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 أحكـام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية     تقريـر دولـة قطـر حـول الـتدابري املـتخذة لتنفـيذ               
 حقوق الطفل املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية

 املقدمة

حترص دولة قطر على وضع األحكام واملبادئ العامة األساسية اليت جاءت هبا اتفاقية حقوق الطفل موضع  
ياة وتراعى يف مجيع اجملاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية التنفيذ حيث تسود تلك املبادئ مجيع مناحي احل

 والثقافية وغريها وعلى النهج الذي تكشف عنه التشريعات السارية يف الدولة 

كما أن انضمام دولة قطر إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل يؤكد متسكها  
 .االتفاقية املشار إليهاباألحكام واملبادئ العامة اليت تضمنتها 

وقد أسهم تنفيذ الربوتوكول االختياري والذي جاءت أحكامه مكملة ألحكام ومبادئ اتفاقية حقوق  
الطفل يف التأكيد على احترام تلك األحكام واملبادئ واستمرارية تنفيذها بشكل كامل يف كافة اجملاالت املشار 

 .إليها

توكول االختياري املشار إليه تقدمت دولة قطر بتقرير إىل جلنة حقوق من الربو) ١٢(وإعماالً حلكم املادة  
 .(CRC/C/OPSA/QAR/1)الطفل التابعة لألمم املتحدة 

 وردت لدولة قطر قائمة باملسائل اليت يتعني على الدولة تناوهلا فيما ٢٠٠٦فرباير /شباط١٦وبتاريخ  
 - ٢٠٠٦مايو / أيار١٥واألربعني املقرر عقدها يف الفترة من يتصل بالنظر هبذا التقرير قبل انعقاد الدورة الثانية 

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢إىل 

ويف إطار تناول املسائل اليت تضمنتها القائمة املشار إليها روعي عدم التطرق ملا سبق أن كشف عنه  
ت وتشريعات وطنية التقرير األصلي وعدم تكرار ما تضمنه من بيانات وإحصائيات وجداول بيانية أو حىت معلوما

 .تتفق مع متطلبات التقرير األويل

 .كما روعي أن يكون املنهج الشكلي لألجوبة مقارباً ملنهج التقرير األويل 

أما املنهج املوضوعي فهذا مرتبط بال شك باملسائل املطروحة يف القائمة املشار إليها واليت تعد تكملة  
 :، وسوف ينقسم التقرير إىل قسمنيلذات املسائل اليت تناوهلا التقرير األويل

املسائل اليت وردت بالقائمة املشار إليها ووفقا لترتيبها الواردة به مع الرد عليها : القسم األول �
 .ومعاجلتها يف ضوء املتاح من معلومات وتفسري للبيانات وإيضاح للمستندات

 يف مالحق حسبما يشار إليها عند البيانات اإلحصائية واجلداول والتشريعات مرتبة: القسم الثاين �
 .السرد املوضوعي
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 القسم األول

 املسائل اليت وردت بالقائمة

 املسألة األوىل

عن السنوات )  احلضرية والريفيةق، املناطرمبا يف ذلك بيانات حسب اجلنس، العم(تقدمي بيانات إحصائية " 
 ":بشأن ما يلي) ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣(

 هبم املهربني إىل قطر ومنها وكذلك داخل البلد؛عدد األطفال املتجر  )أ( 

عدد احلاالت املبلغ عنها خبصوص بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اخلليعة مع  )ب( 
تقدمي معلومات إضافية بشأن نتائج هذه احلاالت مبا يف ذلك مقاضاة مرتكبيها أو سحب الدعاوى أو توقيع 

 جزاءات عليهم؛

كما هو حمدد ) لو وجد(دد الضحايا من األطفال الذين قدمت إليهم مساعدة إبراء وتعويض ع )ج( 
 . االختياريل من الربوتوكو٩ من املادة ٤ و ٣يف الفقرتني 

 من هذه املسألة) ألف(بالنسبة للبند 

ضاحه مل تسجل أية بيانات إحصائية للسنوات املشار إليها بشأن األطفال املتجر هبم سوى ما سبق إي 
خبصوص استخدام األطفال كركابة هجن والذين أدرجوا ضمن حاالت االجتار اليت متت معاجلتها كما مت أيضا 

 .تقدمي برامج تأهيل هلؤالء األطفال على النحو املبني يف اإلجابة على املسألة السابعة

 من هذه املسألة) باء(بالنسبة للبند 

 واستغالهلم يف البغاء واملواد األطفالاملبلغ عنها خبصوص بيع مل تسجل أية بيانات إحصائية عن احلاالت  
وإمنا ميكن اإلشارة إىل إحصائيات عامة تتعلق بعدد األطفال املعرضني ألي شكل من أشكال ) اإلباحية(اخلليعة 

 ).١مرفق بامللحق رقم . (العنف اجلسدي والتحرش والعنف اجلنسي

 من هذه املسألة) جيم(بالنسبة للبند 

 تسجل أية بيانات إحصائية عن عدد الضحايا من األطفال الذين قدمت هلم مساعدة إبراء وتعويض مل 
 من الربوتوكول االختياري فيما عدا ما سبق إدراجه من حاالت ٩ من املادة ٤ و٣كما هو حمدد يف الفقرتني 

 .استخدام األطفال كركابة هجن على النحو املبني يف الرد على املسألة السابعة
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 املسألة الثانية

تقدمي معلومات عن الوالية القضائية خارج إقليم الدولة بشأن اجلرائم املرتكبة انتهاكاً ألحكام  
 .الربوتوكول االختياري عندما يرتكب هذه اجلرائم مواطن قطري أو شخص مقيم يف قطر

ريان الوالية القضائية تضمن قانون العقوبات القطري نصوصاً صرحية تؤكد على مبدأ اإلقليمية ومبدأ س 
خارج إقليم الدولة وذلك وفقاً للمعيار اجلنائي الدويل املعروف مببدأ شخصية قانون العقوبات بشقيه اإلجيايب 

بأن يكون اجملين عليه هو : إذا كان مرتكب اجلرمية ينتمي جبنسيته إىل دولة قطر، والسليب: والسليب، فاإلجيايب
 .املنتمي جلنسية الدولة

 من قانون العقوبات القطري وذلك ١٨خذ املشرع القطري بالشق اإلجيايب هلذا املعيار يف املادة وقد أ 
بسريان أحكامه على كل قطري ارتكب وهو خارج قطر فعالً يعترب جناية أو جرمية يف هذا القانون، يعاقب 

 .ذي ارتكب فيهمبقتضى أحكامه إذا عاد إىل قطر وكان الفعل معاقبا عليه مبقتضى قانون البلد ال

فإنه خيضع للوالية القضائية لدولة قطر عندما يرتكب أي جرمية ) املقيم(أما بالنسبة للشخص غري القطري  
أو انتهاك ألي قانون داخل دولة قطر أو عندما يسهم يف نشاط إجرامي يقع بعضه داخل إقليم دولة قطر وهو 

مبدأ اإلقليمية احملدد للقانون العقايب الواجب التطبيق على مؤدى املعيار األساسي الذي تأخذ به مجيع الدول وهو 
 .النشاط اإلجرامي الذي يقع كله أو بعضه على إقليم الدولة

 من قانون العقوبات وذلك بسريان أحكامه على كل ١٣وقد أخذ املشرع القطري هبذا املعيار يف املادة  
واعترب اجلرمية مرتكبة يف قطر إذا وقع فيها فعل من من يرتكب يف قطر جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه 

 .األفعال املكونة هلا أو إذا حتققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن يتحقق فيها

إذا ارتكب يف اخلارج فعالً بوصفه فاعالً أو شريكاً يف أٍي من ) املقيم(أما بالنسبة للشخص غري القطري  
خاص أو يف جرائم القرصنة واإلرهاب الدويل، فإن جمرد تواجده يف الدولة جرائم االجتار يف املخدرات أو يف األش

 .لتستنهض يف شأنه الوالية القضائية لدولة قطر

 من قانون العقوبات حيث قرر سريان أحكام هذا ١٧وقد أخذ املشرع القطري هبذا احلكم يف املادة رقم  
قيماً أو عابراً حبسبان أن معيار التواجد يف الدولة قد القانون على كل من وجد يف الدولة، وأياً كانت جنسيته م

يتوافر يف العابر واملقيم، بعد أن ارتكب يف اخلارج بوصفه فاعالً أو شريكاً أياً من اجلرائم املشار إليها وخاصة 
 .جرائم االجتار باألشخاص وهو ما يتفق مع اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري

شرع القطري باملعيارين سالفي الذكر لتأكيد الوالية القضائية لدولة قطر ملالحقة هذا ومل يكتف امل 
مواطنيها وغريهم من املقيمني على إقليم الدولة بل أضاف معياراً ثالثاً وهو مبدأ العينية لتغطية مالحقة املذكورين 

جلرائم حىت ولو ارتكبت كلها خارج عن طريق متابعة النشاط اإلجرامي عرب احلدود واملسامهة يف تلك النوعية من ا
 .إقليم الدولة ولكنها تشكل هتديداً ألمن الدولة اخلارجي والداخلي
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 من قانون العقوبات وذلك بسريان أحكامه على كل ١٦وقد اخذ املشرع القطري هبذا املعيار يف املادة  
جرمية وقعت كلها أو بعضها داخل قطر من ارتكب خارج قطر وأياً كانت جنسيته فعالً جيعله فاعالً أو شريكاً يف 

أو من ارتكب داخل قطر فعالً جيعله فاعالً أو شريكاً يف جرمية وقعت كلها أو بعضها خارج قطر بشرط أن تكون 
 .اجلرمية معاقباً عليها مبقتضى قانون العقوبات القطري وفقاً لشرط االزدواج يف التجرمي

لدولة قطر متتد لتشمل اجلرائم اليت ترتكب على منت السفن هذا، ونضيف أخرياً أن الوالية القضائية  
من ) ١٤(والطائرات اليت متلكها الدولة أو حتمل علمها أو تديرها ألي غرض وأينما وجدت، وفقاً حلكم املادة 

 ).٢مرفق بامللحق رقم . قانون العقوبات

 خارج إقليم دولة قطر لتسري على ويف ضوء ما تقدم به يتبني أن املشرع القطري قد مد الوالية القضائية 
القطريني عندما يرتكب أي منهم جرمية باخلارج وأياً كان نوعها مما يندرج معها، بال شك، اجلرائم املرتكبة 

كما تشمل هذه الوالية أيضاً الشخص غري القطري وفقاً للشروط . انتهاكاً ألحكام الربوتوكول االختياري
 .لقواعد االختصاص اجلنائي الدويلواألوضاع السالف ذكرها تقديراً 

 املسألة الثالثة

من أجل إعمال احلقوق الواردة يف  ) الوطنية واإلقليمية واحمللية  (تقـدمي معلومات عن خمصصات امليزانية       " 
 ".الربوتوكول االختياري

ال ميكـن اإلشـارة هنا إىل أنه هنالك عدة جهات حكومية وبعض منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جم                  
الطفولة ختصص جزءاً من ميزانيتها إلعمال احلقوق الواردة يف الربوتوكول االختياري، وفقاً الختصاصها وحجم              

باعتباره اجلهة ) إدارة الطفولة(نشاطها وعلى سبيل املثال ال احلصر ميكن اإلشارة إىل اجمللس األعلى لشؤون األسرة 
نوياً ختصيص ميزانية تنفق على الربامج اليت تنفذها اإلدارة بالتعاون احلكومية املعنية بالطفولة يف الدولة حيث يتم س

 :مع اجلهات األخرى ذات االختصاص حيث بلغت ميزانيتها على النحو املبني باجلدول التايل

 م السنوات املوازنة

١ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ١ ٠٤٦ ٤٣٦ 
٢ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ١ ٥٨٠ ٠٠٠ 
٣ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢ ٨٢٨ ٣٠٠ 

ت اجملتمع املدين فعلى سبيل املثال ال احلصر فإن املؤسسة القطرية حلماية الطفل أمـا عـلى صعيد منظما     
 .واملرأة خيصص هلا كل سنة ميزانية يتم إنفاقها على الربامج املعنية بالطفل
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 املسألة الرابعة

م تقدمي معلومات حمدثة عن مدى وجود النية إلعادة النظر يف التحفظ العام الذي أدرج عند االنضما" 
 "لللربوتوكو

، بشكل عام على أي نصوص فيه ٢٠٠١حتفظت دولة قطر عند انضمامها إىل الربوتوكول االختياري عام  
وكما أشري يف التقرير األويل فإن نية الدولة تتجه إىل إعادة النظر يف مسألة . تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ؤون األسرة، وهو اجلهة املعنية بشؤون الطفولة بالدولة، بتشكيل التحفظ العام وهلذا الغرض قام اجمللس األعلى لش
جلنة وطنية تضم خرباء من مجيع اجلهات املختصة لدراسة هذه الوثيقة الدولية ومدى إمكانية سحب التحفظ العام 

 .املشار إليه وقد مت رفع الدراسة للجهات العليا للنظر فيما قدمته هذه اللجنة من مالحظات وآراء

 ألة اخلامسةاملس

تقـدمي معلومـات حمدثـة عـن أنشطة مكتب صديق الطفل، وخاصة فيما يتصل بتنفيذ الربوتوكول                 " 
االختياري، ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي معلومات عن عدد الشكاوي الفردية الواردة اليت ُحقق فيها، ونتائجها، 

 ".وتقدمي مزيد من التفاصيل عن اخلط الساخن املتعلق باألطفال

استحدثت املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة مبوجب قرار وزير اخلدمة املدنية واإلسكان رقم  �
 . لتحل حمل مكتب صديق الطفل٢٠٠٣لسنة ) ٥(

وقد سعت املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة منذ تأسيسها لتوفري بيئة آمنة على أرض دولة                �
شكل دائم أو مؤقت أو مرافقني لذويهم، وفقاً        قطـر لألطفـال والنسـاء قطريني أو مقيمني ب         

للدسـتور القطـري والقوانـني الوطنـية وانسـجاماً مـع مبادئ حقوق اإلنسان واملواثيق                
والـربوتوكوالت الدولية ومبا يتالءم مع مبادئ الشريعة اإلسالمية حيث حرصت املؤسسة على             

قانونية أو  (ندة مبختلف أشكاهلا    تقـدمي خدماهتـا لفئات األطفال اليت حتتاج إىل احلماية واملسا          
 ).اجتماعية أو صحية أو سياسية أو اقتصادية أو تعليمية

 :وتسعى املؤسسة لتحقيق األهداف التالية 

محاية الطفل من املمارسات املنحرفة يف املرتل واجملتمع والعمل ومعاجلة املشاكل النامجة عن هذه               �
 .املمارسات

 . الطفل واالرتقاء هبا ومحايتها اجتماعياً وأسرياًتأمني اإلطار القانوين حلقوق � 

 .ضمان تطبيق االتفاقيات الدولية والعربية واإلقيلمية بشأن محاية الطفل وحقوقه يف اجملتمع � 

 .خلق وعي جمتمعي لالهتمام حباجات الطفل وحقوقه يف اجملتمع � 
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لها وسائل متعددة للتعرف على حجم      ويف سـبيل حتقيق األهداف اآلنفة الذكر فإن املؤسسة تتبع يف عم            
 .القضايا اليت تشمل على هتديد أو جتاوز أو إيذاء يكون ضحيتها األطفال

 :وأهم مصادر املعلومات لدى املؤسسة 

اخلطوط الساخنة، فقد خصصت املؤسسة أرقام هواتف ساخنة إلفساح اجملال أمام ضحايا العنف  �
باإلضافة إىل  . ، ومتكينها من التعامل مع هذه احلاالت      أو التجاوز أو اإلساءة لالتصال باملؤسسة     

قـيام املؤسسة باإلعالن عن هذه اهلواتف الساخنة يف الصحف احمللية ووسائل اإلعالم املختلفة،              
وكذلـك نشـرت أرقـام هـذه اهلواتف يف النشرات السياحية اليت توزع يف األماكن العامة                 

 .والسياحية

حاالت اإلساءة واالستغالل اليت يكون ضحيتها أحد األطفال        تـتلقى املؤسسة املعلومات حول       �
الذين يتعرضون للتهديد أو التجاوز من أقارهبم أو معلميهم أو املراكز الصحية كاملستشفيات أو       

 .أية جهات أخرى

عملت املؤسسة على بناء شبكة من التعاون مع خمتلف املؤسسات التربوية والتعليمية واملؤسسات  �
 .يت تعمل يف هذا اجملال من خالل اعتماد عدد من ضباط االتصال ميثلون هذه اجلهاتوالدوائر ال

أما فيما يتعلق بعدد الشكاوى الواردة للمؤسسة فقد تعاملت املؤسسة مع حاالت عديدة تطلبت  �
وقد مشلت  ) االجتماعية والقانونية واالقتصادية والتعليمية والصحية    (أنواعـاً خمتلفة من احلماية      

اوى على التهديد أو اإليذاء بني ضرب وحترش جنسي ومشاكل يف التعليم وإمهال صحي              الشك
وتدين أحوال املعيشة واجلنسية واإلقامة باإلضافة إىل مشاكل تتعلق حبضانة األطفال وقد بلغت             

، وقد  )٣ ملحق رقم    -مرفق   (٢٠٠٥حالة لعام   ) ٣٢٨(، و ٢٠٠٤حالة لعام   ) ١٢٨(احلاالت  
دراسة احلاالت بإحالتها إىل اجلهات املختصة كالنيابة العامة وصناديق املعونة قامت املؤسسة بعد 

 .والوزارات والدوائر احلكومية ذات الصلة حيث متت تسوية أوضاع هذه احلاالت

كمـا تسعى حالياً املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة للحصول على صفة الضبط القضائي               �
 .لية الذي مت منحه هذه الصفة مؤخراًأسوة مبركز االستشارات العائ

 املسألة السادسة

تقـدمي معلومات عما إذا كانت قد وضعت استراتيجية وطنية مصحوبة خبطط عمل وطنية ذات إطار                " 
 ".زمين ملكافحة االجتار باألشخاص

بـدأت دولة قطر العمل بشكل فعال حلل قضية االجتار بالبشر وذلك مبوجب القرار الصادر عن جملس                  
 بتشكيل جلنة لدراسة اخلطوات     ٢٠٠٣أبريل/ نيسان ١٣بتاريخ  ) ١٦/٢٠٠٣(الـوزراء يف اجتماعه العادي رقم       

 برئاسة سعادة وزير اخلارجية، حيث عقدت عدة اجتماعات ذلكالتوجيهية الستراتيجية مكافحة االجتار بالبشر، و



CRC/C/OPSC/QAT/Q/1/Add.1 
Page 8 

 

، حيث تضمنت تشكيل جلنة ٢٠٠٣يوليه /وانتهت إىل توصيات مت عرضها على جملس الوزراء املوقر يف شهر متوز         
 .فرعية لوضع ما انتهت إليها اللجنة الرئيسية من توصيات إىل حيز التنفيذ

 متت املوافقة على تشكيل اللجنة      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف االجتماع العادي جمللس الوزراء يف        
 . جهات خمتلفة يف الدولةالفرعية برئاسة اجمللس األعلى لشؤون األسرة، وعضوية ممثلني عن

وعلى ضوء اخلطوات التوجيهية الستراتيجية مكافحة االجتار بالبشر جرى حتديد ضحايا االجتار من قبل               
 :اللجنة الفرعية بالفئات اآلتية

 .األطفال املستخدمني يف سباقات اهلجن -١ 

 .النساء الاليت خيضعن لالستغالل اجلنسي -٢ 

 .العمالة الوافدة -٣ 

 : أساس هذا التحديد فقد اشتملت خطة عمل اللجنة الفرعية على اجملاالت اآلتيةوعلى 

 ):ألف(فيما يتعلق بالفقرة : أوالً

 .وضع مشروع قانون لتحديد مواصفات متسابق اهلجن -١ 

 .وضع آليات لتنفيذ القانون -٢ 

 ): جيم �باء ( فيما يتصل بالفقرتني : ثانياً

لى إنفاذ القانون حول حقوق اإلنسان بصفة عامة وقضايا االجتار وضع برنامج تدرييب للقائمني ع -١
 .بالبشر بصفة خاصة

 .إنشاء إدارة حلقوق اإلنسان بوزارة الداخلية -٢

إحصـاءات عن احلاالت املبلغ عنها واليت صدرت بشأهنا قرارات باإلدانة ذات الصلة باالجتار                -٣
 .بالبشر

 .الجتار بالبشروضع برامج حلماية وتأهيل وإعادة إدماج ضحايا ا -٤

 .إعداد كتيبات توعوية للعمالة الوافدة بعدة لغات -٥

 .مراجعة القوانني اليت تنص على معاقبة منتهكي حقوق العمال ووضع آلية لتفعيل هذه القوانني -٦

 .إعداد دليل العامل الوافد لدولة قطر -٧
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 :خطط عامة: ثالثاً

 .توفري خط ساخن يتيح للفئات أعاله طلب املساعدة -١ 

 .إنشاء برامج استشارية يف املستشفيات العامة -٢ 

عقـد اجـتماعات مـع كافة الوزارات واألجهزة لدراسة اإلجراءات اليت تتخذها على ضوء                -٣
 .اختصاص كل منها ملكافحة االجتار بالبشر مع قيام اللجنة بالتنسيق الالزم يف حالة عدم اتضاح الدور

ة آنفة الذكر على عاتقها مهمة تنفيذ خطة اللجنة الفرعية تقدم فقد أخذت اجلهات املعني وعلى ضوء ما 
 :وقطعت أشواطاً بعيدة وحيوية يف هذا اخلصوص حيث تربز أهم إجنازاهتا كالتايل

 :يف اجملال التشريعي

 ، والذي ينص يف الفصل السادس املواد      ٢٠٠٤لسنة  ) ١١(إصدار قانون العقوبات اجلديد رقم       -١ 
على جترمي الرق ) ٣٢٢ - ٣٢٠(رمي التحريض على الفسق والبغاء، ويف املادتني ، على جت)٢٩٨ - ٢٩٧ - ٢٩٦(

 .وإكراه العامل على العمل ولو كان بأجر

 .٢٠٠٤لسنة ) ١٤(إصدار قانون العمل رقم  -٢ 

، حبظر تشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣يف  ) ٢٢(إصـدار قانون رقم      -٣ 
 ).٤لحق رقم مرفق بامل.(سباق اهلجن

 :يف اجملال اإلعالمي

 .، تتضمن معلومات عن حقوق العمالة الوافدة وفقاً لقانون العمل )بعدة لغات(مت إعداد كتيبات  -١ 

 .مت إعداد ملصقات حتتوي صوراً إجيابية خلدم املنازل مع تضمينها بعبارات قانونية توضح حقوقهم -٢ 

لى حسن معاملة خدم املنازل مع بيان العقوبات اليت خصصت فالشات تلفزيونية وإذاعية حتث ع -٣ 
 .تترتب على انتهاك حقوقهم، مبوجب القانون الساري

 .تنظيم حماضرات تتضمن اإلشارة إىل حسن معاملة خدم املنازل -٤ 

 :يف جمال املساعدة واحلماية والتأهيل

ني انتهكوا قوانني اهلجرة مت تقدمي املساعدة واحلماية لضحايا االجتار وعدم معاملتهم كمجرم -١ 
 .والبغاء، وذلك بتوفري برامج املساعدة عن طريق تعيني منسقني مؤهلني حلماية ومساعدة الضحايا
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توفري خط ساخن يف وزارة الداخلية ملكافحة االجتار بالبشر عن طريق نشرة بعدة لغات  -٢ 
 .بالصحف احمللية

إلنسانية اليت تعىن بتأهيل ومحاية ضحايا االجتار من        مت إنشـاء الـدار القطرية لإليواء والرعاية ا         -٣ 
النسـاء واألطفـال وغريهم يف إطار برامج خاصة يشرف عليها أخصائيون نفسيون وأطباء متخصصني، ويتبع                

 .للمجلس األعلى لشؤون األسرة

ضاع مت تفعيل دور قسم اخلدمة االجتماعية التابع ملؤسسة محد الطبية، حبيث يضطلع بدراسة األو -٤ 
االجتماعية والنفسية لألطفال الذين يصابون أثناء التدريب أو االشتراك يف سباقات اهلجن، هذا فضالً عن توفري                

 .الرعاية جلميع ضحايا االجتار بالبشر

 :على الصعيد اإلجرائي واملؤسسي

عمل وزارة الداخلية،   مت إنشاء إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية لتعزيز واحترام حقوق اإلنسان يف جماالت               
 .علماً بأن التوعية والتبصري مبخاطر االجتار بالبشر والعمل على الوقاية منها، إمنا يندرج ضمن اختصاصاهتا 

إنشـاء املكتـب الوطين ملكافحة االجتار بالبشر التابع للمجلس األعلى لشؤون األسرة حبيث يتوىل مهام      
 بشأن مساعدة ضحايا االجتار وتأهيلهم إىل جانب متابعة اإلجراءات          التنسـيق مع اجلهات املعنية يف الدولة كافة       

 .التوعوية والوقائية ملنع االجتار بالبشر

 :يف اجملال التدرييب

قـام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بالتنسيق مع مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان جبنيف بتنظيم                
اقيات الدولية املعنية بالطفل ألطباء األطفال، والقضاة، شرطة        دورات تدريبـية هبدف نشر الوعي مبضمون االتف       

 .ونيابة األحداث ومفتشني وسوف يستمر هذا الربنامج التدرييب للسنوات القادمة

كما مت تضمني مادة حقوق اإلنسان يف الدورات املقامة مبعهد تدريب الشرطة، حيث جرت اإلشارة من                 
 .سائل الوقاية منها ومواجهتهاخالهلا إىل خماطر االجتار بالبشر وو

 املسألة السابعة

تقدمي املعلومات عن التدابري املتخذة ملنع استخدام األطفال كقائدي مجال سباق، وكذلك معلومات عن             " 
 ".املبادرات اإلقليمية املتخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك التعاون الثنائي واملتعدد األطراف

) ٢٢(ر استخدام األطفال كركابة هجن، حيث أصدر القانون رقم          إن دولـة قطر كانت سباقة يف حظ        
 . حبظر تشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف سباق اهلجن املشار إليه مسبقا٢٠٠٥ًلسنة 

 .كما متت إعادة األطفال إىل موطنهم األصلي 
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يضهم وإمنا جتاوزت ومل تقتصر التدابري املتخذة من قبل الدولة على حتمل تكلفة إعادة توطني األطفال وتعو 
ذلك لتشمل مشاريع وبرامج إلعادة تأهيلهم وتوفري سبل كرمية لإلعاشة، وقد أسندت تلك املهمة إىل مجعية قطر                 

 :اخلريية، واليت قامت من خالل اتفاقيات ثنائية مع اجلانب السوداين بإعداد برامج للتأهيل على النحو التايل

ملشروع التأهيل االجتماعي والنفسي ألطفال اهلجن العائدين       قامت مجعية قطر اخلريية باإلعداد       -١ 
، )كمنسق حكومي للمشروع  (إىل السودان من دولة قطر وبالتعاون مع اجمللس القومي لرعاية الطفولة بالسودان             

ة من  مبسح اجتماعي ملعرفة الوسائل املثلى لدمج هؤالء األطفال يف جمتمعاهتم وقد مت إجراء املسح امليداين يف الفتر                
م مشل مناطق إقامة األطفال املعنيني مبشروع التأهيل يف السودان وذلك      ٢٠٠٥أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٠ - ١٤

لـتحديد االحتـياجات الضرورية الالزمة للمشروع وفق أسس ومعايري علمية لضمان حصول األطفال العائدين               
خنراط يف جمتمعاهتم اليت حتتاج بدورها إىل       واملسـتهدفني هبذه الدراسة على مساعدات تساعدهم على التعايف واال         

العون إلحداث تنمية جمتمعية تساعد على خلق بيئة مالئمة وسليمة لتنشئتهم ، وقد متخض هذا املسح عن جمموعة 
 ).٥مرفق بامللحق رقم . (كبرية من النتائج والتوصيات

ث اعتربته عمالً   كـان هـذا املسح موضوع تقدير من جانب منظمة اليونيسيف بالسودان حي             -٢ 
 .منوذجياً متميزاً عن غريه مما مت عن طريق اليونيسيف نفسها يف موضوع مماثل يتعلق بدولة خليجية جماورة

 :حصر عام

 .طفل) ٢١٢(العدد اليت مت حصره للعائدين  -١ 

 .طفل) ١٨٥(والغالبية متواجدة يف كسال ) والية هنر النيل+ والية كسال (مناطق التواجد  -٢ 

 .قرية) ١٦(عدد القرى اليت يتواجد هبا األطفال  -٣ 

 .ينتمون لقبيلة الرشايدة) يف املنطقتني(مجيع األطفال  -٤ 

 :اجلانب االجتماعي

 .طفل بوالييت كسال وهنر النيل) ٨٢(عدد املشمولني بالبحث  

ع ويل األمر   صـعوبة حتقيق املقابلة مع أكرب عدد ممكن من األطفال وإن حتققت مع البعض فإهنا كانت م                 
 ملحق  -مرفق  (جدول إيضاحي   . وليس الطفل املعين، وذلك بسبب أن املستهدفني ميارسون الرعي فهم متنقلون          

 ) ٥رقم 

 :التقييم النفسي

) ٧٤(طفل بوالية كسال، وألسباب الترحال مت التنفيذ لعدد ) ١٨١(التقيـيم استهدف له عدد    -١ 
 .طفل
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 ).٥ ملحق رقم -مرفق (جدول إيضاحي  -٢ 

 :النسبة العامة للتقييم النفسي -٣ 

 . سعداء بعودهتم٪٨٦,٥٠ � 

 . يتمتعون باهلدوء واجتماعيون٩٧,٣٠ � 

 . غابت عنهم مظاهر القلق وصعوبات التأقلم٩٣,٢٠ � 

 . احلالة العقلية٪١٠٠ � 

مشـاكل عضوية ونفسية مثل عاهات مستدمية وصرع وتبول ال إرادي           ( حـاالت خاصـة      ٪٨,١٠ � 
 ). جراحيةوعمليات

 ).جيد(التقييم العام للحالة النفسية  � 

 :التوصيات

توفـري مشاريع مدارس ومراكز صحية ومشاريع مياه ومساجد وتوفري برامج توعية وتقدمي بعض العون                
 .االقتصادي لرفع دخل أسر األطفال

 :املسألة الثامنة

لضعفاء بوجه خاص من االستغالل     تقـدمي معلومـات عن التدابري املتخذة حلماية جمموعات األطفال ا          " 
اجلنسـي، ومن االجتار هبم ألغراض استغاللية، مبا يف ذلك األطفال ذوو حاالت العجز وأطفال العمال املهاجرين         

 ".واألطفال املشمولون برعاية بديلة) غري القطريني(

 :ميكن تصنيف التدابري املتخذة إىل تشريعية ومؤسسية كالتايل 

 :التدابري التشريعية

اليت جاء نصها   ) ٢١(مـا أسبغه الدستور الدائم من محاية ورعاية األسرة والطفولة بنص املادة              -١ 
األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة حلمايتها،             "كـاآليت   

على ) ٢٢(وتنص املادة ". وخة يف ظلهاوتدعـيم كياهنا وتقوية أواصرها واحلفاظ على األمومة والطفولة والشيخ         
 :أن

ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وحتميه من االستغالل وتقيه شر اإلمهال البدين والعقلي               " 
 ".والروحي، وتوفر له الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف شىت اجملاالت على هدى التربية السليمة
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حقوق الطفل والتزامها مبا يترتب على الدول األطراف من         مصـادقة دولـة قطر على اتفاقية         -٢ 
 .إجراءات تشريعية وإدارية لتنفيذ أحكامها

مـا ورد يف قـانون األحـداث النافذ من تدابري محاية وإجراءات استثنائية يف مراحل التحقيق                  -٣ 
 .واحملاكمة، وتنفيذ احملكوميات يف دور رعاية وتأهيل خاصة

 التدابري املؤسسية

إنشـاء الـدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية حلماية وتأهيل ضحايا االجتار بالبشر وإعادة               -١ 
 :اندماجهم، حيث تضطلع لتحقيق هذه الغايات جبملة مهام أبرزها

 .توفري السكن املناسب لضحايا االجتار بالبشر ومنهم األطفال � 

 .اتوفري الرعاية النفسية والطبية واملعيشية للضحاي � 

 .توعية ضحايا االجتار حبقوقهم وتقدمي اخلدمات االستشارية القانونية هلم � 

 .تقدمي األنشطة االجتماعية والرياضية املناسبة لضحايا االجتار � 

 .تقدمي املساعدة الكافية للضحايا الراغبني يف العودة إىل بلدهم بعد التأكد التام من تأهليهم � 

 .فل واملرأة املشار إليها سابقاًاملؤسسة القطرية حلماية الط

مساعدات ضخمة لألطفال، من    " قطر اخلريية "توجه  ) األطفال املشمولون برعاية بديلة   (ويف ذات اإلطار     
خـالل نظام الكفالة حيث تشمل كفالة األيتام واألسر واملعاقني بشكل عام، وإذا أردنا حصر اجملال يف األطفال                  

ريية تعترب مثاالً حيتذى به يف تقدمي املساعدة والتعويض لألطفال اليتامى بل تعدى   فقط فإن كفالة اليتيم يف قطر اخل      
األمـر مسـألة املسـاعدة والتعويض املادي إىل الدعم واملساعدة بنظام الرعاية الشاملة حيث يتم االهتمام ببناء             

ة والتربوية والتعليمية   شخصـية اليتـيم مبختلف جوانبها حيث تتعدد وتتداخل لتشمل اجلوانب الصحية واملعيشي            
ومبني يف اجلدول . والنفسية حيث نسعى إىل تغطية مجيع اجلوانب اليت تعود بالنفع على اليتيم يف حاضره ومستقبله

 .أدناه مدى زيادة عدد األيتام عن األعوام السابقة وإمجايل الدعم املادي املقدم هلم

 السنة يتامإمجايل عدد اال املبالغ احملولة هلم بالريال القطري

٢٠٠٣ ١٧ ٢٧٨ ١٩ ٦٩٦ ٩٢٠ 
٢٠٠٤ ١٧ ٤٥٧ ١٩ ٩٠٠ ٩٨٠ 
٢٠٠٥ ٢٠ ١٠٣ ٢٢ ٩١٧ ٤٢٠ 
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 املسألة التاسعة

 )".غري القطريني(معلومات عن حالة أطفال العمال املهاجرين " 

 االختياري خصوصاً ال لإن جمال رعاية وتأهيل األطفال عموماً وإعمال احلقوق الواردة يف الربوتوكو 
 .ع إطالقاً ألي متييز بني القطريني وغريهم من املقيمني يف دولة قطرخيض

حيث تؤكد املعلومات واإلحصائيات اليت تضمنتها اإلجابة على املسألة السابعة أن تدابري احلماية تشمل  
 . مجيع األطفال املتواجدين داخل إقليم دولة قطر

 بشأن التعليم ٢٠٠١لسنة ) ٢٥( صدور القانون رقم فعلى سبيل املثال ففي جمال اخلدمات التعليمية وبعد 
اإللزامي، أضحى التعليم إلزامياً وجمانياً جلميع األطفال املقيدين يف سجالت قيد املواليد بدولة قطر وذلك من بداية 

 ).٦ ملحق رقم -مرفق (املرحلة االبتدائية وحىت هناية املرحلة اإلعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق 

كما أن املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة قد سعت إىل حتقيق أهدافها يف محاية األطفال املقيمني على  
أرض دولة قطر بغض النظر عن جنسياهتم، حيث عمدت إىل توفري الدعم واملساعدة لألطفال كافة، ومنهم أطفال 

 :سة كالتايلولتحقيق ذلك كانت خطوات املؤس) املقيمني(العمال املهاجرين 

استقبال احلاالت املتعلقة بإقامة أطفال وزوجات العمال األجانب يف الدولة وترتيب أوضاعهم،  �
حال حاجتهم للحماية سواء بتقدمي مشورة هلم أو بالتعاون مع اجلهات املعنية بإقامتهم كاحملاكم 

 املعمول هبا يف دولة قطر أو وزارة الداخلية أو غريها، فضال عن مطالعة املؤسسة املستمر للقوانني
واخلاصة باستقدام وتنظيم دخول وإقامة األجانب ومدى مواءمتها للتغريات االقتصادية 
واالجتماعية على املستوى الوطين وما يتبعه من تأثري على حالة األطفال النفسية والعصبية هلذه 

أجل منح العديد من الشرحية من املقيمني بل قامت املؤسسة بالتنسيق مع بعض الوزارات من 
أطفال العمال املهاجرين إقامات أو نقل كفاالت إذا تطلبت ظروفهم التعليمية أو الصحية ذلك 

 .حالة) ١٢٥(وبلغ جمموع هذه احلاالت عدد 

كما قامت املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بتقدمي املساعدات االقتصادية لعدد من أسر  �
ظروف وأحوال األطفال فيها، وذلك بالتنسيق مع اهليئات والصناديق العمال املقيمني، تقديراً ل

 .حالة مساعدة اقتصادية) ٥٩(املختصة باملعونات واملساعدات اخلريية حيث بلغت 

كما أن اجلمعيات اخلريية بدولة قطر متد يد املساعدة لألطفال وأسرهم غري القطريني، خاصة الغارمني يف  
 .السجون

- - - - - 

 


