعاملة أو العقوبة هاحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غري  - زاي
   أو املهينةةسانيالقاسية أو الالإن

أشارت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطـر األويل إىل                   - ٩٣
 )أ(، الفقرة ٣٧، وخالفاً للمادة ١٩٩٤أهنا تشعر بالقلق البالغ ألنه يوجد احتمال يف أحكام قانون األحداث لعام "
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 عاماً لعقوبات ينص عليها القانون، مثل عقوبـة         ١٨ن تقل أعمارهم عن     من االتفاقية، إلخضاع األشخاص الذي    
تتخذ فوراً خطوات لضمان أن حيظر القانون فرض عقوبة اجللد          " كما أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن        ."اجللد

ن جـرائم   وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على األشخاص الذين قد يرتكبو               
  .وهم دون سن الثامنة عشرة

للتعذيب أو  لسن الرشد  أو بالغاًوكفل املشرع احلرية الشخصية وحظر خضوع اإلنسان سواء كان طفالً  - ٩٤
احلريـة  " من الدستور على أن      ٣٦ من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، حيث نصت املادة             هغري

 إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو        دبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو حتدي         الق زالشخصية مكفولة وال جيو   
 أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة ويعترب التعذيب جرميـة            ضوال يعر . التنقل وفق أحكام القانون   

باستعماهلا من قبل املوظف  أو التهديد    ة ولقد جرم املشرع القطري أفعال التعذيب أو القو        ."يعاقب عليها القانون  
، ١٦١، و١٥٩العام وحدد لذلك عقوبات تتراوح بني احلبس ملدة عشر سنوات واحلبس املؤبد واإلعدام يف املواد       

من قانون العقوبات سالف الـذكر       ٢٠ وقرر املشرع يف املادة      ٢٠٠٤ لعام   ١١ من قانون العقوبات رقم      ١٦٣و
ألحداث حبق من أمت السابعة ومل يبلغ السادسة عشرة من العمر وحظر            سريان األحكام املنصوص عليها يف قانون ا      

  . اجلرميةهاحلكم بعقوبة اإلعدام على من مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب

   األطفال الذين يعيشون ظروف صعبة-  حاء

لعديد من احلقوق اخلاصة    لقد اهتم املشرع القطري بالطفل سواء كان قطري اجلنسية أو أجنبياً حيث ضمن له ا                - ٩٥
، بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك جبانب ما يتمتع به الطفل املعاق من حقوق أخرى   ٢٠٠٤ لعام   ٢يف القانون رقم    

  .مبوجب التشريعات األخرى

كما قرر املشرع للطفل املعاق يف القانون سالف الذكر احلق يف التربية والتعليم والتأهيل كل حـسب قدراتـه                     -٩٦
رعاية الطبية والنفسية والثقافية واالجتماعية واحلصول على األدوات واألجهزة ووسائل النقل بأمان وسالمة واملعدات              وال

اليت تساهم يف التعليم والتأهيل واحلركة والتنقل باإلضافة إىل توفري فرص العمل اليت تناسب قدرته وتأمني املسكن الـذي                   
. وتأمني املرافق اخلاصة به يف األماكن العامة ومشاركته يف القرارات املتعلقـة بـه  يكفل له احلركة والتنقل بأمان وسالمة  

  .٢٠٠٤ لعام ٢من قانون ذوي االحتياجات اخلاصة رقم ) ١٠، ٩، ٦، ٥، ٣، ٢ املواد(

عملت دولة قطر على كفالة األطفال القطريني الذين يعيشون يف حالة فقر، حيث قرر املـشرع مـنح هـؤالء               -٩٧
، ٢٠٠٦ لعام   ٣٨  وقرار جملس الوزراء رقم    ١٩٩٥ لعام   ٣٨لقانون الضمان االجتماعي رقم      وفقاًمعاشاً شهرياً   األطفال  

  .اخلاص مبضاعفة املعاش الشهري

أما بالنسبة لألطفال الغري قطريني فتوجد يف دولة قطر العديد من املؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع      - ٩٨
 املالية كهيئة قطر لألعمال اخلريية، صندوق الزكاة، مؤسسة عيد اخلريية، مجعيـة             املدين اليت تقدم هلم املساعدات    

  .اهلالل األمحر القطري وغريها من املؤسسات اخلريية األخرى
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   البيئة األسرية والرعاية البديلة- خامسا 
  ٢٥ و٢١- ١٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ١١- ٩، و٥املواد 

  ٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل حول تنفيذ اتفاقيـة الطفـل إىل                     -٩٩
ضرورة تقدمي الدول األطراف معلومات ذات صلة، تتضمن التدابري األساسية والقضائية واإلدارية أو غريها من التـدابري                 

وذلـك يف تنـاول      "راء الطفل آاحترام  "و" مصاحل الطفل الفضلى  " أيفية جتلي مبد  السارية، وال سيما معلومات عن كي     
  :املسائل التالية

   مسؤوليات وحقوق الوالدين-  ألف

  التدابري التشريعية

يف إطار التدابري التشريعية والوقائية والتنفيذية املتخذة لتقدمي املساعدة املالئمة للوالـدين أو األوصـياء                 - ١٠٠
م عن تربية الطفل عاجلت الدولة ذلك يف العديد من قوانينها، فقد قرر املـشرع               هتالضطالع مبسؤوليا القانونيني ل 

، والئحته التنفيذية منح األم املوظفة احلق يف احلصول علـى           ٢٠٠١ لعام   ١القطري يف قانون اخلدمة املدنية رقم       
يت رضاعة يومياً تبدأ بعد انتهاء إجازة        يوماً من تاريخ الوضع فضالً عن ساع       ٦٠إجازة وضع مدفوعة األجر ملدة      

 للتفرغ لتربية أطفاهلا ممن مل  أيضاًكما منحها احلق يف أخذ إجازة أمومة ملدة سنتني مدفوعة األجر            .الوضع مباشرة 
واستثىن  ن تكون يف املرة األوىل براتب كامل وبنصف راتب يف املرة الثانية،           أيتجاوزوا سن السادسة عشر، على      

)  من القانون  ١٦٨و١٥٩املواد  (الد من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة من شرطي السن وعدد املرات            من لديها أو  
  ). من الالئحة١١٠ و١٠٩املواد (و

 على حق املرأة العاملة يف احلصول على إجازة وضع بأجر ٢٠٠٤ لعام ١٤كذلك نص قانون العمل رقم   - ١٠١
 يوماً،  ٣٥  عن وضع واليت تليه على أن ال تقل املدة بعد الوضع          تشمل املدة اليت تسبق ال     كامل مدهتا مخسون يوماً   

كما منحها احلق يف ساعة رضاعة يومياً ملدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع حتسب هذه الفترة من وقت العمل 
  ).٩٧ و٩٦املواد (وال يترتب عليها ختفيض يف األجر 

 على إيقاف ٢٠٠٤ لعام ٢٣ون اإلجراءات اجلنائية رقم ومن منطلق حق الوالدين يف تربية الطفل نص قان  - ١٠٢
تنفيذ عقوبة اإلعدام إىل أن تضع احلامل محلها وإرجاء التنفيذ لسنتني إلرضاعه، وذلك إذا كان احلكم قصاص أو           

 تأجيل ٣٥٦ استبدال عقوبة اإلعدام باحلبس، كما أجازت املادة ٣٤٥حد، أما إذا كان تعزيراً فقد أجازت املادة 
 على رجل وزوجته باحلبس ولو عن جرائم خمتلفة ومل          بة أحد الزوجني حىت يفرج عن اآلخر إذا كان حمكوماً         عقو

يكونا حمبوسني من قبل إذا كانا يكفالن صغرياً مل يتم السادسة عشرة من عمره وذلك لتمكني أحدمها مـن أن                    
 . الرعاية والتربية هلذا الطفل يف بيئة أسريةاملسؤوليةيتوىل 



CRC/C/QAT/2 
Page 38 

 

 ابري التنفيذيةالتد

اختذت الدولة العديد من التدابري التنفيذية لضمان محاية األسر وأطفاهلا من خالل إنشاء أجهزة تنفيذية،                 - ١٠٣
حكومية وكذلك إتاحة اجملال لتأسيس وإنشاء اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة اليت تعىن هبذا اجملال وذلك استناداً اىل 

، بشأن املؤسـسات    ٢٠٠٦ لعام   ٢١، والقانون رقم    ٢٠٠٤ لعام   ١٢رقم  قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة     
تسعى الدولة من خالهلا إىل توفري أرقى خدمات الرعايـة االجتماعيـة املتطـورة      اخلاصة ذات النفع العام حيث      

 وتقوم سياسة الدولة يف هذا اإلطار على حتقيق املبادئ االجتماعية وترسيخها حبيث أصبحت قطـر يف               . ملواطنيها
 .مقدمة الدول اليت توفر خدمات مرموقة يف جمال الرعاية االجتماعية

إدارة الشؤون االجتماعية بوزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان تقوم على توفري ويف هذا اإلطار جند أن       - ١٠٤
جتماعي الذي ينص سبل الرعاية االجتماعية من خالل تقدمي الدعم املايل لألسر احملتاجة تطبيقاً لقانون الضمان اال          

على صرف إعانات شهرية لألرامل واملطلقات واأليتام واألسر احملتاجة وذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني وأسر            
 واقتراح السياسات املتعلقة هبذه الرعاية ووضع وتنفيـذ         املفقودين، باإلضافة إىل األشخاص العاجزين عن العمل،      

 بزيادة الضمان االجتماعي هلذه ٢٠٠٦ لعام ٣٨ قرار جملس الوزراء رقم هذا وقد صدر. برامج التنمية االجتماعية
 . حفاظاً على كرامتهم وإعانة هلم على مصاعب احلياة يف املائة١٠٠الفئات بنسبة 

كما تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختصة باختاذ التدابري لتأهيل املنتفعني بنظام الضمان االجتماعي                - ١٠٥
م من االعتماد على أنفسهم يف كسب عيشهم، ومن ذلك إحلاقهم مبراكز التدريب املهين وتنظـيم                هبدف متكينه 

  ).١٧املادة ( التعليم ملساعدهتم على إقامة مشروعات إنتاجية صغرية هلم ةالدورات هلم وتشجيعهم على مواصل

قاصـرين ومـن يف حكمهـم       اهليئة العامة لشؤون القاصرين هبدف احملافظة على أموال ال        كما مت إنشاء      - ١٠٦
واإلشراف  وتنميتها ومحاية حقوقهم املالية،مبا يضمن هلم حياة كرمية ويعود عليهم بالنفع العام يف مجيع شؤوهنم،              

مني والوكالء ومراقبتهم، كذلك حـصر أمـوال القاصـرين وإدارهتـا            على تصرفات األولياء واألوصياء والقيّ    
ىل إعداد وتنفيذ الدراسات واخلطط الالزمة لتنمية أموال القاصرين ومن يف واستثمارها واحملافظة عليها، باإلضافة إ

 .وغريها من األموال اليت تديرها اهليئة حكمهم،

، بشأن التقاعد   ٢٠٠٢  لعام ٢٤اهليئة العامة للتقاعد واملعاشات املنشأة مبوجب أحكام القانون رقم          أما    - ١٠٧
ق التقاعد للمشمولني بأحكام قانون التقاعد واملعاشات من املوظفني واملعاشات فتتوىل إدارة واستثمار أموال صندو

اخلاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية ويشغلون وظائف دائمة، واملوظفني العاملني يف اهليئات واملؤسسات العامة              
 .قوق األسرحلضماناً ووالشركات املسامهة، تأميناً حلياة كرمية هلم ولورثتهم من بعدهم 

مع وتوزيع الزكاة والصدقات واهلبـات      جب ، فيقوم ١٩٩٢ لعام   ٨ املنشأ مبوجب القانون رقم      صندوق الزكاة ما  أ  -١٠٨
ـ  ـ، وبكلف ٢٨ ٤٦٤دد األسر املستفيدة    ـة، حيث بلغ ع   ـدة األسر احملتاج  ـ ومساع والتربعات  ة مقـدارها  ـة إمجالي

شاريع اخلريية لـصاحل األطفـال، مثـل        باإلضافة إىل تبين ودعم امل    . ٢٠٠٦-٢٠٠١لألعوام   ريال، ١٦٠ ٣٩٣ ٨٥٨
، وقد بلغ عدد الطالب      حيث ختصص األموال لدعم ومساعدة الطالب يف كافة مراحل التعليم          ،" كفالة الطالب  مشروع"

 .٢٠٠٦-٢٠٠١ ريال، لألعوام ٣٢ ١١٤ ٦٧٧، وبكلفة إمجالية مقدارها ٢٩ ٤٢٤املستفيدين من هذا املشروع 
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 مبوجب قرار وزيـر العمـل       ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١يةً خريية خاصة، بتاريخ     ت قطر اخلريية، مجع   ئنشأُ  - ١٠٩
 اخلاص بإنشاء اجلمعيـات     ١٩٧٤ لعام   ٢، طبقاً ألحكام القانون رقم      ١٩٩٢ لعام   ٥والشؤون االجتماعية رقم    

  .واملؤسسات اخلاصة، وختضع يف أعماهلا إلشراف اهليئة القطرية لألعمال اخلريية

إىل اإلسهام الفاعل يف التنمية البشرية للشعوب الفقرية يف جماالت التعليم والصحة            وهتدف هذه اجلمعية      - ١١٠
ت والصراعات ا للتنمية املستدامة واإلسهام املسؤول واحليادي يف الوقاية من اخلالف     والدخل والعناية بالبيئة، حتقيقاً   

 إبراز منوذج التعاون العريب اإلسالمي      كذلك هتدف قطر اخلريية إىل    . مبختلف أنواعها واليت تعيق التنمية وجهودها     
 .الذي يستمد قيمه من مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف الداعي إىل التعاون والتالقي بني الشعوب

  .وتبعاً هلذه األهداف، تنوعت مهام وأنشطة قطر اخلريية لتتوزع على ميادين، التنمية واإلغاثة  - ١١١

ريية حنو املرأة واألسرة والطفل والتعليم والثقافة واألنـشطة املـدرة           ففيما يتعلق بالتنمية، تتجه قطر اخل       - ١١٢
للدخل، من حيث محاية األسرة ورعايتها ودعم قدراهتا اإلنتاجية، ومتكني املرأة اقتصادياً واجتماعياً وقانونيـاً،               

التأهيل املهين، وتقدمي وكذلك دعم التعليم األساسي وحمو األمية وتربية اجملتمع والتدريب و. ومحاية الطفل ورعايته
  .املاليةاخلدمات املالية وغري 

تقدمي خدمات املاء والصرف الصحي      ن قطر اخلريية تركز جهودها حنو     إأما فيما يتعلق بأنشطة اإلغاثة، ف       - ١١٣
  .وتوفري املأوى واملواد الغذائية وغري الغذائية واخلدمات الصحية والتعليم وحتسني الدخل

  : متويل قطر اخلريية لتغطية مهامها وأنشطتها املتنوعة، فهناكوقد تعددت مصادر  - ١١٤

  .وتشمل مسامهات األعضاء وعائد استثمارات قطر اخلريية: املصادر الذاتية  - 
  .و هم جمموع األفراد الذين يتربعون لقطر اخلريية لدوافع خريية وإنسانية: احملسنون  - 
  .جهة خلدمة القضايا االجتماعيةويشمل تربعات القطاع اخلاص املو: القطاع اخلاص  - 
 التمويل الذي يتم أيضاًويشمل التمويل الذي خيدم التعاون الثنائي كما يشمل : القطاع احلكومي  - 

  .يف إطار التعاون املتعدد األطرف من خالل منظمات دولية أو إقليمية
تلـف مـستوياهتا    ويتعلق األمر بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية مبخ       : القطاع غري احلكومي    - 

 .الدولية والوطنية واألهلية

  :وتتوجه أنشطة قطر اخلريية إىل نوعني من الفئات املستفيدة  - ١١٥

 .األفراد، مثل األطفال اليتامى، الطلبة، املدرسون، أصحاب اإلعاقات، األسر احملتاجة غري القادرة واملنتجة  -

هايل يف حال استفادهتم مـن خـدمات        واأل مثل الالجئون والنازحون والعائدون،    اجملموعات،  - 
  .املشاريع اإلنشائية أو اخلدمات اجلماعية كاملنشآت التعليمية أو الصحية أو التربوية أو غريها

 ميكن زيارة موقعها على الشبكة  وملزيد من اإلطالع على أنشطة ومهام قطر اخلريية، وحجم املنجز منها،  - ١١٦
  .www.qcharity.orgلكترونية إلا
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  :دور مؤسسات اجملتمع املدين يف هذا الشأن

 إجياد أسرة واعية متماسكة من خالل إزالة أسـباب اخلالفـات             على  يعمل املركز  :العائليةمركز االستشارات     -١١٧
مات اإلرشادية للتوفيـق بـني      األسرية وحلها والسعي حنو احلفاظ على األسرة من التفكك واالهنيار وكذلك تقدمي اخلد            

 .خاص مشاكل الطالق وآثارها السلبية على األسرة واألطفال بشكل وحمدده لتجنباألزواج عرب آلية عمل واضحة 

 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع اليت من بني أهدافها تدريب  وتتبع:االجتماعيدور دار اإلمناء   - ١١٨
وانطالقاً من ذلك .  وحدات إنتاجية وتسويق اإلنتاج لرفع املستوى االقتصادي لألسرةاأليدي العاملة وحتويلها إىل

تبنت الدار العديد من املشاريع االقتصادية التنموية غري الرحبية اليت هتدف إىل استثمار طاقات األفراد وتنميتـها                 
اليت تبنتها الدار   من املشاريع اهلامة    ،  "العصريةاألسرة  "وحتقيق مسامهتها يف احلركة اإلمنائية للدولة، ويعد مشروع         

تتبىن الـدار   واليت امتدت أهدافه لتشمل مجيع األسر وعدم قصرها على األسر متدنية الدخل و            ،  ١٩٩٧منذ عام   
 الدراسات والبحوث امليدانية وتنظيم الـدورات       من خالل إعداد  ه  واستمراريتخطة طويلة املدى لتطوير املشروع      

التعبئة واإلنتـاج والتـسويق والتـرويج واإلدارة        (ت عدة منها     وورش العمل لألسر يف جماال     التدريبية والتأهيلية 
  .إقامة معرض جتاري سنوي عام لبيع املنتجات املتنوعة لألسرفضالً عن  )والتخطيط املايل

   توجيه الوالدين-  باء

  ٥املادة 

سة الطفل حلقوقه املعترف هبا، حيث نصت       عملت الدولة على توفري التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممار          - ١١٩
ولية حفظ الولد وتربيته وتقوميه ورعايته مبا حيقق مصلحته هي من           ؤ من قانون األسرة على جعل مس      ١٦٦املادة  

واشترط املشرع يف ذات القانون القدرة على التوجيه والتقـومي          . دامت الزوجية قائمة بينهما    واجبات األبوين ما  
كما أوجب القانون   ) ١٧٠املادة  ( جيب على القاضي مراعاهتا عند تولية احلاضن أمر احملضون           كأحد املعايري اليت  

 ).١٧١املادة (قيام احلاضنة بتمكني الويل أو العاصب اإلشراف على تنشئته تنشئة صاحلة وحفظه من االحنراف 

وجيه الوالدين مبهارات التربيـة     وقد سامهت مؤسسات اجملتمع املدين ذات الصلة حبقوق الطفل بدور كبري يف ت              -١٢٠
واإلرشاد يف تربية األبناء حيث قام كل من املركز الثقايف لألمومة والطفولة ومركز االستشارات العائلية بنـشر الـوعي                   
بطرق التربية الصحيحة لألطفال يف خمتلف مراحل النمو، وإعداد برامج خاصة لألمهات لتوعيتهن مبا حييط هبن من عوامل                  

جتماعية تساهم يف التنشئة الصحيحة لألطفال وجتنب املمارسات الضارة والسلوكيات اخلاطئة يف هـذا اجملـال                ثقافية وا 
  . حلهايفوالتعرف على املشكالت النفسية والتربوية واالجتماعية اليت يعاين منها األطفال وتقدمي الوسائل اليت تساهم 

   االنفصال عن الوالدين-  جيم

 ٩املادة 

شرع يف قانون األسرة مصلحة الطفل يف شىت النواحي ورسم كيفية التواصل العائلي بني الطفل               راعى امل   - ١٢١
وأبويه وأسرته وكيفية انتقال احلضانة مع بقاء التواصل بني الطفل والوالدين احلاضن منهما وغري احلاضن، ونظم                
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جية قائمة بينهما ويف حال االفتراق ولو  فضمن حق احلضانة هلما بتربيته وتقوميه ورعايته ما دامت الزو،حرية تنقله
 منه، على النحو الذي سـبق  ١٨٧ إىل ١٦٥بغري طالق جعل لألم أولوية يف حضانة الصغري، وذلك يف املواد من    

 .تفصيله عند احلديث عن مصاحل الطفل الفضلى

ذا وضعت محلـها     منه األم املسجونة إ    ٤٢ يف املادة    ١٩٩٥ لعام   ٣كما منح قانون تنظيم السجون رقم         - ١٢٢
أثناء تنفيذ عقوبتها أن حتتفظ به حىت يبلغ من العمر سنتني، فإذا مل ترغب يف بقائه معها، أو بلغ هذه السن، سلم               
إىل أبيه أو من ختتاره األم من أقارب، فإذا مل يكن للطفل أب أو أقارب أودع إحدى دور رعاية األطفال، مـع                      

  .ري رؤيتها له يف أوقات دورية متقاربةإخطار األم املسجونة مبكان وجوده، وتيس

 منه بأن أجاز ٢٧وهناك ظروف حددها قانون األحداث تستدعي فصل الطفل عن والديه وذلك يف املادة   - ١٢٣
حملكمة األحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الوالية وكذلك حق كل شخص ضم إليه احلدث حبكم من جهة                   

يل إهناء واليته باحلبس جلرمية جنسية ملدة عشر سنوات فـأكثر يف            االختصاص يف حاالت وهي إذا حكم على الو       
ض الويل للخطر صحة احلدث أو سالمته أو أخالقه بسبب سوء املعاملة أو فـساد يف                وإذا عرّ , غريها من اجلرائم  

 . وإذا حكم بإيداع احلدث دار الرعاية االجتماعية طبقاً ألحكام هذا القانون،السرية

 االجتماعية بوزارة اخلدمة املدنية واإلسكان بزيارات ميدانية        شؤونق بالتدابري التنفيذية، تقوم إدارة ال     أما فيما يتعل    -١٢٤
ألسرة السجني للتعرف عن قرب على أوضاعها واحتياجاهتا ورفع تقرير بذلك ملدير اإلدارة كجزء من متابعتها الدوريـة                  

 . لصرف معاش للزوجة واألبناء إذا كانت الزوجة ال تعملهلا، وبعد الدراسة حتول األسرة لقسم الضمان االجتماعي

ويف هذا السياق تعمل املؤسسة القطرية لرعاية األيتام على إجياد البيئة البديلة لألطفال الذين يعيشون يف                  - ١٢٥
جد أسر متصدعة فتقدم هلم الرعاية باإليواء واخلدمات األخرى، وكذلك للطفل املرفوض من األسر الطبيعية وال يو

له عائل، والطفل الذي يكون ضحية اخلالفات األسرية، كما متتد رعايتها لطفل األم املسجونة إذا مل يكن له أب                   
  . نأو أقارب يتولونه بالرعاية، كما ترتب املؤسسة زيارة الطفل ألمه على فترات دورية بالتعاون مع إدارة السج

   مجع مشل األسرة-  دال

 ٣ة سعت دولة قطر على أن يعيش الطفل ضمن نطاق أسرته فقد قرر القانون رقم                ويف إطار مجع مشل األسر      - ١٢٦
، بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف قطر حق الزوجة واألوالد القصر باإلقامة يف الدولة تبعاً إلقامـة                  ١٩٦٣لعام  

 وأنواعها والرسوم املستحقة  بشأن منح التأشريات١٩٦٣ لعام ٩كما أن قرار وزير الداخلية رقم       ). ٢٠املادة  (والدهم  
 منه أجاز للجهات املختصة باخلارج أن تؤشر على جوازات سفر الطلبة العائدون إىل قطر لاللتحاق                ٦عليها يف املادة    

بأهلهم والقصر القادمون لقطر بصحبة أهاليهم دون الرجوع إىل إدارة اهلجرة واجلوازات واجلنسية، وذلـك تيـسرياً                 
  . الفئة وإدراكاً منه لضرورة تواجدهم يف بيئتهم األسريةإلجراءات الدخول هلذه

كما قرر قانون اخلدمة املدنية يف الئحته التنفيذية على أن تتحمل الدولة لنفقات سـفر املوظـف غـري               - ١٢٧
نه يقـيم   يالقطري وزوجته وثالثة من أوالده دون سن الثامنة عشرة عند التعيني وانتهاء اخلدمة، إذا كان عند تعي                

ج الدولة على أن يصرف له تذاكر سفر من وإىل خارج دولة قطر ألقرب مطار حملل إقامته، وذلك تقديراً من خار
  ).٤٢املادة (املشرع ألمهية مجع مشل األسرة الواحدة 
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   حتصيل نفقة الطفل-  هاء

  ٢٧ من املادة ٤الفقرة 

 منه، بأن جعل نفقة الطفل الذي ال مال ٧٩ إىل ٧٥كفل قانون األسرة حق الطفل بالنفقة وذلك يف املواد من   - ١٢٨
له على أبيه، واستمرار نفقة الفتاة إىل أن تتزوج والفىت إىل أن يصل إىل سن يتمكن معه من العمل أو إهناء دراسـته،                       
وتستمر نفقته للطفل العاجز عن الكسب لعاهة إذا مل يكن لديه مال ميكن اإلنفاق منه، وإذا كان مال الولد ال يكفي                     

م والده باستكمال املال الالزم للنفقة، وكذلك جتب النفقة على األم املوسرة إذا أعسر املسؤول عن النفقة، أمـا يف                  لزُي
 ).٧٦املادة (حالة احلضانة فتكون نفقة احملضون من ماله اخلاص إن كان له مال وإال فعلى من جتب عليه النفقة 

ييز واملصاحل الفضلى للطفل فيما يتعلق بالنفقة، حيث مل         كما كفل قانون األسرة احترام مبادئ عدم التم         - ١٢٩
 متساوية لكل من الذكر واألنثى، وهـذا مـا          ةمييز بني نفقة الذكر واألنثى بل جاء النص عليها عاماً بتقرير نفق           

كما منح القانون للذكر    . استقرت عليه أحكام القضاء القطري الذي قضى بفرض نفقة متساوية للذكر واألنثى           
ثى حق رفع دعوى استحقاق النفقة على املسؤول بدفعها وختتص دائرة التنفيذ يف حمكمة األسرة بتحـصيل                 واألن

  .نفقة الطفل وتسليمها للحاضن سواء كان األب أم األم أو غريمها

وجيدر الذكر، بأن القضاء القطري عند نظره لدعوى إهناء الرابطة الزوجية بني الزوجني ووجود أطفال                 - ١٣٠
أما يف حالة رفـض     .  يقضي بإلزام املسؤول عن النفقة بدفع نفقة مؤقتة حلني الفصل يف الدعوى األصلية             بينهما،

امللتزم بدفع النفقة، ميلك القاضي املختص األمر بالتنفيذ على أمواله لدفع النفقة وذلك بالقوة اجلربية حيث يـتم                  
 من قـانون املرافعـات املدنيـة و         )٤٧٣، و ٤٠٨( املواد   ،احلجز على أموال الشخص وحتصيل نفقة الصغري منه       

ـ         . وتعديالته ١٩٩٠ لعام   ١٣التجارية رقم    ن حظـر   أوقد أضفى املشرع محايته على األموال املخصصة للنفقة ب
  ).من قانون املرافعات املدنية والتجارية ٣٨٩ املادة (احلجز عليها

اإلجراءات اخلاص بالتقاضي املتعلق بقانون    قانونواجلدير بالذكر بأن دولة قطر بصدد االنتهاء من مشروع            - ١٣١
  . من النصوص اليت تكفل وتيسر للطفل احلصول على نفقته من املسؤول عنها والذي سيتضمن العديداألسرة،

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية-  واو

  ٢٠املادة 

 التدابري التشريعية

 االتفاقية بشأن الطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة حفاظاً على مصلحة الطفل الفضلى ومتاشياً مع ما ورد يف  - ١٣٢
من بيئته العائلية، فقد عملت الدولة على توفري الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من أسرهم وقد جاءت القـوانني                  

املعـدل   ١٩٨٢ لعام   ٥والقرارات الوزارية لتكفل لألطفال احملرومني الرعاية وذلك يف قانون املواليد والوفيات رقم             
  .، على النحو السابق بيانه يف موضع سابق٢٠٠٥ لعام ٣٨ وقانون اجلنسية رقم ١٩٩٢ لعام ١٦بقانون رقم 
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 التدابري التنفيذية

إىل االهتمام ورعاية كأداة تنفيذية هتدف   املشار إليها سابقاًاملؤسسة القطرية لرعاية األيتامأنشأت الدولة   - ١٣٣
امج وأنشطة داخلية وخارجية لتحقيق التكافل االجتماعي واملشاركة الفعالة يف بناء  عرب بر ومن يف حكمهماأليتام

العديد من اخلدمات هلذه الفئة سواء       املؤسسة   كما تقدم . جمتمعهعتمد على ذاته ويساهم يف تنمية       يمواطن صاحل   
ونفسياً، ومتابعة أوضاع   باإليواء الداخلي من خالل تقدمي خدمات معيشة متكاملة واحتضاهنم وإرشادهم تربوياً            

كذلك تعمل .األيتام يف األسر احلاضنة البديلة للتعرف على اليتيم ونوعية الرعاية املقدمة له ومدى مناسبتها لتربيته
متصدعة بسبب الوفاة أو الطالق أو العجز أو السجن  بيئة الذين يعيشون يف إجياد بيئة بديلة لألطفالاملؤسسة على 

ىل ما ذكر تعمل املؤسسة على توعية وتثقيف اجملتمع بقضية األيتام وتصحيح املفاهيم اخلاطئة              باإلضافة إ أو املرض   
  .عنهم ونظرهتم لذاهتم وجمتمعهم، وتوجيه البحث العلمي خلدمة األيتام من الناحية النظرية وامليدانية

  ٣ اجلدول
  حسب األسباب، عدد األطفال احملرومني من الرعاية األبوية

   املؤسسة القطرية لرعاية األيتام-  مقر اإلقامة

  إناث  ذكور  تصنيف الفئات  السنوات
  -   ٢  جمهول األبوين
  ١  ٣  جمهول األب

  -   -   يتيم
  ٣  ٣  طفل من أسرة مفككة
  -   -   منفصل بسب قرار حمكمة

٤ ٨  

٢٠٠٧ 

 
   ١٢  اإلمجايل

  ٤اجلدول 
  عدد األطفال احملرومني من الرعاية األبوية حسب األسباب،

  قر اإلقامة، واألسر احلاضنة البديلةوم
  إناث  ذكور  تصنيف الفئات  السنوات

  ١٣٦  ١٢٣  جمهول األبوين
  -   -   جمهول األب

  -   -   يتيم
  -   -   طفل من أسرة مفككة
  -   -   منفصل بسب قرار حمكمة

١٣٦  ١٢٣  

٢٠٠٦- ١٩٦١  

  
  ٢٥٩  اإلمجايل
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   نقل األطفال وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة-  زاي

  ١١ادة امل

 يف إطار التدابري اليت اختذهتا الدولة ملكافحة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة                  - ١٣٤
 منه على معاقبة كل من أبعد طفالً حديث الوالدة عمن له سلطة شرعية أو               ٢٦٨ينص قانون العقوبات يف املادة      

 سنوات والغرامة اليت ال تزيد علـى        ٣يه باحلبس مدة ال تتجاوز       إىل غري والد   أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً      
  .عشرة آالف ريال أو بإحدى العقوبتني

   اإلساءة واإلمهال، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي- حاء

  ٣٩ - ١٩املواد 

عدم كفاية املعلومات والوعي بسوء معاملة      "أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية إىل قلقها بشأن             - ١٣٥
بإجراء دراسة لتقييم طبيعة وحجم ظاهرة سوء معاملـة         "األطفال داخل األسرة ويف املؤسسات وتوصي اللجنة الدولة         

األطفال واالعتداء عليهم، ووضع سياسات وبرامج ملعاجلة هذه الظاهرة؛ واختاذ تدابري تشريعية ملنع مجيع أشكال العنف        
 والعقلي املمارس ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة اجلسدية واالعتداء اجلنسي داخل األسرة ويف املؤسسات؛                اجلسدي

كذلك تنظيم محالت لتوعية اجلمهور باآلثار السلبية املترتبة على سوء معاملة األطفال، والتشجيع على اعتماد أشكال                
اجلسدية؛ ووضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها إجيابية للتأديب ال تقوم على العنف، كبدائل للعقوبة 

والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل عند الضرورة؛ و التحقق من حاالت سوء املعاملة ومقاضاهتا، بشكل يضمن عـدم      
 حتول الطفل الذي يتعرض لسوء املعاملة إىل ضحية يف اإلجراءات القانونية، وضمان محاية حرمة شخـصه؛ وتقـدمي                 

ـ ولني عن إن  ؤالرعاية والعالج للضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ وتدريب املعلمني، واملوظفني املس           اذ القـوانني،   ف
والعاملني يف جمال الرعاية، والقضاة، واملهنيني الصحيني، على حتديد حاالت سوء املعاملة واإلبالغ عنـها وإدارهتـا؛                 

  ".عاملية، من بني منظمات أخرىوالتماس مساعدة اليونيسيف ومنظمة الصحة ال

  التدابري التشريعية

مع عدم اإلخالل بأية عقوبٍة أشد يـنص  " على ١٩٩٤ لعام ١ من قانون األحداث رقم ٢٤نصت املادة    - ١٣٦
عليها قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كلُ 

قة مباشرة أو غري مباشرة، حدثاً على الفرار من إحدى دور الرعاية االجتماعية أو آوى أو أخفى                 من أغرى بطري  
من فَر على الوجه املذكور أو منعه من الرجوع إىل دار الرعاية االجتماعية أو حرضه أو ساعده على ما ذكر وهو 

بة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مع عدم اإلخالل بأي عقو":  على ما يلي٢٥كما نصت املادة  ،"عاملٌ بذلك
بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة من عَرض حدثاً لالحنراف بأن أعده للقيام بعمل من األعمال املنصوص                 

 من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو مل تتحقق              ١ من املادة    ٢عليها يف البند    
  وتكون العقوبة مدة ال تزيد على ثالث سنوات وال تقل عن ستة أشهر وبغرامـة               . ف فعالً حالة التعرض لالحنرا  

 ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا استعمل اجلاين مع احلدث وسائل إكراه أو هتديـد أو                 ٣ ٠٠٠ال تزيد على    
".  مسلماً إليه مبقتضى القانونكان من أصوله أو املتولني تربيته أو رعايته أو كان ممن له سلطة عليه أو كان احلدث
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جيوز حملكمة األحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الوالية وكذلك حقوق كل             " منه على أنه     ٢٧ونصت املادة   
 إذا عرض الـويل     )ب( [...] )أ(: شخص ضم إليه احلدث حبكمٍ من جهة االختصاص وذلك يف احلاالت اآلتية           

 ".سوء املعاملة أو فساد السريةللخطر صحة احلدث أو سالمته أو أخالقه بسبب 

 عقوبة جرمية الزنا واجلرائم الواقعة على العرض إذا كان اجلاين ٢٠٠٤ لعام ١١شدد قانون العقوبات رقم   - ١٣٧
 عند من تقدم ذكرهم     من أصول اجملين عليه أو من املتولني تربيته أو رعايته أو ممن هلم سلطة عليه أو كان خادماً                 

 على من عرض أيضاًكما شدد العقوبة ). ٢٨٨- ٢٧٩املواد ( التربية املوكلة إليهم ملسؤولية ألن ذلك يعد إمهاال ال
 . مل يتجاوز السادسة عشرة إذا وقع هذا الفعل ممن هو مكلف حبفظه أو رعايتهللخطر طفالً

ـ      ٣٠٣ إىل   ٣٠٠ويف جمال احلماية من العنف البدين والنفسي نصت املواد من             - ١٣٨ ى  من القانون نفـسه عل
تشديد عقوبة القتل العمد، وعلى جترمي االعتداء على اآلخرين وإيذائهم سواء بأن أفضى هذا االعتداء إىل املوت أو 

 بإحلاق الضرر بنفسه أو     ه منه بأن عاقب كل من يهدد غري       ٣٢٥اإلصابة بعاهة مستدمية، وجرم التهديد يف املادة        
 أو عن طريق أفعال توحي  أو شفوياًاء كان التهديد كتابياًمسعته أو بنفس أو مسعة أو مال شخص يهمه أمره، وسو

بالعزم على االعتداء على النفس أو السمعة أو املال، قاصداً بذلك محل اجملين عليه على القيام بعمل أو االمتنـاع                    
 عنه، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز مخس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل، ويتجسد مدى حرص املشرع               

   منه بأن عاقب باحلبس مدة ال تتجاوز السنة وبالغرامة اليت           ٢٠٣على الطفل احلدث من الناحية النفسية يف املادة         
ال تزيد على مخسة آالف ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، وذكر سبع حاالت ومنها كل من نشر بإحدى طرق   

  .العالنية أمساء وصور املتهمني األحداث

 منه كل من اعتدى عمداً بالضرب أو ٣١٦ و٣١٥من العنف البدين حيث عاقب يف املادتني ومحى اجلنني   - ١٣٩
حنوه على امرأة حبلى مع علمه بذلك وأفضى االعتداء إىل إجهاضها أو بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية 

راباً مسكرا أو حرضـه   أو شإىل ذلك، كما عاقب القانون كل من يقدم إىل شخص مل يبلغ السادسة عشرة مخراً  
، وكذلك احلال على كل من حيرض شخصاً مل يبلغ السادسة عشرة أو ساعده بـأي                )٢٧١املادة  (على تعاطيه   

  ).٣٠٥املادة (وسيلة على االنتحار إذا مت االنتحار بناء على ذلك 

ة عقليـة حيـث     كفل قانون اإلجراءات اجلنائية محاية خاصة للمجين عليهم من الصغار واملصابني بعاه             - ١٤٠
أن يؤمر يف كل جرمية تقع على الصغري بتسليمه إىل شخص مؤمتن يتعهـد مبالحظتـه                " منه   ٢١٣أجازت املادة   

 حىت يفصل يف الدعوى، وإذا كان الشخص مصاب بعاهة عقلية واحملافظة عليه أو إىل جهة رعاية معترف هبا رمسياً
 ". تسليمه إىل شخص مؤمتن عليه حبسب األحوالن يصدر األمر بإيداعه مؤقتاً يف مأوى عالجي أوأجاز 

 اليت حتمي صحة احلدث فقد حظر هنائيـاً         ١٤٥- ٨٦كما تضمن قانون العمل القطري العديد من املواد           - ١٤١
قيام من مل يبلغ سن السادسة عشرة بأي عمل من األعمال، وقيد عمل من بلغ السادسة عشرة مبوافقة أبيه أو ويل 

 كما حظر ، وإذا كان تلميذاً وجب احلصول على موافقة وزير التربية والتعليم ،ارة العمل أمره وصدور إذن من إد    
عمله يف األعمال املضرة بصحته وسالمته وأخالقه، ووضع ضوابط جيب مراعاهتا و التقيد هبا عند عمله وهي توقيع 

   أو اإلجـازات، وعلـى      الكشف الطيب عليه، وال يكون عمله بعد غروب الشمس وشروقها، أو يف أيام الراحة             
 ساعة أسبوعياً، وأن تتخلل ساعات العمل فترة للراحة وتناول الطعام، وألـزم             ٣٦أال تزيد ساعات عمله على      
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صاحب العمل بفتح ملف خاص للحدث حتفظ فيه شهادة ميالده ولياقته الصحية والفحص الدوري الذي يوقـع        
 باسم احلدث وعمله وتاريخ تشغيله وسـاعات عملـه          عليه، على أن يقدم صاحب العمل إلدارة العمل بيانات        

وفترات راحته ويعلقها يف مكان العمل بشكل واضح، ووضع املشرع عقوبات حال خمالفة األحكام الـواردة يف                 
 .املواد سالفة الذكر

  :صدرت القرارات الوزارية اليت تعىن بصحة الطفل ومحايته مما قد يؤثر سلباً عليه مثل  - ١٤٢

م أعمـال تفتـيش     ـبشأن تنظي ،  ٢٠٠٥ لعام   ١٣م  ـة رق ـة املدني ـشؤون اخلدم قرار وزير     - 
  .العمل وإجراءاته

، بشأن األعمال اليت ال جيـوز تـشغيل         ٢٠٠٥ لعام   ١٥قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية رقم         - 
 . والنفسيةةاألحداث فيها واليت تشكل خطراً على صحتهم وسالمتهم البدني

، بشأن تنظيم الرعايـة الطبيـة للعمـال       ٢٠٠٥ لعام   ١٦املدنية رقم   قرار وزير شؤون اخلدمة       - 
  . مبا فيهم األحداث والنساء احلواملآتباملنش

   التنفيذيةالتدابري

تقوم املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة باستقبال مجيع حاالت األطفال اليت حتتـاج إىل مـساعدة،                  - ١٤٣
غ وتلقي الشكاوى من الضحايا واملتضررين من األطفال أو ذويهم أو           وتعتمد املؤسسة على خمتلف مصادر اإلبال     

معلميهم بطرق ووسائل خمتلفة، إما مباشرةً إىل املؤسسة أو من خالل املراكز الصحية أو املـدارس أو اجلهـات                   
ش الكرمي بدون ـان حقه يف العيـل ومساعدة الطفل لضم ـداث اخلط الساخن للتواص   ـاملختلفة، وقد مت استح   

  . اضطهادأي

  ٥اجلدول 
  ٢٠٠٦، و٢٠٠٥، و٢٠٠٤عدد احلاالت اليت استقبلتها املؤسسة للسنوات 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  نوع احلالة
  ١١  ٢٥  ١٧  احلالة الصحية
  ٧٦  ١٥١  ٤٧  احلالة القانونية
  ١١  ١٣٧  ٢٨  احلالة االقتصادية
  ٥٠  ٧٢  ٢٤  احلالة التعليمية
  ٤٢  ٧٤  ١٦  احلالة االجتماعية

  ١٩٠  ٤٥٩  ١٣٢  حالة) ٧٨١( للسنوات السابقة اجملموع الكلي
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  ٦اجلدول 

  عدد حاالت األطفال الذين تعرضوا للعنف خالل السنوات
  ٢٠٠٦، و٢٠٠٥، و٢٠٠٤

 عدد احلاالت العام

١٥  ٢٠٠٤  
٥٤  ٢٠٠٥  
١٩  ٢٠٠٦  

  ٨٨  اجملموع الكلي

 ترد إليها، مثل التحقق من حاالت كما تقوم املؤسسة القطرية بالعديد من اإلجراءات ملعاجلة احلاالت اليت  - ١٤٤
سوء املعاملة ومقاضاهتا بشكل يضمن عدم حتول الطفل الذي يتعرض لسوء املعاملة إىل ضـحية يف اإلجـراءات                  

 . وضمان حرمة شخصه،القانونية

نه مت تشكيل جلنة فنية لوضع دراسة متخصصة حول إنشاء املركز الشامل حلماية الطفل أجتدر اإلشارة إىل   - ١٤٥
، وقـد   )وزارة الداخلية والنيابة العامـة    (املرأة باقتراح من املؤسسة وبالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون مثل           و

وضعت اللجنة املختصة اإلطار العام هلذا املركز واختصاصاته واهليكل التنظيمي له وبانتظار إجناز ما يتعلق بقانون     
بالغات عن سوء معاملة األطفـال والقيـام بـاإلجراءات           إذ يهدف املركز إىل تلقي الشكاوى وال       ،عمل املركز 

القانونية من مقابالت وفحص طيب شرعي وحتقيق بأسلوب يتناسب وعمر الضحية والظروف النفسية اليت حتيط هبا 
وكذلك ضمن شروط حتمي كرامة وخصوصية احلاالت اليت ترد إىل املركز، كما تقدم للضحايا شروط محايـة                 

مبا يتناسب ودستور دولة قطر والقوانني املنفذة له والتزاماهتا باملواثيق واالتفاقيات الدولية،            كرامتهم وإنسانيتهم   
  .كذلك تقدمي الرعاية والعالج للضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

 واليت ستوفر احلماية والرعاية والتأهيل     "دار األمان القطرية  "وقد أجنزت املؤسسة دراسة شاملة حول إنشاء          - ١٤٦
 ويقوم التصور العام هلذه الدار على توفري برامج ونشاطات          ،والعالج لضحايا اإلساءة من األطفال عند تعرضهم هلا       

تأهيلية تأخذ بعني االعتبار حاجة األطفال املاسة إىل احلياة الطبيعية وإىل برامج عالجية تنطلق من إعادة إدماجهم يف                  
 باإلضافة إىل تدريب العاملني واملوظفني املـسئولني  ،رية واحتياجاهتم النفسية اجملتمع واألسرة ومبا يتالءم وفئاهتم العم     

عن إنفاذ القوانني والعاملني يف جمال الرعاية والقضاة واملهنيني الصحيني على حتديد حاالت سوء املعاملة واإلبـالغ                 
يف تقدمي خدمات الرعايـة       واملشاركة مع مؤسسات الدولة املختصة     عنها وإدارهتا حيث عملت املؤسسة وبالتعاون     

على نشر قيم ومفاهيم السلم واألمن االجتماعي وزيادة كفاءة العاملني باجلهات املختصة يف والصحة وإنفاذ القانون 
 ومبا ينسجم مع مبادئ الدستور      اإلنسانية،التعامل مع ضحايا العنف واإلساءة مبا يتناسب ومبادئ السرية والكرامة           

  .ودوليةفذة له وما التزمت به دولة قطر من مواثيق واتفاقيات عربية القطري والقوانني املن
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توفري نظام متكامل لتدريب وتأهيل العاملني ستراتيجية تدريبية شاملة ضمن رؤيتها يف اكما أجنزت املؤسسة   - ١٤٧
 األطفال والنساء يف يف جمال محاية الطفل واملرأة ليصبحوا على كفاءة عالية يف التعامل مع ضحايا اإلساءة والعنف من

 إىلبناء نظام تدرييب للوصول خبدمات احلماية الـشاملة         ستراتيجية رسالة واضحة عرب     القطر، وتضمنت هذه ا   دولة  
والنساء، وقد حددت املؤسسة اهلـدف العـام         اإلساءة والعنف من األطفال      اإلتقان لضحايا أعلى درجات التميز و   

 القانون واملؤسسات التابعـة للمجلـس       اذفبإن وطين ميثل اجلهات املختصة       إلطار ستراتيجية التدريبية بالتأسيس  الل
 من خالل إعداد وتأهيل املتخصصني من العاملني يف ،الصلة الدولة ذاتاألعلى لشؤون األسرة باإلضافة إىل وزارات 

التعرف (ة أهداف   ستراتيجية عد الواإلساءة، وتضمنت هذه ا   جماالت محاية الطفل واملرأة للتعامل مع حاالت العنف         
 مهارات املشاركني باكتشاف حاالت     وزيادة املرأة،على أمناط وأشكال العنف واإلساءة اليت يقع ضحيتها الطفل و         

إتقان مهارات تسجيل املقابالت باستخدام الفيديو والوسائل الفنية        خطورهتا، و اإلساءة والعنف وتشخيصها وتقييم     
مشاركة املختـصني يف     احلاالت اليت تتطلب    لبحث ؤمتراتاملنيات إدارة    التعرف على أساليب وتق    كذلك املساعدة،

التعامل مع حاالت واقعية من ضحايا العنف واإلساءة وتعميق الثقافة القانونيـة للمـشاركني بالـدورات              و حلها،
ف علـى   التعـر املـرأة، و  التعرف على دور املؤسسات املختصة يف جمال محاية الطفـل و          اجملال، و التدريبية يف هذا    

التشريعات واملواثيق واالتفاقيات الدولية اليت شكلت إطاراً مرجعياً للحد من مشكلة العنف واإلساءة الواقعة علـى                
 القانون ومؤسسات اجملتمع املدين يف تقدمي خدمات اذفإن دور املؤسسات املختصة يف والنساء، وأخرياً تفعيلاألطفال  

  .املؤسساتسلوب املشاركة الوطنية بني نوعية حلماية ضحايا العنف واإلساءة وبأ

لدعم آليات تلقي " ٢٠٠٧مارس /كما قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بعقد ورشة تدريبية خاصة يف آذار  - ١٤٨
الشكاوى حلاالت اإلساءة والعنف املوجهة ضد الطفل، وذلك بالتعاون مع املؤسسة الدولية خلط جنـدة األطفـال،    

كاوى اخلاصة حباالت العنف واإليذاء واإلمهال املوجه ضد األطفال، وتطويرها وضمان            الش يدعم آليات تلق  هبدف  
 باإلضافة إىل تدريب القـائمني      مشوليتها وتكاملها، والتنسيق الفعال بني األجهزة احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين         
باحثني على كيفية التعامـل مـع       على اخلط الساخن من متلقي االتصاالت واألخصائيني االجتماعيني والنفسيني وال         

الشكاوى املتلقاة وإحالتها وتوثيق البيانات الواردة بشأن األطفال املتضررين وإعداد تقارير حوهلا، وطرق التـدخل             
بالتنسيق مع األجهزة احلكوميـة وغـري احلكوميـة،         ) advocacy(والعالج وتوعيتهم بطرق تنظيم محالت التوعية       

 لضحايا العنف من األطفال وتعميق الفهم حول تصنيفات العنف الواردة يف االتفاقيـات              باستخدام األمثلة الواقعية  
الدولية املتعلقة بالطفل ودور وسائل اإلعالم يف جماالت التوعية والتثقيف حول ظاهرة العنف املوجه ضد األطفـال،   

  .ى الطفل أو اجملتمعوكذلك التوعية باآلثار السلبية املترتبة على اإلمهال وسوء املعاملة سواًء عل

   املراجعة الدورية إليداع الطفل- طاء

  ٢٥املادة 

ـ  اإلون اخلدمة املدنية واإلسـكان ب ؤ تقوم إدارة رعاية األحداث بوزارة ش    - ١٤٩  دور الرعايـة  ىشـراف عل
ـ      واألحداث   االجتماعية املخصصة إليواء ورعاية وتقومي وتأهيل      ضائي، متابعة تنفيذ التدابري اخلاصة باالختبار الق

 تأمني احتياجات األحداث نزالء دور الرعاية االجتماعية من اخلدمات  احلدث باإلضافة إىلوالواجبات اليت يلزم هبا
 تأهيل احلدث املنحرف وتكوين واالجتماعية، كما تعمل على إعادة والتعليمية والنفسية بدنيةالصحية وال والرعاية

العمل علي تزويد احلدث باملعارف واخلربات النظريـة         و تمعهارتباطه بأسرته وجم   و سليمة  أسس ىصيته عل صوخ
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 ،االالزمة لتالفيه تالتوصياجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتحديد أسباب احنراف األحداث واقتراح إ وواملهنية
ـ    العمل علي نشر التوعية الالزمة يف جمال رعاية وتربية األطفال وظاهرة احنراف           كذلك   ة األحداث وطرق الوقاي

 .املناسبةت وغريها من الوسائل ، واحملاضراوالعالج يف جماالهتا، من خالل املسامهة يف الندوات واملؤمترات

كما تقوم مؤسسة رعاية األيتام مبتابعة األطفال احملتضنني من قبل األسر البديلة، من خالل زيارات دورية   - ١٥٠
 مشاكل الطفل لضمان استمراره وتوافقه مع األسرة،        هلذه األسر هبدف توجيهها وإرشادها ومساعدهتا، يف عالج       

 . ومتابعة الطفل يف املدرسة والتعاون مع املختصني يف عالج أية صعوبات قد يتعرض هلا الطفل

   الصحة األساسية والرفاه-  سادساً
  ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣والفقرة  ،٦املادة 

  ٢٧ من املادة ٣- ١والفقرات 

   واخلدمات الصحية الصحة- ألف

، شهد قطاع الصحة    ٢٠٠١منذ مناقشة التقرير األويل لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف عام                - ١٥١
، اليت هتدف إىل ٢٠٠٥ لعام ١٣ ملموساً، فقد أنشئت اهليئة الوطنية للصحة بقرار أمريي رقم والرعاية الصحية تقدماً

لصحية يف الدولة، وتقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية على مستوى          توفري أقصى مستوى ممكن من الرعاية ا      
 وطنيـة   اسـتراتيجية حيظى بسمعة دولية وتقدير عاملي، وذلك يف إطـار السياسة العامة للدولة، ومن خالل وضع               

لتعليمـي،  مؤسسة محد الطبية، واملستشفى التخصصي ا     : وتشرف اهليئة على اجلهات التالية     .لتحقيق هذه األهداف  
واملنشآت الطبية اخلاصة كاملستشفيات اخلاصة والعيادات واملختربات الطبية والصيدليات وحمال ممارسة املهن الطبية             

 .املساعدة، واملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية وغريها من املرافق العالجية العامة اليت يتم إنشاؤها

اً بتنفيذ برنامج طموح لتحسني الصحة يف دولة قطر من أجل قيام جمتمع  تقوم اهليئة الوطنية للصحة حالي  - ١٥٢
، وتعىن  "الرعاية من أجل املستقبل   "وإن جوهر هذا الربنامج هو      . صحي منتج يتمتع باحليوية يف احلاضر واملستقبل      

تمع، وتضمن تـوفري    بتعزيز الصحة العامة وتشجيع أمناط احلياة الصحية وتوفري الرعاية األولية اليت تركز على اجمل             
أرقى وأعلى نظم الرعاية الصحية يف العامل عند احلاجة إليها وذلك يف مرافقها الصحية املتخصصة اليت لن تقتصر                  

 .على تقدمي الرعاية ذات املستوى العايل من اجلودة فقط بل ستكون رائدة يف البحث العلمي

نية مبا فيها اخلدمات املقدمة للطفل واألم، وذلك        كما تقدم األجهزة الصحية بدولة قطر خدمات صحية جما          - ١٥٣
 منها على ٣ من الئحة اإلعفاءات من رسوم العالج مبؤسسة محد الطبية حيث نصت املادة ٤ و٣طبقاً لنصي املادتني 

 والقوانني األخرى ذات العالقة، والقرارات الـصادرة مـن جملـس    ١٩٩٦ لعام ٧ بأحكام القانون رقم    عمالً"أنه  
قطريي اجلنسية، زوجات القطريني من غري القطريـات، أبنـاء          :  ال تطبق رسوم العالج على الفئات التالية       الوزراء،

القطريات من آباء غري قطريني، األبناء غري القطريني آلباء قطريني بالتجنس، حاملي تصاريح اإلقامة املؤقتة وفقاً لقرار 
 أو أفراد يقرر وزير الداخلية أهنم يف حكمهم، مواطنو دول    ، وتلحق هبم أية فئات    ١٩٨٤ لعام   ١وزير الداخلية رقم    

 -  بالغني وأحداث -  والسجناء جملس التعاون لدول اخلليج العربية سواًء أكانوا مقيمني أو زائرين، احملبوسني احتياطياً
 بعجز   حلكم قضائي، وتصدر هلم بطاقات صحية بدون رسوم، األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة املصابني             تنفيذاً
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كلي أو جزئي دائم يف أي من حواسهم أو قدراهتم اجلسمية أو النفسية أو العقلية إىل املدى الذي حيد من إمكانيتهم                  
 وفقـاً ، و ١٩٩٦ لعـام    ٧مبوجب أحكام القانون رقم     " على أنه    ٤كما نصت املادة    ". للتعلم أو التأهيل أو العمل    

 ال تطبق أية رسوم عالج على خدمات العالج اليت          ٢٠٠٢عام   ل ١٤لصالحيات جملس اإلدارة مبوجب القانون رقم       
عالج حاالت الطوارئ واحلوادث ويشمل ذلك احلاالت اليت تستدعي إدخـال           : تقدمها املؤسسة يف احلاالت التالية    

املريض من الطوارئ إىل املستشفى، اخلدمات الوقائية يف جمال األمومة والطفولة، وتشمل خدمات فحوصات احلمل               
 املواليد، والعالجات واللقاحات املصاحبة ملا تقدم، واخلدمات الوقائية يف جمال الصحة املدرسـية للطلبـة                وفحص

وتشمل خدمات األسنان والسمع والنظر والصحة العامة واألمراض النفسية وأمراض السمنة وفقر الـدم وأمـراض       
ق الرعاية الصحية األولية ومستشفيات املؤسسة، الطفولة الشائعة، ويشمل ذلك خدمات الوقاية والعالج الوقائي مبراف

وتشخيص وعالج األمراض املعدية واللقاحات اخلاصة هبا، والعالج املطلوب ملوظفي احلكومة واألجهزة احلكوميـة              
األخرى من غري القطريني، وخلدم املنازل الذين يعملون مع قطريني، بسبب إصابات العمل واألمراض املهنية، ويشمل 

 بسبب ما تقدم، والفحوصات والتحاليل الـيت تطلبـها   ج التجميلي واألطراف الصناعية إذا كان مطلوباً      ذلك العال 
اجلهات احلكومية ألغراضها الرمسية، ما مل تقم املؤسسة بإرسال تلك الفحوص والتحاليل إلجرائها يف اخلارج، ويف                

 مصروفات، والعالج والتنومي بالنسبة للمواليد الذين هذه احلالة جيوز مطالبة اجلهات املذكورة مبا تكبدته املؤسسة من
يتم إبقائهم يف املستشفى عقب الوالدة مباشرة بعد تسريح أمهاهتم بغرض املراقبة والعـالج، وعـالج األمـراض                  

 بسبب خطأ طيب أو خالف ذلـك        واالضطرابات النفسية والعقلية واإلدمان بكافة أنواعه، وإذا كان العالج مطلوباً         
اعفات ناجتة عن عالج تلقاه املريض باملؤسسة، واملرضى املتربعني باألعضاء فيما يتعلق بأية خدمات عالج بسبب مض

أو تشخيص مطلوبة بسبب ذي عالقة بالتربع باألعضاء، واملرضى املنقولة هلم أعضاء فيما يتعلق باخلدمات الالحقة                
در من اجلهة املضيفة بالدولة، والعيب املنتخبات       لزراعة األعضاء، والضيوف الرمسيني لدولة قطر مبوجب خطاب صا        

الوطنية حسبما حتدده جلنة رعاية املنتخبات التابعة للجنة األوملبية األهلية القطرية، والطالب غري القطريني احلاصلني               
على منح دراسية من دولة قطر للدراسة باملدارس واجلامعات القطرية، وذلك طوال مدة الدراسة، وتـصدر هلـم                  

اقات صحية بدون رسوم، واحلاالت املطلوب معاجلتها يف املؤسسة ألسباب تعليمية أو تدريبية حسبما يقرره مدير بط
 ".التعليم والتدريب الطيب

ويف جمال وضع وتنفيذ السياسات الصحية املعنية مبكافحة األمراض من خالل برامج التطعيم، فقد أولت                 - ١٥٤
اً بلقاحات األطفال العتبارها من أهم السبل حلماية أطفالنا من الكـثري مـن               كبري اهليئة الوطنية للصحة اهتماماً   

 عام مواجهة التحدي العاملي للحد من انتشار مرض شلل األطفال ونظراً لظهور             ٢٠٠٥األمراض وقد كان عام     
 اهليئـة   إال أن)على الرغم من خلو دولة قطر من شلل األطفـال (حاالت لشلل األطفال يف بعض الدول اجملاورة  

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الوطنية للصحة قامت حبمالت تطعيم ضد شلل األطفال واملكورات الرئوية امتدت خالل عامي              
من الفئة العمرية ما دون اخلمس سنوات من خالل تشكيل          ) قطريني وغري قطريني  (ومشلت كل أطفال دولة قطر      

كمـا  .  األولية املنتشرة يف مجيع أحناء الدولة  فرق طبية جوالة لرياض األطفال بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية         
 بإدخال اللقاح اخلماسي ضمن اللقاحات األساسية لألطفال والذي حيتوي ٢٠٠٥قامت اهليئة الوطنية للصحة عام 

ويف القريب . واهليموفلس إنفلونزا "ب"على اللقاحات ضد الدفتريا والتيتانوس والشاهوق والتهاب الكبد الوبائي 
سهاالت عند األطفال وسيكون هذا إلواملسبب ل) Rota virus(التهاب العجيليات  سيتم إدخال اللقاح الواقي من
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الربنامج على شكل محلة وطنية للتطعيمات، إذ متت دراسة على حاالت اإلسهال لدى األطفال يف الدولة وقد نتج 
  .من احلاالت كان سببها التهاب العجيلياتائة يف امل ١٧- ١٦عنها أن حوايل 

  ٧اجلدول 
   ٢٠٠٥ -  ١٩٩٧خالل الفترة ) اللقاحات(نسبة تغطية التطعيمات 

   Coverage %نسبة التغطية   
 Type of Immunization ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  نوع التطعيم

 T.B (B.C.G.) at Birth  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٩  ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  ٩٩  )جي.سي.يب(درن 

قطرات شلل األطفال   
  )جرعة ثالثة(

٩٨ ٩٥ ٩٣ ٩٦ ٩٣ ٩١ ٩٢  ٩٤  ٩٢ O.P.V.3 

 D.P.T 3 + hib ٩٧ ٩٦ ٩٢ ٩٦ ٩٣ ٨٠ ٩٢ ٩٤  ٩٢ ) جرعة ثالثة- ثالثي 

التهاب الكبد الفريوسي   
  )جرعة ثالثة) (ب(

٩٧  ٩٧  ٩٣  ٩٨  ٩٣  ٨٩  ٩٢ ٩٢  ٩٠  Hepatitis B Vaccine 3 

انفلـونزا   يسهيموفل
  )جرعة ثالثة(

٩٧  ٩٦  ٩٢  ٩٦ ٩٢,٤  ٨٠  ٩٢  ٩٤  ٩٢  Haemophillus Influenza 

(3rd dose) 

ــصبة  ــصبة واحل احل
األملانيــة والنكــاف 

  )جرعة ثالثة(

١٠٠  ٩٩  ٩٣  ١٠٠  ٩٢  ٩١  ٨٧  ٨٩  ٨٧  Measles / M.M.R 1 

 Varicella (Dose 1)   ٩٨ ٩٠  ٩٥ (Started on 2002) ٢٠٠٢ يف أبد  اجلديري

  .اهليئة الوطنية للصحة) ٢٠٠٥(التقرير الصحي السنوي : راملصد

 يف  ٩٧ يبلغ أدناها    ٢٠٠٥- ١٩٩٧من اجلدول السابق يتضح النمو املضطرد للتطعيمات خالل السنوات            - ١٥٥
 .٢٠٠٥ يف بعضها لسنة  يف املائة١٠٠خرى نسبة أ وحتقق املائة

  ملحوظاً ية الصحية األولية، فقد أولت دولة قطر اهتماماً       ويف جمال وضع وتنفيذ السياسات الوطنية لتطوير الرعا         -١٥٦
افتتاح العديـد   : يف السنوات األخرية لتطوير خدمات الرعاية الصحية األولية مبا فيها املستشفيات تلخص يف النقاط التالية              

ضل اخلدمات الطبية   من مراكز طوارئ األطفال ومراكز طوارئ احلوادث يف أحناء متفرقة من الدولة اهلدف منها تقدمي أف               
 للمعايري الصحية العامليـة،   ساعة وجمهزة بأحدث املعدات الطبية طبقاً     ٢٤ لاجملانية وبدون أي عناء وهي تعمل على مدار ا        

ألفضل  وفقاًكما مت إنشاء قسم حتسني اجلودة مبؤسسة محد الطبية والذي يهتم باالرتقاء مبستوى اخلدمات الطبية املقدمة                 
 احلصول على االعتراف الدويل يف اخلدمات الصحية املقدمة يف          ٢٠٠٦ العاملية وقد استطاعت دولة قطر عام        املعايري الطبية 

املستشفيات الرئيسية يف الدولة وهي مستشفى محد العام ومستشفى النساء والوالدة ومستشفى الرميلة ومستشفى األمـل         
 لوضع مؤشرات لقياس جودة اخلـدمات وفقـاً ملعـايري           كما مت إنشاء قسم مبؤسسة محد الطبية      . (JCI)لعالج السرطان   

اخلدمات الصحية العاملية ومراقبة مدى االلتزام بتطبيق هذه املؤشرات كخطوة أوىل للمتابعة واإلشراف، كما مت تـشكيل                 
جلنة البحث العلمي مبؤسسة محد الطبية للعمل على تطوير برامـج الدراسـات والبحـوث الصحيـة بالتعـاون مـع                 

كما مت إنشاء برنامج املسح الشامل لكـل  . (National research body in QATAR FOUNDATION) -ة قطرمؤسس
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حديثي الوالدة يف وحدة حديثي الوالدة واخلدج مبؤسسة محد الطبية بالتعاون مع مستشفى األطفال جبامعة هايدل 
 والدهتم يف مستـشفى النـساء       تمتمن   سواء   )قطريني وغري قطريني  (بريج بأملانيا ويشمل كل مواليد دولة قطر        

والوالدة أو يف املستشفيات اخلاصة ويهدف هذا الربنامج اىل الكشف املبكر عن أمراض الغدد وأمـراض سـوء                  
 ٣٥ حالة قصور درق و١٢االستقالب باإلضافة إىل أمراض السمع واإلبصار لدى حديثي الوالدة وقد مت تشخيص 

مت حتويل مجيع هذه احلاالت وبشكل مبكر إىل العيادات التخصـصية لتلقـي           حالة سوء التمثيل اإلستقاليب، وقد      
وهـي  ( بتوفري العالجات اخلاصة وبدائل احلليب اخلاصة هبذه احلاالت          أيضاًالعالج املناسب، ويقوم هذا الربنامج      

  .وبشكل جماين) باهضة الثمن

للصحة ومؤسسة محد الطبية املبادرة الدوليـة       ويف جمال تشجيع الرضاعة الطبيعية، فقد تبنت اهليئة الوطنية            - ١٥٧
لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيقها حتت مسمى املبادرة الصديقة لألطفال وتشمل تنظيم عدد من اجللسات التثقيفية              
عن الرضاعة الطبيعية والتعريف باألسس السليمة لتغذية الطفل، وكيفية التغلب على املشاكل أثناء اإلرضاع، ووضع    

ملولود بالقرب من األم خالل الساعات األوىل للوالدة لتشجيعها على الرضاعة الطبيعية، ومساعدة األمهات              الطفل ا 
وعليه مت تبين سياسة الرضاعة الطبيعية يف مجيع مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية            . على اإلرضاع الطبيعي للطفل   

ة الرضاعة الطبيعية، وتدريب مجيع املوظفني اإلداريـني        تباع سياس امن خالل إلزام مجيع العاملني يف اجملال الصحي ب        
والعاملني يف اجملال الصحي على املهارات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة، ويقوم قسم الرضاعة الطبيعية التابع للهيئـة                 

، ٢٠٠٣م   ساعة منذ عـا    ٤٠الوطنية للصحة بتقدمي دورات تدريبية للممرضات واألطباء يف جمال الرضاعة الطبيعية ملدة             
  . مع طبيبني) أخصائية تغذية وقابلتني وممرضة(ني صحيني فويضم فريق التدريب أربعة ُمثق

ولقد تضمنت سياسة الرضاعة الطبيعية املطبقة يف املستشفيات واملراكز الصحية على إلزامية أن تشمل فحوصات                 -١٥٨
فية اإلرضاع وتزويد مجيع السيدات احلوامـل       احلوامل وفحوصات ما بعد الوالدة على فحص الثدي وتعليم األمهات كي          

واألمهات املرضعات وأفراد أسرهن بشرح واف بفوائد الرضاعة الطبيعية مع تشجيع األمهات على ممارسـة الرضـاعة                 
الطبيعية املطلقة خالل األشهر الستة األوىل من العمر واالستمرار يف رضاعة أطفاهلن من أثدائهن حىت بعد إدخال األغذية                  

ميلية هلم وذلك حىت متام العامني من العمر، والبدء يف إرضاع املواليد من أثداء أمهاهتم يف خالل الساعة األوىل مـن                     التك
الوالدة، ما مل تسمح حالة املولود بذلك، وعدم إعطاء الطفل حديث الوالدة أية أطعمة أو مشروبات أو حليب صـناعي                    

حسب تعليمات الطبيب، واإلبقاء على األم والطفل بغرفة واحدة على خالف حليب األم، ما مل تكن هناك ضرورة طبية و
، وتشجيع األمهات على إرضاع أطفاهلن عند الطلب، وعدم الـسماح بـالترويج داخـل               ) ساعة يومياً  ٢٤(مدار اليوم   

ات سـواء   املستشفى ملواد وأدوات الرضاعة الصناعية مثل احلليب الصناعي، وزجاجات الرضاعة، واملصاصات، أو اللهاي            
من خالل امللصقات أو العينات اجملانية أو ما شابه ذلك، وعدم إعطائها لألمهات أو أفراد العائلة، وتشكيل مجاعات لدعم                 

  .وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومساندة األمهات على االستمرار يف ممارسة الرضاعة الطبيعية

  كـبرياً  د الوالدة، فقد أولت دولة قطـر اهتمامـاً        أما يف جمال الرعاية الصحية املقدمة لألمهات قبل وبع          - ١٥٩
حيث  ٢٠٠٦وحىت عام    ١٩٩٦باألمهات احلوامل أثناء احلمل وبعد الوالدة ففي السنوات العشر األخرية منذ عام             

 يف  ١٠٠أظهرت اإلحصائيات أن النسبة املئوية للحوامل الاليت أشرفت عليهن عامالت مدربات أثناء احلمل هـي                
، كما أن النسبة املئوية للرضع       يف املائة  ١٠٠ املئوية للوالدات اليت أشرفت عليها عامالت مدربات هي           والنسبة املائة

 : كما هو مبني باجلدول التايلأيضاً يف املائة ١٠٠الذين أشرف عليهم عاملون مدربون بلغت 
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  ٨اجلدول 
  نسبة احلوامل والوالدات والرضع اليت أشرف عليهن مدربات 

 Coverage %بة التغطية نس

 Type of Immunization ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  نوع التطعيم

 T.B (B.C.G.) at Birth  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٩  ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  ٩٩  )جي.سي.يب(درن 

قطرات شلل األطفال   
  )جرعة ثالثة(

٩٨ ٩٥ ٩٣ ٩٦ ٩٣ ٩١ ٩٢  ٩٤  ٩٢ O.P.V.3 

 D.P.T 3 + hib ٩٧ ٩٦ ٩٢ ٩٦ ٩٣ ٨٠ ٩٢ ٩٤  ٩٢  ) جرعة ثالثة-ثالثي 

التــهاب الكبــد  
) ب(الفريوســـي  

  )جرعة ثالثة(

٩٧  ٩٧  ٩٣  ٩٨  ٩٣  ٨٩  ٩٢ ٩٢  ٩٠  Hepatitis B Vaccine 3 

انفلـونزا   هيموفليس
  )جرعة ثالثة(

٩٧  ٩٦  ٩٢  ٩٦  ٩٢,٤  ٨٠  ٩٢  ٩٤  ٩٢  Haemophillus 

Influenza (3rd dose) 

ــصبة  ــصبة واحل احل
ــة والنكــاف  األملاني

  )رعة ثالثةج(

١٠٠  ٩٩  ٩٣  ١٠٠  ٩٢  ٩١  ٨٧  ٨٩  ٨٧  Measles / M.M.R 1 

 Varicella (Dose 1)   ٩٨ ٩٠  ٩٥ (Started on 2002) ٢٠٠٢ يف أبد  اجلديري

  .اهليئة الوطنية للصحة) ٢٠٠٥(التقرير الصحي السنوي : املصدر

ويل املتعلق بتنفيـذ اتفاقيـة       أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية حول تقرير دولة قطر األ             - ١٦٠
ويف جمال صحة املراهقني وتوفري خدمات الصحة       ". عدم توفر معلومات كافية عن صحة املراهقني      "حقوق الطفل   

املدرسية، فيتم اإلشراف صحياً على طالب املدارس يف دولة قطر من قبل العيادات التخصصية يف الصحة املدرسية 
  . طفال٢٥ً ٣٢٣ذين مت الكشف عليهم  بلغ عدد األطفال ال٢٠٠٦ففي عام 

 العقلية والنفسية شيوعاً لدى األطفال وعدد هؤالء األطفال والذين األمراضويبني اجلدولني التاليني أكثر     - ١٦١
مت فحصهم وعالجهم يف العيادة النفسية والسلوكية يف الصحة املدرسية، ومن املقرر استحداث قسم خاص لصحة 

مبا يف ذلك الصحة النفسية لدى األطفال مجيعاً        ) حتت اإلنشاء (هبم يف مستشفى األطفال     املراهقني وأقسام خاصة    
  .وباألخص املراهقني

ويف جمال تدين اخلصوبة بني املراهقني، أظهرت إحصائيات مستشفى الوالدة تدين مستوى اخلصوبة بـني                 - ١٦٢
من أصل اجملموع الكلي للوالدات      ٣٤١،  ٢٠٠٥سنة حيث بلغ عدد حاالت الوالدة عام        ) ١٩- ١٥(املراهقات  

  .  يف املائة٢,٥ والدة أي ما نسبته ١٣ ٤٠١والبالغ 
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  ٩اجلدول 
  عدد زيارات األطفال للعيادات التخصصية يف الصحة املدرسية

Number of Students Visiting School Health Specialized Clinics  
Between Jan/2006-Dec/2006  

S.N. Clinic  No. Of Visits 
1 E.N.T. 3 679 
2 Ophthalmology 4 439 
3 Dermatology 427 
4 General Pediatric 997 
5 Psychiatry Clinic 590 
6 Clinical psychologist 700 
7 Psychologist 172  
8 Social worker 190 
9 *Dental (start 15/09/2005 to 20/06/2006) 14 129 

10 Total 25 323 

  .العيادات التخصصية للصحة املدرسية) ٢٠٠٦( التقرير السنوي :املصدر

قامت اهليئة الوطنية للصحة بتطوير برنامج متكامل ملكافحة الدرن الرئوي يف دولة قطر وإدخال برنامج                 - ١٦٣
لفحص مجيع احلاالت اليت تعرضت أو اشتبه بتعرضها حلاالت السل الرئوي، وإخضاع مجيع األطفال للفحـص                

قوم قسم مكافحة األمراض املعديـة      يلشامل والتأكد من خلوهم من الدرن الرئوي قبل دخول املدرسة، و          الطيب ا 
بتنظيم حماضرات دورية بواقع ثالثة مرات أسبوعياً لتوعية الكادر الطيب بالرعاية الصحية األولية بأعراض وطرق               

الرئوي واألمراض املعدية األخرى، كما التشخيص والعالج والوقاية من السل الرئوي من خالل منسق ملرض السل 
ويقوم بتوزيع نشرات مطبوعة اهلدف منها تعريف وتوعية املراجعني مبرض السل الرئوي وأعراضه وطرق الوقاية               

العربية (منه باإلضافة إىل التعريف بالوسائل اليت جيب اختاذها يف حال االشتباه بالتعرض للمصابني باملرض باللغات 
، ويقوم قسم مكافحة األمراض املعدية بتقدمي خدمة الرقابة املرتلية حلاالت الـسل الرئـوي          )هلنديةليزية وا كواإلن

  .(DOT)خذ األدوية واإلشراف عليها بشكل منتظم أالكامن أو النشط للتأكد من 

ـ                - ١٦٤ و ويقوم قسم القومسيون الطيب التابع للهيئة الوطنية للصحة بإجراء الفحوصات الالزمة للتأكد من خل
مجيع احلاالت من السل الرئوي قبل السماح هلم باإلقامة وإخضاع مجيع األشخاص العـاملني بتقـدمي األغذيـة               

  . للفحص الدوري كل ستة أشهر للتأكد من خلوهم من الدرن واألمراض املعدية األخرى

ر وقد أظهـرت    كما يقوم قسم األمراض املعدية بعالج ومتابعة مجيع حاالت الدرن الرئوي يف دولة قط               - ١٦٥
 ١١ تدين حاالت اإلصابة بالدرن الرئوي لدى األطفال دون الرابعة عشرة من العمر، إذ بلغ عددها       ٢٠٠٦إحصائيات  

  . يف املائة٣,٢٤ حالة أي ما نسبته ٣٣٩حالة من اجملموع الكلي والبالغ 
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  ١٠اجلدول 

  عاماً وعدد األطفال) ١٢- ٤ ( العقلية والنفسية لدى األطفالاألمراض
Psychometry & Behavior Therapy Clinic  - Diagnostic statistics, Jan.-Dec., 2006  

Psychological disorders in Age group: 4-12 years  
Q N- Q 

No. Diagnosis 
M F M F Total 

1 Poor school performance 69 51 46 27 193 
2 ADHD 46 28 57 20 151 
3  Speech disorders 37 25 35 20 117 
4 Mild mental Retardation 14 12 8 7 41 
5 Moderate mental retardation 9 1 2 3 15 
6 Nocturnal enuresis 13 4 10 3 30 
7 Behavioral disorders 2 4 1 1 8 
8 Sexual deviations 3 - - - 3 
9 Elective mutism - 1 - - 1 

10 Separation Anxiety - 1 -  - 1 
Total  193 127 159 81 560 

 .العيادات التخصصية للصحة املدرسية) ٢٠٠٦(التقرير السنوي : املصدر      

  ١١اجلدول 
 عاماً وعدد األطفال) ١٧- ١٣( العقلية والنفسية لدى األطفال األمراض

Psychometry & Behavior Therapy Clinic  - Diagnostic statistics, Jan.-Dec., 2006  
Age group: 13-17 years 

Q N- Q 
No. Diagnosis 

M F M F 
Total 

1 Poor school performance 15 9 6 3 33 
2 Nocturnal Enuresis 1 1 2 4 8 
3 Speech disorders 5 2  - - 7 
4 Mild Mental Retardation 2 3 - 1 6 
5 Moderate mental retardation 3 - - - 3 
6 ADHD 3 1 - 1 5 
7 Sexual deviations 2 - - - 2 
8 Obsessive compulsive disorder - - - 1 1 

 Total  31 16 8 10 65 

 .لصحة املدرسيةاالعيادات التخصصية ب) ٢٠٠٦(التقرير السنوي : املصدر    
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  ١٢ اجلدول
  الوالدات احلية

Total Live Births 
    Weight at birth per gms الوزن عند الوالدة باجلرام

  
الفئة 

العمرية 
  لألم

  
  
 ٥٠٠أقل من 

Less than 500 

  
  
٥٠٠-
٩٩٩  

  
  
١٠٠٠-
١٤٩٩  

  
  
١٥٠٠-
١٩٩٩ 

  
  
٢٠٠٠-
٢٤٩٩  

جمموع األقل 
  ٢ ٥٠٠من 

Total of less 

than 2500 

 ٢ ٥٠٠ل جمموع ا
  وأكثر

Total of 2500 and 

more 

  
  
  اجملموع
Total 

  
  
  

Mother 

Age group 

 ١٩- ١٥  ٣٤١  ٣١١  ٣٠  ٢٣  ٤  ٣  صفر  صفر ١٩- ١٥
٢٤- ٢٠  ٢٥٩٠  ٢٣٧٢  ٢١٨  ١٥٠  ٣٨  ٢١  ٧  ٢ ٢٤- ٢٠  
٢٩- ٢٥  ٤٢٠٢  ٣٨٨٨  ٣١٤  ٢١٩  ٥٢  ٢٦  ١١  ٦ ٢٩- ٢٥  
٣٤- ٣٠  ٣٥٣٦  ٣٢٥٨  ٢٧٨  ١٩١  ٥٩  ٢٥  ٢  ١ ٣٤- ٣٠  
٣٩- ٣٥  ٢٠١٢  ١٨٤٧  ١٦٥  ١١١  ٢٩  ٢٠  ٤  ١ ٣٩- ٣٥  
  ٤٩- ٤٠  ٦١١  ٥٦٧  ٤٤  ٣٩  ٣  ١  ١  صفر ٤٤- ٤٠
  ٤٥+   ١٠٩  ١٠٣  ٦  ٥  صفر  صفر  ١  صفر  ٤٥+

 Total  ١٣ ٤٠١  ١٢ ٣٤٦  ١٠٥٥  ٧٣٨  ١٨٥  ٩٦  ٢٦  ١٠  اجملموع

  .اهليئة الوطنية للصحة) ٢٠٠٥(التقرير السنوي : املصدر
كما يقوم القسم مبتابعة حاالت نقص املناعة املكتسبة لدى األطفال مع العلم بأنه توجد حالتني فقط لدى   - ١٦٦

ة لدى األطفال يقوم مبتابعة هذه احلاالت بشكل بأن قسم األمراض املعدياإلشارة األطفال وهم غري قطريني وجتدر 
  .(AIDS)منتظم ويضم هذا القسم استشاري أمراض معدية متخصص يف مرض نقص املناعة املكتسب 

  ١٣اجلدول 
  ٢٠٠٦عدد حاالت الدرن الرئوي يف دولة قطر عام 

AGE QAT OGCC EGY IND PAK BANG IRANI SOM SUD YEM 
OTHER 

ARAB 
PHIL NEPAL 

OTHER 

ASIANS 

OTHER 

NATIONS 
TOTAL 

0-1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1

2-4 3 - - - - - - - - - 1 - - - - 4 

5-9 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

10-14 2 - - 1 - - 2 - - - - - - - - 5 

15-19 1 - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 4 

20-24 6 1 1 7 2 1 3 1 - 1 - 1 38 1 7 70 

25-34 2 - 3 32 2 5 - 3 - 1 - 12 44 4 15 123 

35-44 6 - 1 19 2 6 - - - 1 1 8 12 4 10 70

45-54 3 - - 21 2 7 1 - 1 - 1 4 - - - 40 

55-64 2 - - 3 3 1 1 - - 1 1 - 1 - - 14 

>65 yrs 5 - - - 1 - 1 - - - - - - - - 7 

Total 31 2 5 83 12 20 9 4 1 5 5 25 95 9 33 339 

  . مؤسسة محد الطبية-  قسم األمراض املعدية لدى األطفال: املصدر 
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ويف جمال صحة األطفال نظم اجمللس األعلى لشؤون األسرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واهليئـة                  - ١٦٧
ـ  "مكافحة السمنة لدى األطفال يف املدارس "الوطنية للصحة العامة محلة وطنية بعنوان        ة اجملتمـع  هتدف إىل توعي

بكافة شرائحه مع التركيز على األطفال يف املدارس بأمهية االبتعاد عن املمارسات احلياتية غري الصحية اليت تؤدي                 
هبدف الوصول  "إجراء حماضرات تثقيفية لألطفال يف املدارس" مبنهجية ٢٠٠٣إىل السمنة، وانطلقت احلملة يف عام 

رب كما أعدت برامج تثقيفية مشلت فيما مشلته األطفـال واملمرضـني            إىل الفئة املستهدفة واالختالط هبم عن ق      
واألخصائيني االجتماعيني وأولياء األمور يف املدارس احلكومية واألهلية واملراكز الصحية لتثقيف أكرب عدد ممكن              
 من شرائح اجملتمع عن طريق إقامة أنشطة وحماضرات عن السمنة وأخطارها كما مت عمل أنشطة على مـستوى                 

اجملتمع وذلك عن طريق تنظيم مسرية على الكورنيش مبشاركة جهات خمتلفة من الدولة بلغ عدد املشاركني فيها                 
كرب أ من طلبة املدارس باإلضافة إىل تنظيم أنشطة ومسابقات يف اجملمعات التجارية وذلك إلشراك               ١ ٦٠٠تقريباً  

  .عدد ممكن من األطفال يف احلملة

   األطفال املعوقون- باء

  ٢٣املادة 

أشادت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل بإنشاء اللجنة الوطنية لألشـخاص                -١٦٨
كما حتيط علماً جبهود الدولة الطـرف  . ذوي االحتياجات اخلاصة، وبصياغة قانون األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة        

كما وقد أوصت اللجنة بإدخال تعديالت على السياسات واملمارسات املعمول هبا . الرامية إىل التوعية واإلدماج يف اجملتمع    
املتعلقة باألطفال املعوقني، مبا يف ذلك مشروع التشريع الذي يراعي على النحو الواجب القواعد املوحدة بـشأن حتقيـق                   

ا يف يوم مناقـشتها العامـة حـول         وتوصيات اللجنة اليت اعتمدهت   ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (تكافؤ الفرص للمعوقني    
، واملضي يف إشراك األطفال املعوقني وأسـرهم يف وضـع الدراسـات االستقـصائية               CRC/C/69)" (األطفال املعوقني "

واستعراضات السياسات العامة، وبذل املزيد من اجلهود إلتاحة املوارد املهنية واملالية الضرورية، وبذل املزيد من اجلهـود                 
 نطاق برامج إعادة التأهيل القائمة على اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك جمموعات الدعم املكونة من اآلبـاء،                  لتعزيز وتوسيع 

  .وكذلك تعليم األطفال املعوقني

يف إطار تنفيذ هذه التوصيات، بادر اجمللس األعلى لشؤون األسرة بتقييم نوعيـة اخلـدمات املقدمـة لـذوي                     -١٦٩
 إجراء دراسة وصفية حتليلية لواقع اخلدمات اليت تقدمها املؤسـسات احلكوميـة وغـري               االحتياجات اخلاصة، من خالل   

  ).مرفق الدراسة( ٢٠٠٥مايو /احلكومية املعنية بذوي االحتياجات اخلاصة، واليت صدرت نتائجها يف أيار

تعداد العام للسكان    ال حسبواقع ذوي االحتياجات اخلاصة يف دولة قطر        وتشري النتائج اإلحصائية للدراسة إىل        -١٧٠
 إمجايل  مننسمة؛ أي أن نسبتهم  ٢ ٣٩٩ ني يبلغ ي؛ إىل أن عدد ذوي االحتياجات اخلاصة من السكان القطر         ٢٠٠٤للعام  

، وكان ميثـل    ١٩٩٧ حسب التعداد العام للسكان لعام       ١ ٤٧٩  باأللف، يف حني كان عددهم     ١٢,٩السكان القطريني   
 االحتياجات اخلاصة حسب النـوع      ذويتوزيع  أدناه   ١شكل رقم   اليوضح  و.  باأللف من إمجايل السكان القطريني     ٩,٩

  .٢٠٠٤وفقاً للتعداد العام للسكان لدولة قطر 
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  ١ شكلال

   االحتياجات اخلاصة حسب النوعذويتوزيع 

، ونـسبة    يف املائة  ٥٨ أن نسبة الذكور من ذوي االحتياجات اخلاصة كانت          ١رقم  شكل  اليتضح من   و  - ١٧١
وتعود أسباب ارتفاع    .القطري اجملتمع   يف، وهذا يشري إىل ارتفاع معدل اإلعاقة بني الذكور           يف املائة  ٤٢اإلناث  

 نسبة ذوي االحتياجات اخلاصة بني الذكور إىل تعرض الرجال إلصابات العمل واحلوادث اليت تؤدي إىل اإلعاقة               
 عن حاالت اإلعاقة لدى اإلنـاث ألسـباب     عن اإلفصاح   إضافة إىل التردد أحياناً    ، أكثر من اإلناث   عند الرجال 

 االحتياجات اخلاصة حسب نوع اإلعاقة ونوع الفـرد         ذوي توزيع   ١٤جدول رقم   يوضح   و .اجتماعية أو ثقافية  
  .٢٠٠٤وفقاً للتعداد العام للسكان لدولة قطر 

  ١٤ اجلدول
   االحتياجات اخلاصة حسب نوع اإلعاقة ونوع الفردذويتوزيع 

    العدد الكلي  ناثإ  ذكور
  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد اإلعاقة نوع

  ٩,٩ ٢٣٨  ١٠,٨ ١٠٩  ٩,٣ ١٢٩ كفيف
  ٤,٤ ١٠٥  ٤,٣ ٤٣  ٤,٧ ٦٢ أصم

  ٦,٣ ١٥٢  ٧,٦ ٧٧  ٥,٤ ٧٥ أصم وأبكم
  ٤,٤ ١٠٥  ٣,٨ ٣٨  ٤,٨ ٦٧ حد األعضاءأفقد 

  ١٩,٩ ٤٧٧  ١٩,٥ ١٩٧  ٢٠,١ ٢٨٠ متخلف عقلياً
  ٢١,٢ ٥٠٨  ٢١,٤ ٢١٦  ٢١,٠ ٢٩٢ شلولم

  ٢٨,١ ٦٧٤  ٢٧,١ ٢٧٣  ٢٨,٨ ٤٠١ أخرى
  ٥,٨ ١٤٠  ٥,٥ ٥٥  ٦,١  ٨٥ إعاقة متعددة
  ١٠٠,٠ ٢ ٣٩٩  ١٠٠,٠ ١ ٠٠٨  ١٠٠,٠ ١ ٣٩١ اجملموع

 اإلناث
% ٤٢

 الذكور
% ٥٨ 
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 أصم
 وأبكمأصم

 األعضاء أحدفاقد

 كفيف

  منأكثر
 إعاقة

%6 

 أخرى

 مشلول

 عقلياً متخلف

%10 
%4 

%6 

%4 

%20 

%21 

%29 

 ١٩,٩، وتليها اإلعاقة العقلية ومتثل  يف املائة٢١,٢متثل ) الشلل( أن اإلعاقة احلركية ١٤رقم ول اليوضح   - ١٧٢
شكل الويوضح  .  لديهم أكثر من إعاقة    ٥,٨ صم وبكم، و   ٦,٣هم إعاقة بصرية، و    لدي  يف املائة  ٩,٩ وأن   يف املائة 

  . االحتياجات اخلاصة مقربة ألقرب وحدةذويالنسب املئوية لتوزيع  أدناه ٢رقم 

  ٢شكل ال
   االحتياجات اخلاصة مقربة ألقرب وحدةذويالنسب املئوية لتوزيع 

اخلاصة حسب سبب اإلعاقة ونوع الفرد وفقاً للتعداد  االحتياجات ذوي توزيع ١٥رقم ول اجلديوضح و  - ١٧٣
  .٢٠٠٤العام للسكان لدولة قطر 

  ١٥اجلدول 
   االحتياجات اخلاصة حسب سبب اإلعاقة ونوع الفردذويتوزيع 

    الكلي العدد  عدد اإلناث  عدد الذكور
  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  اإلعاقةأسباب

  ٩,٩ ١٣٠٧ ١٠,٨ ٥٧٥ ٩,٣ ٧٣٢ خلقي
  ٤,٤ ٢٠٥ ٤,٣ ٤٦ ٤,٧ ٢٥٩ حادث
  ٦,٣ ٧٧٦ ٧,٦ ٣٣٧ ٥,٤ ٤٣٩ مرضي
  ٤,٤ ١١١ ٣,٨ ٥٠ ٤,٨ ٦١ أخرى
  ١٩,٩ ٢ ٣٩٩ ١٩,٥ ١ ٠٠٨ ٢٠,١ ١ ٤٩١ اجملموع

، إلعاقةاملختلفة ل من جمموع األسباب  يف املائة٥٤أن األسباب اخللقية متثل  ١٥رقم دول اجليتضح من   - ١٧٤
هذه النسب بيانياً أدناه  ٣رقم شكل ال ويوضح ، يف املائة٩احلوادث مث  يف املائة ٣٢ية ومتثل يليها األسباب املرض
  .مقربة ألقرب وحدة
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  ٣شكل ال
   االحتياجات اخلاصة حسب سبب اإلعاقةذوينسب توزيع 

 يف ل عدد ذوي االحتياجات اخلاصة عند األطفا       أن إىل ٢٠٠٤تشري بيانات التعداد العام للسكان للعام       و  - ١٧٥
 حالـة   ١١٤بلغ عددهم يف الفئة العمرية دون سن اخلمس سنوات          ي و ، حالة ١٤ يبلغسنة واحدة   قل من   أأعمار  
 من ذوي االحتياجات اخلاصة هـم       يف املائة    ١٣وأن   .من جمموع ذوي االحتياجات اخلاصة      يف املائة  ٤,٧بواقع  

يف  يف املائة    ١٠و،   سنوات ٩- ٥فئة العمرية    يف ال   يف املائة  ١١ وما نسبته  ،ةـ سن ١٤- ١٠ة  ـضمن الفئة العمري  
  . األكرب سناًتتناقص النسبة يف الفئات العمرية األخرى، مث  سنة١٩- ١٥الفئة 

الفئـة   يف أن نسبة ذوي االحتياجات اخلاصـة      ٢٠٠٤داد العام للسكان    ـح أيضاً من التع   ـكما يتض    - ١٧٦
يف  مث تبدأ هذه النسبة بالتناقص    االحتياجات اخلاصة،    ذوي إمجايل من ) يف املائة  ٦٢(يبلغ   سنة) ٣٩- ٥(العمرية  

  ). يف املائة٤,٥ -  يف املائة ٢,٥(تراوح ما بني وت، التالية)  طول الفئة مخس سنواتأي(الفئات العمرية اخلماسية 

 حادث
%9 

 مرضي
%32 

 أخرى

%5 

 خلقي
%54 
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  ٤شكل ال
   االحتياجات اخلاصة حسب احلالة التعليميةذويتوزيع 

ات اخلاصة حسب احلالة التعليمية وفقاً للتعداد العام للسكان  االحتياجذوي توزيع ٤رقم شكل اليوضح و  - ١٧٧
 سنوات  ١٠ من ذوي االحتياجات اخلاصة ممن أعمارهم         يف املائة  ٤٨أن   شكلاليتضح من   و .٢٠٠٤لدولة قطر   

 وتتناقص هذه النسب حسب مستوى التحصيل الدراسـي         ، منهم يقرأ ويكتب    يف املائة  ١٩ مث   ،فأكثر هم أميون  
ـ     ٧لديهم الشهادة اإلعدادية و   يف املائة    ٩منهم لديه الشهادة االبتدائية و     املائة    يف ١٣حيث إن    ديهم  يف املائـة ل

  .لديهم شهادة جامعية يف املائة ٣ إىل الشهادة الثانوية وصوالً

وفيما يلي استعراض   وقد حصرت الدراسة املؤسسات اليت تقدم خدماهتا لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة،              - ١٧٨
املقدمة يف كل مؤسسة على حدة من مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة حسب أنواع اإلعاقات اليت               للخدمات  

  .تتعامل معها املؤسسة

  مؤسسات تقدم اخلدمات الطبية العالجية

عـدد مـن   ) مستشفى الرميلـة (يقدم قسم العالج الوظيفي مبؤسسة محد الطبية    : قسم العالج الوظيفي    - ١٧٩
وتشمل اخلدمات التعليمية بقـسم العـالج       لإلعاقات،  مية، والتأهيلية، واالجتماعية    التعلي: اخلدمات املتخصصة 

.  بوزارة التربية والتعليماألكادمييبرنامج الدمج اليت يشملها ومتابعة بعض احلاالت ) إعادة تأهيل الكبار (الوظيفي
 يفز خدمات اجتماعية تتمثـل      ، كما يقدم املرك   )العالج الوظيفي (أما اخلدمات التأهيلية الرئيسة فهي خدمات       

 . تتواجد فيها هذه احلاالتاليتالزيارات املرتلية لبعض احلاالت وكذلك زيارات لبعض املدارس العامة 

 أمي
%5 

 أخرى
%1 

جامعي
%3 

الشهادة
الثانوية

  الشهادة  %7
 اإلعدادية

%9  

  الشهادة
  اإلبتدائية

يقرأ ويكتب  %13
%19  
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وفروعه الثمانية  ) مستشفى الرميلة (يقدم قسم العالج الطبيعي مبؤسسة محد الطبية         :قسم العالج الطبيعي    - ١٨٠
، )العالج الطبيعي (ومن أهم خدماته التأهيلية     . كية واجلسمية واملتعددة  خدماته بالدوحة وخارجها لإلعاقات احلر    

 ).احلركية والعقلية، احلركية والبصرية(وتشمل اإلعاقات املتعددة املترددة على القسم 

) مستـشفى الرميلـة   (يقدم قسم األطراف االصطناعية مبؤسسة محد الطبية         :قسم األطراف االصطناعية    - ١٨١
 احلركي التصحيحي، التأهيل(التأهيلية ، ومن خدماته )احلركية واجلسمية، واملتعددة(لإلعاقات خدماته املتخصصة 

 ).االصطناعيةوالتعديل والتثبيت، وتوفري األجهزة واألطراف 

: خدماته لإلعاقات) مستشفى الرميلة(يقدم قسم التعليم اخلاص مبؤسسة محد الطبية  :قسم التعليم اخلاص  - ١٨٢
). التدخل املبكر (ويقدم القسم خدماته للحاالت يف سن ما قبل املدرسة          . كية واجلسمية، واملتعددة  العقلية، واحلر 

وتشمل اخلـدمات التأهيليـة     ) صحية، تعليمية، تأهيلية واجتماعية   (يقدم القسم أربعة أنواع من اخلدمات       كما  
 يقدم القسم خدماته اليتعاقة املتعددة حاالت اإلأما  .)العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، وعالج النطق والكالم(

. ويقدم القسم خدماته الصحية من خالل طبيب يتابع احلاالت بصفة دورية          ).  العقلية - اإلعاقة احلركية   ( هلا فهي 
أما اخلدمات االجتماعية فتشمل دعم بعض األسر من خالل توفري بعض األجهزة الطبية واملساعدة بعد دراسـة                 

 باإلضافة إىل مشاركة املستفيدين وأولياء األمور يف الربامج الترفيهية اليت           .لألسرةقتصادية  احلالة االجتماعية واال  
 .واخلارجيةيعدها القسم، واملشاركة يف الرحالت والزيارات الداخلية 

اخلدمات حسب نوع   ) مستشفى الرميلة (يقدم قسم عالج النطق مبؤسسة محد الطبية         :قسم عالج النطق    - ١٨٣
 اإلعاقـة   العقليـة،  خدمات تأهيلية واجتماعية وبعض اخلدمات األخرى، وُتقدم حلاالت اإلعاقة           يوهاإلعاقات  

  .أخرىإعاقات واللغة، واضطرابات الكالم و السمعية،اإلعاقة اجلسمية، واإلعاقة احلركية االنفعالية، و

  مؤسسات تقدم اخلدمات التعليمية والتدريبية واالجتماعية واإلرشادية

مدرسة التربية الفكرية للبنني ومدرسة التربية الفكرية  وذه املؤسسات كل من قسم التربية اخلاصةتشمل ه  - ١٨٤
أهم  يلي وفيما .للمكفوفنيالنور  مدرسة التربية السمعية للبنني، ومدرسة التربية السمعية للبنات، ومعهد وللبنات

  . تقدمها هذه املؤسسات والفئات املستفيدة منهااليتاخلدمات 

يتبع قسم التربية اخلاصة إدارة التربية االجتماعية بوزارة التربية والتعلـيم، ويقـدم    :قسم التربية اخلاصة   - ١٨٥
 ، اإلعاقةاإلعاقة العقلية، اإلعاقات االنفعالية( االحتياجات اخلاصة ذويخدمات تعليمية وتأهيلية واجتماعية لفئات 

ويقدم ). بات اللغة والكالم  احاالت اضطر ، و  التعلم وبطيئ،  لم صعوبات التع  ، اإلعاقة السمعية  ،احلركية واجلسمية 
وتشمل اخلـدمات   . قسم التربية اخلاصة خدماته للفئات املستفيدة من خالل جلسات التدريب والتعديل الفردية           

طالب التعليمية حتليل التعليم وتنمية املهارات، وإعداد التقارير اإلرشادية للمدارس أو إدارة االمتحانات وشؤون ال
هيلية فهي التأهيل النفـسي، والتخـاطيب       أأما اخلدمات الت  . بشأن اللجان اخلاصة للمستفيدين باختالف أشكاهلا     

 والزيـارات   ي األسـر  هويقدم القسم كذلك خدمات اجتماعية متنوعة منها اإلرشاد والتوجي         .وصعوبات التعلم 
 واحملاضرات اإلرشادية ألوليـاء أمـور ذوي        مني،واملعل وتنظيم احملاضرات املتخصصة للعاملني باجملال       للمدارس،

  . االحتياجات اخلاصة واملهتمني
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يشرف على هذه املدرسة قسم التربية اخلاصة بوزارة التربيـة والتعلـيم،             :للبنني الفكرية   التربيةمدرسة    - ١٨٦
عقلية واإلعاقـة   وتقدم خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية، وبعض اخلدمات األخرى حلاالت اإلعاقة ال           

 اإلعاقة العقلية والـسمعية،     هيوحاالت اإلعاقات املتعددة املستفيدة من خدمات هذه املدرسة         . املتعددة للذكور 
 من التأهيل املهين من خالل الـورش املهنيـة،       وتشمل خدمات التأهيل باملدرسة كالً    . واإلعاقة العقلية واحلركية  

 .الجتماعيوالتأهيل النفسي، والتأهيل التخاطيب وا

 يشرف على هذه املدرسة قسم التربية اخلاصة بوزارة التربية والتعلـيم،            :مدرسة التربية الفكرية للبنات     - ١٨٧
وتقدم خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية، وبعض اخلدمات األخرى حلاالت اإلعاقة العقلية واإلعاقـة              

 اإلعاقة العقلية والـسمعية،     هييدة من خدمات هذه املدرسة      وحاالت اإلعاقات املتعددة املستف   . املتعددة لإلناث 
 من التأهيل املهين من خالل الـورش املهنيـة،       وتشمل خدمات التأهيل باملدرسة كالً    . واإلعاقة العقلية واحلركية  

يه  تقدمها املدرسة اإلرشاد والتوج    اليتومن اخلدمات األخرى    . والتأهيل النفسي، والتأهيل التخاطيب واالجتماعي    
  .الربامج الترفيهيةتقدمي و

تقدم خـدماهتا   حيث   التعليم والتدريب،    هياخلدمات األساسية للمدرسة     :مدرسة التربية السمعية للبنني     - ١٨٨
املتخصصة لإلعاقة السمعية واإلعاقة املتعددة للذكور من ضعاف السمع والبكم، والصم والبكم، وحاالت زراعـة               

ويشمل التأهيل باملدرسة كالً مـن      .  حاالت اإلعاقة السمعية والعقلية    يفدة باملدرسة   وتتمثل اإلعاقة املتعد  . القوقعة
  .التأهيل املهين، والنفسي، والتخاطيب، واالجتماعي ويشرف على املدرسة قسم التربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم

 مسعياً من الصم وضـعيفات  اتاقتقدم املدرسة خدماهتا التخصصية للمع   :مدرسة التربية السمعية للبنات     - ١٨٩
تشمل اخلدمات الصحية تواجد ممرضة تتوىل متابعة الطالبات صحياً، والتحويل إىل مؤسسة محـد              حيث  السمع،  

أما اخلدمات التعليمية فتشمل برنامج تعليمي من الروضة        . الطبية إلجراء القياسات والفحوصات السمعية الالزمة     
اخلياطة واحلاسب اآليل، باإلضـافة إىل      : درسة خدمات التأهيل املهين، وتشمل    وحىت التأهيل، ويضم التأهيل بامل    

  .التأهيل التخاطيب والنفسي واالجتماعي

عهد خدماته للمعاقني بصرياً من املكفوفني وضعاف البصر، باإلضافة إىل          امليقدم   :معهد النور للمكفوفني    - ١٩٠
ية العقلية، واإلعاقة البصرية احلركية، واإلعاقـة البـصرية         املعاقني إعاقة متعددة، وتشمل حاالت اإلعاقة البصر      

 من خالل عيادة التقييم البصري، والعـالج الـوظيفي،           الصحية يقدم املعهد عدد من اخلدمات    كما  . االنفعالية
أما اخلدمات التعليمية فتشمل برامج مساندة ومهـارات احلاسـوب       . واملتابعة الصحية للحاالت املسجلة باملعهد    

 خدمات املعهـد    باإلضافة إىل هيلية عالج أمراض النطق والكالم، والتأهيل النفسي،        أومن اخلدمات الت  . اوغريه
  .األخرى الدمج العكسي، وتوعية وإرشاد األسرة واجملتمع

ويقدم جمموعة من   . يتبع املركز اجمللس األعلى لشؤون األسرة     : اخلاصةمركز الشفلح لذوي االحتياجات       - ١٩١
 الصحية من خالل الوحدة الطبية،      ويقدم خدماته . العقلية، واالنفعالية، واملتعددة  : صصة لإلعاقات اخلدمات املتخ 

ومـن اخلـدمات    . التأهيل املهين، والتخاطىب، والنفسي، والطبيعي، والـوظيفي      : أما اخلدمات التأهيلية فتشمل   
 من اإلعاقات املتعددة منـها حـاالت   اًكما يقبل املركز عدد .  ومادياً ونفسياً   دعم األسرة اجتماعياً   :االجتماعية

  . اإلعاقة العقلية واحلركية، واإلعاقة العقلية والسمعية، واإلعاقة العقلية والتوحد
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يعد من املراكز املتخصـصة يف حـاالت     يتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع و        :مركز التعلم   - ١٩٢
أمـا اخلـدمات    . مات النفسية وعالج أمراض النطق والكالم     صعوبات التعلم، وتشمل خدماتـه التأهيلية اخلد     

التعليمية فتتم من خالل تنظيم صفوف دراسية لتدريب حاالت صعوبات التعلم وفقاً لربامج ومنـاهج خاصـة،                 
كما . ت النطق والكالم  اضطراباباإلضافة إىل تقدمي بعض اخلدمات االجتماعية حلاالت صعوبات التعلم وحاالت           

  .التعلم ضمن صفوف صعوبات اعض حاالت الضعف السمعي البسيط، ويتم تسجيلهيقبل املركز ب

 اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، ويتبعها

تقدم اجلمعية خدمات صحية وتعليمية      )املقر الرئيس (اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة         - ١٩٣
دة، ويقصد باخلدمات دة، واحلركية اجلسمية، والبصرية، والسمعية، واملتعالعقليــ: وتأهيلية واجتماعية لإلعاقات

أما . الصحية البسيطة التحويل إىل اجلهات الطبية وتوضيح طبيعة احلالة، وما يعانيه الفرد من أعراض ومشكالت              
بيـة والتعليــم    اخلدمات التعليمية فتقدم من خالل مراكز اجلمعية األربعة باإلضافة إىل التعاون مع وزارة التر             

ومدارس الدمج األكادميي لدمج الطالب يف التعليم وتوضيح احلالة وطبيعتها ومطالبها وتوفـري بعـض األدوات               
 ومن اخلدمات التأهيلية بـاملقر      .التعليمواألجهزة هبدف اكتساب الطالب املهارات الالزمة واستمراره يف عملية          

ويـشرف علـى اجلمعيـة      . جهزة املساعدة والطبية واالصطناعية   الرئيس التأهيل النفسي واالجتماعي وتوفري األ     
  . ومراكزها وزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان

ُيعد هذا املركز أحد املراكز التابعة للجمعية القطرية         :املركز الثقايف االجتماعي لذوي االحتياجات اخلاصة       - ١٩٤
أهيلية، واجتماعية، وبعض اخلدمات األخرى حلاالت      لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، ويقدم خدمات صحية، وت       

اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية واالنفعالية واحلركية واجلسمية وصعوبات التعلم وبطء التعلم، وحاالت اإلعاقة              
أمـا اخلـدمات   . وتشمل اخلدمات الصحية تقدمي اإلسعافات األوليـة من خالل ممرض منتدب بـاملركز       . املتعددة

 دورات  ٦- ٤ية فتشمل التأهيل املهين على مدار العام من خالل دورات مهنية ينظمها املركز تتـراوح بـني                  هيلأالت
  .ويقدم املركز خدمات أخرى متنوعة منها األنشطة الترفيهية، واإلرشاد والتوعية، وأنشطة اجتماعية متنوعة. سنوياًَ

  املركز التعليمي لذوي االحتياجات اخلاصة

صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية وبعض اخلـدمات األخـرى          يقدم خدمات    :هيلي للبنات املركز التأ   - ١٩٥
.  اإلعاقات املتعددة، كما يقدم بعض اخلدمات التأهيلية حلاالت اإلعاقة احلركية واجلسمية           ذويللمعاقني عقلياً و  

 للمتابعة الصحية عياًنتدب من مؤسسة محد الطبيـة ملدة يوم واحد أسبومويقدم خدمات صحية عن طريق طبيب 
التأهيل املهين، ويضم الفنون، واألشـغال اليدويـة        ( هيليةأوتشمل اخلدمات الت  . للحاالت، باإلضافة إىل ممرضة   

 أما اخلدمات األخرى فتشمل ).التخاطيبوالطهي واخلياطة، والزراعة والعناية املرتلية والذاتية، باإلضافة إىل التأهيل 
لقطري لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة لتدريب ومتابعة بعض األنـشطة البدنيـة            انتداب مدرب من االحتاد ا    

وتشمل اإلعاقات املتعددة اليت يقبلها املركز كالً من اإلعاقة العقلية واحلركية، واإلعاقـة الـسمعية               . والرياضية
 .والتوحد، واإلعاقة العقلية والتوحد
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تأهيلية واجتماعية وبعض اخلدمات األخرى للمعاقني عقلياً  يقدم خدمات صحية و:للبننياملركز التأهيلي     - ١٩٦
وتشمل اخلدمات الصحية التعاون مع اجلهات املعنية للمتابعة والكشف الدوري علـى            .  اإلعاقات املتعددة  ذويو

 التأهيل املهين، وُيقصد باخلدمات األخرى األنـشطة        يفتتمثل  فهيلية  أاحلاالت املسجلة باملركز، أما اخلدمات الت     
  .الرياضية اخلارجية

  خدمات التربية الرياضية -  جيم

االحتاد القطري لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة خدماته املتخصصة يف جمال الرياضة والتربية البدنية  يقدم  - ١٩٧
ضة  االحتاد القطري لرياأنشأوقد ).  واجلسمية، والبصرية، والسمعية، واملتعددة،العقلية، واحلركية: حلاالت اإلعاقة

ذوي االحتياجات اخلاصة هبدف مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة على استثمار وقت فراغهم واستغالل قدراهتم 
وميثل هذا االحتاد دولة قطـر يف اللقـاءات العربيـة           . ومهاراهتم املميزة وإبراز وإشاعة روح التعاون بني اجلميع       

  .والدولية، ويعمل على نشر رياضة ذوي االحتياجات اخلاصة

  ) إرشادية-  تدريبية - تعليمية (خدمات متنوعة  -  الد

  اخلاصةاملراكز 

 ،اإلعاقات االنفعالية :  يقدم املركز خدمات تعليمية وتأهيلية حلاالت اإلعاقة التالية        :والسمعمركز قطر للنطق      - ١٩٨
 .اإلعاقة املتعددة ،ت لغوية وكالميةالتعلم، اضطرابا بطء ، صعوبات التعلمالسمعية، اإلعاقة -  احلركية اجلسمية

 واجتماعية وبعض وتأهيليةيقدم املركز خدماته املتنوعة ما بني صحية وتعليمية  :مركز برأ لعناية األطفال    - ١٩٩
 صـعوبات   السمعية، اإلعاقة   -   احلركية اجلسمية  ،اإلعاقات االنفعالية (مثل  إلعاقات  ااخلدمات األخرى حلاالت    

  .)اإلعاقة املتعددة، وكالميةاضطرابات لغوية التعلم،  بطء ،التعلم

وفيما يتعلق بتوصية جلنة حقوق الطفل واملتعلقة بإدخال التعديالت على التـشريعات املتعلقـة بـذوي          - ٢٠٠
، بـشأن ذوي    ٢٠٠٤ لعـام    ٢االحتياجات اخلاصة، فالعمل جاري حنو إصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم           

  .االحتياجات اخلاصة

بالتوصية اخلاصة بإشراك أسر األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف األمور اليت متس مسائل أما فيما يتعلق   - ٢٠١
حياة أطفاهلم، فقد استخلصت الدراسة الوصفية التحليلية لواقع اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات ذوي االحتياجات 

 من هذه  يف املائة٨٠,٩أن ما نسبته بالعالقة التفاعلية بني األسرة وهذه املؤسسات إىل  اخلاصة بالدولة فيما يتعلق   
املؤسسات تبقى دائماً ما تنظم لقاءات دورية ألسر املستفيدين، وتشري هذه النتيجة إىل وعي الكـوادر الفنيـة                  
واإلدارية هبذه املؤسسات بأمهية عقد مثل هذه اللقاءات حتقيقاً ألمهيتها يف املشاركة اإلجيابية ألسر املستفيدين يف                

 والتوجيه لألم دومن أساليب املؤسسات للتفاعل مع األسر هو تقدمي خدمات اإلرشا. ليمية أو العالجيةبراجمهم التع
أو الوالدين، واملتابعة الشهرية للحالة وعقد ورش العمل للوالدين واحملاضرات والربامج الثقافيـة، أو الـرحالت                

يدين فمن اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجـات       أما بالنسبة للزيارات املرتلية ألسر املستف     . للمستفيدين وأسرهم 
 من املؤسسات تقوم بالزيارات املرتلية حلاالت اإلعاقة احلركية أو اإلعاقة املتعددة،  يف املائة٦٦,٦اخلاصة، فتوجد   
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 من املؤسسات تقوم هبذه الزيارات حلاالت االضطرابات السلوكية أو النفسية أو االجتماعية  يف املائة٣٣,٣ونسبة 
ولعل ذلك يرجع إىل اخلصائص اجلسمية .  التعليمية، وكذلك حاالت التوحد واإلعاقة العقلية واإلعاقة السمعية       أو

أو السلوكية ملثل هذه احلاالت اليت ميكن التعامل معها يف إطار بيئتها األسرية، إما لصعوبات شديدة يف االنتقال                  
مان أو التصاق أبعيداً عن البيئة األسرية، وما متثله من عناصر واحلركة، أو صعوبة بدء الربامج العالجية يف املؤسسة 

 .لبعض احلاالت، مث يتم التدرج بعد ذلك يف تنفيذ هذه الربامج داخل املؤسسات

أما فيما يتعلق بالتوصية اخلاصة بإتاحة املوارد املالية الالزمة لفئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، فقد    - ٢٠٢
 العدد األكرب من احلاالت املـستفيدة مـن   يالفة الذكر إىل أن حجم الدعم احلكومي يغط    استخلصت الدراسة س  

 مؤسسة من   ١٦تدعـم اجلهات احلكومية    اخلدمات املقدمة من قبل مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث          
 ذوي وهذا يشري إىل تغطية التمويل احلكـومي لقطاعـات واسـعة مـن               .مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة   

، مؤسسة محـد الطبيـة    ، و وزارة التربية والتعليم  : االحتياجات اخلاصة، ويتمثل هذا التمويل فيما تقدمه كل من        
 ١٢تدعم الشركات واملؤسسات    كما  .  األهلية القطرية  األوملبيةاللجنة  ، و وزارة شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان    و

، وهذا يشري إىل تعـدد       مؤسسات ٦صارف   مؤسسات، وتدعم البنوك أو امل     ٧مؤسسة، ويدعم رجال األعمال     
كما تعكس بيانات الدراسـة      .مصادر التمويل سواء من اجلهات احلكومية أو غري احلكومية للمؤسسة الواحدة          

 يف  ١٤,٣، ونسبة   من مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة تقدم خدماهتا جماناً        يف املائة    ٦٦,٧نسبة  الوصفية أن   
 زيادة الـدعم    ين من الرسوم، وهذا يع    ياجات اخلاصة القطريني واملقيمني بالدولة    تقوم بإعفـاء ذوي االحت   املائة  

 من املؤسسات حتصل  يف املائة٩,٥نسبة وكذلك تشري الدراسة إىل أن . احلكومي إىل جانب التمويل غري احلكومي
 .سـنوي أو نـصف    منها حتصل على هذه الرسوم سنوياً        يف املائة    ٤,٨على الرسوم من املستفيد شهرياً، ونسبة       

 .وتساهم كل من اجلهات احلكومية وغري احلكومية بدفع رسوم أجور اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات للمستفيدين

  برامج و أنشطة اجمللس األعلى لشؤون األسرة املتعلقة بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة

الت توعوية تثقيفية للمجتمع  مح)٢٠٠٤- ٢٠٠٣- ٢٠٠٢(نظم اجمللس األعلى لشؤون األسرة خالل األعوام          - ٢٠٣
 .من خالل املراكز الصحية واملدارس وبعض املؤسسات احلكومية واألهلية حيث تضمنت عدد من الفعاليات

 بعقد ورشة عمل على املستوى      ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول كما قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة يف          - ٢٠٤
 ١ ٥٠٠ كلمة عربية مقابلـها      ١ ٥٠٠ االتفاق على اعتماد     العريب عن املعجم اإلشاري املوحد للصم، حيث مت       

 والفرنسية ومتت طباعتها وتصويرها وترمجتها يف املعجم        اإلنكليزيةصورة إشارية وهذه الكلمات مت ترمجتها للغة        
 بالتعاون مع جملس التخطيط وذلـك       )اإلعاقة(كما قام اجمللس بإعداد مسح ذوي االحتياجات اخلاصة         . اإلشاري

  .٢٠٠٧يونيه / وحىت حزيران٢٠٠٧يناير / من كانون الثاينبدءاً

كما قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بالتنسيق مع جامعة قطر يف إنشاء دبلوم التربية اخلاصة كمـا مت                    - ٢٠٥
على ختصيص عدد من السيارات اجملهـزة       ) كروة(االتفاق بني اجمللس األعلى لشؤون األسرة وشركة مواصالت         

 باإلضافة إىل التنسيق بني وزارة الشؤون البلدية ٢٠٠٧مايو /تنقالهتم، واليت مت تدشينها خالل شهر أيارللمعاقني ل
وإدارة املرور واجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة لتخصيص مواقف لذوي االحتياجات اخلاصة يف              

  .ة ملن خيالف حظر الوقوف بتلك األماكنعدد من األماكن احلكومية واجملمعات التجارية وإقرار غرامة مالي
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 الزواج قبل ما فحصال أمهية (موضوع ملناقشة مستديرة مائدة، ٢٠٠٦فرباير /كما نظم اجمللس يف شباط  - ٢٠٦
 احلايل بالتعاون مع احتـاد  ٢٠٠٧يناير /كما أقام ورشة عمل يف كانون الثاين. )اإلعاقة انتشار من احلد يف وأثره

  . )الصحافة اخلليجية وذوي االحتياجات اخلاصة إىل أين(ت عنوان الصحافة اخلليجية حت

 لذوي االحتياجات   استراتيجية( وطنية لألسرة وتتضمن     استراتيجيةكما شارف على االنتهاء من إعداد         - ٢٠٧
قوق  وحتتوي على عدة حماور تتماشى مع بنود العقد العريب واالتفاقية الدولية الشاملة واملتكاملة حلفظ ح               )اخلاصة

  .٢٠٠٤ لعام ٢املعاقني وكرامتهم والقانون القطري لذوي االحتياجات اخلاصة رقم 

   التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية-  سابعاً
  ٣٠ و٢٩ و٢٨املواد 

   التعليم مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه-  ألف

  ٢٨املادة 

، اختذت الدولة العديد ٢٠٠١فاقية حقوق الطفل يف عام منذ مناقشة التقرير األول لدولة قطر حول تنفيذ ات  - ٢٠٨
 بإنشاء اجمللس األعلـى  ٢٠٠٢ لعام ٣٧من املبادرات يف جمال تطوير التعليم منها صدور مرسوم أمريي بقانون رقم             

الد للتعليم وتعيني أعضائه واختصاصاته برئاسة مسو ويل العهد األمني، ويتوىل اجمللس رسم السياسة التعليمية يف الـب                
 .والعمل على تطوير التعليم وفقاً الحتياجات الدولة من الكفاءات البشرية املتميزة مع حتقيق معايري اجلودة التعليمية

إىل تعزيز املبادئ والقيم الوطنية واإلنسانية، وجعل        "تعليم ملرحلة جديدة  "وهتدف مبادرة تطوير التعليم       - ٢٠٩
ولة ؤلطلبة على توظيف أقصى إمكانياهتم ومواهبهم، وجعل املدارس مسالصفوف مكاناً مشوقاً للتعليم، وتشجيع ا

عن االرتقاء مبستويات األداء، وإشراك أولياء األمور يف العملية التعليمية وتلبية طموحاهتم، وختريج جيـل مـن                 
االستقاللية وترتكز املبادرة على أربعة مبادئ أساسية هي        . الشباب مؤهل للجامعات ولسوق العمل حملياً وعاملياً      

  :واحملاسبية والتنوع واالختيار، وتتكون البنية املؤسسية للمجلس مما يلي

 ويضم ثالث هيئـات     - ولة عن رسم السياسة التعليمية وتطوير التعليم        ؤهو السلطة العليا املس   : اجمللس
 :يرأسها األمني العام للمجلس وهي

ملدارس املستقلة من خالل تطوير معـايري       ولة عن اإلشراف على ا    ؤ وهي اجلهة املس   :هيئة التعليم   - 
جديدة للمناهج، وتشجيع أفضل املمارسات والطرق احلديثة يف التدريس وتوفري برامج تطـوير             

 .مهين للعاملني باملدارس املستقلة

ولة عن تقييم أداء الطلبة عـن طريـق إجــراء االختبـارات             ؤوهي اجلهة املس  : هيئة التقييم   - 
 وتقويــم أداء املـدارس مــن    (PIRLS TIMSS PISA)الدولية الوطنيــة واالختبارات 

خـالل املراقبة السنوية والتقييم الدوري والتقييم االستثنائي، وذلك للتأكد من التزام املـدارس 
كما تتوىل اهليئة مهمة مجع البيانات      . بتقدمي تعليم نوعي ودعم عملييت التطوير والتحسني لألداء       
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ددة منها الطلبة وأولياء األمور واملعلمـني ومديـري املدارس مـن         واملعلومات من مصادر متع   
 .خـالل جمموعة من األدوات العلمية املقننة

وهي اجلهة املسؤولة عن إرشاد الطلبة حول اخليارات املهنيـة والوظيفيـة            : هيئة التعليم العايل    - 
 إدارة بـرامج املـنح      وبدائل فرص التعليم العايل يف داخل دولة قطر وخارجها، باإلضـافة إىل           

  .والبعثات الدراسية

  . اهليكل التنظيمي للمجلس األعلى للتعليم٥ويوضح الشكل رقم   - ٢١٠

  ٥الشكل 
  اهليكل التنظيمي للمجلس األعلى للتعليم

ر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفـل يف        ـ لدولة قط  ة التقرير األويل  ـذ مناقش ـرة، فمن ـويف جمال الطفولة املبك     -٢١١
، واليت اعتربت مرحلة التعليم قبل      ٢٠٠١، اختذت الدولة عدة خطوات منها إقرار السياسة التربوية لدولة قطر            ٢٠٠١عام  

ـ               ففـي  . ال احلكوميـة  ـاملدرسي جزءاً من النظام التعليمي، ولذلك تبنت الدولة إنشاء وافتتاح عدد من رياض األطف
 افتتـاح   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ني ابتدائيتني، كما مت يف عام        مت افتتاح قسمني للروضة والتمهيدي يف مدرست       ٢٠٠٢ -٢٠٠١

، بإنشاء قسم ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥، بتاريخ ٢٠٠٣ لعام ٢٧روضتني حكوميتني أخريني، وصدر القرار الوزاري رقم 
، ويتبع إدارة تعليم البنات وخيتص باإلشراف على عمل ريـاض           )رئاسة التعليم قبل املدرسي   (للتعليم قبل املدرسي يسمى     

ألطفال احلكومية، واعتماد الشهادات الصادرة من رياض األطفال، وإعداد نتائج التقارير الفنيـة واإلداريـة وملفـات                 ا
العاملني يف رياض األطفال وإعداد اللوائح الالزمة للقبول والتسجيل فيها، ومت التوسع يف افتتاح رياض األطفال حيث بلغ                  

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ طفالً وطفلة يف العام الدراسي ٣٦ ٧٥٦  روضة وبلغ عدد امللتحقني هبا٩٥عددها 

 جملس اإلدارة

 اللجنة التنفيذية

 األمني العام

 هيئة التعليم العايل هيئة التقييم هيئة التعليم
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ويف جمال وضع االستراتيجيات اخلاصة بتنمية الطفولة املبكرة، مت مؤخراً وضع مشروع استراتيجية الطفولة   - ٢١٢
املبكرة للمجلس األعلى للتعليم، واليت تعزز املبادئ الرئيسية ملبادرة تطوير التعليم وتوفري فرص التعلـيم جلميـع                 

طفال دون التمييز بينهم، وهتدف إىل إتاحة تعليم يتوافق مع مجيع االحتياجات ويراعي الفروق الفرديـة بـني           األ
املتعلمني، كما تسعى إىل توفري فرص التعليم املبكر واختاذ اإلجراءات املناسبة، وينطلق ذلك من جمموعة من املبادئ 

مرية، واستخدام أساليب تعليم مناسبة مع مراعاة اخلربات        املرتبطة بوجود مناهج وبرامج خمصصة هلذه املرحلة الع       
 )هبـذه املرحلـة   (البنائية يف املراحل املبكرة للتعليم وتوفري بيئة تعليمية خمططة ومنظمة، وامتالك اهليئة التدريسية              
 .جملموعة من الكفايات واملهارات املتمثلة يف القدرة على املالحظة واالستجابة لألطفال وغريها

ومن منطلق حتقيق أهداف املبادرة فقد أوىل اجمللس األعلى للتعليم اهتماماً هبذه املرحلة فتم تكليف جمموعة                  - ٢١٣
. ٢٠٠٧فرباير  /شباطمن اخلرباء بإعداد اخلطة االستراتيجية لتعليم الطفولة املبكرة واليت مت االنتهاء من مسودهتا األولية يف                

 العمريـة،   حتسني نوعية التعليم املقدم لألطفال يف هذه املرحلـة        : يجية اخلمسية وتشمل األهداف األساسية هلذه االسترات    
وتعتمد االستراتيجية بشكل أساسي    . واالستعداد للتوسع يف رياض األطفال، واالنتقال والتطور التدرجيي حنو ذلك         

الذي ميكن أن يقوم به اجمللس      على خطة إعالمية لتحقيق الوعي اجملتمعي بأمهية الطفولة املبكرة، باإلضافة إىل الدور             
 .ولة عن ذلك مبا ميكن أن تقوم به من دعم مايل وتنظيميؤ واألطراف املس)هيئة التعليم( األعلى للتعليم

وفيما يلي عرض لبعض اجلوانب الكمية واإلحصائية املتعلقة بالتعليم يف جمال رياض األطفـال، حيـث تظهـر               -٢١٤
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠٠/٢٠٠١حقق بني العامني اإلحصاءات التالية مدى التطور املت

  ١٦اجلدول 
  األعوام تطور أعداد رياض األطفال وامللتحقني هبا خالل

٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٠/٢٠٠١  

 مؤشر تعادل اجلنسني نسبة األطفال امللتحقني جمموع األطفال امللتحقني عدد الرياض  العام الدراسي
٠,٨٩ ٢٩,٥  ٩ ٢٩١  ٩٠  ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٠,٩٤  ٣٤  ١١ ٧٥٢  ٩٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠,٩٤  ٤٢,٥  ١٥ ٦٣٤  ٩٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

داد رياض األطفال وامللتحقني هبا خالل األعوام       ـور أع ـق والذي يشري إىل تط    ـدول الساب ـن اجل ـم  - ٢١٥
  : نالحظ٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٠/٢٠٠١من 

 روضة حكومية ٩٠ ،٢٠٠٠/٢٠٠١ازدياد عدد رياض األطفال إذ بلغ عددها يف العام الدراسي   - 
 روضة، مث قل العدد يف سنة       ٩٨ فوصل إىل    ٢٠٠٣/٢٠٠٤ة، زاد العدد يف العام الدراسي       وأهلي

 روضة نتيجة إلغالق بعض الرياض بسبب ارتفـاع القيمـة           ٩٥ إذ وصل إىل     ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 .اإلجيارية لبعض املباين املستأجرة، والدولة اآلن بصدد بناء واستئجار جمموعة من رياض األطفال
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 ،٢٠٠٠/٢٠٠١طفال امللتحقني برياض األطفال إذ بلغ العدد يف العام الدراسي           ازدياد أعداد األ    - 
 طفالً وطفلـة يف العـام الدراسـي         ١١ ٧٥٢ طفالً وطفلة، وارتفع العدد ليصل إىل        ٩ ٢٩١

 طفـالً وطفلـة يف العـام الدراسـي          ١٥ ٦٣٤، واستمر يف الزيادة إذ بلـغ        ٢٠٠٣/٢٠٠٤
بأمهية إحلاق أبنائهم بالتعليم قبل املدرسي ودوره        وهذا دليل على وعي األهايل       ٢٠٠٥/٢٠٠٦

يف تنمية مهارات وقدرات األطفال وإسهامه يف تكيف الطفل يف البيئة املدرسية، أما املساواة بني 
   أي  ٠,٩٤اجلنسني يف نسب االلتحاق هبذه املرحلة التعليمية فقد بلغ مؤشر تعـادل اجلنـسني               

  .شر االلتحاقال توجد فروق تذكر بني اجلنسني يف مؤ

ويف جمال تشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة، ورفع معدالت االلتحاق   - ٢١٦
مبراحل التعليم املختلفة، تسعى الدولة من خالل مؤسساهتا التعليمية املختلفة إىل حفز وجذب املتعلمني حنو التعليم 

  :ثل يف اآليتوذلك من خالل جمموعة من اإلجراءات تتم

تنوع مصادر التعلم حيث أصبح بإمكان الطالب أن يستقي العلم من مصادر خمتلفـة ممثلـة يف                - 
الكتاب املدرسي، اإلنترنت، الدوريات، اجملالت، األحباث والندوات العلمية وغريها، وقـد مت            

 .إنشاء وافتتاح مراكز مصادر التعلم يف املدارس لتحقيق ذلك

لمناهج الدراسية حبيث تتوافق مع احتياجات املتعلمني وميوهلم وما يطرأ على           التطوير املستمر ل    - 
 .الدولة من تطورات وهنضة، باإلضافة إىل مواكبة املستجدات الفكرية والتكنولوجية

االهتمام باألنشطة املصاحبة يف عملية التعلم داخل الصف وخارجه كـالرحالت والزيـارات               - 
ارب والبحوث داخل املعامل املدرسية، وكذلك األنشطة الرياضية        امليدانية وإعداد وإجراء التج   
 .والثقافية واالجتماعية املوجهة

تعدد أساليب وطرائق التدريس والتعلم من خالل متكني ورفع كفاية املعلمني يف استخدام هذه                - 
 .الطرق واألساليب

 .ة أو كمادة مستقلةتوظيف التكنولوجيا يف عملييت التعلم والتعليم سواء كوسيلة تعليمي  - 

االهتمام بالبيئة املدرسية اآلمنة واحملفزة لعملية التعلم والتعليم وتطوير املبىن املدرسي حبيث يكون   - 
 .بيئة مشوقة ومتنوعة

  .وليات للطلبة إلكساهبم اإلحساس باملسؤولية والثقة بالنفسؤإسناد جمموعة من األدوار واملس  - 

 واحلضور يف املدارس االبتدائية وتوفري فرص التعليم للجنسني، فإن الدراسة           ويف جمال رفع معدالت القيد      - ٢١٧
باملرحلة االبتدائية بدولة قطر متتد ملدة ست سنوات ويقبل هبا األطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات، وهناك                 

دول التايل يوضـح  واجل. بعض املدارس اخلاصة اليت تقبل من بلغوا اخلامسة من عمرهم يف الصف األول االبتدائي   
  .عدد املدارس والطلبة باملرحلة االبتدائية



CRC/C/QAT/2 
Page 71 

  ١٧اجلدول 
  أعداد الطلبة ومعدالت القيد باملرحلة االبتدائية خالل األعوام

٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٠/٢٠٠١  

    عدد التالميذ
  خاص  حكومي العام الدراسي

  
 اجملموع

  
 نسبة القيد اإلمجايل

  
 نسبة القيد الصايف

٤,٩٢  ١٠٣ ٥٢ ٤٦٥  ٢٤ ٥٤٢ ٣٧ ٩٢٣  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٩,٩٥ ٥,١٠١ ٦٦ ٩٣٢  ٢٧ ٢٨١ ٩٣ ٦٥١  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٦,٩٧  ٧,١٠١ ٧٠ ٩٢٧  ٣٢ ٩١٩ ٣٨ ٠٠٨  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

  . وزارة التربية والتعليم- قسم االحصاء : مصدر البيانات

عوام ة ومعدالت القيد باملرحلة االبتدائية خالل األ      ـح أعداد الطلب  ـق الذي يوض  ـدول الساب ـمن اجل   - ٢١٨
  : نالحظ ما يلي٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٠/٢٠٠١من 

زيادة يف أعداد األطفال امللتحقني بالتعليم االبتدائي على مدى السنوات فقد بلغ عددهم يف العام   - 
 ٦٦ ٩٣٢ تلميذاً وتلميذة، وزاد هذا العـدد فوصـل إىل      ٦٢ ٤٦٥ ،٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسي  

 تلميـذاً   ٧٠ ٩٢٧د يف الزيادة إذ بلـغ        واستمر العد  ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣تلميذاً وتلميذة يف العام     
 وهذه الزيادة ترجع إىل جمموعة من األسباب تتمثل يف ٢٠٠٥/٢٠٠٦وتلميذة يف العام الدراسي 

وعي اجملتمع بأمهية التعليم وصدور قانون إلزامية التعليم، واهتمام الدولة بـالتعليم، وكـذلك              
طلب عمالة من اخلارج تأيت إىل الدولة       التطور االقتصادي والتجاري والصناعي بالدولة والذي ت      

 .مع أسرها مما ينعكس على زيادة يف أعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم

 بينمـا    يف املائة  ٦٠,٧ تلميذاً وتلميذة أي ما نسبته       ٣٧ ٩٢٣استيعاب القطاع احلكومي لعدد       - 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤ام  ، أما الع  ٢٠٠٠/٢٠٠١يف العام   يف املائة    ٣٩,٣ميثل القطاع اخلاص ما نسبته      

 تلميذاً وتلميذة   ٣٩ ٦٥١ فقد بلغ عدد التالميذ امللتحقني باملرحلة االبتدائية باملدارس احلكومية        
 ٢٧ ٢٨١أما عدد التالميذ امللتحقني بالتعليم اخلاص فقد بلـغ          يف املائة    ٥٩,٢٥أي ما نسبته    

 فقد بلغ عدد التالميذ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ أما يف العام  يف املائة٤٠,٧٥تلميذاً وتلميذة أي ما نسبته 
، أمـا يف     يف املائـة   ٥٣,٧  تلميذاً وتلميذة بنسبة قدرها    ٣٨ ٠٠٨امللتحقني بالتعليم احلكومي    

  تلميذاً وتلميذة أي ما نسبته     ٣٢ ٩١٩ التعليم اخلاص فقد بلغ عدد امللتحقني بالتعليم االبتدائي       
ن نـسبة   إى التعليم اخلاص إذ     ، و يالحظ يف السنوات األخرية تزايد اإلقبال عل         يف املائة  ٤٦,٤

 يف  ٣٩,٩ ،٢٠٠٠/٢٠٠١التالميذ امللتحقني بالتعليم االبتدائي يف املدارس اخلاصة كانـت يف           
، كما أنه يالحظ تقارب نسبة عـدد   يف املائة  ٤٦,٤ إىل   ٢٠٠٥/٢٠٠٦وارتفعت يف عام    املائة  

  .عدد ليست بالكبريةالتالميذ امللتحقني بنوعي التعليم يف السنة األخرية إذ الفروق يف ال
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 يف  يف املائة٩٢,٤ والصايف  يف املائة١٠٣أما بالنسبة ملعدل القيد اإلمجايل باملرحلة االبتدائية، فقد بلغ   - 
 ١٠١,٥، إذ بلغ اإلمجايل ٢٠٠٣/٢٠٠٤ واخنفض معدل القيد اإلمجايل يف العام     ٢٠٠٠/٢٠٠١عام  

ـ   ٩٥,٩ىل  ت إ ـة إذ وصل  ـد زادت النسب  ـا الصايف فق  ـ أم يف املائة  ـ  ةـ يف املائ ي العـام   ـ، وف
  ووصلت نسبة القيـد الـصايف       يف املائة  ١٠١,٧  بلغت نسبة القيد اإلمجايل    ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥الدراسي  
 من إمجايل الفئة العمرية املستهدفة، ومن املالحظ أن هناك ارتفاعاً يف نـسبة القيـد                يف املائة  ٩٧,٦

 .إىل صدور قانون إلزامية التعليم وقد يرجع ذلك ٢٠٠١- ٢٠٠٠الصايف بعد العام الدراسي 

ويف جمال رفع معدالت القيد باملرحلتني اإلعدادية والثانوية، متتد الدراسة هباتني املرحلتني ملـدة سـت                  - ٢١٩
واجلدول التايل يوضح عدد الطلبة ونـسب القيـد اإلمجـايل           . سنوات لكل مرحلة منهما ثالث سنوات دراسية      

  .٢٠٠٤/٢٠٠٥- ٢٠٠٠/٢٠٠١ألعوام الدراسية والصايف هلاتني املرحلتني خالل ا

  ١٨اجلدول 
  عدد الطلبة ونسب القيد اإلمجايل والصايف للمرحلتني اإلعدادية والثانوية

  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٠/٢٠٠١خالل األعوام الدراسية 

  عدد الطلبة
  اجملموع  خاص  حكومي العام الدراسي

نسبة القيد 
  اإلمجايل

نسبة القيد 
  الصايف

٧٨,٧  ٩٢,٢  ٤٦ ٩٣١  ١٣ ٥٢٩ ٣٣ ٤٠٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٩٠,٦  ٩٦,٧  ٥٥ ٤١٨  ١٧ ٤٠٩ ٣٨ ٠٠٩ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٩٢,٥  ٩٦  ٥٨ ٤٣٧  ١٩ ٦٥٩ ٣٨ ٧٧٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

  :يتآلمن اجلدول السابق يتضح ا  - ٢٢٠

 طالباً وطالبـة،    ٤٦ ٩٣١ ،٢٠٠٠/٢٠٠١بلغ عدد الطلبة بالتعليم الثانوي يف العام الدراسي           - 
 طالباً وطالبة أما يف التعليم اخلاص فقـد   ٣٣ ٤٠٢دارس احلكومية إىل    ووصل عدد الطلبة يف امل    

 إذ بلغ جممـوع     ٢٠٠٣/٢٠٠٤ طالباً وطالبة، ارتفع العدد يف العام        ١٣ ٥٢٩بلغ عدد الطلبة    
 طالباً وطالبة، ٣٨ ٠٠٩ طالباً وطالبة ووصل عدد الطلبة باملدارس احلكومية إىل ٥٥ ٤٦٨الطلبة 

 وطالبة وواصل العدد يف االرتفاع إذ بلـغ    طالباً ١٧ ٤٥٩  عدد الطلبة  أما املدارس اخلاصة فبلغ   
 وبلغ عدد الطلبة باملدارس احلكومية      ٢٠٠٥/٢٠٠٦ وطالبة يف العام الدراسي       طالباً ٥٨ ٤٣٧
 . وطالبة طالبا١٩ً ٦٥٩ طالباً وطالبة واملدارس اخلاصة ٣٨ ٧٧٨

 .  املرحلة الثانوية يف نوعي التعلم احلكومي واخلاصالزيادة املستمرة مبرور السنوات يف أعداد الطلبة يف  -

 يف العـام     يف املائة  ٩٢,٢ارتفاع نسبة القيد اإلمجايل بصورة ملحوظة خالل السنوات إذ بلغت             - 
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف العام الدراسي  يف املائة٩٦، وارتفعت لتصل إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسي 



CRC/C/QAT/2 
Page 73 

 ،٢٠٠٠/٢٠٠١يد الصايف إذ بلغت يف العام الدراسي كما أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً يف نسبة الق  - 
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف العام الدراسي  يف املائة٩٢,٥ ووصلت إىل  يف املائة٧٨,٧

ال توجد فروق تذكر بني اجلنسني يف مؤشرات االلتحاق بالتعليم الثانوي إذ تراوحت النـسبة                 - 
  . اجلنسني وهي مؤشرات تدل على املساواة بني٩٩ و١,٠٢للقيد الصايف بني 

 ٢٠٠١ لـسنة    ٢٥ويف جمال جعل التعليم األساسي إلزامياً ومتاحاً جماناً للجميع فقد صدر القانون رقم                - ٢٢١
بشأن التعليم اإللزامي والذي ينص على أن يكون التعليم إلزامياً وجمانياً جلميع األطفال من بداية املرحلة االبتدائية      

. وتوفر الوزارة املتطلبات الالزمـة لـذلك      .  سن الثامنة عشرة أيهما أسبق     وحىت هناية املرحلة اإلعدادية أو بلوغ     
 ٢٠٠١ لعام ٤٨ولتنفيذ القانون اختذت جمموعة من التدابري واإلجراءات لتفعيله وهي صدور القرار الوزاري رقم           

داية كل عام بشأن تشكيل جلنة لدراسة ووضع آليات لتطبيق قانون التعليم اإللزامي وصدور تعميم للمدارس يف ب             
وتقوم املدارس عن طريق معلميها واألخصائيني االجتماعيني حبـصر         . لعالج مشكالت تغيب الطلبة عن املدرسة     

بنه وعدم تغيبه إالغياب ومعرفة أسبابه ويف حال الغياب دون عذر يتم االتصال بويل األمر وتنبيهه بضرورة حضور 
ته عن الدراسة يعاقب ويل األمر طبقاً لقانون إلزامية التعليم، ويتم بنه أو ابنإعن الدراسة، ويف حال منع ويل األمر 

  .حتويل بعض احلاالت إىل النيابة العامة الختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا

أما يف جمال املساعدات املالية للطلبة فقد مت ختصيص جزء من ميزانية وزارة التربية والتعليم السنوية ومن                   - ٢٢٢
لمساعدات االجتماعية املالية للصرف منها على الطلبة الذين يعانون مـن اخنفـاض املـستوى              أرباح املقاصف ل  

 ٣ ٦٤٢ االقتصادي واملعيشي ألسرهم بعد دراسة حاالهتم، وقد بلغ جمموع احلاالت اليت صرفت هلا املساعدات             
 طالبة يف   ٧٤٥و) بنني(ة   طالباً يف املرحلة الثانوي    ٦٢٢، منهم   ٢٠٠٤/٢٠٠٥طالباً وطالبة خالل العام الدراسي      

 يف املرحلة   ٥٩٨، و )بنات( يف املرحلة اإلعدادية     ٦٤٨) بنني( يف املرحلة اإلعدادية     ٥٣٧املرحلة الثانوية بنات، و   
، أما عدد احلاالت اليت تصرف املساعدات االجتماعية هلا من          )بنات( يف املرحلة االبتدائية     ٤٩٢و) بنني(االبتدائية  

كما أن مؤسسات الدولة وبعض مؤسسات اجملتمع املدين تقوم بصرف .  طالباً وطالبة٤ ٠٧١أعوام سابقة فقد بلغ 
  .وطالبة طالب ٧ ٠٠٠مساعدات مالية وعينية لكفالة طالب العلم وقد بلغ عدد احلاالت 

ويف جمال وضع اخلطط املوجهة ملكافحة التسرب الدراسي، ومعدالت مواصلة التعليم ونسب التسرب يف                - ٢٢٣
س االبتدائية واإلعدادية والثانوية، فقد اختذت عدة إجراءات تنفيذية منها إقامة املسابقات املتنوعة الثقافيـة               املدار

واالجتماعية والرياضية والتكنولوجية وفق شروط معينة حتفز الطلبة على االلتزام واحلضور واالجتهاد يف الدراسة،   
رارات املتعلقة بالنظام املدرسي، وتقدمي مساعدات وإعانات مالية        وحتفيز وتفعيل دور اجملالس الطالبية يف اختاذ الق       

للطلبة الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة لتشجيعهم على االستمرار يف الدراسة وعدم التـسرب للعمـل،    
ـ                   ني وتقدمي جمموعة من دروس التقوية يف املواد اليت يعاين الطلبة من ضعف يف مستوى أدائهم فيها، وإعداد املعلم

وتدريبهم على استخدام أحدث وأنسب أساليب وطرائق التدريس مبا يتوافق مع احتياجات الطلبة وطبيعة املـادة      
التعليمية ومبا يراعي الفروق الفردية بني الطلبة، وإصدار قانون إلزامية التعليم الذي حيث على إحلاق مجيع األطفال 

ن األنشطة املدرسية اليت تساهم يف إزالة احلواجز النفسية بـني           ممن هم يف سن التعليم باملدارس، وتنفيذ جمموعة م        
الطلبة ومعلميهم مما يؤثر إجياباً يف إقبال الطلبة على املدرسة ويتيح اجملال أمام املعلم ليؤثر بشكل تربوي فاعل على 
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األبناء باحلضور دورياً سلوك طلبته لزيادة حرصهم على التعليم وتفعيل دور جمالس األمناء وجمالس اآلباء يف متابعة 
 .إىل املدرسة واالطالع على وضعهم الدراسي والسلوكي

تعد نسبة التالميذ إىل املعلم أحد مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي، ويوضح اجلدول التايل نسبة    - ٢٢٤
  .التالميذ إىل املعلم يف املرحلة االبتدائية

  ١٩اجلدول 
  عوام الدراسيةنسبة التالميذ إىل املعلم لأل

٢٠٠٥/٢٠٠٦-  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

  العام الدراسي نسبة التالميذ إىل املعلمني  عدد املعلمني  عدد الطلبة
 خاص حكومي خاص حكومي خاص حكومي

النسبة 
  العامة

١:١١ ١:١٤ ١:١٠ ١ ٩٥٠ ٣ ٩٥٣ ٢٧ ٢٨١ ٣٩ ٦٥١ ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ 

١:١١ ١:١٧ ١:٩ ١ ٩٠١ ٤ ٣٢٢ ٣١ ٧٠٢ ٣٨ ٢٩٢ ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ 

١:١١ ١:١٦ ١: ٨,٥ ٢ ٠٥٩ ٤ ٤٩٧ ٣٢ ٩١٩ ٣٨ ٠٠٨  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ 

من اجلدول السابق الذي يوضح نسبة التالميذ إىل املعلم، نالحظ أن نسبة التالميذ إىل املعلم بلغـت يف                    - ٢٢٥
، واستمرت النسبة يف ١:٩، ويف العام الذي يليه بلغت ١:١٠ يف املدارس احلكومية ٢٠٠٣/٢٠٠٤العام الدراسي 

 أما فيما يتعلق باملدارس اخلاصة، فمن املالحظ أن هناك تذبذباً ١:٨,٥ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦إذ بلغت يف عام التحسن، 
 وزادت يف العام الذي يليه إذ بلغـت         ١:١٤ ،٢٠٠٤- ٢٠٠٣يف النسبة وعدم ثبات إذ بلغت يف العام الدراسي          

أعوام   املعلم فقد بلغت على مدى ثالثة أما النسبة العامة للتالميذ إىل١:١٦، مث اخنفضت يف العام التايل إىل ١:١٧
 وبالرجوع إىل نسبة التالميذ إىل املعلم حسبما ورد يف اخلطة الوطنية للتعليم للجميع لدولة               ١:١١دراسية متتالية   

 يف التعليم االبتدائي باملدارس احلكومية، بينما بلغت يف         ١:١١ ،٢٠٠٠/٢٠٠١قطر فقد بلغت يف العام الدراسي       
 ومما سبق نالحظ أن ١:١٢  وبلغ إمجايل نسبة الطلبة إىل املعلم يف التعليم االبتدائي بوجه عام١:١٦ص التعليم اخلا

هناك اخنفاضاً يف نسبة الطلبة إىل املعلم يف التعليم احلكومي ويف التعليم االبتدائي بصورة عامة ممـا يـدل علـى                  
 تعليم نوعي جيد يتيح الفرصة أمام املعلم ملتابعـة          االهتمام بالكفاءة الداخلية للتعليم، وحرص الدولة على تقدمي       

مجيع الطلبة املوجودين يف الصف الدراسي، كما أن ذلك حيقق اهلدف الذي وضع يف خطة تطوير التعليم األساسي 
 .لتحقيق أهداف التعليم للجميع والذي ينص على تقليل معدالت الطلبة إىل املعلم يف التعليم األساسي

 ٢٤- ١٥ مكافحة األمية بني األطفال والكبار فقد بلغ معدل القرائية لدى الذكور من سـن      أما يف جمال    - ٢٢٦
 وهي معدالت عالية أما معـدل        يف املائة  ٩٨ ولدى اإلناث     يف املائة  ٩٩ ،٢٠٠٣/٢٠٠٤سنة يف العام الدراسي     

املساواة بني اجلنسني    ؤشروهي نسبة ضئيلة جداً، كما أن م       يف املائة    ١,٥األمية فقد بلغ لدى هذه الفئة العمرية        
 فقد كان معدل القرائية لدى      ٢٠٠٤ أما يف العام الدراسي       يف املائة  ٩٨,٠يدل على املساواة بني اجلنسني إذ بلغ        

  يف املائة  ٩٩فقد بلغ   ) املساواة(، أما مؤشر تعادل اجلنسني       يف املائة  ٩٨,٢ ولدى اإلناث     يف املائة  ٩٩,١الذكور  
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وهذا يدل على زيادة  يف املائة ١,٣نهما، أما نسبة األمية بني أفراد هذه الفئة فقد بلغت     وهو يدل على املساواة بي    
  .اإلقبال على التعليم وارتفاع مستويات الوعي بأمهية التعليم بالدولة

 وهي نـسبة     يف املائة  ١،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦واستمرت نسبة األمية يف االخنفاض إذ بلغت يف العام الدراسي             - ٢٢٧
  يف املائة٩٩,٢، أما مؤشر املساواة فقد بلغ  يف املائة٩٩ تدل على ارتفاع مستوى القرائية الذي بلغبسيطة جداً و

  .وهو مؤشر يدل على عدم وجود فروق ومتييز بني اجلنسني

   أهداف التعليم-  باء

   مع اإلشارة إىل نوعية التعليم٢٩املادة 

بـالقلق ألن   تشعر"تقرير دولة قطر األويل إىل أن اللجنة        أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على         - ٢٢٨
   مـن االتفاقيـة،     ٢٩أهداف التعليم املقدمة يف التقرير ال تعكس على النحو الكايف األهـداف الـواردة يف املـادة                  

على تنميـة   ال سيما ألن نظام التعليم العام ال يزال يركز على التعليم القائم على احلفظ بدالً من التركيز على الطفل و                   
القدرات التحليلية، وأن اختيار بعض الربامج على املستويني اإلعدادي والثانوي قد يكون حمظوراً على الفتيـات، وأن                 
تنمية واحترام حقوق اإلنسان والتسامح واملساواة بني اجلنسني واألقليات الدينية واإلثنية ال يشكالن صراحة جزءاً من                

بضمان اختاذ إجراء إلصالح مناهج ومنهجيات التعليم، وتوجيه التعليم حنو منو           "للجنة  كما أوصت ا  ". املناهج الدراسية 
شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية واجلسدية، وتضمني املناهج الدراسية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف                

  ". فليونيسي وااليونسكوذلك حقوق الطفل، والتماس مساعدة املنظمات الدولية ذات الصلة ك

، اختذت الدولـة  ٢٠٠١ومنذ مناقشة التقرير األويل لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف عام              - ٢٢٩
العديد من املبادرات يف جمال تطوير التعليم منها إنشاء اجمللس األعلى للتعليم الذي توىل رسم السياسة التعليمية يف 

 الحتياجات الدولة من الكفاءات البشرية املتميزة مع حتقيق معايري اجلودة           البالد والعمل على تطوير التعليم وفقاً     
  ).املشار إليه مسبقاً(التعليمية 

ففي جمال تنويع اجملاالت التخصصية يف التعليم اإلعدادي والثانوي أمام الفتيات، فإن مبادرة تطوير التعليم،                 - ٢٣٠
س املساواة بني اجلنسني وإتاحة اجملال أمام الطلبة إناثـاً وذكـوراً            اليت يتبناها اجمللس األعلى للتعليم تقوم على أسا       

وتقوم فكرة املدارس املستقلة، اليت يشرف عليها اجمللس األعلى للتعليم، علـى  . لاللتحاق باملدرسة اليت يرغبون فيها    
والتعليمي انطالقاً مـن    التنوع واالستقاللية واالختيار واحملاسبية، حيث إن كل مدرسة ختتلف يف برناجمها التربوي             

رؤيتها وأهدافها، فهناك مدارس تركز على اجلانب العلمي كما يف جممع البيان للبنات وجممع عمر بـن اخلطـاب                   
للبنني، وهناك مدارس أخرى تفتح اجملال أمام الطلبة من خالل املواد االختيارية الختيار املواد اليت تناسب ميـوهلم                  

رشاد املهين لتساعدهم يف اختيار جمال ختصصهم العلمي وجماالت عملهم ما بعـد             ورغباهتم، وتقدم هلم خدمات اإل    
وهناك أربع مواد مشتركة بني مجيع الطلبة من اإلناث والذكور يف النظام التعليمي املطبق من قبل                . الدراسة اجلامعية 

 -  الرياضيات   -  اإلنكليزية اللغة   - بية  اللغة العر (اجمللس األعلى للتعليم املبين على مبادرة تطوير التعليم اجلديد وهي           
 . وتضع كل مدرسة حمتوى املادة وأسلوب التدريس املناسب هلا وفق معايري املناهج الوطنية املعتمدة)العلوم
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 ٢٠٠٣/٢٠٠٤ بالدولة أنشئت أكادميية التفوق الرياضي يف العام الدراسي  التعليممواكبةً حلركة تطوير  و  - ٢٣١
ملتميزين رياضياً وتوفري بيئة تعليمية مناسبة الحتياجاهتم، وفق مناهج ومقررات خاصة           هبدف استقطاب الطالب ا   

تراعي احتياجات وتطلعات األكادميية يف حتقيق رسالتها ورؤيتها، وتستنري هذه املناهج مبعايري اجمللـس األعلـى                
ات اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة الدراس: للتعليم، واشتمل الربنامج التعليمي على جمموعة من املواد الدراسية هي      

ليزية، الرياضيات، العلوم، العلوم االجتماعية، باإلضافة إىل متطلبات األكادميية وهي تكنولوجيا املعلومات            كاإلن
والثقافة الرياضية، وعلم النفس الرياضي، وقد اعتمدت األكادميية نظام التقومي املستمر املتمثـل يف عـدد مـن                  

وبلغ عدد امللتحقني باألكادميية يف العام الدراسـي        . ضافة إىل فعاليات وأنشطة الطالب، وسلوكه     االختبارات باإل 
 . طالبا١٢٨ً ،٢٠٠٥/٢٠٠٦

 وذلك بالتعاون بني مؤسسة قطـر للتربيـة         ٢٠٠٥سبتمرب  /افتتحت أكادميية قطر للقادة يف أيلول     كما    - ٢٣٢
م األكادميية أعلى مستوى من املعايري التعليمية كي حيقـق          والعلوم وتنمية اجملتمع والقوات املسلحة القطرية، وتقد      

كل طالب التميز األكادميي، وذلك لتخريج قياديني مفكرين قادرين على التعلّم مدى احلياة، ومواطنني مسؤولني               
 أكادميية أهالً لقيادة اجملتمع يف املستقبل، واشتمل الربنامج األكادميي فيها على برامج إسالمية وقيم عربية، وبرامج

 ٤٥ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦وبرامج تأهيل قيادي وبرامج رياضية، وقد بلغ عدد الطلبة امللتحقني هبا يف العام الدراسـي               
 . اليت تؤهله لاللتحاق باجلامعات العاملية والكليات العسكرية)IB(طالباً، ومتنح األكادميية الطالب اخلريج شهادة 

يم لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة فقد قامت دولة قطر يف ضـوء           ويف جمال توفري التعليم وإتاحة التعل       - ٢٣٣
اهتمامها بذوي االحتياجات اخلاصة بتوفري اخلدمات التعليمية والتأهيلية هلذه الفئة وفقاً للحقوق اليت كفلها قانون 

كيل  بشأن تش  ٢٠٠٤ لعام   ٦، وصدور القرار الوزاري رقم      ٢٠٠٣ لعام   ٤رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة رقم      
اللجنة اإلشرافية لربنامج الدمج األكادميي، واهلادف إىل هتيئة البيئة احملفزة تربوياً وتأهيلياً لدمج ذوي اإلعاقـات                
احلركية والذين يعانون من صعوبات تعليمية يف املدارس العادية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة مع ذوي اإلعاقات، 

ادميي وآثاره اإلجيابية املختلفة، وإجياد نظام موضوعي دقيق لتقييم ومتابعة          ونشر الوعي اجملتمعي بأمهية الدمج األك     
املستهدفة قد تكـون عالجـاً   للفئة ويقدم الربنامج جمموعة من اخلدمات   . كل العناصر املتضمنة يف عملية الدمج     

 نفذ هبا برنامج الـدمج      نفسياً أو ختاطبياً أو طبيعياً، وقد تكون خططاً فردية تعليمية، وقد بلغ عدد املدارس اليت              
 طالباً وطالبـة    ١١٤ تسع مدارس، أما عدد الطلبة الذين مت دجمهم فقد بلغ            ٢٠٠٦/٢٠٠٧خالل العام الدراسي    

موزعني على املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، كما مشل الربنامج جمموعة من الفعاليات واألنشطة منها، إعداد اخلطة 
جات اخلاصة، وتنظيم أسبوع التعايش األول والثاين لذوي االحتياجات اخلاصة،          االستراتيجية لدمج ذوي االحتيا   

ولني عن تنفيذه باملدارس، وحـصر      ؤوعقد جمموعة من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملني بالربنامج واملس         
 اخلاصة واليت تعـىن     أعداد األطفال ذوي اإلعاقات باملدارس واملراكز التعليمية، هذا باإلضافة إىل مدارس التربية           

 .بتعليم األطفال ذوي اإلعاقات كما يف مدرسة التربية الفكرية والسمعية ومعهد النور ومركز الشفلح

تبلور اهتمام الدولة باملوهوبني واملبدعني بإنشاء اهلياكل املؤسسية القادرة على إدارة الربامج اخلاصة باملوهبـة                 - ٢٣٤
 هبدف نشر الـوعي مبفـاهيم املوهبـة         ٢٠٠١طري للموهوبني واملبدعني يف عام      واإلبداع، حيث مت إنشاء املركز الق     

واإلبداع ورعاية املوهوبني وتنمية قدراهتم من خالل استخدام جمموعة من األساليب والـربامج اإلثرائيـة واملتنوعـة،             
فئة، وأهم الربامج الـيت     والتعرف على خصائص املوهوبني وحاجاهتم وتقدمي خدمات اإلرشاد األكادميي واملهين هلذه ال           
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، والربنامج اإلثرائي يف التعليم، ومهارات التفكري اإلبداعي، كما نظـم املركـز             ) اجلميل برنامج العقل (ينفذها املركز   
العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للمعلمني واملعلمات واملوجهني واملوجهات وأخرى للطلبـة، واحللقـات               

 بتقدمي االستشارات التربوية ألولياء األمور وإصدار العديد من الكتيبات والنـشرات  -  أيضاً   - النقاشية، ويقوم املركز    
ونشرة ألهم املبادئ اليت ميكن أن يستثمرها املعلم يف امليدان          ) ؟كيف ترعى األسرة إبداع أبنائها    (والتقارير منها نشرة    

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥لبة يف العام الدراسي  طالباً وطا٢١٢التعليمي، وبلغ عدد املنتسبني لعضوية املركز 

أما يف جمال حتسني جودة التعليم لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقليـة والبدنيـة إىل أقـصى         - ٢٣٥
إمكانياهتا، حترص املدارس املستقلة، وهي مدارس ممولة حكومياً وهلا احلرية يف تنفيذ رؤيتها ورسالتها وأهـدافها                

عايري التعليمية الوطنية املعتمدة ضمن برناجمها التعليمي على تقدمي طرائق تدريس متنوعـة             التعليمية اليت تعكس امل   
ومبتكرة تنطلق من أساس أن املتعلم هو حمور العملية التعليمية، لذا كان هلذا التوجه دوره الرئيسي والفاعـل يف                   

الذايت، الـتعلم بـاألقران، الـتعلم       التعلم  " :عملية التعلم، وذلك من خالل استخدام أساليب وطرق خمتلفة مثل         
، "التعاوين، العصف الذهين، حل املشكالت، االستقصاء، العمل املختربي، املناقشة واحلوار، إجـراء البحـوث             

 :وحترص املدارس املستقلة كذلك على اجلوانب التالية

ثرائية وكـذلك   تراعي طرق التدريس التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة من املوهوبني بتقدمي أنشطة إ             -
 .املعاقني بتقدمي برامج وأنشطة تعليمية وخطة فردية حسب نوع اإلعاقة إن تطلب األمر ذلك

 . املباشرقيتم الربط يف طرائق التدريس بني اجلانبني النظري والعملي من خالل إجراء التجارب، والتطبي  -

 وإجيابيته يف التعلم، مما يعطي الفرصة       تقوم طرق التدريس على أساس تفاعل املتعلم يف العملية التعليمية           -
للمعلم للكشف عن مستوى أداء املتعلم ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني كما أهنا تتيح الفرصـة                

 .للكشف عن مهارات املتعلمني ومواهبهم

و التعزيز اإلجيايب الفوري املصاحب لعملية التدريس من خالل التشجيع اللفظي أو منح الـشهادات أ                -
 .اجلوائز واملشاركة يف األنشطة املصاحبة احملببة أو لوحات الشرف

توظيف التكنولوجيا احلديثة يف املدارس كوسيلة تعليمية يف العديد من املواد الدراسية مما جيعل عمليـة                  -
 .التدريس أكثر إثارة وتشويقاً للتالميذ

ليمية اليت تعزز مهارات التفكري العليا بدءاً من        استخدام املعلمني ألساليب وأنواع خمتلفة من األسئلة التع         -
  .الفهم واالستيعاب والتطبيق والتحليل والتركيب والتقومي والنقد

أما يف جمال تطوير املناهج الدراسية، فقد حرصت الدولة على تطوير املنـاهج الدراسـية مـن خـالل            - ٢٣٦
تمع القطري، ولتحقيق تلبية حقيقية الحتياجات سوق       املؤسسات التعليمية هبا، وذلك ملواكبة التطور اهلائل يف اجمل        

ليزية والرياضيات  كاللغة العربية واللغة اإلن   (العمل، حيث مت إعداد معايري وطنية للمناهج للمواد الدراسية األربع           
ـ              )والعلوم ت ، ومت توزيعها على املدارس املستقلة ونشرت على املوقع اإللكتروين للمجلس األعلى للتعليم، وأعطي

للمدارس احلرية يف اختيار ووضع احملتوى واملقرر الدراسي املناسب هلا والذي يتوافق وحيقق املعايري الوطنية لكل                
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أما بالنسبة للمواد األخرى فإن للمدرسة االستقاللية واالختيار والتنوع يف وضع املناهج اليت حتقق              . صف دراسي 
 املناهج الدراسية بني املدارس املستقلة الفرصة لـويل األمـر           ويتيح تنوع . أهداف ورسالة ورؤية املدرسة وقيمها    

والطالب الختيار املدرسة املناسبة واليت تتوافق مع ميول وتوجهات الطلبة، وقد مت بناء املعايري الوطنية للمنـاهج                 
التفكري حبيث تسهم يف منو شخصية املتعلم بصورة متكاملة وترتقي بأساليب التفكري لديه وتوصله إىل مستويات                

 .النقدي واإلبداعي والتقوميي، كما أهنا تعطي حيزاً للمتعلم إلبداء الرأي والتعبري احلر والناقد

أما يف جمال تطوير برامج تدريب املعلمني، فإن التنمية املهنية تعترب ركناً أساسـياً يف بنـاء الكفـاءات                     - ٢٣٧
لعاملة يف احلقل التعليمي سواء من معلمني أو إداريني مما          والقدرات وبالتايل حتسني وتطوير األداء املهين للكوادر ا       

ينعكس إجياباً على خمرجات النظام التعليمي، لذا حرصت الدولة على تعزيز هذا اجلانب من خالل جمموعة مـن                  
ة كما تنوعت الربامج التدريبية حيث مشلت أساليب وطرائق التدريس واإلدار. الربامج التدريبية الداخلية واخلارجية

املدرسية، والقياس والتقومي، والتوجيه التربوي، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة الـصف، ومهـارات الـتفكري              
وحيقق . اإلبداعي، واإلعالم، وحقوق اإلنسان، وتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف اإلدارة والتدريس والتربية اخلاصة

تالف وظائفهم جمموعة من املعارف واملعلومات اليت     التدريب جمموعة من األهداف منها إكساب العاملني على اخ        
تسهم يف تنميتهم مهنياً، وصقل وتنمية مهاراهتم، وتكوين اجتاهات وقيم إجيابية حنو عملييت التنمية املهنية واجلودة          

جلدول ويوضح ا. يف العمل التربوي، ومواكبة املستجدات واملستحدثات العاملية يف اجملال التربوي واإلداري والتقين
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٢/٢٠٠٣التايل عدد الربامج التدريبية واملتدربني يف األعوام 

  ٢٠اجلدول 
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦- ٢٠٠٢/٢٠٠٣عدد الربامج التدريبية واملتدربني يف األعوام 

  عدد املتدربني  عدد الربامج  العام الدراسي
٣ ٥٢٠  ١٥٢  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  
٣ ٤٠٧  ١١١  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣  
٣ ٢٣٩  ١٤٦  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  
٢ ٧٦٥  ٩٠  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥  

هذا باإلضافة إىل عدد كبري من الربامج التدريبية اليت تنفذها املدارس طبقاً الحتياجاهتا املهنية وحتقيقـاً لعنـصر                    
  .التنمية املهنية للعاملني هبا

 بالتعاون  أما يف جمال طرح برامج الدراسات العليا للعاملني يف جمال التعليم، بدأت كلية التربية جبامعة قطر                 - ٢٣٨
 واجمللس األعلى للتعليم يف تنفيذ برنامج دبلوم التعليم االبتدائي منذ بداية )إيه أند إم(مع كلية التربية جبامعة تكساس   

، هبدف إعداد معلمات صف على قدر عالٍ من الكفاءة للعمل يف املـدارس املـستقلة                ٢٠٠٥أغسطس  /شهر آب 
نامج دبلوم التعليم االبتدائي والذي ميتد ملدة عـامني إىل إكـساب            ويسعى بر . واإلسهام يف مشروع تطوير التعليم    

 يف تدريس ماديت العلوم والرياضيات، اإلنكليزيةاملعلمات مهارات و استراتيجيات التدريس احلديثة، واستخدام اللغة 
اللغة العربية، واللغـة    "ربع  وإدخال التكنولوجيا احلديثة يف التدريس، واإلملام التام مبعايري املناهج للمواد الدراسية األ           
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واملشاركة يف تصميم وتطوير املناهج مبا يتناسب مع املعايري الوطنيـة، واسـتخدام         "ليزية والرياضيات والعلوم  كاإلن
 ساعة مكتسبة   ٣٠ويتكون الربنامج من    . أساليب تقييم مناسبة للطلبة وتوفري بيئة تعليمية آمنة وحمفّزة لعملية التعليم          

، وقد صمم الربنامج    اإلنكليزيةوتدرس مجيع مقررات الربنامج باللغة      . ت نصفها يف طرائق التدريس     مقررا ١٠تضم  
ليزود املعلمات باجلانبني النظري والعملي يف آن واحد، وقد شاركت جمموعة من املدارس املستقلة يف اجلزء العملي                 

  .٢٠٠٦- ٢٠٠٥لدراسي  معلمة يف العام ا١٠٠والتدرييب، وبلغ عدد املشاركات يف الربنامج 

أما يف جمال تطوير البىن املؤسسية لإلدارات املدرسية مبا حيقق أهداف التعليم كما نصت عليه االتفاقية، فإن                   - ٢٣٩
فلسفة املدارس املستقلة واليت تعد النموذج املستقبلي ملدارس دولة قطر تقوم على أساس أن تدير املدرسة شـؤوهنا                  

، فهي اليت تقوم باختيار املناهج وطرق التدريس وأساليب التقومي، وحتديـد النظـام              بنفسها من منطلق االستقاللية   
املدرسي وتوفري املصادر التربوية املساندة، كما أن هذه املدارس تسمح ألولياء األمور بأن يكون هلم دور يف إدارهتا                  

 املدرسة، والنواب والوكالء    رة مدي ويضم اهليكل التنظيمي للمدرس   . من خالل جمالس األمناء وجمالس أولياء األمور      
واملدراء املساعدين، وجملس األمناء وجمالس أولياء األمور، ويعترب جملس األمناء أحد عناصر التنظيم القانوين املطلوب               
 .لكل مدرسة مستقلة، ويتمثل دوره يف توجيه النصح ومتثيل أولياء األمور واجملتمع ومساعدة املدرسة يف ضبط اجلودة

أعضاء جملس األمناء بالـتأكد من التزام املدرسة باألنظمة والقوانني، واستخدامها ملصادرها لتحقيق رسالتها             ويقوم  
املنصوص عليها يف خطتها االستراتيجية، وتقدمي النصح بشأن رسالة املدرسة واستراتيجيتها وأولوياهتا املـستقبلية،              

ة لنشر رسالة املدرسة وإجنازاهتا للمجتمع، واحملافظة على أمانة         وتقدمي النصح ملدير املدرسة، والعمل مع مدير املدرس       
  .املدرسة وعملية املساءلة هبا، و تنويع املصادر ومجع التربعات املالية واملسامهة بشكل فّعال يف املدرسة

سـر  ويتكون جملس األمناء يف أغلب املدارس من تسعة أعضاء مبا فيهم رئيس اجمللس ونائب الرئيس وأمني                   - ٢٤٠
وجيتمع اجمللس مـرة واحـدة يف       . اجمللس وأمني الصندوق وهؤالء يتم انتخاهبم ليشكلوا اللجنة التنفيذية يف اجمللس          

الشهر، ويقوم بتأدية أدواره عن طريق اللجان مثل اللجنة املالية، وجلنة مجع التربعات وغريها وتضم كل جلنة عضوين 
 كل مدرسة من املدارس جملس لآلباء هبـدف حتقيـق املـشاركة    كما يشكل يف. أو ثالثة من أعضاء جملس األمناء 

الناجحة والتعاون احلقيقي بني أولياء األمور وإدارة املدرسة وتنمية الوعي لدى أولياء األمور ومن خالل ذلك يـتم                  
د هذه مناقشة الوضع التعليمي والسلوكي واالجتماعي للطالب من الطرفني األساسيني يف بناء شخصية الطالب، وتعق

ويتم يف هذه اجملالس مناقشة أوضاع      . اجملالس بصورة دورية سنوية وحسب حاجة املدرسة ويف مجيع مراحل التعليم          
الطلبة ومشكالهتم ومستواهم الدراسي، وعادة ما تعقد جمالس اآلباء يف بداية العام الدراسي إلعطاء صورة واضحة                

 من أدوار لتحقيق أهداف التعلم، وكذلك لقضاء يوم دراسي كامل عن املدرسة ونظامها ألولياء األمور، وما تقوم به
  .مع أبنائهم داخل املدرسة وداخل الصف الدراسي للتعرف عن قرب على حياة أبنائهم التعليمية

الـذي   "تعليم ملرحلة جديـدة "كما أنشئ برنامج الدعم املدرسي لتحقيق أهداف مبادرة تطوير التعليم         - ٢٤١
ولضمان حصول القيادات اإلداريـة واملعلمـني       . ى إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية      يعتمد بشكل كبري عل   

وتقوم . باملدارس على الدعم املطلوب مت ربط كل مدرسة من املدارس املستقلة بإحدى منظمات الدعم املدرسي              
 يف اإلدارة   فكرة برنامج الدعم املدرسي على أن يلتحق بكل مدرسة أربعة موظفني متفرغني أحـدهم مستـشار               

املدرسية وثالثة مستشارين آخرين، كما قد يضم الفريق خرباء زائرين حسب حاجة املدرسة، وميكن أن يـشمل         
وتتبع هيئة التعليم نظام متابعـة وتقيـيم        . تقنية املعلومات، التمويل واحملاسبة وغريها    : الدعم جوانب خمتلفة مثل   
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املنشودة من املبادرة وقدرة املدارس على التطوير والتجويـد،         ملنظمات الدعم املدرسي ضماناً لتحقيق األهداف       
 .ويتم ذلك عن طريق أخصائي ضمان اجلودة يف مكتب التطوير املهين التابع للهيئة

أشارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل حول تنفيذ اتفاقية حقوق                  - ٢٤٢
   الذي حيظر العقوبة اجلسدية يف املدارس، وقد أوضحت أهنـا           ١٩٩٣وزاري لعام   إىل املرسوم ال  ) ١٩٩٩(الطفل  

ويف هذا اإلطار، واستجابة لسياسة تطوير التعليم يف . ال تزال تشعر بالقلق ألن هذه املسألة مل تعاجل على حنو فعال
 الطاليب، وتقوميـه،   بشأن إصدار نظام توجيه السلوك٢٠٠١ لعام ٥٧دولة قطر، فقد صدر القرار الوزاري رقم        

هبدف توفري بيئة تعليمية مناسبة للطلبة تسودها العالقات الطيبة بينهم وبني زمالئهم وبينهم وبني معلميهم، واحلد          
 ومتدرج، وتنميـة    من السلوك غري املنضبط الذي قد يرتكبه بعض الطلبة، وذلك من خالل أسلوب علمي واعٍ              

لتزام بالقيم الدينية واالعتزاز باملثل العليا واحترام الذات واآلخرين، وقـد           السلوك اإلجيايب والسوي املبين على اال     
ولني عن توجيه السلوك وتقوميه من مدير املدرسـة إىل الوكيـل واألخـصائي              ؤحددت الالئحة األشخاص املس   

 توجيه السلوك   االجتماعي واملعلم واجملالس الطالبية وإدارة التربية االجتماعية، كما تطرقت الالئحة إىل أساليب           
وتقوميه من التنبيه الشفوي والتوجيه واإلرشاد على انفراد، والتنبيه الكتايب واإلنذار والفصل املؤقت، واحلرمان من 
الدوام املدرسي، وتغيري البيئة املدرسية، والفصل النهائي، ونصت الالئحة على جمموعة من احملظورات منها العقاب 

  . الدرجات الدراسية، والعقاب اجلماعي، والتشهري والتجريح للطالب وغريهاالبدين مبختلف أنواعه، وختفيض

سياسـة  "كما وضعت هيئة التعليم باجمللس األعلى للتعليم إرشادات ملنع العقوبات اجلسدية املتضمنة يف                - ٢٤٣
حثـت  وقـد  . لضبط السلوك الطاليب تسمح يف الوقت ذاته للمدارس باحملافظة على تفردهـا     " الضبط السلوكي 

اإلرشادات على تشجيع وتعزيز السلوكيات اإلجيابية، وأن تكون القاعدة مصاغة بصورة إجيابية وتبتعد عن قائمة               
واشترط يف السياسة أن يكون هنـاك نظـام         . املمنوعات، وأن تغطي القواعد سلوك الطلبة طوال اليوم الدراسي        

ع االبتعاد عن السلبية، وأن يكـون هنـاك نظـام    مكافأة حمكم للسلوك اإلجيايب أساسه استخدام لغة التشجيع م  
عقوبات متدرج ملعاقبة السلوكيات السلبية، هبدف تعزيز وتشجيع السلوكيات اإلجيابية مع توافر العدالـة، وأن               

  .تكون العقوبات مطابقة للقانون

نـاهج والكتـب    أما يف جمال تنمية واحترام حقوق اإلنسان والتسامح واملساواة بني اجلنسني، تتـضمن امل               - ٢٤٤
، حسب دراسة أجريت، نصوصاً تـشتمل يف        )االبتدائية واإلعدادية والثانوية  (املدرسية يف املراحل التعليمية الثالث      

حمتواها على تعريف الطفل حبقوقه بشكل خاص وحقوق اإلنسان بشكل عام وحتتوي املناهج والكتب املدرسية عدداً 
 احلقوق السياسية واملدنية، واحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         سان ومنها اإلنمن احملاور واملفاهيم اخلاصة حبقوق      

والثقافية، وحق التمتع بالنظام االجتماعي للدولة، واحلقوق املتعلقة بالطفولة واملرأة وكبار السن وذوي االحتياجات              
م، مع األخـذ يف االعتبـار       وقد روعيت هذه احلقوق يف طرائق التدريس والوسائل املعينة يف التعليم والتعل           . اخلاصة

 .  اإلنسانتعديل املناهج والكتب املدرسية بصورة مستمرة لتتماشى مع املستجدات يف جمال حقوق

لقد مت تنفيذ العديد من الربامج يف جمال دمج مفاهيم حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف الـربامج التعليميـة                     - ٢٤٥
 بتشكيل جلنة عليا لنشر     ٢٠٠٤ لعام   ١ صدر القرار الوزاري رقم      كربنامج نشر ثقافة حقوق الطفل يف املدارس، حيث       

 تتضمن اليونسكوثقافة حقوق الطفل يف مدارس الدولة، وقد باشرت اللجنة العليا بوضع خطة عمل وطنية بالتعاون مع 
خالل الربط ما   إعداد أدلة تعليمية للمعلمني تتناول بشكل مبسط احلقوق واملبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل من                
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بني هذه احلقوق وحقوق الطفل يف اإلسالم باالستعانة بالسور القرآنية واألحاديث النبوية، كما تضمنت هذه األدلـة                 
. التعليمية بطاقات تعليمية توضح لألطفال احلقوق واالنتهاكات من خالل القصص الواقعية والرسوم امللونة التوضيحية             

دريبية لتدريب أعضاء اهليئات املدرسية على استخدام هذه األدلـة التعليميـة يف             وقد مشلت اخلطة تنفيذ ورش عمل ت      
 متدرباً ومتدربة ٦٠ حوايل ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ و٢٠٠٤- ٢٠٠٣، ومشل التدريب خالل عامي الالصفيةواألنشطة الصفية 

 على إعداد أدلة كواليونسكما يعكف القائمون على الربنامج بالتعاون مع       .  مدرسة ١١من أعضاء اهليئات املدرسية يف      
تعليمية ذاتية ميكن من خالهلا الوصول لشرحية أكرب من مدارس الدولة، ومن املقرر تطبيق هذه األدلة يف العام الدراسي                   

 .٢٠٠٨- ٢٠٠٧القادم 

كما مت تنفيذ برامج أخرى يف جمال دمج مفاهيم حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف الربامج التعليمية كربنامج                   - ٢٤٦
 بشأن تشكيل جلنة تعزيز القيم التربويـة يف املـدارس،           ٢٠٠٤ لعام   ٥تربوية، حيث صدر القرار الوزاري رقم       القيم ال 

وأنيط باللجنة إعداد مصفوفة للقيم التربوية وتطبيقها يف امليدان التربوي، وحتديد األساليب واآلليات الالزمة لتطبيـق                
يب املناسب للقائمني على تنفيذ املشروع، ومتابعة تنفيذ القيم التربوية          القيم التربوية يف املدارس، وحتديد الربنامج التدري      

يف املدارس، و تفعيل حلقات التواصل بني املدرسة واألسرة لدعم جهودمها يف عملية تعزيز وغرس القـيم والتوعيـة                   
  .ية املتضمنة فيهاوالتثقيف بأمهيتها، ومتثلت املهمة األخرية يف حتليل املناهج الدراسية لتحديد القيم التربو

ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز القيم التربوية يف نفوس الناشئة باملدارس من أجل تنميتها يف نفوسـهم                   - ٢٤٧
واحلفاظ على متاسك اجملتمع وترابطه وفق القيم األخالقية واإلسالمية واإلنسانية السامية، وكذلك لتمكني املتعلم              

ويتكون برنامج تعزيز القيم التربوية يف املدارس من جمموعة من اللجان           . هامن تقييم السلوكيات لقبوهلا أو رفض     
   .وهي اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، والشكل التايل يوضح ذلك

  ٦الشكل 

  اهليكل التنظيمي للجان تعزيز القيم التربوية

ميع الفئات املعنية يف مجيـع      وقد عقدت جمموعة من اللقاءات التعريفية والدورات التدريبية باملشروع جل           - ٢٤٨
كما مت إعداد جمموعة من اإلصدارات والكتيبات ومنها . املراحل، بعدما مت تعميم مصفوفة القيم على مجيع املدارس

النشرة التعريفية، واملرشد إىل القيم التربوية، ودليل الوسائل التعليمية للقيم التربوية، واملعايري التقييمية ملسابقة القيم 

 اللجنة العليا

 ملتابعة والتقييمجلنة ا اإلعالم والتدريب

  املدرسيةنةاللج

 اللجنة الطالبية

 اللجنة التنفيذية
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باإلضافة إىل تعميم مسابقة . بوية، وجمموعة من البطاقات الربيدية، ومصفوفة القيم التربوية يف املناهج الدراسيةالتر
تعزيز القيم التربوية على مجيع املدارس بدولة قطر، وشكلت جلنة لتقييم الطلبات املتقدمة وفحص األدلة، ورصد                

د مت تكرمي جمموعة من املدارس الفائزة خالل العامني الـسابقني           النتائج مث رفعها إىل اللجنة العليا العتمادها، وق       
  .مببالغ مالية جمزية

كما مت تنفيذ جمموعة من األنشطة الطالبية الالصفية املعززة ملفاهيم حقوق اإلنسان كاجملالس الطالبية اليت   - ٢٤٩
ئهم، وتنمية قدراهتم ومهاراهتم على تشكل إطاراً جديداً لتوعية الطلبة بدورهم وإعطائهم حقهم يف التعبري عن آرا   

إدارة احلوار والنقاش، وحتقيق مبادئ الدميقراطية اليت من أبرزها التعريف حبقوقهم ووسائلهم لتحقيق ذلك، كما               
تساهم تلك اجملالس يف إعداد الكوادر القيادية الوطنية القادرة على املسامهة يف هنضة وطنها، ويوجد يف كل مدرسة 

 منتخبون مباشرة من طلبه املدرسة، وتوزع املهام بني أعضائه، وهناك لقاءات ةلس طاليب، ميثله طلبمن املدارس جم
منتظمة بني ممثلي اجملالس الطالبية على نطاق املدارس يف املراحل التعليمية املختلفة، يتم فيها مناقشة مـشاكلهم                 

لني لنقل أفكارهم واحتياجاهتم، وتتشكل اجملالس وإجياد حلول هلا، كما أن هناك لقاءات منظمة ومومسية مع املسئو
وختتص اجملالس الطالبية   . ) الوزارة -  املرحلة التعليمية    -  املدرسة   - مستوى الفصل   (الطالبية من عدة مستويات     

مبجموعة من االختصاصات منها التعريف بكافة أنشطة املدرسة، ودراسة املشكالت املدرسية والطالبية واقتراح             
، واملسامهة اإلجيابية يف التغلب عليها، والعمل على توثيق العالقة بني الطلبة واملعلمني واآلباء بالوسائل               احللول هلا 

املختلفة، وتنظيم برامج لتبادل الزيارات بني اجملالس الطالبية، واملشاركة يف االحتفاالت واملناسـبات املختلفـة               
أبريل يوماً لإلدارة   / نيسان ١٢ومت ختصيص يوم    . امج واألنشطة بالدولة، ومعاونة إدارة املدرسة يف تسيري كافة الرب       

 هبدف نشر مفاهيم الدميقراطية وتفعيلها داخل املدارس وتدريب الطالب املدارس،الذاتية واملمارسة الدميقراطية يف 
وتفعيـل دور   من قيادات اجملالس الطالبية على مهام القيادة واإلدارة الذاتية واكتشاف وصقل املهارات القيادية،              

  .اجملالس الطالبية املنتخبة

أما يف جمال تعزيز وتشجيع التعاون الدويل يف األمور املتعلقة بالتعليم، فبجانب اتفاقيات التعاون التربوية                 - ٢٥٠
 والعلمية اليت أبرمتها الدولة يف اجملال التعليمي والتربوي مبا يشمله ذلك من تبادل اخلربات التربوية وتبادل املناهج                

والكتب الدراسية والدراسات والبحوث وتبادل الزيارات بني املعلمني والطالب والعضوية يف جلان عربية ودولية،       
 املعتمد يف املنتدى العاملي للتربية الذي ُعقد يف داكار        ويف إطار التعاون والشراكة الدولية وبناًء على إطار عمل داكار         

 بتشكيل جلنة ٢٠٠٢ لعام ٤٦، صدر القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ عام لذي تبنته دولة قطر ا٢٠٠٠أبريل /يف نيسان
إلعداد اخلطة الوطنية للتعليم للجميع بدولة قطر، ومت إعداد تلك اخلطة بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لليونسكو،                

خلطـة  وقد تناولت اخلطة أهداف التعليم للجميع بالدراسة والتحليل للواقع التعليمي وتشخيصه ومن مث وضـع ا             
 تقييم منتصف العقد خلطة التعليم للجميع من خالل رويتم اآلن العمل على إعداد تقري. التنفيذية الوطنية لكل حمور

 تضم أعضاًء من وزارة التربية والتعليم واجمللس األعلى للتعلـيم           ٢٠٠٦ لعام   ١٧جلنة صدر هبا قرار وزاري رقم       
 . علوم وجامعة قطرواللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة وال

 أما يف جمال الدعم املقدم من قبل الدولة لدعم جهود تطوير التعليم على املـستوى الـداخلي فقـد مت                      - ٢٥١
ختصيص صندوق وقفي لإلنفاق على التعليم من حصة االستثمار يف جمال الغاز الطبيعي وعلى املستوى اخلارجي،                

د مبعوثاً خاصاً للتعليم األساسي والعايل لليونسكو يف عـام          ُعينت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسن       
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 نظراً جلهودها الوطنية والدولية يف جمال حتسني نوعية التعليم بدءاً مببادرات مسوها الوطنية لتطوير التعليم                ٢٠٠٣
ـ       "تعليم ملرحلة جديدة  "العام واجلامعي يف دولة قطر، وبإطالق مبادرة         تقطاب وإنشاء املـدارس املـستقلة، واس

اجلامعات العريقة يف املدينة التعليمية لتوفري فرص الدراسة والتميز العلمي لإلناث والذكور، ومبـادرات مسوهـا               
  . الدولية كدعم املشاريع التعليمية لتوفري فرص تعليمية أفضل لإلناث يف موريتانيا والسودان

ساسي والعايل لليونـسكو، الـصندوق       أسست مسوها بصفتها مبعوثاً خاصاً للتعليم األ       ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٥٢
 سنوات يدعم إعمار مؤسسات التعليم العايل يف العـراق،          ٣الدويل للتعليم العايل يف العراق، وهو مشروع مدته         

 مليون دوالر هلذا الصندوق الذي تديره مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع ١٥وقد منحت دولة قطر مبلغ 
أيادي ( واصل دولة قطر جهودها لدعم املشاريع التعليمية يف اخلارج من خالل مؤسسة           وت. اليونسكوإىل جانب   

 برئاسة سعادة الشيخة املياسة     ٢٠٠٥نوفمرب  / وهي منظمة غري حكومية تأسست يف تشرين الثاين        )اخلري حنو آسيا  
اطق املتأثرة بالصراعات يف بنت محد بن خليفة آل ثاين، هبدف تقدمي الدعم اإلنساين ملناطق الكوارث الطبيعية واملن

 لتحـسني   ٢٠٠٥ يف نوفمرب     يف كشمري  ئيةلمجتمعات احمللية النا  لساعدة  القارة اآلسيوية، وقد قدمت املؤسسة امل     
طفال ألامن  ٣ ٠٠٠  حلوايلمي فرص التعل ووفرت،)كركس( األمحر مع مجعية اهلالل ة بالشراكالبنية التعليمية فيها

 مـن   ي والثانو يحتسني نوعية التعليم االبتدائ   متكنت من   ، و تعرضت له تلك املناطق    الذي   املتضررين من الزلزال  
 ول رحلة للمتطـوعني لباكـستان يف      املؤسسة أ   وقد نظمت  .ةديثالتكنولوجيا احل  ىل املعارف و  إخالل الوصول   

قدمي العون  قطر، وقد ساهم هؤالء الطالب يف ت      ختلفة يف   املدارس  امل من   طالباً ٦٥ ، ضمت ٢٠٠٦بريل  أ /نيسان
 ،)األوليـة سـعافات   اإل (ةبالصح  املعنية ة التعليمي ةنشطاألك  يف كشمري،  الزلزالألطفال املدارس املتضررين من     

مجع ولقد متكنت املؤسسة خالل عام واحد من . األوردولغة ب وقراءة القصةوالرياضة والفنون واحلرف واملوسيقى 
القارة اآلسيوية واليت تنصب على توفري ودعم اخلدمات الصحية          لدعم أنشطتها يف      مليون دوالر  ١٩ما يزيد على    

قرية يايات كالنت  (اكما أعيد بناء وترميم مدرسة يف إندونيسي. والتعليمية واالجتماعية وباألخص لألطفال والنساء
من  طالباً، وقد صاحب ذلك تنفيذ برنامج تعليمي وتثقيفي قام به جمموعة ٩٦٠تتسع لعدد ) جنوب جوكجاكرتا

بتوقيع مذكرة " أيادي اخلري حنو آسيا"وضمن املشروع نفسه قامت منظمة . الطلبة القطريني املتطوعني هلذا الغرض
ويل كمبوديا إلطالق أحدث مشاريع املنظمة التعليمية املتمثل يف إجراء ؤ مع وفد من مس٢٠٠٧ تفاهم بالدوحة يف

  .بتدائية، وبناء مركز للتدريب املهينأعمال توسيع ملبىن مدرسة فايهري سورك الثانوية واال

ويف نفس اإلطار أنشأت دولة قطر جمموعة من املدارس باجلمهورية اللبنانية يف املناطق اجلنوبية املتضررة                 - ٢٥٣
  .)االعتداءات اإلسرائيلية(من احلرب 

رق السودان مبدينة   مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع تعليمية بش     ) مجعية أهلية (كما وقعت مجعية قطر اخلريية        - ٢٥٤
ال والذي سيبدأ على مرحلتني خـالل العـام   ـة املدرسية املستدامة لألطفـكسال، باإلضافة إىل مشروع التغذي  

 والعام القادم هبدف هتيئة بيئة تعليمية مواتية لألطفال وتشجيع االستقرار وتطوير النظام التعليمي،              ٢٠٠٧احلايل  
  . مة واألمم املتحدة واملنظمات العاملية غري احلكوميةوكذلك تطوير مفهوم الشراكة بني احلكو
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   الراحة وأوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية-  جيم

يف جمال توفري األنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، أنشأت الدولة العديد من املؤسسات اليت تقوم هبـذا                  - ٢٥٥
نامج قطر املستقبل، والذي ينفذ بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ          الدور، كما نظمت العديد من الربامج كرب      

محد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر، بإعداد برنامج تثقيفي طاليب يسعى إىل حتقيق االنفتاح على حـضارات                   
مات األمم والشعوب األخرى والتحاور معها، وترسيخ قيم التسامح والسالم وتقبل اآلخر، وتزويد الطلبة باملعلو             

واملعارف عن تلك الدول واحلضارات، وإكساهبم مهارات احلوار والتواصل مع اآلخرين، وإطالعهم على ثقافات            
  .الشعوب األخرى، وتنمية شخصياهتم وتعويدهم االعتماد على النفس

 بتشكيل وفدين ضم كل منهما مثانيـة        ٢٠٠٤- ٢٠٠٣وقد مت البدء يف تنفيذ الربنامج يف العام الدراسي            - ٢٥٦
 مت تشكيل ثالثة وفود لزيارة كل من        ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ويف العام الدراسي    . تالميذ لزيارة كل من إيطاليا وأسبانيا     

 فقد مت تشكيل    ٢٠٠٦- ٢٠٠٥أما يف العام الثالث     . سبانيا وإيطاليا ضم كل وفد مثانية تالميذ      إاململكة املتحدة و  
ومت اختيار الوفود من التالميذ الذين أهنـوا الـصف          . سبانيا وتركيا واململكة املتحدة   إثالثة وفود لزيارة كل من      

 وبين اختيارهم على جمموعة من املعايري منها         عاماً ١٢- ١١اخلامس االبتدائي أي الذين تتراوح أعمارهم ما بني         
 ولقد مت إعداد التالميذ والتلميذات قبل سفرهم من       . ، والتميز األخالقي  اإلنكليزيةالتفوق الدراسي، وإتقان اللغة     

 لتعزيز مهارات احلوار والتخاطـب لـديهم   اإلنكليزيةخالل برنامج تدرييب استمر ملدة ثالثة أسابيع يشمل اللغة        
ولتزويدهم باملفردات اللغوية الالزمة، كما مت حثهم على إبراز قيمهم الوطنية واإلنسانية، وتزويدهم مبعلومـات               

  .عة من الرحالت والزياراتجغرافية وتارخيية عن دولة قطر، كما مشل الربنامج جممو

حترص الدولة على االهتمام بالتربية البدنية على كافة املستويات وذلك لبناء قاعدة عريضة من الـنشء                  - ٢٥٧
لذا فقد تبنت برنامج حمو أمية السباحة لنشر رياضة السباحة على مستوى رياض األطفال وتالميذ الصف . املؤهل

يم لألطفال من خالل معاجلة بعض العيوب اجلسمانية عـن طريـق ممارسـة              األول االبتدائي، وبناء اجلسم السل    
وقد بلغ . الرياضة، واملسامهة يف رفع الكفاءة واللياقة البدنية والصحية يف مرحلة مبكرة لتالميذ وتلميذات املدارس

 . طفالً وطفلة٧٥٠عدد املستفيدين من هذا الربنامج أكثر من 

حياً وبدنياً وعقلياً ونفسياً، يقوم الطلبة يف املدارس بالعديد مـن املـسابقات      يف إطار تنميتها لطلبتها ص      - ٢٥٨
ومـن أهـم    . واملباريات يف كثري من أنواع الرياضات املعدة وفق خطة مدروسة ومالئمة للمرحلة السنية للطلبة             

 ومهرجانات املرحلـة    األنشطة والفعاليات الرياضية املهرجانات املشتركة لكرة القدم للمراحل التعليمية الثالث،         
، وبطولـة كـرة   ) يد-  طائرة -  سلة - قدم (، ودوري املرحلة اإلعدادية والثانوية ) يد-  سلة - قدم (االبتدائية  

، والسباحة املدرسية للمراحـل     )ابتدائي وإعدادي (الطاولة املدرسية للمراحل التعليمية الثالث، والبطولة السنوية        
لقوى املدرسية للمراحل التعليمية الثالث، وبطولة اختراق الـضاحية الـسنوية         التعليمية الثالث، وبطولة ألعاب ا    

للمراحل التعليمية الثالث، وبطولة القوة البدنية للمرحلة الثانوية كما مشلت الفعاليات زيـارات ومـشاركات               
رسي بالبطولـة   جدة، و مشاركة املنتخب املد    / يف السعودية  ةخارجية منها الدورة العربية املدرسية اخلامسة عشر      

  .الدمام/ األوىل لكرة الطاولة املدرسية لدول جملس التعاون اخلليجي يف السعودية
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 يف مدارس دولة قطر، ويتضح      ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويوضح اجلدول التايل األنشطة الرياضية اليت متت يف عام            - ٢٥٩
 نـشاطاً  ٢٧رة، بلغـت   يف مدارس الوزا   ٢٠٠٤/٢٠٠٥من اجلدول أن عدد األنشطة الرياضية اليت متت يف عام           

  . مشاركا٤ً ٥٨٢مبشاركة 

  ٢١اجلدول 
  ٢٠٠٤/٢٠٠٥األنشطة الرياضية املدرسية اليت متت يف عام 

  عدد الطالب املشاركني  عدد الفرق املشاركة  عدد البطوالت  املرحلة
  ٩٧٨  ٧٨  ٨  االبتدائية
  ١ ٧٢٥  ١٢٦  ٩  اإلعدادية
  ١ ٨٧٩  ١٥١  ١٠  الثانوية
  ٤ ٥٨٢  ٣٥٥  ٢٧  اإلمجايل

وإمياناً بأمهية األنشطة الطالبية االجتماعية والثقافية يتم التنظيم واإلعداد للعديد من هذه األنشطة، كما                - ٢٦٠
 بدور بارز يف هذا اجملال وتتضمن األنشطة االجتماعية تنظيم محالت التوعية والتثقيف -  أيضاً - أن املدارس تقوم 

ب والطالبات يف كافة املراحل الدراسية، وتكـرمي الطلبـة          لطلبة املدارس، وتنظيم معسكرات خدمة عامة للطال      
الوفود الطالبية املتفوقني علمياً واجتماعياً، وتنظيم زيارات بيئية وجمتمعية وتروحيية لطلبة املدارس، وترشيح وإعداد 

ص براجمهم وأنشطتهم،   للمشاركة يف املؤمترات وامللتقيات اخلارجية، والتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات اجملتمع فيما خي            
أما األنشطة الثقافية فتتضمن امللتقيات التربويـة، ومحـالت التوعيـة    . وتنظيم املسابقات الثقافية واالجتماعية والصحفية   

واالجتماعية، واحلفالت املدرسية، واحملاضرات والندوات، والزيارات العلمية واجملتمعيـة،         الثقافية  والتثقيف، واملسابقات   
ويوضح اجلدول اآليت بعض الفعاليات الثقافيـة باملـدارس يف          . قافية والفنية، واالحتفال باملناسبات املختلفة    واملعارض الث 

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥املراحل التعليمية املختلفة خالل العام الدراسي 

  ٢٢اجلدول 

  الفعاليات الثقافية باملدارس يف املراحل التعليمية الثالث
  ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف العام الدراسي 

 الفعاليات مجالربنا
بالتعاون مع مكتـب    " الرباعم يتكلمون "استضافة امللتقى اخلليجي التربوي       امللتقيات التربوية

  .التربية العريب لدول جملس التعاون اخلليجي
  .محلة توعية ضد حوادث الطرق باملرحلتني اإلعدادية والثانوية -   محالت التوعية والتثقيف

  .طالب املرحلة الثانوية محلة توعية بأخطار املخدرات ل- 
  . محلة توعية بترشيد استخدام املاء والكهرباء- 
  .محلة توعية بأمهية األشجار وضرورة احلفاظ عليها - 
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 الفعاليات مجالربنا
  .محلة توعية ضد حوادث الطرق باملرحلتني اإلعدادية والثانوية -   املسابقات الثقافية واالجتماعية

  .نوية محلة توعية بأخطار املخدرات لطالب املرحلة الثا- 
  . محلة توعية بترشيد استخدام املاء والكهرباء- 
 .محلة توعية بأمهية األشجار وضرورة احلفاظ عليها - 

  .حفل استقبال الطالب املستجدين -   احلفالت املدرسية
  . حفل يوم الطفل اخلليجي- 
  . حفل تكرمي الطلبة املتفوقني علمياً واجتماعياً- 
 .حفل ختام األنشطة املدرسية - 

  .جملس الشورى -   يارات العلمية واجملتمعيةالز
  . اجمللس البلدي- 
  . جامعة قطر- 
  . اجمللس األعلى لشؤون األسرة- 
  . مجعية اهلالل األمحر القطري- 
  . مركز اإلبداع الفين- 
  . اجلمعية القطرية هلواة الطوابع- 
  .قسم العجزة واملسنني - 
  .مدينة رأس لفان الصناعية - 
  . شركة احلديد والصلب- 
  . مصنع األمسدة الكيماوية- 
 .يكلية مشال األطلنط - 
  .املناطق الترفيهية - 

  . معرض الدوحة الدويل للكتاب-   املعارض الثقافية والفنية
 .املعرض البيئي - 

  .)ال لإلرهاب(معرض 
  . املعارض اخلتامية لألنشطة باملراحل املختلفة- 

 .يدز اليوم العاملي لإل-   االحتفال باملناسبات املختلفة
 . اليوم العاملي للمياه- 
 . يوم البيئة القطري- 
 . أسبوع املرور اخلليجي- 
 . أسبوع الشجرة- 
 . يوم الطفل اخلليجي- 
 . اليوم العاملي للدفاع املدين- 
 .اليوم العاملي للطفل - 
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إىل  ،٢٠٠٠ الذي تشارك فيه دولة قطر منذ عام ،يهدف برنامج جلوب: حول البيئة" GLOBE"برنامج جلوب   -٢٦١
نترنت، هبدف مساعدهتم على الوصول     إلربط الطلبة واملعلمني بالعلماء والباحثني من خالل التواصل عرب شبكة ا          

إىل مستويات أعلى يف التحصيل العلمي وتنمية مهاراهتم يف العلوم واجلغرافيا والكمبيوتر، وتوسيع مدارك الطلبة               
تنمية حبهم لبيئتهم واحملافظة عليها، وبناء قاعدة معلوماتية حول         جتاه الفهم العلمي لألرض اليت يعيشون عليها، و       

البيئة يف دولة قطر، وذلك من خالل زيارة احملميات الطبيعية واملزارع واحلدائق والشواطئ والتخطيط للـدورات                
جلوية، واجمللـس   التطبيقية، والتعاون مع اجلهات واهليئات احمللية مثل مركز األرصاد ا         التدريبية للمعلمني والطلبة،    

 واجلـو   )GPS( ويركز هذا الربنامج على حبوث جهاز حتديد املوضوع الكروي        . األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية   
 .واملاء و اهليدرولوجي، والتربة، والغطاء األرضي، واألحياء البيولوجية، وحبث الفصول األربعة للعام

يضع اللبنات األساسية ملنهجية العمل يف جمال األمومة        ل فولةاملركز الثقايف لألمومة والط   كما جاء إنشاء      - ٢٦٢
طريق التربية الصحية لألطفال يف خمتلف مراحل النمو وإعداد بـرامج خاصـة             لوالطفولة من خالل نشره الوعي      

هم،  مبا حييط هبن يف البيئة من عوامل ثقافية واجتماعية ومادية، تؤثر يف سري حياة األطفال ومنو     نلألمهات لتوعيته 
 ضـمن  - ويهدف املركز كذلك . فضالً عن العمل على إكساب األمهات مهارات وتقنيات تربوية بطرق سليمة 

 إىل التعرف على املشكالت النفسية والتربوية واالجتماعية اليت يعاين منها األطفال هبدف البحث              - منهجية عمل   
علي هؤالء األطفال، ويف الوقت نفسه حيرص على عن حلول مناسبة هلا يف وقت مبكر، لتفادي سلبياهتا املستقبلية 

تنمية مهارات األطفال اللغوية واليدوية والعقلية بأساليب علمية وتربوية متطورة كما يعمل على رعاية األطفال               
ورشة الفارس الصغري، وورشة البيئي الصغري، وورشة (ومن أنشطة املركز . املوهوبني وتنمية قدراهتم بطرق حديثة

كيف أعاجل أخطائي، تعاملي ( كما أقام املركز جمموعة من احملاضرات مثل )ورشة املسابقة الذهنيةواحلرة، القراءة 
 . )نسائم الصيف، ويوم الطفل العاملي( كما شارك املركز يف العديد من الفعاليات منها )مميز، كن متيقظاً

 ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلولاة اجلزيرة لألطفال يف     ويف جمال الترفيه والتثقيف اإلعالمي للطفل فقد مت إنشاء قن           - ٢٦٣
وهي قناة فضائية تلفزيونية عربية، تسعى من خالل مفهومها الفريد وشبكة براجمها التربوية الترفيهيـة املنتجـة                 

. واملشتراة، لتعزيز مدارك الطفل العريب وتنمية مهاراته وتشجيعه على التعلم واالستكشاف والبحث عن املعرفـة              
جمموعة برامج عربية، تطرح مواضيع تعليمية وترفيهية وتفاعلية متنوعة يف قالـب            " اجلزيرة لألطفال قناة  "وتقّدم  

 يف  ٤٠كما تنتج القناة ما يقارب      . احتياجاهتم وتنسجم مع اهتماماهتم    وتليب   ١٥ و ٣يستهوي األطفال بني سن     
كما أهنـا تقـدم أول   . والربامج الكرتونية على نسبة منخفضة من األفالم اإلبقاءمن الربامج اليت تبثها، مع   املائة  

كما تنتج القناة   . ويعربون عن أنفسهم ويبدون آراءهم    . برنامج حواري عريب يتحاور من خالله األطفال العرب       
أوىل اجملالت العربية التربوية لتغطي مواضيع علمية وصحية ورياضية وثقافية ومعلوماتية، هذا باإلضافة إىل برنامج 

على استخدام اسـتديوهات    " قناة اجلزيرة لألطفال  "يقّدم املعلومة بطريقة سهلة وتفاعلية، وحترص       األلعاب الذي   
وتلتزم القناة بعرض بـرامج     . ومرافق مزودة بأحدث األجهزة التقنية لتضمن بذلك إنتاجاً تلفزيونياً عايل اجلودة          

 ١٩عية، وسبع ساعات من أصل       ساعة بث يومية خالل أيام العمل األسبو       ١٨ ساعات من أصل     ٦جديدة ملدة   
  .ساعة خالل عطلة هناية األسبوع

ويف جمال الترفيه والتثقيف الرياضي واالجتماعي والثقايف تقدم اهليئة العامة للشباب العديد من األنشطة                - ٢٦٤
 ،٢٠٠١ يف العام     فيها  نشاطاً حيث بلغ عدد األطفال املشاركني      ٢٢ بلغ عددها     عشرة ةلألطفال دون سن الثامن   
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 طفالً يف العام ٣٣ ٦٥٨ وزاد العدد ليصل إىل ٢٠٠٣ طفالً يف العام ٣٠ ٢٩٩ طفالً ووصل العدد إىل ٢٦ ١٢٤
  . نادياً ومؤسسة٢٣بلغ عدد األندية الرياضية واملؤسسات الشبابية املسامهة و .٢٠٠٦

  ٢٣اجلدول 
  ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١بيان إحصائي باألطفال املشاركني باألنشطة يف الفترة من 

لنشاطام  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
 ٥٧٤ ٥١٩ ٤٣٧ ٤٩٠ ٤٤٥ ٤١٧ ديين١
 ٥٣٨ ٣٦٥ ٣١٦ ٣٠٩ ٢٦٩ ٣٢٤ ثقايف٢
 ٥٣٣ ٦٦٢ ٧٩٦ ٦٨١ ٥٨١ ٥٩٧ علمي٣
 ٢١٥ ١٥٨ ١٨٨ ١٩٢ ١٧٨ ١٩٦ مسرحي٤
١ ٠٦١ ٦٣٢ فنون٥  ١ ٦٨٠  ١ ٣٥٥  ١ ٥٩٧   -٢ ٦٦  
 ٥٦٩ ٤٥٥ ٣٢٥ ٤٩٤ ٤٦٨ ٤٧٧ موسيقى٦
 ٧١١ ٧٦٧ ٥٧٦ ٧٣٣ ٥٣٥ ٥٢٠ اجتماعي٧
 ٥١٨ ٥١٠ ٤٤٢ ٤٤٠ ٤١٠ ٤١٩ معسكرات٨
٢٠ ٦٤٣ بيئي٩  ٢٢ ٢٣٧٣٧ ٢٢١٧١ ٤١٩  ٢٢ ٦٥٠  ٢٢ ٦٦٤  

١ ٨٩٩ رياضي١٠  ١ ٦٣٢  ٢ ١٠٩  ١ ٨٦٢  ٢ ١٨٤  ١ ٤٥٠  
٢٦ ١٢٤ اجملموع  ٣٠ ٣٠٢٣٢ ٢٧٢٩٩ ٩٩٨  ٣٢ ٩٨٠  ٣٣ ٦٥٨  

  :من اجلدول السابق يتضح اآليت  -٢٦٥

  . يف املائة٨, ٥طفال املشاركني باألنشطة بنسبة منو سنوية تقدر حبوايل ارتفاع أعداد األ  -

  .التباين يف نسب النمو السنوية بني أنواع األنشطة املختلفة  -

تنظم األندية واملؤسسات الشبابية أنشطتها يف اجملاالت املشار إليها يف اجلدول السابق فنجد أن اجملـال                  -
 مشاركاً ومشاركة ارتفـع     ٢٠ ٦٤٣ ،٢٠٠١شاركة إذ بلغ يف عام      البيئي حاز على أعلى معدالت امل     

  .٢٠٠٦ مشاركاً ومشاركة يف العام ٢٦ ٦٦٤ليصل 

  إجراءات احلماية اخلاصة - ثامناً 
  ،)د( -  )ب(، الفقرات ٣٧و ،٣٦، و٣٢، و٣٠، و٢٢املواد 

  ٤٠و ،٣٩و ،٣٨و
   التدابري املتخذة حلماية األطفال-  ألف

 )٢٢ املادة(األطفال الالجئون 

ن ذلك ال حيول دون قيام الدولة       أإن دولة قطر ال تعاين يف األساس من مشكلة أطفال الجئني إليها، إال                - ٢٦٦
بتضمني هذه املسألة يف قوانينها النافذة، أو اإلقدام على مبادرات تشريعية مستقلة حبيث نضمن حصول األطفال                
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هي يف الوقت الراهن بصدد إعداد مشروع قانون خيـص          ، سيما وإن الدولة     )الطفل الالجئ ( على مركز    املعنيني
الطفل، يسترشد باتفاقية حقوق الطفل كوهنا مرجعية قانونية أساسيةً له، حيث انطوى هذا املشروع على مـواد                 

  .م مع ما ورد يف االتفاقية من أحكام وذلك لضمان حقوق األطفال الالجئني مستقبالًءتتال

اماً كبرياً مبوضوع الالجئني يف الدول األخرى اليت تعاين من تلك املسألة، إذ كما أن دولة قطر أولت اهتم  - ٢٦٧
أطلقت عدد من املبادرات وقدمت املساعدات املالية واملعونات لالجئني واملتضررين يف كثري من دول العامل على                

 كمنظمة غري حكومية    )أيادي اخلري حنو آسيا   (األصعدة التعليمية والصحية واالجتماعية ومن ذلك تأسيس مبادرة         
 مببادرة كرمية من صاحب ٢٠٠٥تعمل حتت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع، واليت تأسست عام 

تطوير إمكانيات البشر وطاقاهتم عرب إقامة إىل السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين أمري البالد املفدى، واليت هتدف 
مج التعليم واألحباث والتنمية االجتماعية ودعم أهداف مبادرة التعليم للجميع حبلول شبكة من املراكز اليت توفر برا

  .وذلك ملساعدة األطفال يف لبنان وفلسطني) أطفالنا(فضالً عن تبنيها حلملة . اليونسكو اليت أطلقتها ٢٠١٥

 )٣٨املادة (األطفال يف الرتاعات املسلحة 

ختياري التفاقية الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات          صادقت دولة قطر على الربوتوكول اال       - ٢٦٨
 والربوتوكـولني   ١٩٤٩اتفاقيات جنيف األربعـة لعـام       ، وانضمت إىل    ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٥املسلحة بتاريخ   

 .١٩٧٧اإلضافيني امللحقني هبا لعام 

ختذت الدولة التدابري اليت تضمن عدم ويف إطار احترام الدولة اللتزاماهتا يف جمال القانون الدويل اإلنساين ا    - ٢٦٩
، على اشتراط بلوغ    ٢٠٠٦ لعام   ٣١اخنراط األطفال يف القوات املسلحة، فقد نص قانون اخلدمة العسكرية رقم            

  ).١٣املادة (سن الثامنة عشرة للتعيني يف اخلدمة العسكرية 

وع االختياري ووفقـاً للـضوابط   وجتدر اإلشـارة إىل أن نظام التجنيد يف الدولة يقوم على أساس التط    - ٢٧٠
والشروط املقررة قانوناً ومن ذلك تقدمي وثائق إثبات العمر وتقرير اللياقة الصحية من جلنة طبية خمتصة إلثبـات                  

  .صالحية الشخص للخدمة العسكرية

م ن أو متطوعني يف صفوف القوات املسلحة ممن تقل أعماره         ـد جمندي ـنه ال يوج  إوبناًء على ما تقدم ف      - ٢٧١
 سنه وبالتايل مل تشهد القوات املسلحة القطرية حاالت تسريح أو إعادة دمج أو تلقي مساعدات إنسانية                 ١٨عن  

  .أو عالج طيب

   األطفال املخالفون للقانون-  باء

  )٤٠املادة ( إدارة شؤون قضاء األحداث

 جتري حماكمتهم عمـا      والذين " عاماً ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      "تبدي اللجنة قلقها بشأن       - ٢٧٢
وفرض عقوبات عليهم ال ختتلف عن ) أي دون إجراءات خاصة ( يرتكبوه من جرائم بنفس طريقة حماكمة البالغني      

  .العقوبات اليت تفرض على البالغني، وقلقها إزاء استخدام مفهوم اجلرائم املتعلقة باملكانة االجتماعية
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لسّن املسؤولية اجلنائية وفقاً ملبادئ االتفاقية وأحكامها، وضمان بتحديد احلد األدىن "توصي اللجنة الدولة   - ٢٧٣
 ٤٠،  ٣٩،  ٣٧ احترام قضاء األحداث وتشريعاته وممارساته ألحكام االتفاقية احتراماً كامالً، ال سـيما املـواد             

 األحـداث قـضاء     شؤون  إلدارة قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا    وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة، ك      
، وقواعد األمم املتحدة بشأن )مبادئ الرياض التوجيهية(ث  األحداوحاملبادئ التوجيهية ملنع جن، و)قواعد بيجني(

محاية األحداث احملرومني من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل من أجل األطفال يف نظام القضاء اجلنائي،                
 ١٨اث، وضمان تطبيقه على مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن واإلسراع يف إصدار مشروع قانون عدالة األحد  

 كـآخر   عاماً، وختصيص املوارد الكافية لتنفيذه بصورة فعالة، والسهر على أال تسمح احملاكم باحلرمان من احلرية إال               
النظر يف اختاذ  عاماً برفقة البالغني، و١٨تدبري، وألقصر فترة، وأال يتم احتجاز األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

تدابري بديلة للحرمان من احلرية تشمل إخضاع الشخص املعين لفترات االختبار، أو إلزامه بالقيام خبدمات جمتمعية، 
أو وقف تنفيذ العقوبات، وتدريب املهنيني يف جمال إعادة تأهيل األطفال وإدماجهم يف اجملتمع، والتماس املساعدة                

لسامية حلقوق اإلنسان، ومركز منع اجلرمية الدولية، والشبكة الدولية لقـضاء           من مكتب مفوضية األمم املتحدة ا     
  ".األحداث، واليونيسيف، من خالل فريق التنسيق املعين باملشورة واملساعدة التقنيتني يف قضاء األحداث

ث ، مسائل إنشاء حماكم خاصة باألحداث ختتص بشؤون األحدا١٩٩٤ لعام ١نظم قانون األحداث رقم   - ٢٧٤
فضالً عن دار رعاية األحداث اليت ختتص بإيواء ورعاية األحداث املعرضني لالحنراف وعلى النحو الـذي متـت                  

 .١٩٩٩اإلشارة إليه تفصيالً يف تقرير الدولة األويل املقدم إىل جلنة حقوق الطفل عام 

  :  منـه علـى اآليت     ٥٣ هذه املسألة، فقد نصت املـادة        ٢٠٠٤ لعام   ١١كما عاجل قانون العقوبات رقم        - ٢٧٥
ال يسأل جنائياً َمن مل يكن قد أمت السابعة من عمره وقت ارتكاب اجلرمية، وتسري فقط التدابري املنصوص عليها يف "

  ."قانون األحداث يف شأن من ارتكب جناية أو جنحة، ويكون قد أمت السابعة من عمره ومل يبلغ أربع عشرة سنة

احلدث، واحلدث املنحرف،   ( ب حتديداً للمصطلحات اخلاصة     ١٩٩٤م   لعا ١قانون األحداث رقم     تضمن  - ٢٧٦
 إىل جانب حتديد اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة االحنراف أو التعرض لالحنراف             )واحلدث املعرض لالحنراف  

ون يف تطبيق أحكام هـذا القـان   ":  على ما يلي   ١وقد نصت املادة    . واجلهات املختصة يف اختاذ التدابري وتنفيذها     
  .يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املوضحة قرين كلٍ منها، ما مل يقتضِ السياق معىن آخر

كل ذكر أو أنثى أمت السابعة من عمره ومل يبلغ السادسة عشرة مـن العمـر وقـت                 : فاحلدث  - 
  .ارتكاب اجلرمية أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف

هو كل حدث وجد يف حال إذا قام مبمارسة عمل ال يصلح مورداً             : افواحلدث املعرض لالحنر    - 
جدياً للعيش أو إذا قام بأعمال تتصل باجلرائم اجلنسية واخللقيـة، أو جبـرائم اآلداب العامـة                 
واألخالق أو جبرائم السكر والقمار و التسول، أو جبرائم املخدرات واملؤثرات العقلية اخلطرة، أو 

 هبا، أو إذا خالط املشردين، أو املشتبه فيهم، أو الذين اشتهر عنهم سوء              قام خبدمة من يقومون   
السرية أو فساد األخالق، أو إذا اعتاد اهلرب من البيت أو من معاهد التعليم أو إذا مل تكن لـه          
وسيلة مشروعة للعيش، أو مل يكن له عائل مؤمتن، أو إذا كان مارقاً من سلطة أبويـه أو مـن         
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يه، أو إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادةً يف الطرقات أو يف                 سلطة وليه أو وص   
  . لإلقامة أو املبيت فيهاةأماكن أخرى غري معد

  .فهو كل حدث ارتكب جناية أو جنحة: أما احلدث املنحرف  - 

فهي إحدى دوائر احملكمة اجلنائية الصغرى اليت تشكل بقرار من رئـيس            : أما حمكمة األحداث    - 
  .اكم العدلية للفصل يف قضايا األحداثاحمل

فهي جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزيـر الداخليـة            : وخبصوص شرطة األحداث    - 
  .وخيصص لشؤون األحداث

فهي دار حكومية تكلف من سلطة التحقيـق برعايـة          : وفيما يتعلق بدار املالحظة االجتماعية      - 
  .مة األحداثاألحداث املنحرفني حلني تقدميهم إىل حمك

فهي دار حكومية ختصص إليواء ورعاية األحداث املعرضـني         : وحول دار التوجيه االجتماعي     - 
لالحنراف، وفيما خيص دار اإلعداد االجتماعي فهي دار حكومية ختصص إليواء ورعاية وتقومي             

  ".وتأهيل األحداث املنحرفني الذين تأمر حمكمة األحداث حببسهم أو بإيداعهم

يعترب احلدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصاباً مبرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي               ": ٢املادة  ويف    - ٢٧٧
وأثبتت املالحظة أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على اإلدراك أو االختيار حبيث خيشى منه على سالمته الشخصية                  

  .هات املعنية حبماية احلدث يف الدولة، كما أن للحدث احلق يف تقدمي الشكوى ألي جهة من اجل"أو سالمة الغري

  : اإلحصائية موضحة يف اجلداول التاليةتونورد يف أدناه بعض البيانا  - ٢٧٨

  ٢٤اجلدول 

   سنة املوقوفني بسبب خمالفة القانون١٨عن  عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم
  العدد  السنوات

  ٩٣  ٢٠٠٣النصف الثاين من عام 
١٥٣  ٢٠٠٤  
١٣٨  ٢٠٠٥  
١٨٣  ٢٠٠٦  
٩٢  ٢٠٠٧  
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  ٢٥اجلدول 
   سنة الذين أدانتهم احملكمة الرتكاب جرمية١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

  وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غري احلرمان من احلرية

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  السنة
  ١٥  ٤  ١٩  ٩  العدد

  ٢٦اجلدول 
  عدد حاالت العودة إىل اإلجرام

    أنواع االحنرافات  اجلنسية

  أخرى  املخدرات  ضد األخالق  ضد حياة األشخاص  ضد املال  السرقة  أجنيب  عريب  خليجي  قطري  لعددا

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر اأنثى  ذكر أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى ذكر  أنثى ذكر أنثى  ذكر أنثى ذكر

٤  ٢٥  -   ٤  -   ٣  ٢  ٤٧  -   ١١  -   ٥٣  -   ١  ١  ٨  -   ٤  ٢  ٣٨  ٣  ٥١  

٢٩  ٤  ٣  ٤٩  ١١  ٣٥  ١  ٩  ٤  ٤٠  ٥٤  

األطفال احملرومون من حريتهم مبا يف ذلك أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو اإليداع يف مؤسسات 
  .)٣٧من املادة  )د(، و)ج(، و)ب(الفقرات(احتجاز 

  : اإلحصائية موضحة يف اجلداول التاليةتونورد أدناه بعض البيانا  - ٢٧٩

  ٢٧اجلدول 

 سـنة احملتجـزين يف مراكـز        ١٨ األشخاص الذين تقل أعمارهم عن       عدد
  الشرطة أو مراكز االحتجاز يف انتظار احملاكمة بعد اهتامهم بارتكاب جرمية           

  متّ إبالغ الشرطة عنها، ومتوسط مدة االحتجاز                 

 متوسط اجلنايات متوسط اجلنح  العدد السنوات

النصف الثاين من 
  ٩٣  ٢٠٠٣عام 

١٥٣  ٢٠٠٤  
١٣٨  ٢٠٠٥  
١٨٣  ٢٠٠٦  
٩٢  ٢٠٠٧  

 من يوم إىل أسبوع

  
  

  من يوم إىل أسبوعني
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 سنة، الذين ُيـّدعى خمالفتـهم لقـانون         ١٨عدد املؤسسات املخصصة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن         
  العقوبات أو ُيتهمون بذلك أو ثبت عليهم ذلك

  .ية األحداثهناك مؤسسة واحدة حتمل اسم إدارة رعا  - ٢٨٠

  ٢٨اجلدول 
   سنة يف هذه املؤسسات١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

  العدد  السنوات م
٩٣  ٢٠٠٣ ١  
١٥٣  ٢٠٠٤ ٢  
١٣٨  ٢٠٠٥ ٣  
١٨٣  ٢٠٠٦ ٤  
  ٩٢  ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٥

   سنة احملتجزين يف مؤسسات غري خمصصة لألطفال١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

  .ال يوجد  - ٢٨١

  ٢٩اجلدول 

   سنة الذين أدانتهم حمكمة١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
  بارتكاب جرمية وحكمت باحتجازهم

  العدد  السنوات  م
٩٣  ٢٠٠٣  ١  
١٥٣  ٢٠٠٤  ٢  
١٣٨  ٢٠٠٥  ٣  
١٨٣  ٢٠٠٦  ٤  
  ٩٢  ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٥

 سنة أثناء اعتقاهلم ١٨ أعمارهم عن عدد احلاالت املبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة األشخاص الذين تقل
  سجنهم/واحتجازهم

  .ال يوجد  - ٢٨٢
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  )٣٧ من املادة ١الفقرة (األحكام الصادرة ضد األطفال وخباصة حظر عقوبيت اإلعدام والسجن املؤبد 

راعت دولة قطر أشكال األحكام الصادرة ضد األطفال حيث تضمنت القوانني اجلنائية العديد من املواد                 - ٢٨٣
 ١١ امللحقة هبا، ففي قانون العقوبات رقم        ت حتدد نوع العقوبة لتتوافق مع ما ورد يف االتفاقية والربوتوكوال          اليت

ال يسأل جنائياً َمن مل يكن قد أمت السابعة من عمره وقت ارتكاب             ": نهأ منه على    ٥٣ نصت املادة    ٢٠٠٤لعام  
حداث يف شأن من ارتكب جناية أو جنحة، ويكون قد اجلرمية، وتسري فقط التدابري املنصوص عليها يف قانون األ       

 ".أمت السابعة من عمره ومل يبلغ أربع عشرة سنة

إذا ارتكب احلدث الذي مل يتجاوز أربع عـشرة         ": على ما يلي   ٨أما يف قانون األحداث فقد نصت املادة          - ٢٨٤
تلك اجلرائم، فيما عدا املصادرة أو إغـالق  سنة جناية أو جنحة فال جيوز احلكم عليه بالعقوبات أو التدابري املقررة ل      

التوبيخ، التسليم، اإلحلاق بالتدريب املهين، اإللزام بواجبات معينة، االختبار         (احملل، وحيكم عليه بأحد التدابري اآلتية       
 فقـد   ١٩أما املادة   . )القضائي، اإليداع يف إحدى الدور املخصصة لإلعداد االجتماعي، اإليداع يف مؤسسة صحية           

إذا ارتكب احلدث الذي جتاوز سنه أربع عشرة سنة ومل يبلغ ست عشرة جناية أو جنحة فال                 ": صت على ما يلي   ن
 :جيوز احلكم عليه باإلعدام أو احلبس املقترن باألشغال الشاقة، أو اجللد، وحيكم عليه بإحدى العقوبات اآلتية

 .يه باحلبس مدة ال تتجاوز عشر سنواتإذا ارتكب جناية عقوبتها اإلعدام أو احلبس املؤبد، حكم عل  -

إذا ارتكب جرمية عقوبتها احلبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني حكم عليه بـذات العقوبـة يف                   -
 .حدود نصف احلد األقصى املقرر هلا قانوناً

 مـن توقيـع   يف غري اجلرائم اليت تكون عقوبتها اإلعدام أو احلبس املؤبد بدالً         - وجيوز حملكمة األحداث      - ٢٨٥
 أن حتكم على احلدث بأحد التدابري املنصوص عليها يف املادة الثامنة من هذا القانون -  العقوبات الواردة هبذه املادة

  .عدا التوبيخ والتسليم

ال تدرج األحكام اليت تصدر ضد األحداث وفقاً هلذا القانون يف صـحيفة             ":  نص بالقول  ٢٠ويف املادة     - ٢٨٦
: ٢١واملادة   "كما ال تسري أحكام العود الواردة يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر على احلدث              . ماحلالة اجلنائية هل  

 احلـدث يف    إذا وجـد  " ٢٢واملادة   "تنفذ عقوبة احلبس اليت تصدر على احلدث املنحرف يف دار اإلعداد االجتماعي           "
 من هذا القانون، كان لشرطة األحداث       ١ من املادة    ٢إحدى حاالت التعرض لالحنراف املنصوص عليها يف البند         

 حلني عرض أمره على حمكمة األحداث       -  إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك        - التحفظ عليه بدار التوجيه     
 ."وال جيوز أن تزيد مدة التحفظ على مثان وأربعني ساعة ما مل تأمر احملكمة مبدها

 بتسليم - اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة  بدالً من اختاذ - كما جيوز لشرطة األحداث األمر   - ٢٨٧
  .احلدث إىل أحد والديه أو ملن له عليه حق الوالية أو الوصاية وذلك للتحفظ عليه وتقدميه عند كل طلب

 :حملكمة األحداث أن حتكم على احلدث املعرض لالحنراف بأحد التدابري اآلتية          ":  ورد اآليت  ٢٣ويف املادة     - ٢٨٨
إىل أحد والديه أو ملن له الوالية أو الوصاية عليه أو ألحد أفراد أسرته مع أخذ التعهدات الالزمة حبسن                   تسليمه  (

 مع أخذ التعهدات الالزمـة      -  إذا مل يكن له أحد ممن ذكروا يف البند السابق            - رعايته، تسليمه إىل عائل مؤمتن      
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وجيوز لشرطة األحداث اختاذ أحد هذه التـدابري دون         . )حبسن رعايته، تسليمه إىل إدارة التوجيه إليوائه ورعايته       
  ".حكم من احملكمة إذا وافق عليه أحد الوالدين أو الويل أو الوصي

جيوز حملكمة األحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الوالية وكذلك حقوق ":  ورد ما يلي٢٧ويف املادة   - ٢٨٩
إذا حكم على الويل أثناء واليته (االت اآلتية كل شخص ضم إليه احلدث حبكم من جهة االختصاص وذلك يف احل

باحلبس جلرمية جنسية أو باحلبس ملدة عشر سنوات فأكثر يف غريها من اجلرائم، وإذا عرض الويل للخطر صـحة                   
، وإذا حكم بإيداع احلدث داراً من دور الرعاية )احلدث أو سالمته أو أخالقه بسبب سوء املعاملة أو فساد السرية

 .طبقاً ألحكام هذا القانوناالجتماعية 

 اخلاصة مبحكمة األحداث، فقد مت حتديد اختصاصات احملكمة واألحكام اليت           ٤٤ إىل   ٢٨ويف املواد من      - ٢٩٠
تصدرها والتدابري اليت تقوم هبا اجتاه الدور واملراكز واملؤسسات االجتماعية واملهنية والصحية اليت تتعامـل مـع                 

  .األحداث احملكوم عليهم

 املتعلقة باإلفراج حتت شرط، فقد مت حتديد حاالت اإلفراج عن األحـداث             ٤٧ إىل   ٤٥ما يف املواد من     أ  - ٢٩١
  .احملكوم عليهم جبرائم أو جنح خمتلفة

  )٣٧من املادة ) أ(الفقرة (األحكام الصادرة ضد األطفال، وخباصة حظر عقوبيت اإلعدام والسجن املؤبد 

  .ال يوجد  - ٢٩٢

   سباق اهلجن-  جيم

احلالـة اخلطـرة     " إزاء أبدت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقرير الدولة األويل خماوفها             - ٢٩٣
طفال يف سن مبكرة األ ةركاشمل ويساورها شعور بالقلق بوجه اخلصوص ،لألطفال الذين يشاركون يف سباق اجلمال

 من االتفاقية واتفاقية منظمة العمـل       ٣٢ام املادة    ووفقاً ألحك  ، وتوصي اللجنة  للغاية يف سباق اجلمال واالجتار هبم     
 من  ٣٢اختاذ تدابري فورية وفعالة لضمان تنفيذ أحكام املادة         بصادقت عليها الدولة الطرف،       اليت ١٨٢الدولية رقم   

بشأن ) ١٩٩٩(١٩٠، مع مراعاة توصية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢االتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
القيام امتثاالً جلميع معايري العمل الدولية، بتنفيذ توصيات اللجنة اليت أنشأها اجمللـس              و سوأ أشكال عمل األطفال؛   أ

مواصلة تعزيز جهودها الختاذ مبـادرة       و األعلى لألسرة للنظر يف القضايا املتعلقة مبشاركة األطفال يف سباق اجلمال          
  . " التماس مساعدة منظمة العمل الدولية هذا جبانبي واملتعدد األطرافإقليمية يف هذا الصدد، تتضمن التعاون الثنائ

 املـشرع    حظر استخدام األطفال كركابة هجن، فقد أصدر        اللتزاماهتا بشأن  دولة قطر ويف إطار تنفيذ      - ٢٩٤
 حيث مت اسـتبدال   حبظر تشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف سباق اهلجن٢٠٠٥ لعام ٢٢ القانون رقم  القطري

 ."الروبوت" طفال بالرجل اآليلاأل

كما تضمنت التدابري اليت اختذهتا الدولة هبذا الشأن إعادة األطفال إىل موطنهم األصلي وحتمـل تكلفـة           - ٢٩٥
إعادة توطينهم وتعويضهم وإقامة مشاريع وبرامج إلعادة التأهيل وتوفري سبل كرمية للحياة وقد أعد هلذا الغرض                



CRC/C/QAT/2 
Page 96 

 

ل املثلى لدمج هؤالء األطفال يف جمتمعاهتم وقد مت إجراء املسح امليداين يف الفترة من               مسح اجتماعي ملعرفة الوسائ   
 مشل مناطق إقامة األطفال املعنيني مبشروع التأهيل يف السودان وذلك لتحديـد             ٢٠٠٥أكتوبر  / األول رينتش ١٤

 العائدين واملستهدفني  االحتياجات الضرورية الالزمة للمشروع وفق أسس ومعايري علمية لضمان حصول األطفال          
هبذه الدراسة على مساعدات بغرض التعايف واالخنراط يف جمتمعاهتم اليت حتتاج بدورها إىل العون إلحداث تنميـة                 
جمتمعية تساعد على خلق بيئة مالئمة وسليمة لتنشئتهم، وقد متخض هذا املسح عن جمموعة كبرية مـن النتـائج           

 مجعية قطر اخلريية بالتعاون مع اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالسودان           والتوصيات، وقد أسندت هذه املهمة إىل     
كمنسق حكومي للمشروع حيث مت إعداد برنامج تأهيل متكامل نفسي واجتماعي جلميع األطفال البالغ عددهم               

  .متميزاًته عمالً منوذجياً كما كان هلذا املسح موضع تقدير من جانب اليونيسيف بالسودان حيث عّد.  طفال٢١٢ً

تأهيل األطفال يف حاالت االستغالل مبا يف ذلـك التأهيـل البـدين              -  دال
  والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي

  ٣٩املادة 

 قد حضر يف الفصل الثامن الذي جاء حتت عنوان ٢٠٠٤ لعام ١٤يالحظ بأن قانون العمل القطري رقم   - ٢٩٦
كد على عدم جواز تشغيل األحداث الذين مل يبلغوا السادسة           حتديداً ما يؤ   ٩٢- ٨٦حداث، ويف املواد    ألتشغيل ا 

كما يالحـظ علـى   . عشرة من العمر يف أي عمل من األعمال وعدم السماح هلم بدخول أيٍ من أماكن العمل              
، ١١، و ١٠قانون األحداث أنه تدرج يف موضوع التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج طبقاً لـنص املـواد                 

حيث تبدأ املعاجلة من التوبيخ واللوم والتحذير من قبل األبوين أو من له الوصاية أو               . ١٥ و ،١٤، و ١٣، و ١٢و
من حيسن تربية احلدث يف حالة االنفصال، إىل االلتحاق مبراكز تدريب مهين متخصصة، مث توجيه حماضرات دينية         

 ،عداد اجتماعي متخصـصة إور واجتماعية، وتكليف باحلضور وأداء واجبات معينة واختبار قضائي وإيداع يف د     
وأخرياً إحلاق احلدث بأحد املؤسسات الصحية إذا تبني للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العـالج الطـيب                  

  .وإخالء سبيله مىت تبني أن حالته تسمح بذلك

ل  تشغيل احلدث يف أعمـا     زكما ال جيو  . وال جيوز نقل احلدث ألحد السجون قبل بلوغه الثامنة عشرة           - ٢٩٧
 عن عدم جواز تشغيل تفضي طبيعتها أو ظروف أدائها إىل إحلاق الضرر بصحة أو سالمة أو أخالق احلدث، فضالً

احلدث إال بعد توقيع الكشف الطيب عليه مبعرفة اجلهة الطبية املختصة، وإضافة إىل ذلك فقد أشارت بقية املواد إىل 
عياً  والتأكيد على صاحب العمل بتوفري الظروف املناسبة حتديد ساعات عمل احلدث وراحته وإجازته يومياً وأسبو

اليت تتعلق بأماكن عمل األحداث وفترات راحتهم على أن يتم تعليق مثل هذه األمور يف لوحة وبشكل واضح يف                
  .مكان العمل

ـ         - ٢٩٨ احبة وجتدر اإلشارة إىل املؤسسة القطرية لرعاية األيتام وهي مؤسسة مت إنشاؤها مببادرة كرمية مـن ص
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم مسو أمري البالد املفدى، ومت إشهارها بتاريخ 

 وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مـستقلة تتمتـع باألهليـة الكاملـة              ٢٠٠٣ لعام   ٤بالقرار الوزاري رقم    
عي بني فئات األيتام واجملتمـع وفقـاً للـشرع        وتتلخص رسالتها باملسامهة يف حتقيق التكافل االجتما       ،بالتصرف

بكافة فئاهتم وأعمارهم سواء بـاإليواء      ) األيتام(اإلسالمي احلنيف، وتسعى إىل تقدمي اخلدمات املتميزة لألطفال         
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الداخلي أو املتابعة ضمن برامج األسرة احلاضنة وذلك من خالل توفري الوسائل اليت تنهض باليتيم لالعتزاز بذاته                 
اجملتمع له وصقل شخصيته من خالل برامج وأنشطة إرشادية ومحالت توعويـة منظمـة بالتعـاون مـع              وتقبل  

باإلضافة إىل دور الدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية اليت مت إنشاؤها بقرار . املؤسسات احمللية والعربية والعاملية
 استجابة للتوصيات الصادرة عن جلنة دراسـة        ،٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٣صادر عن جملس الوزراء املوقر بتاريخ       

 الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف دولة قطر، وبعد صدور قرار إنشاء املكتـب              ستراتيجيةاخلطوات التوجيهية لال  
 ٤ من املادة    ٢الوطين ملكافحة االجتار بالبشر أصبحت الدار القطرية حتت إشراف املكتب الوطين مبوجب الفقرة              

 لضحايا االجتار بالبشر وتوفري فرص التعايف النفسي والصحي واالجتماعي  آمناً لكي تكون مالذاً،الهمن القرار أع
اليت تصون كرامتهم وتقدمي احلماية واملساعدة هلم ومساعدة الراغبني منهم على العودة لبلداهنم بعد التأكد مـن                 

 عالوة على استقبال    ،بل اجلهات املخولة بذلك   تأهيلهم وتعافيهم، وتستقبل الدار حاالت إيواء تتم إحالتها من ق         
  .حاالت سريعة وطارئة والعتبارات إنسانية

أما خدمات الرعاية املقدمة من قبل املكتب والدار فهي توفري السكن املناسب لضحايا االجتار بالبـشر                  - ٢٩٩
 وتـوفري الرعايـة الطبيـة       وخباصة األطفال والنساء، وتوعية الضحايا حبقوقهم، وتقدمي اخلدمات اإلرشادية هلم،         

والنفسية واالجتماعية والتربوية واملعيشية لرتالء الدار، كذلك تقدمي الربامج واألنشطة الرياضية والتروحيية لضحايا 
 ومتابعة القضايا واحلقوق املتعلقة بالضحايا لدى اجلهات املعنية والعمل على تأمينها، وتأهيل الـضحايا               ،االجتار

  .اجملتمع وضمان تعافيهم صحياً ونفسياً بعد خروجهم من الداروإعادة إدماجهم يف 

   االستغالل االقتصادي- ١

أبدت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية على تقرير دولة قطر األويل حول تنفيذ اتفاقية حقـوق                   - ٣٠٠
مة املرتلية، كما أوصت قلقها إزاء عدم تقدمي معلومات عن عمل األطفال يف قطاعي الزراعة واخلد) ١٩٩٠(الطفل 

اللجنة بإجراء دراسة استقصائية وطنية حول أسباب عمل األطفال ومداه وأثره، وتنفيذ توصييت منظمة العمـل                
 باإلضافة إىل التصديق    ١٩٠بشأن احلد األدىن للعمر ألغراض القبول يف العمل ورقم          ) ١٩٧٣(١٤٦الدولية رقم   

بشأن احلد األدىن لسن االستخدام والتماس مساعدة منظمة        ) ١٩٧٣(١٣٨على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
  .العمل الدولية، من بني منظمات أخرى

كفل الدستور رعاية الدولة للنشء وصونه من أسباب الفساد ومحايته من االستغالل ووقايته من شـر اإلمهـال                   -٣٠١
  ). من الدستور٢٢املادة (البدين والعقلي والروحي 

 الذي سبق اإلشارة إليه يف موضع سابق من         ٢٠٠٤ لعام   ١٤األساس صدر قانون العمل رقم      وعلى هذا     - ٣٠٢
ـ هذا التقرير حيث رفع سن العمل من سن اخلامسة عشرة إىل سن السادسة عشرة ووضع                 ـ شروط و ال ضوابط ال

  .تباعها بشأن عمل األطفالاالواجب 

 مبوجب وثيقـة  ١٨٢ظمة العمل الدولية رقم وفضالً عن ذلك قامت دولة قطر بالتصديق على اتفاقية من           - ٣٠٣
  .١٣٨ على االتفاقية رقم ك، وكذل٢٠٠٥ديسمرب /التصديق يف كانون األول



CRC/C/QAT/2 
Page 98 

 

أما بالنسبة لعدد ونسبة األطفال دون السن األدىن للتوظيف املنخرطني يف عمل األطفال فقد تبني مـن                   - ٣٠٤
، عدم  ٢٠٠٤ لعام   ١٤خلاضعة لقانون العمل رقم     تقارير التفتيش الدورية واملفاجئة على الشركات واملؤسسات ا       

  .وجود أطفال يعملون دون السن األدىن املنصوص عليه بقانون العمل واالتفاقيات الدولية

   تعاطي املخدرات- ٢

سعت الدولة الختاذ مجيع التدابري الضرورية لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمواد املخـدرة          - ٣٠٥
ة على العقل وملنع استخدام األطفال يف إنتاج هذه املواد واالجتار هبا باإلضافة إىل ذلك فقد انضمت                 واملواد املؤثر 

  :الدولة إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة املخدرات كما يأيت

  ؛١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام   - 

  ؛١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة   - 

  .١٩٨٨ملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة اتفاقية األمم ا  - 

كما صادقت دولة قطر على االتفاقية العربية ملكافحة املخدرات واالجتار غـري املـشروع باملخـدرات                  - ٣٠٦
  .١٩٩٥ لعام ٦٤واملؤثرات العقلية مبوجب املرسوم رقم 

 ١٩٩٨ لعـام    ٧شأن مكافحة املخدرات املعدل بالقانون رقـم         ب ١٩٨٧ لعام   ٩كما نظم القانون رقم       - ٣٠٧
مسائل مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وتنظيم استعماهلا واالجتار فيها، شدد املشرع العقاب على الشخص              

  . يف إحدى جرائمه الواردة يف هذا القانونةالذي يشرك معه شخصاً مل يبلغ الثامنة عشرة سن

كرات واليت بدأت بتنفيذ مشروع توعوي      إىل تشكيل اللجنة الدائمة ملكافحة املخدرات واملسْ      كما سعت الدولة      -٣٠٨
  .شامل للتحصني والوقاية من خماطر اإلدمان

وذلك " الوقاية واحلد من اإلدمان على املخدرات     "كما قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بعمل ورشة تدريبية            - ٣٠٩
شرق األوسط ومشال أفريقيا املعين مبكافحة اجلرمية واملخدرات التابع لألمـم املتحـدة             بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لل    

  .الورشة لتدريب املعنيون باألمر من منتسيب الوزارات وأجهزة الدولة العاملني يف جمال وقاية ومكافحة املخدرات

  عدد األطفال ضحايا تعاطي املواد الضارة

  .ال توجد  - ٣١٠

  ت العالج واملساعدة والتأهيل من هؤالء األطفالعدد الذين يتلقون خدما

  .ال توجد   - ٣١١
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 )٣٤ملادة ا( االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي - ٣

ويف إطار محاية الطفل من مجيع أشكال االستغالل واالنتهاك اجلنسي فقد اختذت الدولة العديد من التدابري   - ٣١٢
بكافة صـورمها   االستغالل  وأسباب الفساد   ن ومحاية األطفال من     فقد قرر الدستور صو   . املالئمة ملنع االستغالل  

كما كفل قانون العقوبات محاية الطفل من االستغالل أو االعتداء اجلنسي يف العديد من النـصوص  ). ٢٢املادة  (
  .الواردة به واليت سبق اإلشارة إليه

 ومحايتهم  املتعلقة باألطفال صة بتلقي الشكاوى    وتعد املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة إحدى اجلهات املخت          -٣١٣
من مجيع أشكال االستغالل والعنف، وقد قامت املؤسسة بالعديد من محالت التوعية والتثقيف ملختلف الفئات يف اجملتمع                 

 :وذلك لتفادي املشكالت اليت يقع فيها األطفال ويتعرضون فيها إىل االستغالل، ومنها على سبيل املثال

 وذلك مبشاركة املدارس    )اإلغواء عرب اإلنترنت وطرق احلماية    (بعمل ورش توعية بعنوان     القيام    - 
واجمللس األعلى لالتصاالت ومؤسسة كيوتل، وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة مل تتلـق خـالل               

  . أي بالغ خبصوص االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال٢٠٠٦- ٢٠٠٤السنوات 

ملرتكبة ضد األطفال واملتعلقة باالستغالل والتحرش اجلنسي لألطفال فقد بلغ عدد           أما خبصوص اجلرائم ا     - ٣١٤
 : على النحو التايل٢٠٠٥احلاالت املسجلة يف وزارة الداخلية لعام 

  ٣٠اجلدول 
  اجلرائم املرتكبة ضد األطفال واملتعلقة باالستغالل والتحرش اجلنسي لألطفال

  ٢٠٠٥املسجلة يف وزارة الداخلية لعام 

  إناث  ذكور  عدد الضحايا  وع اجلرمن
  ١  -   ١  االغتصاب
  -   ٨  ٨  اللواط بالقوة
  -   ٢  ٢  حماولة لواط

  -   ١  ١  حتريض وإغواء باللواط
  -   ١  ١  خطف بقصد الشهوة

  ٥  -   ٥  هتك عرض
  ١  ١  ٢  استدراج أطفال قاصرين

  ١  -   ١  التحرش بأنثى
  ٨  ١٣  ٢١  اجملموع
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  ٣١اجلدول 
  ال واملتعلقة باالستغالل والتحرش اجلنسي لألطفالاجلرائم املرتكبة ضد األطف

  ٢٠٠٦املسجلة يف وزارة الداخلية لعام 

  إناث  ذكور  عدد الضحايا  نوع اجلرم
  ٢  -   ٢  االغتصاب
  -   ٣  ٣  اللواط بالقوة

  ٢  -   ٢  اخلطف بقصد الشهوة
  ٦  -   ٦  هتك عرض

  ٢    ٢  خدش حياء أنثى
  ١  -   ١  التحرش بأنثى
  ١٣  ٣  ١٦  اجملموع

ن املكتب الوطين ملكافحة االجتار بالبشر إ االستغالل اجلنسي الذي يتعرض له األطفال فةمكافحيف إطار و  - ٣١٥
نها يف خطته السنوية وبراجمه  وضمَّ،قد حرص على توجيه عناية خاصة بتحقيق هذه الوقاية املطلوبة يف هذا اجلانب

 ،صنظمها هبذا اخلصو رش التدريبية والتوعوية اليتوأنشطته التوعوية سواء من خالل الندوات أو احملاضرات أو الو
عالم املختلفة لتفعيل دور األسرة وأولياء األمور والعاملني إلعن املقابالت والتحقيقات الصحفية عرب أجهزة ا فضالً

يف مؤسسات الضبط االجتماعي واألمين والتربوي للتصدي حلاالت االستغالل اليت يتعرض هلا األطفـال ومنـها                
عمل لألخصائيني واألخـصائيات االجتماعيـات       ورشيت اخلصوص املكتب هبذا   حيث نظم  ،شات اجلنسية التحر

 عقدتا يومي )كيف حنمي أبناءنا من التحرشات اجلنسية(العاملني يف املدارس واملؤسسات االجتماعية املعنية حول     
تناولت مفهوم التحرشات اجلنسية     وألقيت فيهما جمموعة من احملاضرات اليت        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٨و١٤

وأسباهبا والعوامل املساعدة على حدوثها، واآلثار الوخيمة النامجة عنها بالنسبة لألطفال وأسرهم وأولياء أمورهم، 
وضرورة تكامل وتنسيق أدوار املؤسسات االجتماعية والنفسية والتربوية واألمنية والقضائية مع األسرة يف التصدي 

 حبزم وموضوعية، مع التركيز على كيفية التعامل مع هذه املشكلة ومساعدة األطفـال              اواجهتههلذه املشكلة وم  
أساليب وسبل مواجهتها من قبلهم ومن قبـل أوليـاء أمـورهم            باملعرضني حلاالت التحرش اجلنسي وتبصريهم      

سـيع مـشاركته    كما يسعى املكتب الوطين ضمن خطته املستقبلية إىل تو        .  على إرشادهم وتوجيههم   والقائمني
ونشاطاته من أجل توعية اجملتمع واألسر وتفعيل دورهم يف عملية احلماية والوقاية من حاالت اجلنوح واالحنراف                
بكل أنواعها مبا يف ذلك جرائم االجتار بالبشر اليت قد يتعرض هلا األطفال وذلك من خالل الندوات وورش العمل    

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨خالل خطته لعام  هبذا اخلصوص اومحالت التوعية اليت سينفذه
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  ٣٢اجلدول 
  عدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية واالجتار

 عدد األطفال السنة
٤٧ ٢٠٠٢ 
٥٠ ٢٠٠٣ 
٤٤ ٢٠٠٤ 
٢١ ٢٠٠٥ 
١٧ ٢٠٠٦ 

  ٣٣اجلدول 
  املواد اإلباحية واالجتار،عدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء و

  الذين أتيحت هلم االستفادة من برامج إعادة التأهيل

 اجملموع السنة
٤٧ ٢٠٠٢ 
٤٩ ٢٠٠٣ 
٤٤ ٢٠٠٤ 
٢٠ ٢٠٠٥ 
١٦ ٢٠٠٦ 

عدد حاالت االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية واالعتداء اجلنسي وبيع األطفال واختطاف األطفال وممارسـات              
  عنها خالل الفترة اليت يشملها التقريرالعنف ضد األطفال، املبلغ 

  .توجد حالتني مت إيواءهم بالدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية  - ٣١٦

  عدد األطفال الذين متّ االجتار هبم ألغراض أخرى، كالعمل مثالً

 ٢٠٠٥م   لعا ٢٢ وال توجد أي حالة بعد صدور القانون رقم          ٢٠٠٥ حالة حىت عام     ١٢١دد احلاالت   ـبلغ ع   -٣١٧
   .بشأن حظر جلب وإشراك وتدريب األطفال يف سباقات اهلجن

   األطفال وصون كرامتهمعدد موظفي احلدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغية منع االجتار يف

  . من موظفي منفذي القانون بشأن التعامل مع قضايا االجتار موظفا٢٥ًمت تدريب عدد   - ٣١٨

  )٣٥املادة (ختطاف  البيع واالجتار واال- ٤

يف إطار محاية األطفال من االستغالل واالجتار جرم املشرع القطري هذه األفعال وحدد هلا عقوبـات مبوجـب        -٣١٩
 وعلى النحو املبني تفصيالً مبوضع سابق من هذا التقرير بـشأن أفعـال اخلطـف                ٢٠٠٤ لعام   ١١قانون العقوبات رقم    

عقوبة اجلاين الذي أدخل إىل     " فقد حددت    ٣٢١، أما املادة    )٢٧٨-٢٦٨املواد  (واالجتار بالبشر يف أي صورة من صوره        
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شترى أو باع أو عرض للبيع أو أهـدى إنـسان أو   ا كل من  ٠ بقصد التصرف به كرقيق أو     نساناًإالدولة أو أخرج منها     
 على العمل نساناًإأو يكره  مت حتديد عقوبة اجلاين الذي يسخر        ٣٢٢، ويف املادة    )رقيق(تصرف فيه على أي وجه باعتباره       

 فقـد   ٢٧٨سواء بأجر أو بغري أجر وتكون العقوبة أشد يف حالة كون اجملين عليه مل يبلغ سن السادسة عشرة، ويف املادة                     
  . للتسول أو يشجعه عليهفرضت العقوبات اليت تقع على من يقود حدثاً

البشر، حيث بدأت بشكل فعال مـن خـالل         وقد اختذت دولة قطر خطوة كبرية يف جمال مكافحة االجتار ب            - ٣٢٠
تشكيل جلنة لدراسة اخلطوات التوجيهية الستراتيجية مكافحة االجتار بالبشر، برئاسة سعادة النائب األول لرئيس جملس            

، واليت انبثق عنها تشكيل جلنـة       ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٣الوزراء ووزير اخلارجية، مبوجب قرار جملس الوزراء املؤرخ         
 مكافحة االجتار بالبشر، مبوجب قرار جملـس        ستراتيجيةيات اللجنة املشكلة لدراسة اخلطوات التوجيهية ال      لتنفيذ توص 

 حيث انتهت إىل مجلة     ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢ ، املنعقد بتاريخ  ٢٠٠٣ لعام   ٢٦الوزراء املوقر الصادر يف اجتماعه العادي       
 بـشأن   ٢٠٠٥ لعـام    ٢٢صيات إصدار قانون رقم     من التوصيات اعتمدت من جملس الوزراء وقد أسفر عن هذه التو          

، وإنشاء املكتب الوطين ملكافحة االجتار بالبشر والدار القطرية "حظر تشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف سباق اهلجن"
  .لإليواء والرعاية اإلنسانية باإلضافة إىل إصدار كتيبات توعوية للعمالة الوافدة بعدة لغات

تدريب فقد قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بالتنسيق مع مكتب مفوضـية األمـم    أما خبصوص جمال ال     - ٣٢١
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف بتنظيم دورات تدريبية هبدف نشر الوعي مبضمون االتفاقيات الدوليـة          

 االجتمـاعيني   املعنية بالطفل ألطباء األطفال، والقضاة والشرطة ونيابة األحداث ومفتشي العمل واألخـصائيني           
والنفسيني باملدارس وسوف يستمر هذا الربنامج التدرييب للسنوات القادمة كذلك مت تضمني مادة حقوق اإلنسان         
يف الدورات املقامة مبعهد تدريب الشرطة، حيث جرت اإلشارة من خالهلا إىل خماطر االجتار بالبـشر ووسـائل                  

  .ة حقوق اإلنسان بوزارة الداخليةالوقاية منها ومواجهتها، فضالً عن استحداث إدار

   األطفال املنتمون إىل فئات األقليات أو السكان األصليني- هاء 

  ٣٠املادة 

ال يوجد بني سكان دولة قطر أقليات إثنية أو دينية أو لغوية على أساس أن مواطين الدولـة األصـليني                      - ٣٢٢
  . تقتصر على العمالة الوافدةفة يف الدولة ينتمون إىل جمموعة دينية وعرقية واحدة أما األقليات املوجود

وعلى الرغم من ذلك اختذت الدولة التدابري الالزمة حيث راعت فيها مبدأ عدم التمييز على هذا األساس   - ٣٢٣
وضمان عدم حرمان األطفال من هذه الفئة من التمتع بكافة احلقوق أسوةً ببقية أفراد اجملتمع وهذا مـا أكدتـه                    

  .٥٠، و٣٥، و٣٤، و١٨ املوادنصوص الدستور يف 

   األطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع-  واو

ن املعلومات واملعطيات احلقيقية اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية لدولة قطر متتاز هبا عن أي دولة أخرى،               إ  - ٣٢٤
و اخلدمة املرتلية دون السن القانونيـة،        سواء يف قطاع الزراعة أ     ةفاإلحصائيات املتوفرة ال تشري إطالقاً إىل وجود عمال       

ومن ناحية أخرى ال توجد أية مربرات لتسرب األطفال من الدراسة إىل العمل ألغراض اقتصادية، تعد دولة قطر مـن         
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، فضالً عن أهنا ال تعاين من الكثافة        العاملالدول الغنية اقتصادياً حيث يقترب دخل الفرد فيها من أكثر الدول تقدماً يف              
 إىل األسباب االقتصادية للعمل بسن مبكرة وهو األمر الذي تؤيده تقارير التفتيش باإلضافةسكانية اليت تدفع باألطفال ال

ن العمل حمظور دون سن الـسادسة       أالدورية الصادرة من إدارة العمل، كما أن قانون العمل نظم مسألة العمل ذلك              
  .لذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع لذا تعد الدولة خالية من ظاهرة األطفال ا.عشرة

   االختياريان التفاقية حقوق الطفلن الربوتوكوال- تاسعاً 
ويف إطار تقدمي الدول املصدقة على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل معلومات مفصلة عن   - ٣٢٥

اهتا اخلتامية بشأن آخر تقرير قدم إليها، التدابري املتخذة بشأن التوصيات اليت أوردهتا جلنة حقوق الطفل يف مالحظ    
وباعتبار دولة قطر من الدول املنظمة للربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل كما متت اإلشارة إليه مسبقاً 

 االختياري التفاقية   لالتدابري املتخذة لتنفيذ أحكام الربتوكو    "فنجد أن دولة قطر قد ناقشت تقريرها األويل حول          
، ٢٠٠٦مايو / أيار١٧ يف   "ق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           حقو

  .كما أهنا أخذت املالحظات اخلتامية بعني االعتبار حيث مت توزيعها على اجلهات املعنية للنظر يف دراستها

ختياري التفاقية الطفل املتعلق بإشراك األطفال       اال لكما أن دولة قطر قدمت تقريرها اخلاص بالربوتوكو         - ٣٢٦
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠يف الرتاعات املسلحة ومتت مناقشته أمام جلنة حقوق الطفل يف جنيف بتاريخ 

_ _ _ _ _  


