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  مقدمة    
قدمت دولة قطر التقرير الوطين األول آلليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل يف              -١

 ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  خالل انعقاد الدورة السابعة، ومت اعتماده يف         ٢٠١٠فرباير  /شباط
توصـية،  ) ١١٢(رابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، حيث مت تقدمي         خالل انعقاد الدورة ال   

  .توصية) ٨٧(قبلت الدولة منها 
تعترب دولة قطر تقريرها الثاين استكماالً خلطة عملها اليت شرعت يف تنفيذها منـذ                -٢

مناقشة واعتماد تقريرها األول، حيث حرصت على إبراز اإلجنازات واملبادرات يف جمال محاية 
  .حقوق اإلنسان والتفاعل اإلجيايب مع املنظمات الدولية املختصةوتعزيز 

والتزاماً منها باحترام نتائج االستعراض الدوري الشامل يف جولته األوىل، ومبوجب             -٣
، يأيت هذا التقرير إلبراز التطورات اليت مت إجنازهـا          ١٩/١٧قرار جملس حقوق اإلنسان رقم      

ود الدولة يف متابعة وتنفيذ ما قبلته من توصـيات، مـع            منذ تقدمي التقرير األول ولبيان جه     
  .اإلشارة إىل التحديات والتوجهات املستقبلية

  منهجية متابعة االستعراض وعملية إعداد التقرير  -أوالً  

  منهجية متابعة االستعراض  -ألف  
حرصاً من دولة قطر على تنفيذ االلتزامات اليت أسفرت عن مناقشة تقريرهـا األول              -٤
 سعت جاهدة إىل اتباع منهجية تتسم باالستمرارية يف العمل، حيث مت تـشكيل جلنـة                فقد

دائمة إلعداد التقارير اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل ومتابعة التوصيات الصادرة بعـد            
تقدمي كل تقرير، وقد ُشكلت هذه اللجنة بقرار من جملس الوزراء يف اجتماعه العادي رقـم                

 من اجلهات اليت أعدت التقرير األول       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤خ  املنعقد بتاري ) ٣٣(
برئاسة وزير اخلارجية وعضوية كل من وزارة اخلارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمـل             
والشؤون االجتماعية، ووزارة العدل، وجملس الشورى، واجمللس األعلـى للـصحة، ووزارة      

على للتعليم، واجمللس األعلى لشؤون األسرة، واملؤسسة       الثقافة والفنون والتراث، واجمللس األ    
وهتدف اللجنـة إىل    . ، واملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة     اإلجتار بالبشر القطرية ملكافحة   

. إعداد التقرير الدوري الثاين، ومتابعة تطبيق التوصيات املتصلة به وإعداد ما يليه من تقـارير      
  .صيات ورفعها إىل اجلهات املعنية لتنفيذهاوقد قامت اللجنة بتصنيف التو
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  إعداد التقرير والعملية التشاورية  -باء  
استناداً إىل آلية االستعراض الدوري الشامل ووفقاً ملعـايري وأسـس االسـتعراض               -٥

وأهدافه ومبادئه اليت حددها جملس حقوق اإلنسان، وضعت الدولة خطـة عمـل إلعـداد             
  :تقريرها الثاين مشلت اآليت

رض آلية االستعراض الدوري الشامل على أصحاب املصلحة ذوي الـصلة مـن             ع •
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية واملؤسسات احلكومية وغـري          
احلكومية واملؤسسات اإلعالمية العاملة يف جمال حقوق اإلنـسان، إلشـراكهم يف            

اهتم يف االعتبار وذلك مبخاطبـة      إعداد التقرير الوطين من خالل التشاور وأخذ مرئي       
هذه اجلهات لتزويد اللجنة بالبيانات واملعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الدولـة            

  كل حسب اختصاصه؛
قيام اللجنة بدراسة البيانات واملعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتدوينها يف التقرير            •

  وفقاً ملعايري وأسس االستعراض؛
ير دولة قطر ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت قُدمت إىل جلـان            مراجعة اللجنة لتقار   •

األمم املتحدة اخلاصة باالتفاقيات اليت أصبحت الدولـة طرفـاً فيهـا، ومراجعـة             
  التوصيات الصادرة من هذه اللجان؛

تنظيم ورش عمل للجهات ذات املصلحة بغرض إتاحة الفرص للجميـع لطـرح               •
  البيانات الواردة يف التقرير؛مرئياهتم ومالحظاهتم على املعلومات و

تفعيل املوقع اإللكتروين للجنة على شبكة اإلنترنت بغرض إتاحة الفرصة للجميـع             •
  إلبداء أية مالحظات أو مرئيات تتعلق حبقوق اإلنسان يف الدولة؛

يـر األول بـاللغتني العربيـة    حتديث الكتيب الذي أعدته اللجنة عند إعـداد التقر        •
  ى مجيع اجلهات املختصة؛ليزية وتوزيعه علكواإلن

عرض املسودة النهائية من التقرير الوطين الثاين على اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان              •
  .لالستئناس مبرئياهتا

  التطورات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  التطورات التشريعية  -ألف  
موعة مـن القـوانني     منذ اعتماد التقرير األول للدولة، أصدرت الدولة وعدلت جم          -٦

  :والتشريعات الداعمة حلقوق اإلنسان، ومن أمهها
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  اإلجتار بالبشرقانون مكافحة  •
، اإلجتار بالبـشر   بشأن مكافحة    ٢٠١١لسنة  ) ١٥(صدار القانون رقم    مت إ   

 ومحاية الضحايا،   اإلجتار بالبشر مادة هتدف إىل مكافحة     ) ٢٨(وقد تضمن القانون    
حترام حقوقهم، وإعادة تأهيلهم وتعويضهم عما حلقهم       وتقدمي الضمانات الالزمة ال   

من أضرار مادية ومعنوية يف مواجهة الفاعلني من املتاجرين سواء أكانوا أشخاصـاً             
  ).معنويني(طبيعيني أو حكميني 

  تعديل قانون العقوبات •
يف سبيل تنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب، قامت الدولة بتعديل قانون             

إضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق متاماً مع التعريف الوارد يف          العقوبات وذلك ب  
املادة األوىل من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو              

حيث يهدف هذا النص الصريح إىل تقويـة  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  
دستور القطري، وتوضيح الطبيعة اخلطـرية  احلظر املطلق للتعذيب باملعىن الوارد يف ال    

هلذا النوع من اإلجرام، كما يبني دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب يف مجيـع               
 ٢٠١٠لـسنة   ) ٨(وقد مت تضمني هذا النص يف القانون رقم         . األحوال والظروف 

  .٢٠٠٤لسنة ) ١١(بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 
  صحة والتعليمقانون صندوق ال •

 بشأن صندوق الصحة والتعلـيم،      ٢٠١٣لسنة  ) ٦(مت إصدار القانون رقم       
مادة هتدف إىل توفري املوارد املالية واملـستدامة لـدعم          ) ٣٠(وقد تضمن القانون    

اخلدمات الصحية والتعليمية واجلهات القائمة عليها، مبا يتفق واملصاحل العليا للدولة،           
  .  املايل يف احلاالت الطارئةباإلضافة إىل تقدمي الدعم

  قانون التأمني الصحي االجتماعي •
 بشأن التأمني الصحي االجتماعي،     ٢٠١٣لسنة  ) ٧(مت إصدار القانون رقم       

مادة هتدف إىل إلزامية نظام التأمني الصحي لضمان تقدمي         ) ٣٠(وقد تضمن القانون    
 دول جملس التعـاون     اخلدمات الصحية األساسية لكافة املواطنني القطريني ومواطين      

  .لدول اخلليج العربية واملقيمني يف الدولة والزائرين هلا

  التطورات املؤسسية  -باء  

  املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي     
/  متـوز  ١٤االجتمـاعي بتـاريخ     مت إصدار قرار بتأسيس املؤسسة القطرية للعمل          -٧

حد اإلشراف والرقابة علـى     ، كمؤسسة عليا، تتوىل من خالل جملس إدارة مو        ٢٠١٣ يوليه
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املؤسسة القطرية لرعاية األيتام، املؤسسة القطرية لرعاية املـسنني،     : املؤسسات واملراكز اآلتية  
املؤسسة القطرية حلماية   (املؤسسة القطرية للحماية والتأهيل االجتماعي، واليت تضم كالً من          

ومركز ) ومركز التأهيل االجتماعي  ،  اإلجتار بالبشر الطفل واملرأة، واملؤسسة القطرية ملكافحة      
الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، ومركز االستـشارات العائليـة، ودار اإلمنـاء             

وختتص املؤسسة بإعداد وتطوير اخلطط والربامج والسياسات واالسـتراتيجيات         . االجتماعي
ون والتنسيق مـع    الالزمة لتحقيق أهداف مؤسسات اجملتمع املدين ومتابعة تنفيذها، مع التعا         

الوزارات واألجهزة احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة يف الـداخل واخلـارج            
لتبادل اخلربات واملعلومات ذات الصلة بأهداف املؤسسة، باإلضـافة إىل تـدريب كـوادر              
املؤسسة حول كيفية التعامل مع مؤسسات اجملتمع املدين، وإصدار الـدوريات والنـشرات             

كما ختتص املؤسـسة بتـشكيل     . ت اإلرشادية ذات الصلة بتحقيق أهداف املؤسسة      والكتيبا
جلان دائمة أو مؤقتة واالستعانة بذوي اخلربة واالختصاص يف الداخل واخلارج، والعمل على             
حتقيق األهداف اليت نصت عليها املواثيق الدولية يف جمال العمل االجتمـاعي مـن خـالل                

تابعة كافة جهود مؤسسات اجملتمع املدين الراميـة إىل تنفيـذ           مؤسسات اجملتمع املدين، مع م    
االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة بأهدافها، وعقد املؤمترات والدورات يف املوضوعات           

  .ذات الصلة بأهداف املؤسسة

  اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين     
) ٢٧ (ساين مبوجب قرار جملس الوزراء رقم     مت إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلن        -٨

، وهتدف اللجنة إىل إسداء النصح واملشورة للحكومة ومساعدهتا على تنفيـذ            ٢٠١٢ لسنة
ويعترب تشكيل هذه اللجنة خطوة مهمة حنو ضـمان         . قواعد القانون الدويل اإلنساين ونشره    

ات الوطنية القائمة، والتقـدم  التطبيق الفّعال للقانون الدويل اإلنساين من خالل تقييم التشريع        
بتوصيات ترمي إىل الدفع قدماً بعملية التنفيذ، فضالً عن دورها يف تدريس ونشر القـانون                

  .الدويل اإلنساين

  هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية     
، ٢٠١١  لسنة )٧٥(جب القرار األمريي رقم     مت إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية مبو        -٩

ف إىل حتقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة، ومكافحة الفساد بكافـة صـوره             واليت هتد 
  .وأشكاله، وتتبع اهليئة مباشرة لسمو أمري البالد

  اللجنة الوطنية للسالمة والصحة املهنيتني    
قـرار جملـس الـوزراء       مبوجب   مت إنشاء اللجنة الوطنية للسالمة والصحة املهنيتني        -١٠
، نتيجة جلهود وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف التعـاون مـع            ٢٠١١لسنة  ) ١٦( رقم

ويدخل ضمن اختصاصاهتا اقتراح الـسياسة الوطنيـة        ). ILO(خرباء منظمة العمل الدولية     
 والصحة املهنيتني، ودراسة أسباب إصابات العمل واقتراح        للسالمةوالربنامج والنظام الوطين    
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 واقتراح ومراجعة لوائح وقواعد الـسالمة والـصحة         السبل الكفيلة مبنع وقوعها مستقبالً،    
املهنيتني على مستوى الدولة، واقتراح آليات تنفيذ القوانني واللـوائح والقـرارات املتعلقـة        

 اخلدمات االستشارية يف جمال السالمة والصحة املهنيتني،        ميبالسالمة والصحة املهنيتني، وتقد   
وأمراض املهنة، والتعويضات املستحقة عنها وفقاً   ومراجعة اشتراطات التأمني إلصابات العمل      

  .لقانون العمل

  جلنة التغري املناخي والتنمية النظيفة     
مت إنشاء جلنة التغري املناخي والتنمية النظيفة وحتديد اختصاصاهتا مبوجب قرار جملس              -١١

تفاقيـة  ، وهتدف إىل متابعة اجتماعات الدول األطراف يف ا        ٢٠١١لسنة  ) ١٥(الوزراء رقم   
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، وما يصدر عنها مـن             

 السياسات الوطنية وخطط العمل الالزمة فيما يتعلق باحلد من انبعاثـات            واقتراحتوصيات،  
غازات االحتباس احلراري يف الدولة، والتأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية وغري احلكوميـة             

لدولة لاللتزامات املقررة يف االتفاقية وبروتوكوهلا، وإعداد الدراسات والتقارير الالزمـة يف      با
 يف إعداد التقارير الوطنية الدورية، واقتراح استراتيجية آليـة التنميـة            املسامهةهذا الشأن، و  

  .النظيفة واملشاركة يف األنشطة احمللية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بأعمال اللجنة

  اللجنة الدائمة للطوارئ     
 لتصبح أعم   ٢٠١١لسنة  ) ١٤(واليت أعيد تشكيلها مبوجب قرار جملس الوزراء رقم           -١٢

وختتص اللجنة بإعداد الدراسات ووضع اخلطط واإلجراءات ملواجهـة الكـوارث،           . وأمشل
ووضع القواعد والنظم اليت تكفل سرعة إغاثة املنكوبني، والعمل علـى تـأمني وسـالمة               

 التوعية ونشرها بوسائل اإلعالم، فضالً عـن اختـاذ     طملواصالت واالتصاالت، ووضع خط   ا
  .التدابري واإلجراءات ملواجهة الكوارث الطبيعية واحلرائق واهنيار املباين وغريها من الكوارث

  اللجنة القطرية لتحالف احلضارات     
) ٨(لس الوزراء رقـم  ار جممت تأسيس اللجنة القطرية لتحالف احلضارات مبوجب قر   -١٣
، وهتدف إىل إبراز دور احلضارات يف تطوير التنمية البشرية وتعزيز احلوار وحل             ٢٠١٠ لسنة

الصراعات وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسالم بني شعوب العامل، إضـافة إىل حماربـة              
 تسعى اللجنة إىل إجياد تعاون وثيق بـني األعـراق والـديانات             ثالتعصب والتطرف، حي  

  .والثقافات

  اللجنة الوطنية للسالمة املرورية     
أولت دولة قطر أمهية قصوى لسالمة التنقل باعتبارها إحدى الركائز األساسـية يف               -١٤

 ٢٠١٠لسنة  ) ٣٣(حتقيق التنمية البشرية املستدامة وجّسدهتا بصدور قرار جملس الوزراء رقم           
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ارة الداخلية واجلهات املعنيـة بالدولـة      بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسالمة املرورية من وز       
  . رسم السياسات اخلاصة بالسالمة املروريةسؤوليةلتتولّى م

  التطورات على مستوى السياسات واالستراتيجيات  -جيم  

  حقوق اإلنسان من منظور االستراتيجيات واخلطط التنموية   -١  
 حبقوق اإلنسان، حيث قامت     منذ تقدمي تقريرها األول، أولت الدولة اهتماماً متزايداً         -١٥

باختاذ العديد من التدابري التشريعية والقانونية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمـال             
 تماعيةتلك احلقوق وتوفري الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وحتديثها يف إطار التنمية االج           

، ٢٠٣٠  على رأسها رؤية قطر الوطنية     وقد استند هذا االهتمام إىل مرجعيات وطنية      . املتكاملة
. ، إضافةَ إىل االستراتيجيات القطاعية األخـرى      ٢٠١٦-٢٠١١واستراتيجية التنمية الوطنية    

وتشكل هذه املرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق اإلنسان املضمنة يف املعاهـدات             
موعة من االسـتراتيجيات     الدولية، وقد قامت الدولة باعتماد الرؤية الوطين وجم        تفاقياتواال

  :وهي على النحو األيت

   ٢٠٣٠رؤية قطر الوطنية     
 إىل دولة متقدمة قادرة على حتقيق التنمية        ٢٠٣٠وهتدف إىل حتويل قطر حبلول عام         -١٦

وانطوت على حمـاور    .  بعد جيل  املستدامة وعلى تأمني استمرار العيش الكرمي لشعبها جيالً       
قوق اإلنسان يف جماالت التعليم والصحة والبيئـة وحقـوق          مهمة متس القضايا الرئيسية حل    

  . املرأة وحقوق الطفلكنيالعمالة الوافدة ومت

   ٢٠١٦-٢٠١١استراتيجية التنمية الوطنية     
 من خـالل وضـع الـربامج واخلطـط          ٢٠٣٠وهتدف إىل حتقيق الرؤية الوطنية        -١٧

التنمية البشرية، والتنمية   :  أساسية االستراتيجية القطاعية الكفيلة بتحقيقها وتغطي أربع ركائز      
  .االجتماعية، والتنمية االقتصادية، والتنمية البيئية

   ٢٠١٦-٢٠١١استراتيجية قطاع سوق العمل     
تسعى استراتيجية سوق العمل إىل تأمني العمالة الكفؤة والقادرة على إجناز وحتقيق              -١٨

  .أولويات التنمية الوطنية

   ٢٠١٠سرة االستراتيجية العامة لأل    
: وهتدف إىل متكني ومحاية ورعاية األسرة وأفرادها، وتتضمن مثانية حماور رئيسية هي  -١٩

تأكيد اهلوية العربية اإلسالمية لألسرة، وتعزيز مكانتها يف اجملتمع، ونشر التعلـيم وتعميمـه              
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وقائية داخل األسرة، والقضاء على األمية، والعناية بصحة األسرة وحتسني مستوى اخلدمات ال           
 املقدمة هلا، وحتسني الوضع املعيشي لألسرة، وترسيخ القيم الثقافية لألسرة، وتنمية            عالجيةوال

الطاقات العلمية والتكنولوجية لألسرة، وتوسيع مشاركة أفراد األسرة يف صنع القرار، ومحاية            
  .األسرة من كل أشكال االستغالل والعنف

   ٢٠١٦-٢٠١١ني املرأة استراتيجية قطاع التماسك األسري ومتك    
 التنمية الوطنية   ستراتيجيةالهي إحدى االستراتيجيات القطاعية األربع عشرة املكونة          -٢٠

وقد أسند للمجلس األعلى لشؤون األسـرة       . والواقعة حتت مظلة ركيزة التنمية االجتماعية     
.  متابعتـها  دور تفعيل االستراتيجية القطاعية بالتنسيق مع الشركاء املؤسسني باإلضـافة إىل          

التماسك األسري، ورعاية األسرة، ومتكـني      :  ثالثة حماور رئيسية هي    ستراتيجيةوتتضمن اال 
  .املرأة

   ٢٠١٦-٢٠١١االستراتيجية الوطنية للصحة     
وهتدف إىل إحداث تغيريات يف نظام الرعاية الصحية، وتقدمي رعاية صحية شـاملة               -٢١

متاحة للجميع مع األخذ يف االعتبار احتياجـات        فعالة ومعقولة التكلفة على مستوى عاملي و      
  .اً مشروع٣٥وتشمل االستراتيجية . الخمتلف الفئات من الرجال والنساء واألطف

   ٢٠١٨-٢٠١٣االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية     
وهتدف إىل مواجهة ومعاجلة التحديات الصحية املستقبلية من خالل حتقيـق مثانيـة      -٢٢

تعزيز الصحة، والتحري، والرعاية العاجلة، واألمراض املزمنة غـري املعديـة،           : يأهداف ه 
  .والرعاية املرتلية، والصحة العقلية، واألمهات واألطفال حديثي الوالدة، واألطفال واملراهقني

   ٢٠١٦-٢٠١١استراتيجية التعليم والتدريب     
ة التعليمية العاملية ويـزود     وهتدف إىل حتقيق نظام تعليمي يرقى إىل مستوى األنظم          -٢٣

املواطنني مبا يفي حباجاهتم وحاجات اجملتمع القطري من خالل توفري مناهج تعليم وبـرامج              
تدريب تستجيب حلاجات سوق العمل احلالية واملستقبلية، وفرص تعليمية وتدريبية عاليـة             

 متاحـة    طموحات وقدرات كل فرد، وبرامج تعليم مستمر مدى احلياة         عاجلودة تتناسب م  
كما هتدف لوضع شبكة وطنية للتعليم النظامي وغري النظـامي جتهـز األطفـال              . للجميع

والشباب القطريني باملهارات الالزمة والدافعية العالية للمسامهة يف بناء جمـتمعهم وتقدمـه             
 القطري واحملافظة على تراثه، وتشجيع الـنشء        تمعترسيخ قيم وتقاليد اجمل   : وذلك عن طريق  

داع واالبتكار وتنمية القدرات، وغرس روح االنتماء واملواطنـة، واملـشاركة يف            على اإلب 
كمـا تـسعى االسـتراتيجية إىل تـوفري         . جمموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية     

 إرشـادات مركزيـة     وفقمؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذايت و        
تمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الـشراكة بـني          وختضع لنظام املساءلة، ونظام فعال ل     
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القطاعني العام واخلاص بالتعاون مع اهليئات الدولية املختصة ومراكـز البحـوث العامليـة              
  .مياملرموقة، وإجياد دور فاعل دولياً يف جماالت النشاط الثقايف والفكري والبحث العل

  اإلجتار بالبشراخلطة الوطنية ملكافحة   -٢  
 ومحاية ورعاية ومساندة الضحايا من خالل التعـاون  اإلجتار بالبشرف إىل منع   وهتد  -٢٤

  .الوطين واإلقليمي والدويل بالتدريب وبناء قدرات العاملني يف جمال العمل وإنفاذ القانون

   ٢٠١٤-٢٠١١اخلطة االستراتيجية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     
سان بالدولة من خالل التوعية والتـدريب       وهتدف إىل تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلن        -٢٥

حبقوق اإلنسان ملختلف الفئات، وتقدمي احلماية واملساعدة للمتضررين، وتعزيز التعاون العريب          
واإلقليمي والدويل يف جمال حقوق اإلنسان، وبناء قدرات مؤسسات اجملتمع املدين، وتشجيع            

ريعات، والتربية على حقوق اإلنـسان      الدولة على االنضمام لالتفاقيات الدولية وتقوية التش      
  .والنهوض هبا وتنميتها وتطويرها

   ٢٠٢٢-٢٠١٣الستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية ا    
مت تدشني االستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية يف دولة قطر هبدف العمل على احلد               -٢٦

، إىل  ذه احلـوادث سـنوياً    من ضحايا احلوادث املرورية، وتقليل عدد الوفيات الناجتة عن ه         
جانب تقليل عدد اإلصابات اخلطرة اليت تنتج عنها، كخطوة حنو حتقيق الرؤية القطرية طويلة              

  .)١( املروريةالمةاملدى للس

  التطورات على املستوى التوعوي  -دال  
يف إطار جهود الدولة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يويل اجمللس األعلى للتعليم               -٢٧
  :ماً كبرياً بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان من خالل جمموعة من املبادرات منهااهتما

تكوين مجاعات حقوق اإلنسان يف املؤسسات التعليمية، وإعداد املدرسني للمسامهة           •
  يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان؛

__________ 
ستراتيجية على رؤية عامة ومشتركة بني اجلهات املعنية حيث إهنا متثـل إطـار عمـل لتحديـد                  تركز اال  )١(

وتعـد  . ذات األولوية القصوى واألكثر فاعلية     املطلوبة ومرجعاً لتنفيذ مبادرات السالمة املرورية        االلتزامات
ستراتيجية املخطط الـشمويل،    اتراتيجيات القائمة يف دولة قطر ك     هذه االستراتيجية مكملة لغريها من االس     

ستراتيجية على خطة عمل للسالمة املرورية الوطنيـة      وتشمل اال . إدارة الطلب على النقل   والنقل املستدام، و  
 جهة خمتلفة بالدولة، هبدف رفع أداء السالمة املرورية يف قطـر            ١٣تنفيذها   تقوم ب  ٢٠١٧-٢٠١٣يف قطر   

وسيتحقق ذلك من   . كي تكون من بني األفضل يف العامل وجعل طرقها هي األكثر أماناً على مستوى العامل              
 .خالل برنامج طموح لنشاط ومشاريع تنفذ على مدار اخلمسة أعوام املقبلة
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ختصيص يوم حلقوق اإلنسان باملدارس، وتنظيم مسابقات تتعلق حبقـوق الطفـل             •
  نسيق مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛بالت" اعرف حقوقك"

إعداد جمموعة من الوثائق االسترشادية اليت ختدم توظيف حقوق اإلنسان يف الربامج             •
  .التعليمية

ويف إطار مواصلة اجلهود لتدريب القائمني على إنفاذ القـانون يف جمـال حقـوق                 -٢٨
، بتنظـيم   )٢٠١٢-٢٠١٠(اإلنسان، قامت وزارة الداخلية خالل السنوات الثالث املاضية         

ورش تدريبية نوعية وختصصية يف موضوعات حقوق اإلنسان، وإعداد احلقائـب التدريبيـة             
كما أن هناك دوراً داعماً إلدارة حقوق اإلنسان يف جمـال           . ليةلإلدارات التابعة لوزارة الداخ   

  .يةالتدريب على حقوق اإلنسان ينهض به معهد تدريب الشرطة عرب تنظيمه لدورات ختصص
ويف السياق ذاته، يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العـدل،              -٢٩

بتدريس مادة حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين جبميع الـدورات اإللزاميـة الـيت              
تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيني واحملامني، كما يعقد املركز ورش عمـل             

 واملدنيني وجهات إنفاذ القانون يف جمال تطبيق قواعد القـانون الـدويل             ينيعسكرلتدريب ال 
  .حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

ومواصلة جلهود الدولة يف تعزيز ومحاية حقوق العمالة الوافدة أنشأت وزارة العمل              -٣٠
  :والشؤون االجتماعية فريق اإلرشاد والتوجيه والذي يطلع باآليت

  يف العمالة حبقوقها وواجباهتا اليت يقرها القانون؛تثق •
  تعريف العمالة بأحكام قانون العمل والقرارات املنفذة له؛ •
التعريف باشتراطات السالمة والصحة املهنيتني أثناء الزيارات امليدانية ملواقع العمـل            •

  اإلنشائية واإلدارية والسكنية؛
  ة ووزارة العمل؛إقامة جسر للتواصل وتعزيز الثقة بني العمال •
  تقدمي استشارات بشأن عقود العمل والرد على أي استفسارات؛ •
  العمل على معاجلة املشاكل اليت قد تكون عالقة بني العمال وأصحاب العمل؛ •
توزيع كتيبات ونشرات ومطبوعات لتوعية العمال حبقوقهم وواجباهتم، واشتراطات          •

  .السالمة والصحة املهنيتني
ة الوطنية حلقوق اإلنسان جبهود حثيثة لنشر وتعميم إعالن املدافعني          كما تقوم اللجن    -٣١

مؤمتر محاية الصحفيني والورش والتوصيات التابعة له وجائزة  (عن حقوق اإلنسان من ضمنها      
باإلضافة إىل ذلك قامت اللجنة بإعداد أدلة تعليمية لـدمج مفـاهيم            ). الشهيد علي اجلابر  

من (سية جلميع املراحل الدراسية، كما قامت بإعداد برنامج          يف املناهج الدرا   نحقوق اإلنسا 
  .وتطبيقه على جمموعة من املدارس املستقلة واخلاصة) حقي كطفل
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ويف سياق اجلهود التوعوية حلماية الطفل واملرأة واصلت املؤسسة القطرية حلمايـة              -٣٢
قوق املـرأة وتكـافؤ     الطفل واملرأة جهودها ملكافحة التمييز ضد املرأة وذلك بنشر ثقافة ح          

  :الفرص من خالل عدة برامج منها
  إعداد وإصدار وتوزيع الكتيبات واملطويات املتعلقة بتعزيز ثقافة محاية حقوق املرأة؛ •
إقامة الندوات وورش العمل وتنفيذ محالت ملكافحة العنف اجلنسي ضـد النـساء              •

العمل على تطوير   وتوعية املرأة واجملتمع للتصدي للممارسات املنحرفة وعالجها، و       
  .النظم القانونية واإلجرائية مبا يؤمن محاية شاملة متكاملة للمرأة

 قامت املؤسـسة القطريـة      اإلجتار بالبشر ومواصلة جلهود الدولة يف جمال مكافحة         -٣٣
  : باجلهود اآلتيةاإلجتار بالبشرملكافحة 

ثريها يف اجملتمـع،     وتأ اإلجتار بالبشر تنظيم احلمالت التوعوية هبدف التعريف جبرمية        •
  مستهدفة طلبة املدارس والكادر اإلداري والتعليمي والعمالة املرتلية والعمالة الوافدة؛

تنظيم ورش عمل بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باجلرميـة واملخـدرات،              •
موجهة لعدد من القائمني على إنفاذ القانون بالدولة، واستهدفت الـورش تنميـة             

، وسبل مكافحتـها وكيفيـة      اإلجتار بالبشر شاركني حبجم مشكلة    الوعي لدى امل  
  تهم؛ وكيفية محاياإلجتار بالبشرالتعرف على ضحايا 

إنشاء العيادة القانونية واالجتماعية، وهي برنامج تعليمي تدرييب عملي تقـوم بـه              •
املؤسسة بالتنسيق والتعاون مع اجلامعات التعليمية واملؤسسات ذات الصلة مبكافحة          

  .، وذلك من خالل تدريب الطلبة والباحثني على العمل التطوعيإلجتار بالبشرا

  التطورات يف جمال التعاون الدويل  -هاء  
أولت دولة قطر اهتماماً كبرياً بالتعاون الدويل فسخرت طاقاهتا البشرية واملاليـة يف               -٣٤

) ٩٠(إلضافة إىل وجود    منظمة وهيئة إقليمية وعاملية، با    ) ٣٢٨(هذا اجملال، إذ إهنا عضو يف       
بعثة دبلوماسية قطرية منتشرة يف أرجاء العامل لضمان التنسيق املثمر وحتقيق أهداف التعـاون              

  . لتعزيز وتطوير حقوق اإلنسانالدويل
وعلى هذا األساس بادرت دولة قطر إىل تقدمي الدعم التنموي للـدول الناميـة يف                 -٣٥

حكومية وغـري   ( واملعونات اإلنسانية والتنموية     خمتلف أرجاء العامل، حيث بلغت املساعدات     
 ٣ ٠٠١ ٧٦٤ ٠٢٥ ما قيمتـه     ٢٠١٢-٢٠١١اليت قدمتها دولة قطر يف العامني       ) حكومية
دولة يف خمتلف أحناء العامل وخاصة الدول األقل منواً من أجـل            ) ١٠٠(، ملصلحة    قطرياً رياالً

 يف  ٠,٤٣نسبة هذه املساعدات    ، حيث بلغت    ٢٠١٥حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول      
  .٢٠١٢املائة من إمجايل الناتج احمللي للدولة لعام 
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وال تقتصر مسامهات الدولة على تقدمي املساعدات اإلنسانية واإلمنائية فقـط، بـل               -٣٦
تتجاوز ذلك إىل طرح مبادرات إنسانية وإمنائية على الصعيد الدويل، حيث قامـت الدولـة            

  :نها على سبيل املثال ال احلصربطرح عدد من املبادرات م
 بنيويورك لتعزيـز فعاليـة وتنـسيق        ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران " هوب فور "مبادرة   •

  ؛املدين ملواجهة الكوارث الطبيعيةاستخدام أصول الدفاع العسكري و
 ٢٠١١-٢٠١٠خالل العـامني    " األراضي القاحلة والتعليم فوق اجلميع    "مبادرات   •

رورة مواجهة التحديات اإلنسانية واإلمنائية والعمل على       إمياناً من الدولة بأمهية وض    
  ؛قدمي حلول مستدمية لتلك التحدياتت

مؤسسة التعلـيم فـوق     " (محاية التعليم يف مناطق الرتاعات وانعدام األمن      "مبادرة   •
، وهي مبادرة دولية تعىن حبماية ودعم وتعزيز احلـق يف           ٢٠٠٨عام  ) اجلميع سابقاً 

  قعة أو املهددة باألزمات والصراعات واحلروب؛التعليم باملناطق الوا
، وهتدف إىل دعم ومحاية الطلبة واملـدارس يف         ٢٠٠٩منذ عام   " الفاخورة"مبادرة   •

  مناطق الصراعات حول العامل وخاّصة يف غزة؛
وهي مبادرة عاملية هتدف إىل تقليص أعداد األطفال الذين فقدوا          " علّم طفالً "مبادرة   •

يع أحناء العامل بسبب الرتاعات واحلروب والكوارث الطبيعية،        حقهم يف التعليم يف مج    
وكذلك األطفال الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف املدن أو املناطق الريفية النائية،             

 أن تواجه حتديات خاّصة للحصول على التعليم مثـل الفتيـات            كنوالفئات اليت مي  
  واملعاقني واألقليات؛

وتتضمن نشاطاهتا . مبوريتانيا" ملوريتانية للتنمية االجتماعيةاملؤسسة القطرية ا "تأسيس   •
 وتأسـيس   برامَج حملو األمية وخاصة لدى األطفال، وتشمل تعلـيمهم وتأهيلـهم          

  ؛مؤسسات ُمصغرة ملساعدهتم
إنشاء صندوق قطر للتنمية والذي يهدف إىل مساعدة الدول العربية وغريهـا مـن         •

  .اداهتا وتنفيذ برامج التنمية فيهاالدول النامية األخرى يف تطوير اقتص
ويف إطار العالقات الثنائية والتضامن الدويل عقد بالدوحة مؤمتر للمـاحنني حـول               -٣٧

 بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون      ٢٠١٠مارس  / آذار التنمية واالستثمار يف جزر القمر يف     
يال قطـري عقـب      مليون ر  ٧٣اإلنسانية باألمم املتحدة، وتعهدت دولة قطر بتقدمي مبلغ         

، حيث أسست من أجل ذلك صندوقاً خاصاً لـصاحل          ٢٠١٠الزالزل اليت ضربت هاييت يف      
ويف السياق ذاته قدمت دولة قطر منحة لليابان عقب زلزال تسونامي، وقامت            . إعمار هاييت 

بتأسيس صندوق الصداقة القطري بالتعاون مع احلكومة اليابانية من أجل املسامهة يف جهـود   
  .ملناطق املتضررةإعمار ا
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واصلت الدولة دعمها للمنظمات الدولية وهيئات األمم املتحدة املختلفة، إضافة إىل             -٣٨
 دوالر  ١٠٠ ٠٠٠الدعم السنوي الذي تقّدمه للموارد األساسية ملنظمة اليونيـسيف مببلـغ            

  .أمريكي

  تنفيذ التوصيات اليت قبلتها الدولة  -ثالثاً  

  وليةاالنضمام للمعاهدات الد  -ألف  
إن اإلرادة السياسية يف الدولة تدعم التوجه لالنضمام للعديد من االتفاقيات الدولية              -٣٩

ويف إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية حلقوق       . إميانا بأمهيتها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
 على نإلنسااإلنسان، قامت الدولة بالتصديق واالنضمام للعديد من االتفاقيات املعنية حبقوق ا    

وقد شكل انضمام الدولة للعديد من      . املستوى الدويل واإلقليمي يف السنوات األخرية املاضية      
كما قامت الدولة   . االتفاقيات يف فترة وجيزة ضغطاً وعبئاً على اجلهات التشريعية يف الدولة          

ماعيـة  بتشكيل جلنة للنظر يف االنضمام للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجت           
  .والثقافية

  تعزيز التعاون الدويل  -باء  
إن مساعي دولة قطر للمشاركة واملسامهة بفعالية يف اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز               -٤٠

ومحاية حقوق اإلنسان تنبع من املبادئ اليت نص عليها الدستور القطري ويف مقدمتها تعهـد               
 يةمل على تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق الدول      الدولة باحترام املواثيق والعهود الدولية، والع     

اليت تكون طرفاً فيها، وذلك فضالً عما انطوى عليه الدستور من أن السياسة اخلارجية للدولة   
هتتدي مببادئ توطيد السلم واألمن الدوليني، واحترام حقوق اإلنسان، ونبذ العنف واستخدام            

 يفو. ق السلمية والتعاون مع األمم احملبة للسالم      القوة وتشجيع فض املنازعات الدولية بالطر     
هذا اإلطار اختذت دولة قطر خطوات جادة حنو تنفيذ توصـيات الفريـق العامـل منـذ                 

 على املستويني الوطين والدويل للنهوض حبقوق اإلنسان مـن منطلـق            ٢٠١٠فرباير  /شباط
التعاون البنـاء مـع     حرصها الدائم على حتسني أوضاع حقوق اإلنسان يف أراضيها، وتعزيز           

 الذي تأكد من خالل قبول الدولة للتوصـية الداعيـة إىل   األمراآلليات اخلاصة ذات الصلة،   
وقد استقبلت الدولة املقـرر     . توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل أصحاب اإلجراءات اخلاصة       

كمـا  . ٢٠١٣نـوفمرب   /تشرين الثاين اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين خالل شهر        
 لدولة قطـر واملقـررة      واحملامنيحبت الدولة بزيارة املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة         ر

إضافة إىل ذلك، فقد استقبلت الدولة العديـد مـن          . ٢٠١٤يناير  /خالل شهر كانون الثاين   
املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، منها منظمة مراقبة حقوق اإلنـسان والـيت              
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، ٢٠١٣ يف، ومنظمة العفو الدولية واليت قامـت بزيـارة الدولـة            ٢٠١٢ة يف   زارت الدول 
ومن جهة أخرى، استضافت    . ٢٠١٣واالحتاد الدويل لنقابات العمال والذي زار الدولة يف         

الدولة املشاورات اإلقليمية ألصحاب املصلحة واليت عقدها اخلبري املستقل املعين بآثار الديون            
  .٢٠١١فرباير /شباط -يناير /يناخلارجية يف كانون الثا

واصلت الدولة سياستها االنفتاحية حنو استضافة املؤمترات واملنتديات العاملية الـيت             -٤١
تعىن بقضايا التنمية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة السالم، حيـث تستـضيف             

، "كا والعامل اإلسالمي  منتدى أمري "، و "مؤمتر حوار األديان  "، و "منتدى الدوحة "الدولة سنوياً   
إضافة ". ٢٠١١منتدى األمم املتحدة الرابع لتحالف احلضارات عام        " الدولة   ضافتكما است 

إىل ذلك استضافت الدولة العديد من املؤمترات حول التجارة العاملية، ودعم هنج املعونة مـن              
، ومؤمتر  "ناخ الدويل امل"، ومؤمتر   "متابعة توافق مونتريي لتمويل التنمية    "أجل التجارة، ومؤمتر    

ية دعم جهود التنمية الدوليـة      ، وغريها من املؤمترات العاملية اليت سعت إلبراز أمه        "اداألونكت"
  .سيما دعم وتنمية دول اجلنوب ال

ويف هذا الصدد، تقوم دولة قطر بالعديد من اجلهود يف دعم تنمية دول اجلنـوب،                 -٤٢
ىل دول عدة يف قارة أفريقيا وآسـيا يف إطـار           حيث تقدم املساعدات واملعونات اخلارجية إ     

التعاون الثنائي أو عرب القنوات متعددة األطراف، وتشكل هذه املساعدات جزءاً كبرياً مـن              
وقد قامت دولة قطر بعدد من املبادرات لدعم األمن         . )٢( القطرية اخلارجيةبرنامج املساعدات   

ت الدولة جهوداً إلحالل السالم يف دارفور       واالستقرار يف هذه املناطق، فعلى سبيل املثال بذل       
وأتبعت ذلك بعد التوقيع على وثيقة الدوحة لسالم دارفور بربنامج إنساين يـدعم عـودة               

كما عقدت دولة قطر وبالتعـاون مـع األمـم املتحـدة            . دارفورالنازحني واملهجرين إىل    
ر للنيجر إبـان أزمـة      واملنظمات الدولية ذات االختصاص عدداً من مؤمترات املاحنني كمؤمت        

كما . اجلفاف ومؤمتر للماحنني لدعم التنمية واالستثمار يف جزر القمر ومؤمتر املاحنني لدافور           
 هاماً يف دعم التنمية يف دول اجلنوب عرب شراكات مع راًتلعب املنظمات اإلنسانية القطرية دو

  .المؤسسات حكومية وغري حكومية وبالتعاون مع منظمات دولية يف هذا اجمل
 التعاهدية الدوليـة    وقد التزمت الدولة بتقدمي كافة تقاريرها ومناقشتها أمام اللجان          -٤٣

وتعمل الدولة على تنفيذ توصيات جلان الرصد املختلفة، إذ قامـت بإعـادة             . )٣(واإلقليمية
صياغة حتفظاهتا على االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             

__________ 
 . من التقرير١٠-٩، صفحة )٣٧-٣٣( الفقرات - جمال التعاون الدويلالتطورات يف) هاء(انظر اجلزء  )٢(
 جلنة القضاء على كافة أشـكال التمييـز العنـصري يف            أمامحيث ناقشت الدولة تقريرها السادس عشر        )٣(

تـشرين  مناهضة التعذيب يف     وناقشت تقريرها الدوري الثاين أمام جلنة        ٢٠١٢مارس  / آذار - فرباير/شباط
كما قامت الدولة بتقدمي تقريرها األويل لكل من اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص              . ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

/ شـباط ذوي اإلعاقة واللجنة املعنية بالقضاء عل كافة أشكال التمييز ضد املـرأة واملقـرر مناقـشته يف                  
 املنـصوص   وعلى املستوى اإلقليمي، ناقشت الدولة تقريرها األويل بشأن احلقوق واحلريات         . ٢٠١٤ فرباير

 .٢٠١٣ يونيه/حزيران يف اإلنسان اللجنة العربية حلقوق أمامعليها يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 
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، )٢٢(و) ٢١( أو الالإنسانية أو املهينة وذلك بسحب التحفظات علـى املـادتني             يةالقاس
  ).١٦(و) ١(وتعديل حتفظها العام على االتفاقية وربطه باملادتني 

ويف سياق التعاون مع مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واصـلت الدولـة               -٤٤
يف جمال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسـيا        دعمها ملركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق       

  .واملنطقة العربية
ويف إطار تقاسم اخلربات مع البلدان املهتمة مبكافحة الفساد، فقد سبقت اإلشارة إىل   -٤٥

كما جتدر .  )٤( عند التعرض للتطورات املؤسسيةتأسيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية وذلك  
ام للدولة لتويل منصب احملامي اخلاص لألمم املتحدة املعـين          اإلشارة هنا إىل اختيار النائب الع     

  .باسترداد األموال املنهوبة من دول الربيع العريب
، فإن املنظمة ختطـط     )روتا(وفيما يتعلق بتوسيع نطاق منظمة أيادي اخلري حنو آسيا            -٤٦

لدان كال من ، وتشمل هذه الب٢٠١٤حالياً لتوسيع أنشطتها إىل مخسة بلدان حبلول هناية عام        
اجلدير بالذكر أن   . واليمن وميامنار ) الضفة الغربية (تونس ومصر واألراضي الفلسطينية احملتلة      

 وتعمل حتت مظلة مؤسسة قطر للتربيـة والعلـوم وتنميـة         ٢٠٠٥ تأسست يف عام     ظمةاملن
قطر ويتضمن نـشاطها يف     " روتا"ويشمل برنامج املنظمة برناجمني رئيسيني برنامج       . اجملتمع

وقد حققت روتا العديد    . قطر، أما الربنامج الثاين فيشمل نشاطها يف آسيا والشرق األوسط         
من اإلجنازات يف عدد من دول العامل يف جمال مجع التربعات، وإغاثـة املنـاطق املنكوبـة                 
بالكوارث الطبيعية، وإعادة بناء وجتهيز املدارس، وتوفري الفرص التعليمية، وتنظيم محـالت            

  .شجيع أطفال املدارس يف قطر على التربع ألطفال العاملهتدف إىل ت
ويف إطار تقاسم أفضل املمارسات يف جمال تعزيز تعليم األطفال املعاقني، فقد اختذت               -٤٧

  :الدولة اخلطوات والتدابري اآلتية
مت إبرام مذكرة تفاهم بني كل من اجمللس األعلى للتعليم واجمللس األعلـى للـصحة     •

وقد . لشؤون االجتماعية حول تلبية احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة       ووزارة العمل وا  
  :حتقق على صعيد تنفيذ هذه املذكرة عدد من النتائج أمهها

  إجناز برنامج الدمج األكادميي لألطفال املعاقني؛ •
  نشر اتفاقية حقوق الطفل يف املدارس؛ •
م الطفولـة   التنسيق مع جامعة قطر من أجل تأسيس دبلوم التربية اخلاصة ودبلو           •

  .املبكرة

__________ 
 .من التقرير) ٥(صفحة ) ٩( فقرة - اإلنسانالتطورات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق ) ثانياً(انظر اجلزء  )٤(
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  التدابري واالستراتيجيات والسياسات لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة بني اجلنسني     
أكد الدستـور القطري على مبدأ املساواة أمام القانون بـني مجيـع املـواطنني يف       -٤٨

ـ   - وبغض النظر عن اجلنس      -احلقوق والواجبات    ة أشـكال   مبا يضمن محاية املرأة من كاف
التمييز حبيث يتيح هلا فرصاً متكافئة متكنها من بناء قدراهتا ومحاية وتعزيز حقوقها واملشاركة              

وقد ورد مبدأ عدم التمييز كمبدأ عام وملزم يف الدستور حيث .  تنمية اجملتمعيفبشكل إجيايب 
، إذ  "املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبـات العامـة       "منه على أن    ) ٣٤(نصت املادة   

) املواطنـون (خاطب كافة فئات اجملتمع القطري من رجال ونساء وأطفال دون متييز، بلفظ             
، كما ساوى بينهم يف احلقوق والواجبات دون        )رجال ونساء (وهو لفظ عام لكال اجلنسني      

سيما بعد صـدور     واهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خالل السنوات األخرية، وال       . متييز
، بتعزيز حقوق املرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبني الرجـل،  ٢٠٠٤م يف عام الدستور الدائ 

وقد استعملت نصوص القوانني القطرية كافة      . االتوإرساء قواعد املساواة بينهما يف شىت اجمل      
صيغة العموم لدى تقرير احلقوق أو حتديد االلتزامات امللقاة على عاتق املخاطبني بأحكامها،             

 تفرقة بني الرجل واملرأة، باعتبار أن اخلطاب املوجه إىل الرجل إمنـا ينـصرف،               مبا ال حيتمل  
وفيما يلي  .  إال إذا ورد النص على غري ذلك صراحة        ،بطبيعة احلال، إىل املرأة يف الوقت ذاته      

إشارة إىل األمثلة اليت مت مبوجبها إلغاء أو تعديل بعض النصوص القانونية اليت تكرس التمييـز               
  :ضد املرأة

 الذي ساوى يف دية القتل اخلطأ بني املرأة والرجل          ٢٠٠٨لسنة  ) ١٩(القانون رقم    •
  بعد أن كانت دية املرأة قبل صدوره تساوي نصف دية الرجل؛

 بشأن إدارة املوارد البشرية والذي ألغى حرمان املرأة         ٢٠٠٩لسنة  ) ٨(القانون رقم    •
  من احلصول على بدل السكن أسوة بالرجل؛

، ١٩٩٣لـسنة   ) ١٤( املعدل لقانون اجلوازات رقم      ٢٠٠٩لسنة  ) ٥(القانون رقم    •
حيث ألغى التعديل شرط موافقة الويل على إصدار جواز سفر املرأة، وبقي شـرط              

  موافقة الويل على إصدار جواز ناقصي األهلية أو معدوميها؛
 بنظام اإلسكان والذي ألغى حصر انتفاع املـواطنني         ٢٠٠٧لسنة  ) ٢(القانون رقم    •

وقرار جملس الـوزراء رقـم      .  الذكور هبذا النظام وقرره للمواطنني من اجلنسني       من
 بشأن أولويات وضوابط االنتفاع بنظام اإلسكان والذي أعطى         ٢٠٠٧لسنة  ) ١٧(

 سنة من العمر أو ٣٥  احلق للمواطن غري املتزوج سواء أكان ذكراً أم أنثى، وجتاوز ال
 نفقته يف االنتفاع بنظام اإلسكان، بعد أن        مل يتجاوزها، ولكنه معيل ملن جتب عليه      

  كان هذا احلق حمصوراً بالذكر دون األنثى؛
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 بإصدار قانون املرور والذي ساوى بـني        ٢٠٠٧لسنة  ) ١٩(املرسوم بقانون رقم     •
  .املرأة والرجل بالنسبة لشروط احلصول على رخصة قيادة السيارة

  تعزيز دور املرأة يف اجملتمع والنهوض هبا     
حترص دولة قطر يف إطار سعيها لتحقيق التنمية االجتماعية على احملافظة على أسرة               -٤٩

وما مييز التجربة القطريـة يف      . قوية متماسكة وتوفري الدعم والرعاية واحلماية االجتماعية هلا       
 نجمال النهوض باملرأة هو املنهج الكلي يف التعامل مع قضايا املرأة والنابع من قناعة راسخة بأ               

فاملرأة هي عـضو يف     . ل قضايا املرأة عن قضايا األسرة واجملتمع يؤدي إىل نتائج عكسية          فص
أسرة، ولتحسني وضعها جيب حتسني وضع مجيع أفراد األسرة تعليمياً وصـحياً واقتـصادياً              

كما أن النهوض باملرأة مرتبط بالنهوض بالقطاعات الصحية والتعليمية واالقتصادية،          . وثقافياً
إن مجيع خطط تطوير تلك القطاعات تضمنت أهدافاً صرحية لتعزيـز اخلـدمات              ف يلوبالتا

وأكدت رؤيـة قطـر     . املقدمة للمرأة ومشاركتها يف تلك القطاعات على مجيع املستويات        
 على تعزيز قدرات املرأة ومتكينها من املـشاركة االقتـصادية والـسياسية،             ٢٠٣٠الوطنية  

وتضمنت السياسة السكانية لدولة قطر هـدفاً خاصـاً         . رسيما تلك املتعلقة بصنع القرا     وال
لتمكني املرأة وتعزيز قيم العدالة واإلنصاف بني اجلنسني، وتضمنت خطتها التنفيذية املعتمدة            

  .برامج حمددة لتنفيذ ذلك اهلدف
كما شكل إنشاء اجمللس األعلى لشؤون األسرة نقلة مهمة يف االهتمـام باألسـرة                -٥٠

 بصفة خاصة، وكانت قضايا املرأة قبل إنشائه تتم يف إطار تقليدي يركز             بصفة عامة وباملرأة  
" التمكني واملـشاركة  "فقط، ومعه برزت ألول مرة مفاهيم       " الرعاية واحلماية "على مفاهيم   

كما كان للمجلس دور أساسي يف جمال تطـوير         .  يف اجملتمع القطري   املرأةعند تناول قضايا    
اإلسهام يف وضع قـانون األسـرة،       : ومنها على سبيل املثال   التشريعات ذات الصلة باملرأة     

وحتديد السن األدىن للزواج، وإقرار سياسة الفحص الطيب قبل الزواج، وحتديد سن حـضانة        
 سنة للبنت، واإلسهام يف إعداد قـانون اإلسـكان          ١٥ سنة للولد و   ١٣النساء لألطفال إىل    

يف وضع ضوابط انتفاع املـرأة مـن نظـام          وإقرار حق املرأة يف االنتفاع بنظام اإلسكان، و       
إضافةً إىل تبين اجمللس املنظور احلقوقي يف التعاطي مع         . اإلسكان ونظام إسكان ذوي احلاجة    

وقد ساهم اجمللس يف نشر الـوعي       . ملسننيقضايا املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة وا      
تدريبية وورش العمل وحلقـات  احلقوقي بقضايا املرأة من خالل تنفيذ العديد من الدورات ال       

جراء النقاش والندوات، إضافة إىل اإلسهام يف تعزيز البحث العلمي يف قضايا املرأة من خالل إ
  .)٥(الدراسات والبحوث ونشرها

__________ 
سرة على سـبيل املثـال       األعلى لشؤون األ    والبحوث أدناه اليت أجراها اجمللس     تالدراسا إىل اإلشارةميكن   )٥(

 وصول املرأة للمناصـب القياديـة،     دراسة العنف ضد املرأة يف اجملتمع القطري، دراسة معوقات        : احلصر ال
 ).حالة قطر(دراسة املرأة القطرية واإلنترنت، دراسة املرأة القطرية واإلعالم، دراسة العنف د املتزوجات 
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  ضمان احلقوق السياسية واملدنية للمرأة     
حليـاة  كفل الدستور القطري املساواة بني املرأة والرجل فيما يتعلق باملـشاركة يف ا           -٥١

السياسية وبصفة خاصة حقها يف الترشح واالنتخاب يف مجيع االنتخابـات واالسـتفتاءات،     
ومشاركتها يف صياغة السياسات وشغل الوظائف العامة على مجيع املستويات واملشاركة يف            

  . املهتمة باحلياة العامة والسياسية للبالدتاملنظمات واجلمعيا
ل جلي وجود إرادة سياسية داعمة لتمكني املرأة        ومسرية السنوات املاضية تبني بشك      

القطرية وتعزيز مشاركتها على مستوى صنع القرار يف احلكومة حيث جتسد ذلك من خالل              
تعيني عدد من اإلناث يف مواقع صنع القرار منها تعيني أول وزيرة للتعليم والتعليم العـايل يف               

. ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٨ يف الفتـرة     ، ووزيرة للصحة  ٢٠٠٩ إىل سنة    ٢٠٠٣دولة قطر من سنة     
كما تتوىل املرأة القطرية حالياً مناصب قيادية عليا كرئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية         
اجملتمع، ورئيس اجمللس األعلى لشؤون األسرة، ورئيس جملس أمناء هيئة متاحف قطر، ونائب             

 ورئيس جامعـة قطـر،       رئيس اجمللس األعلى للتعليم،    نائبرئيس اجمللس األعلى للصحة، و    
كما تشارك العديد من اإلناث يف جمـالس إدارة         . ووزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات   

اجملالس العليا واملؤسسات واهليئات احلكومية، إضافة إىل مشاركتها يف عضوية اللجان الدائمة            
 املؤقتة الـيت    اليت تقوم بوضع السياسات واالستراتيجيات كاللجنة الدائمة للسكان، واللجان        

كما وأن املرأة القطرية تشارك يف صياغة السياسة احلكومية         . تقوم بوضع التشريعات املختلفة   
  . وتنفيذها، حيث مت تعزيز مشاركتها من خالل تعيينها يف مناصب دبلوماسية عديدة

حىت انتخابـات   ) ١٩٩٩(ومنذ انتخابات الدورة األوىل للمجلس البلدي املركزي          
ومن جهة أخـرى،    . ت املرأة القطرية بشكل مكثف يف التصويت والترشح       شارك) ٢٠١١(

فقد لوحظ يف الفترة األخرية دخول عدد من النساء يف جمالس إدارات الشركات املـسامهة،               
ويف سياق متصل، شهدت انتخابات جملس      . دارةحيث وصلت بعضهن إىل رئاسة جملس اإل      

لعنصر النسائي، حيث ضمت قائمة املرشحني      إدارة غرفة جتارة وصناعة قطر تفعيل مشاركة ا       
  .أربع سيدات أعمال ألول مرة يف تارخيها

وقد تضمن قانون إدارة املوارد البشرية أحكاماً خاصة باملرأة فيما يتعلـق بإجـازة                -٥٢
الوضع وساعيت رضاعة يومياً ملدة سنة تبدأ بعد إجازة الوضع، وترك للموظفة حتديد وقـت               

كما منح القانون املوظفة القطرية إجازة لرعاية أوالدها مـن ذوي           . )١٠٩املادة  (الرضاعة  
 يتجاوزوا سن السادسة، وملرتني طوال مدة خدمتها، وحبد أقـصى ثـالث             ملاإلعاقة الذين   

ومع مراعاة مقتضيات الصاحل العام أجاز القانون لرئيس جملس الوزراء،          . سنوات يف كل مرة   
ويف مجيـع األحـوال،   . ة القطرية إجازة لرعاية أوالدها  يف احلاالت اليت يقدرها، منح املوظف     

 السنوات الثالث األوىل، وبنصف راتب إمجايل فيما زاد عن          يفتكون اإلجازة براتب إمجايل     
كما منح القانون املوظفة املسلمة اليت يتوىف عنها زوجها إجازة عـدة            ). ١١٠املادة  (ذلك  
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يام من تاريخ وفاة الزوج، أو إىل حني الوضع         شرعية براتب إمجايل ملدة أربعة أشهر وعشرة أ       
  ).١١٣املادة ( من إجازاهتا األخرى ةإذا كانت حامالً، وال حتسب هذه املد

 يف املـواد مـن      ٢٠٠٤لسنة  ) ١٤(وقد كفل الفصل التاسع من قانون العمل رقم           -٥٣
إتاحة فـرص   للمرأة العاملة أجراً مساوياً ألجر الرجل عند قيامها بالعمل ذاته، و          ) ٩٨-٩٣(

التدريب والترقي ذاهتا، وحقها يف احلصول على إجازة وضع، وساعة رضاعة يومياً ملدة سنة،              
 عملها بسبب الزواج أو احلصول على إجازة الوضع، وكذلك عـدم            دوعدم جواز إهناء عق   

  .جواز إخطارها بإهناء عقد عملها أثناء اإلجازة
 متييزاً بني الرجل واملـرأة      ٢٠٠٣لسنة  ) ١٠(ومل يضع قانون السلطة القضائية رقم         -٥٤

فيما يتعلق بتويل املناصب القضائية، وقد صدر مرسوم أمريي بتعيني أول قاضية يف احملكمـة               
، وقد سبق ذلك تعيني امرأة بوظيفة مساعد قـضائي    ٢٠١٠ يونيه/حزيراناالبتدائية يف شهر    

  .نفسه من العام مارس/آذاريف شهر 
أت وزارة الداخلية جلنة شؤون املرأة وفقاً لقرار سـعادة          ومن جهة أخرى، فقد أنش      -٥٥

، وختتص هذه اللجنة مبتابعة وضع املرأة      ٢٠١٠لعام  ) ٣١(وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم      
داخل وزارة الداخلية وتطبيق السياسيات العامة املتعلقة هبا، ودراسة املوضوعات الـيت هتـم              

، ٢٠٣٠وغري احلكومية فيما حيقق أهداف رؤية قطـر          مع اجلهات احلكومية     تنسيقاملرأة وال 
ومتثيل وزارة الداخلية يف املناسبات واملؤمترات، واملشاركة يف إعداد استراتيجية للمرأة داخل            

  .وزارة الداخلية، وتفعيل احلوار والتواصل مع املؤسسات املعنية بقضايا املرأة

  تعزيز نظام قضاء األحداث     
 تقوم إدارة احلماية االجتماعية     ١٩٩٤لسنة  ) ١(داث القطري رقم    وفقاً لقانون األح    -٥٦

من خالل األخصائيني االجتماعيني والنفـسيني،  ) األحداث(بتوفري الرعاية واحلماية لألطفال    
كما يتم عقد جلسات حمكمة األحداث هبا، وحبضور األخصائي االجتماعي للحالـة وويل             

ائم اجلنايات ال بّد من وجود حمامٍ مع احلدث، ويف          ويف جر . )٦(أمره أو حماميه يف جلسة سرية     
حال مل يستطع ويل أمر احلدث تكليف حمام نظراً لظروفه االقتصادية، جيوز للمحكمة انتداب              

  .حمام على نفقة احملكمة

__________ 
 : الدور التايل خدماهتا من خاللعية إدارة احلماية االجتماتقدم )٦(

وهي دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية األحداث املنحـرفني حلـني             : دار املالحظة االجتماعية   •
  ؛تقدميهم إىل حمكمة األحداث

 ؛ص بإيواء ورعاية األحداث املعرضني لالحنرافتهي دار حكومية خت: دار التوجيه االجتماعي •
ص بإيواء ورعاية وتقومي وتأهيل األحداث املنحرفني الـذين         تهي دار حكومية خت   : دار اإلعداد االجتماعي   •

  .تأمر حمكمة األحداث حببسهم أو بإيداعهم هبا
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يف الغالب ال يتم احلكم من قبل القاضي على احلدث باحلجز إال يف أضيق احلـدود                  
ألّنها تتعلق حبقوق أشخاص آخرين وقـع       )  هتك العرض  -اخلطف  (مثل اجلنايات كجرمية    

  . عليهم هذا اجلرم من احلدث
وميكن القول بأن قضاء األحداث راعى يف حماكمة األحداث ختصيص دوائر خاصة              -٥٧

هبم، مع وجود أماكن جمهزة لرعايتهم وقضاء فترة عقوبتهم فيها بعيدين عن االختالط بغريهم 
 حيكم على احلدث بعقوبة اإلعدام وإذا ما حكم عليه بالـسجن            وال. ممن جتاوزوهم يف السن   

ن األصـل  إيبقى خاضعاً لإلفراج عنه يف مدة أقصر على حنو ما يسفر عنه مراقبة سلوكه، إذ          
يف العقوبة على احلدث احلكم بالتدابري القضائية القابلة للتعديل والتغيري وال تلجـأ احملكمـة               

ضيق نطاقها، وعند التنفيذ يراعى أن يكون داخل أو قريباً من           للعقوبة املقيدة للحرية إال يف أ     
  .وسطه العائلي

 إدارة احلماية االجتماعية القيام مبتابعة األحداث الذين مت توقيـع عقوبـة             وتواصل  
اإللزام بواجبات معينة من قبل قاضي حمكمة األحداث واليت قد متتد املتابعة الالحقـة فيهـا                

لى تسوية سلوك احلدث بالتعاون مع اجلهات األخرى بالدولة         لبضعة أشهر هبدف الوقوف ع    
 وزارة الثقافة والفنون والتـراث، وزارة األوقـاف والـشؤون           ياضة،وزارة الشباب والر  (

  . )٧()اإلسالمية، واجلمعيات اخلريية
من قانون األحداث يكون اإليداع يف إحـدى دور اإلعـداد           ) ١٤(ووفقاً للمادة     -٥٨

 لرعاية األحداث وتقومي املنحرفني، وعلى الدار أن تقـّدم للمحكمـة            االجتماعي املخصصة 
وجيب . تقريراً عن حالة احلدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر احملكمة ما تراه مناسباً يف شأنه              

 على عشر سنوات يف اجلنايات ومخس سنوات يف اجلنح، فـإذا كـان              عأال تزيد مدة اإليدا   
سسة مناسبة لتأهيله وال جيوز بقـاء احلـدث يف دور           احلدث ذا عاهة يكون اإليداع يف مؤ      

اإلعداد االجتماعي مىت بلغ الثامنة عشر، فإذا بلغ هذه السن ُنقل إىل أحد السجون املخصصة           
  .لتنفيذ األحكام على الكبار

__________ 
إذا  بشأن األحداث واليت تنص إىل أنه        ١٩٩٤لسنة  ) ١(من القانون رقم    ) ٨(وميكن اإلشارة هنا إىل املادة       )٧(

عليه بالعقوبات أو التدابري املقررة لتلك اجلرائم، فيما عدا         ارتكب احلدث جناية أو جنحة، فال جيوز احلكم         
  : املصادرة أو إغالق احملل، وحيكم عليه بأحد التدابري اآلتية

  ؛التوبيخ  )أ(  
  ؛التسليم  )ب(  
  ؛اإلحلاق بالتدريب املهين  )ج(  
  ؛اإللزام بواجبات معينة  )د(  
  ؛االختبار القضائي  )ه(  
  ؛عداد االجتماعيخصصة لإلاإليداع يف إحدى الدور امل  )و(  
 .اإليداع يف مؤسسة صحية  )ز(  
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 ٢٠٠٩لسنة  ) ٣( وخبصوص عزل األحداث عن البالغني، فقد تضمن القانون رقم            -٥٩
اإلصالحية وجوب عزل احملبوسني ممن مل تتجاوز أعمارهم الثامنة         بتنظيم املؤسسات العقابية و   

عشر عاماً عن غريهم، وختصيص أماكن خاصة هبم باملؤسسات العقابية واإلصالحية وفقـاً             
احملبوسني إىل فئات وقسمت كل فئة إىل درجات        ) ٢٤(، بينما صنفت املادة     )٥(لنص املادة   

 احلماية والسالمة اجلسدية والنفسية للمجين      وتكفل اجلهات املختصة توفري   . حسب أعمارهم 
عليهم، وتوفر هلم الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية، وتعمل على هتيئة الظروف املناسبة            

 بطريقة تراعي احتياجاهتم وكرامتهم اإلنـسانية وسـنهم         تمعإلعادة تأهيلهم ودجمهم يف اجمل    
جملين عليهم، أو الدول اليت يقيمـون فيهـا   كما تقوم بالتعاون والتنسيق مع دول ا   . وجنسهم

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املؤسسة القطريـة        . إقامة دائمة على تأمني إعادهتم على حنو آمن       
 -الـضباط   ( تدريبية للعاملني يف القطاع األمين       راتحلماية الطفل واملرأة قد نفذت عدة دو      

 مع حاالت اإلساءة والعنف الواقع على مبختلف الرتب األمنية على مهارات التعامل   ) احملقّقون
  .الطفل أو املرأة

  تعزيز األسرة     
ويف سياق مواصلة الدولة جلهودها الرامية إىل تعزيز األسرة وما يرتبط هبا من قـيم                 -٦٠

اجملتمع، فقد اختذت الدولة العديد من اخلطوات والتدابري منذ إنشاء اجمللس األعلى لـشؤون              
، الذي يعكس االهتمام الرمسي املبكر      ١٩٩٨لسنة  ) ٥٣(مريي رقم   األسرة مبوجب القرار األ   

وتعزيزاً هلـذا   .  هيئة وطنية عليا تعىن باألسرة واحتياجاهتا وتطلعاهتا املستقبلية        دبضرورة وجو 
 اخلاص بتنظيم اجمللس األعلى لـشؤون       ٢٠٠٩لسنه  ) ١٥(التوجه صدر القرار األمريي رقم      
، والذي ينص على    "٢٠٣٠رؤية قطر الوطنية    "املة للتنمية   األسرة، ومبا ينسجم والرؤية الش    

ويهدف اجمللس، بوصفه اجلهة العليا املختصة بكل ما        .  أمري البالد مباشرة   وأن يتبع اجمللس مس   
يتعلق بشؤون األسرة، إىل تعزيز مكانة األسرة ودورها يف اجملتمع، والنهوض هبا وبأفرادهـا،              

ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم األخالقية والدينية واملثل العليا،        واحملافظة على أسرة قوية متماسكة      
وضـع  :  حتقيق ذلك ممارسة مجيع الصالحيات واالختصاصات الالزمة، ومنها        بيلوله يف س  

االستراتيجيات والسياسات والربامج اليت تساهم يف االرتقاء بنوعية حياة األسرة وأفرادهـا،            
والعمل على حتقيق األهداف الـيت نـصت عليهـا    وضمان أمنهم االجتماعي واستقرارهم،   

 األسرة، ومتابعة كافة اجلهود الرامية إىل تنفيذ املواثيق الدولية     ؤوناملواثيق الدولية اليت تعىن بش    
املعنية بشؤون األسرة وحقوق الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة اليت أصبحت الدولـة             

فاقيات اليت تربم يف جمال محاية األسرة وأفرادهـا،    طرفاً فيها، وإبداء الرأي يف مشروعات االت      
 املرأة، ومتكينها من املشاركة االقتصادية والسياسية، وخاصة تلك         توالعمل على تعزيز قدرا   

املتعلقة بصنع القرار، وزيادة فرص العمل أمام املرأة القطريـة ودعمهـا مهنيـاً، واقتـراح                
ة وأفرادها، وكذلك التعاون مع اهليئـات       مشروعات األدوات التشريعية ذات الصلة باألسر     

 بشؤون األسرة وأفرادها، ومتثيل الدولـة يف املـؤمترات          عنيةواملنظمات الدولية واإلقليمية امل   
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واللجان اإلقليمية والدولية املعنية بشؤون األسرة والطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقـة،            
اش، وإجراء أحباث يف املوضوعات الـيت       باإلضافة إىل عقد املؤمترات والندوات وحلقات النق      

  .ختص األسرة
ويويل اجمللس اهتماماً كبرياً للتنسيق والتعاون مع مجيع األجهزة احلكومية، ودعـم              

ومشاركة مؤسسات اجملتمع املدين كما أنه يعطي عناية خاصة للعمل التطـوعي، وتـشجيع    
ن قبل الفئات املستهدفة وهي األسـرة والطفـل         ومشاركة القطاع اخلاص ومبسامهة فاعلة م     

  .واملرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني
ويف إطار تنفيذ الدولة اللتزاماهتا املنبثقة من االتفاقيات الدوليـة املتعلقـة حبقـوق                -٦١

اإلنسان، فقد اختذ اجمللس األعلى لشؤون األسرة العديد من التدابري التنفيذية، حيث أسـس              
 ندداً من املؤسسات املعنية باألسرة والطفل واملرأة واملعاقني واملسنني كما مت تنفيذ العديد م             ع

  :األنشطة والربامج منذ تقدمي التقرير األول، منها على سبيل املثال ال احلصر
ينفذ اجمللس برناجماً سنوياً جيتمع فيه اخلرباء واملعنيني بقضايا األسرة حبيـث يتنـاول          •

/ يواجه األسرة يف دولة قطر، فقد ُعقد االجتمـاع األول يف نيـسان            قضية وحتدي   
، وتاله ) السياسات املقترحة-احلد من ظاهرة الطالق يف قطر ( بعنوان ٢٠١١أبريل 

التحـديات  : واقع اإلرشاد األسري يف دولـة قطـر        (اناجتماع اخلرباء الثاين بعنو   
لـث فقـد ُعقـد يف       ، أما االجتمـاع الثا    ٢٠١٢حيث ُعقد يف ابريل     ) والرؤى
ؤوليات املرأة املهنية   السعي حنو حتقيق التوازن بني مس     ( بعنوان   ٢٠١٣أبريل  /نيسان

  ؛)واألسرية
أبريل من كل عـام، الـذي مت        /نيسان ١٥االحتفال بيوم األسرة يف دولة قطر يف         •

 / كانون الثـاين   ٥اعتماده من قبل جملس الوزراء يف اجتماعه العادي األول بتاريخ           
، حيث تقام هبذه املناسبة العديد من االجتماعات والندوات العلميـة           ٢٠١١يناير  

اهر االجتماعيـة    والظـو  األسري،ملناقشة قضايا تتعلق باألسرة وخدمات اإلرشاد       
  ؛املتعلقة باألسرة

، والذي يهدف إىل إجياد ٢٠٠٩، لسنة "دليل مؤشرات قاعدة بيانات األسرة    "إعداد   •
دمي البيانات ومتخـذي القـرار وواضـعي        مرجعية علمية إحصائية لكل مستخ    

السياسات حيث ميكنهم من التعرف على أمهية املؤشر وجماالت استخدامه وكيفيـة     
 تطـور الفئـات حمـل       ابعةتوظيفه يف الدراسات والبحوث مبا حيقق اهلدف يف مت        

  ؛االهتمام
إعداد دليل مقدمي خدمات الرعاية واحلماية االجتماعيـة لتفعيـل دور األسـرة              •

يتها ومتكني أفرادها من الوصول ملقّدمي تلك اخلدمات، إضافة إىل تفعيل دور            ومحا
  ؛ اخلدمات واألنشطة اليت يقدموهنامقدمي هذه اخلدمات من خالل إبراز
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وقد أصدر اجمللس األعلى لشؤون األسرة بالتعاون مـع وزارة العمـل والـشؤون               •
ية حلماية املرأة والطفـل     االجتماعية، ومركز االستشارات العائلية، واملؤسسة القطر     

، واملؤسسة القطرية لرعايـة املـسنني       )العوين(، ومركز التأهيل االجتماعي     )أمان(
 اخلاصة، واملركـز الثقـايف      االحتياجات، ومركز الشفلح لألطفال ذوي      )إحسان(

) األسرة من منظور مؤسسات الرعاية واحلماية االجتماعيـة       (للطفولة تقريراً بعنوان    
هبدف رصد وتشخيص واقع األسر ذات الظروف اخلاصة، كاألسر         ،  ٢٠١٣يف عام   

مسناً، أو حدثاً، أو أشخاصاً من ذوي اإلعاقة، أو األسـر حمـدودة             (اليت حتتضن   
وغريها مـن   )  األفراد ضحايا التفكك األسري وضحايا العنف األسري       أوالدخل،  

ـ           ن واقـع   الفئات اليت تستهدفها سياسات الرعاية واحلماية االجتماعية وذلـك م
اخلدمات املقدمة هلم، باإلضافة إىل إبراز احلاجة إىل تطوير السياسات وكسب التأييد 

 احتياجـات رسـم   واكـب هلا، وتطوير اإلحصاءات واملؤشرات ذات العالقـة لت       
ويستهدف التقرير صانعي القرار وخمططي الربامج العاملني يف    . السياسات والتخطيط 

ع املدين، واجلامعات ومراكز البحث العلمـي،       األجهزة احلكومية ومؤسسات اجملتم   
  .واملنظمات اإلقليمية والدولية ووسائل اإلعالم املختلفة، واملهتمني من أفراد اجملتمع

وعلى صعيد االستراتيجيات الوطنية فقد تضمنت الركيزة االجتماعية يف رؤية قطر             -٦٢
  : اآليت٢٠٣٠الوطنية 

  أسرة متماسكة •
 هتدف إىل بناء جمتمع يعزز العدالة واملساواة،        ٢٠٣٠إن رؤية قطر الوطنية       

وهي جتسد مبادئ الدستور الدائم الذي حيمي احلريات العامة واخلاصة ويعزز القيم            
األخالقية والدينية، كما يعزز العادات والتقاليد واهلوية الثقافية، ويـضمن األمـن            

  . )٨(واالستقرار وتكافؤ الفرص
  ري ومتكني املرأةاستراتيجية قطاع التماسك األس •

حددت هذه االستراتيجية واليت تقع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة            
، مثاين نتائج تنموية رئيسية منشودة، ضمن ثالثة حماور تشمل          ٢٠١٦-٢٠١١قطر  

التماسك األسري، والرعاية االجتماعية، ومتكني املرأة، كوسيلة لتفعيل أهداف رؤية          
__________ 

 :املرأة، تتضمن ومتكني األسري للتماسك أهداف عدة ٢٠٣٠ الوطنية قطر رؤية وتضع )٨(
 العليا؛ اإلنسانية واملثل واألخالقية الدينية القيم على وحتافظ بأفرادها، هتتم اليت املتماسكة ةالقوي راألس •
 العليا؛ ثلوامل والدينية األخالقية بالقيم وتلتزم اءهاأبن ترعى ةقوي ماسكةمت رةأس ىعل افظةاحمل •
 وقوية؛ طةنش مدين جمتمع ومنظمات فعالة ةعام ساتمؤس اءبن مع مةسلي اعيةاجتم ةبني ويرتط •
 يف الفعالـة  مـشاركتهم  ويثّمن املدنية حقوقهم يرعى القطريني، جلميع االجتماعية للحماية فعال نظام بناء •

 ؛والصحة الكرامة على للمحافظة كافيا دخال هلم ويؤمن تمعاجمل تطوير
 .القرار بصناعة املتعلقة تلك خاصة والسياسية، االقتصادية املشاركة من ومتكينها املرأة قدرات تعزيز •
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 من خالل اثين عـشر مـشروعاً     ملرجوةم حتقيق النتائج ا   وسيت. ٢٠٣٠قطر الوطنية   
  . )٩(مترابطاً

  تعزيز ومحاية حقوق الطفل     
 من الوثيقة   ٦٥ أما فيما يتعلق بتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل الواردة يف الفقرة              -٦٣

CRC/C/QAT/CO.12            قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بصفته اجلهة العليا املعنية بقـضايا ،
سرة ومنها رعاية الطفولة يف كل ما يتصل بتنسيق اجلهود يف جمـال وضـع الـسياسات                 األ

 املتعلقة حبقوق الطفل، ومبا يشمل أيضا متابعة املالحظات اخلتامية الصادرة           مجوالتدابري والربا 
وحيرص اجمللس، بالتعاون مع اجلهات املعنية يف الدولة، على    . عن اللجنة الدولية حلقوق الطفل    

كمـا  .  ما يفي بتلك املالحظات يف االستراتيجيات واخلطط الوطنية املتعلقة بالطفولة          تضمني
 الدولة املقدمة إىل اللجنة الدولية حلقوق الطفل ومالحظاهتا اخلتامية علـى            اريريقوم بنشر تق  

 موقعه اإللكتروين لتعميم املعرفة بشأهنا، باإلضافة إىل تعميمها على اجلهات املعنية بالطفولة يف           
وفيمـا يتعلـق    . الدولة، وذلك لتنفيذ التوصيات اخلتامية ضمن براجمها وأنشطتها الـسنوية         

 الطفل، فقد مت االنتهاء من مراجعة املشروع من قبل اللجنة املكلفة بـذلك،              نونمبشروع قا 
وجيري حالياً اّتخاذ اإلجراءات التشريعية املقّررة قانونياً بشأن استصداره حيث يعزز مشروع            

قانون من مستوى احلماية املقدمة للطفل حيث ينص على إنشاء شـرطة متخصـصة              هذا ال 
، إىل جانـب تـشكيل      "نيابة الطفل " نيابة متخصصة تسمى     ءوإنشا" شرطة الطفل "تسمى  

  .حمكمة الطفل االبتدائية واستئناف أحكامها أمام دائرة الطفل مبحكمة االستئناف
التدريبية املتعلقة بتعزيز ومحاية حقـوق      وبشأن مواصلة حتسني السياسات والربامج        -٦٤

الطفل، فباإلضافة ملا مت ذكره سابقاً عند التعرض للتطورات على املستوى التوعـوي، فقـد               
اختذت الدولة العديد من اخلطوات والتدابري املتعلقة بالطفل منها، على سبيل املثال ال احلصر،              

لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجـب      بال"  حقوق املرأة والطفل وذوي اإلعاقة     وحدة"إنشاء  
 بـشأن إنـشاء بعـض       ٢٠١٠لسنة  ) ١٦(قرار رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان رقم        

__________ 
 :يف أهداف تلك املشاريع تتمثل )٩(

  األساسية؛ اجملتمع كركيزة القطرية األسرة دور تعزيز •
  ؛املنازل عامالت على االعتماد من ليلوالتق الوالدين مسؤولية زيادة •
  للضحايا؛ ودعم محاية نظام وإنشاء األسري العنف معدالت خفض •
  املنحرفني؛ واألحداث املعاقني كأسر اخلاصة، األوضاع ذات لألسر دعم أنظمة تقدمي •
  ؛اليةامل شؤوهنا إدارة عملية وحتسني واالجتماعية االقتصادية للمخاطر القطرية األسر تعرض درجة خفض •
  ومحايتهم؛ األطفال ورفاهة صحة •
  للنساء؛ وخصوصا العاملة لألسر الدعم زيادة •
  السياسية؛ القرارات صنع ومراكز القيادية املناصب يف النساء عدد زيادة •
 .ومسؤولياهتا املرأة أدوار عن السائدة النمطية الصورة من التقليل •
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الوحدات القانونية باللجنة، حيث ختتص الوحدة بالنظر ودراسـة البالغـات والـشكاوى             
  . وحبقوق الطفل وحقوق املعاقنيرأة،وااللتماسات املتعلقة بالعنف ضد امل

ملستوى العريب استضافت دولة قطر ممثلة باجمللس األعلى لـشؤون األسـرة            وعلى ا   
 ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧-٢٤الدورة السابعة عشر للجنة الطفولة العربية خالل الفترة من          

واليت نوقشت خالهلا القضايا املتعلقة بالطفل يف الوطن العريب، وربطها باالتفاقيات الدوليـة،     
  . وآليات احلماية اليت جيب توفريها للطفل يف الدول العربيةاتاتيجيإضافة إىل االستر

 كما بادر اجمللس األعلى لشؤون األسرة إىل تعزيز الوعي حبقوق الطفل واملـسامهة               -٦٥
 بشأن تقدمي البالغات حيث نظم اجمللس ليف التوعية بالربوتوكول الثالث التفاقية حقوق الطف    

، بالتعاون مـع    "ت االختيارية امللحقة باتفاقية حقوق الطفل     الربوتوكوال"ورشة عمل بعنوان    
 والطفولة باألمانة العامة جلامعة الدول العربية، واملكتب اإلقليمي لليونيـسيف           سرةإدارة األ 

ومكتب ممثل األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، واملفوضية السامية حلقوق          
ام لألمم املتحدة بشأن الرتاعات املسلحة واملؤسسة السويدية        اإلنسان ومكتب ممثل األمني الع    

إضـافة إىل تنظـيم     .  بالدوحـة  ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٥- ٣ خالل الفترة    الطفولةإلنقاذ  
احتفاليات سنوية باأليام الدولية واإلقليمية للطفولة كاالحتفال باليوم العريب للطفل واليـوم            

  . العاملي للطفل
يات الوطنية تضمنت استراتيجية التماسك األسري مشروعاً        جانب االستراتيج  ومن  
  . )١٠()تطوير اإلجراءات لتعزيز حقوق الطفل ورعاية مصاحله(بعنوان 

  مكافحة العنف املرتيل     
يف إطار تعزيز وضمان التنفيذ الفعال للتدابري القانونية الرامية إىل مكافحـة العنـف            -٦٦

لنساء واألطفال، اختذت الدولـة مجلـة مـن التـدابري          املرتيل واالعتداء اجلنسي واستغالل ا    
  :واخلطوات على املستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات واالستراتيجيات، مشلت

 تضمن قـانون العقوبـات      -  على سبيل املثال ال احلصر     -على املستوى التشريعي     •
د املرأة أو   والقوانني املعدلة له عقوبات على اجلرائم اليت تندرج ضمن مفهوم العنف ض           

الطفل وهي اجلرائم الواقعة على العرض، والفعل الفاضح املخل باحلياء، واألفعال اليت            
   القتل واإليذاء واإلجهاض واخلطف وغريها؛جرائمتشكل ضرراً على األطفال، و

__________ 
  :اشتمل املشروع على عدد من األنشطة منها )١٠(

  ؛وحقوقه رفاهه ترصد واليت الطفل لصاحل اخلاصة راءاتاإلج تطوير •
  ؛الطفل محاية يف جماالت الفضلى املصلحة معايري تبين •
  ؛لألطفال قضائي نظام تطوير •
  ؛الطفل رفاه بشأن واستشارية توعوية برامج خالل من األجيال بني وتشجيعه احلوار ترقية •
 .والقيادة باملسؤولية واحلس الدميقراطية باألفكار مؤمنني فاعلني مواطنني ليكونوا األطفال وتشجيع دعم •
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 على عقوبات مغلظة على صور لالجتار بالبشر        اإلجتار بالبشر اشتمل قانون مكافحة     •
اء واألطفال حيث تعد هذه اجلرائم من أبلغ وأفدح أشكال          يكون ضحاياها من النس   

العنف ضد املرأة والطفل كاستعمال وسائل القسر أو التهديد هبا الستغالل النـساء             
  القسري؛واألطفال ألغراض الدعارة أو العمل 

ويف إطار مراجعة التشريعات شكل اجمللس األعلى لشؤون األسرة، برئاسته وعضوية            •
  بالدولة، جلنة ملراجعة التشريعات ذات الصلة بالعنف األسري؛اجلهات املعنية 

كما شكل اجمللس األعلى لشؤون األسرة فريقاً برئاسته وعضوية جهـات معنيـة              •
  أخرى لتطوير إحصاءات العنف األسري؛

وعلى مستوى االستراتيجيات واخلطط الوطنية فقد تضمنت أهدافاً لتعزيز اخلدمات           •
الطفل يف جمال احلماية من العنف، حيث اشـتملت اخلطـة     املقدمة لألسرة واملرأة و   

 هدفاً خاصاً حلماية املرأة مـن كافـة         ٢٠١٦-٢٠١١االستراتيجية العامة لألسرة    
 تضمنت خطتها التنفيذيـة املعتمـدة       كماأشكال االستغالل والعنف الواقع عليها،      

هات احلكومية جمموعة من املشاريع والربامج احملددة لتنفيذ ذلك اهلدف من خالل اجل
  . )١١(وغري احلكومية بالدولة

ومتابعة لذلك، كثف اجمللس األعلى لشؤون األسرة وشركاؤه االستراتيجيون اجلهود            -٦٧
يف سبيل تعزيز التعاون والشراكة لتفعيل اخلطة التنفيذية لالستراتيجية العامة لألسرة، وخلـق             

راتيجية التماسك األسري ومتكني    روابط قوية بني براجمها ومشاريعها مع مكونات قطاع است        
الـيت  ) ٢٠١٦-٢٠١١(، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنيـة     )٢٠١٦-٢٠١١(املرأة  

__________ 
 :ومن تلك املشاريع والربامج )١١(

   بإجيابية مع العنف الواقع عليها؛مشروع متكني املرأة من التعامل •
  ع توفري احلماية للنساء املعنفات؛مشرو •
  وصول إىل آليات احلماية من العنف؛مشروع تسهيل ال •
  افة القانونية؛فلها القانون ونشر الثقبرامج توعوية للنساء حبقوقهن اليت يك •
 تنفيذ محلة اوقفوا الصمت ملناهـضة اإلسـاءة         -برنامج االحتفال باليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة          •

  ؛اجلنسية ضد النساء
  كل األسرية وبدائل استخدام العنف؛برنامج ودورات تدريبية لألسرة عن طرق مواجهة املشا •
  املنحرفة؛ف واإلساءة واملمارسات برنامج الوقاية من العن •
   اجملتمعية ملكافحة العنف األسري؛برنامج مبادرة الشراكة •
  تفادة من آليات احلماية املتوفرة؛برنامج توفري برامج توعية للمعنفني حول كيفية االس •
  ؛)٩١٩( اإلعالمية عن خط املساندة برنامج احلملة •
حية على االكتشاف والتعامل مع حاالت اإلساءة والعنف        برنامج ودورات تدريبية للعاملني باخلدمات الص      •

  مهال الواقعة على الطفل واملرأة؛واإل
  لضمان خصوصية يف نظر احلاالت وسرعة البت يف القضايا؛اء املركز الشامل حلماية املرأة برنامج ودراسة إنش •
 . اإلرشاد األسري ودورات فن االستماع لضحايا العنف األسريبرنامج ودورات •
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أشري إليها سابقاً، باإلضافة إىل مشاريع وأنشطة تتناول احلماية من العنف املـرتيل، وإنـشاء              
ماية األطفال من   آليات حلماية ضحاياه، ومشروعاً لتطوير آلية الكشف املبكر يف املدارس حل          

 اإلجراءات لتعزيز حقوق األطفال ورعايـة مـصاحلهم،         تطويرالعنف، فضالً عن مشروع     
وإعداد وإصدار تقارير دورية لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة وخمرجات اخلطة التنفيذية للقطاع            

  . مبا فيها تلك املعنية حبقوق الطفل واملرأة٢٠١٦-٢٠١١ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 
 وفيما يتعلق بالعنف يف املدارس، فقد حرص اجمللس األعلى للتعليم على توفري كافة               -٦٨

التدابري واالشتراطات اخلاصة باألمن والسالمة للطالب سواًء يف املرتل أو املدرسة، وعليـه مت           
توفري عدد من الدورات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني والنفسيني بالتنسيق مع اجلهـات            

 كإدارة احلماية االجتماعية بوزارة العمل والشؤون االجتماعية، واملؤسـسة       االختصاص ذات
ومركـز االستـشارات    " العوين"القطرية حلماية الطفل واملرأة، ومركز التأهيل االجتماعي        

. العائلية، بتقدمي األساليب الصحيحة الكتشاف احلاالت وكيفية التعامل معها واإلبالغ عنها          
 من قبل مؤسسات الدعم اليت تعاقد ٢٠٠٩ من الدورات التدريبية منذ عام     ددعوقد مت تقدمي    

معها اجمللس، ومن مث من قبل املدارس املستقلة وفق خطة تطوير معتمدة، وما يزال اجمللـس                
  .األعلى للتعليم يسعى لتقدمي أفضل التدابري

 املختلفـة لتعزيـز     ما مت تنفيذ برنامج نشر ثقافة حقوق الطفل باملراحل التعليمية         ك  -٦٩
 طالب املدارس وتفعيل دورهم اجملتمعي يف ني بالوعي حبقوق الطفل واحلماية من أوجه العنف

احلد من اآلثار والنتائج السلبية للعنف واإلساءة، فضالً عن متكني الكـادر التعليمـي مـن                
عّيني  اإلساءة واملمارسات املنحرفة من خالل توعية األخـصائّيني االجتمـا          عاكتشاف أنوا 

واملعلّمني وزيادة مهاراهتم حول كيفية التعامل مع حاالت العنف واإلساءة الواقعـة علـى              
األطفال وقد تضمن الربنامج الزيارات امليدانية للمدارس املستقلة واخلاصة ومدارس اجلاليات           

) االجتماعية، والصحية، والنفسية، والقانونيـة    ( جماالت احلماية    خمتلفوتقدمي احملاضرات يف    
  .وآليات اإلبالغ والشكوى عن االنتهاكات

ومن جهة أخرى وضعت إدارة شرطة األحداث بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق             -٧٠
مع اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين استراتيجية حلماية األطفال وتأمني سالمتهم من  

تمثل ذلك بإصدار امللصقات الـيت      املعلومات واملواد الضارة مثل العنف واملواد اإلباحية، وي       
وكذلك .  وإصدار الكتيبات واملطويات الثقافية اليت تسعى إىل محاية األطفال         الشأن،هتتم هبذا   

القيام بالدراسات امليدانية اليت هتتم بالكشف عن حجم هذه احلاالت وكيفية معاجلتها، إضافة             
 املدارس املختلفة وألولياء أمورهم     إىل عقد الورش التدريبية واحملاضرات التوعوية لألطفال يف       

 مع األسرة للحد من تعرض األطفال إىل مثل هذه اإلسـاءة ومحايتـهم، وكـذلك                ونللتعا
  .املسامهة يف إعداد الربامج اإلذاعية التوعوية ذات املضامني احلمائية لألطفال

عايـة  وخبصوص الربامج واألنشطة بشأن توعية األمهات واآلباء حول أساليب تربية ور            
األطفال، أعّدت املؤّسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة الدليل االسترشادي لكيفيـة اكتـشاف             
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وركز الدليل على سبل اكتشاف حاالت      . الواقع على األطفال والنساء   ) العنف واإلمهال (اإلساءة  
   .)١٢( اإلبالغ والشكوى فضالً عن طرق املعاجلة إلعادة التأهيل واالندماجآليةاإلساءة و

  تعزيز حقوق املعاقني     
مواصلة جلهود الدولة يف جمال تعزيز حقوق املعاقني ومحايتها، قامت الدولة باختـاذ               -٧١

  :اإلجراءات والتدابري التالية
 بـشأن  ٢٠٠٤لـسنة  ) ٢(إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم       •

  ذوي االحتياجات اخلاصة؛
التعليم، الرعايـة الـصحية،     (اء يف جماالت    إعداد مشروعات قرارات جمللس الوزر     •

  لصاحل املعاقني؛) العمل، هتيئة املساكن، واملرافق العامة واخلاصة، والثقافة الرياضية
قيام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بإعداد مـشروع الـدليل اهلندسـي للمعـايري               •

  ؛نظيمية اخلاصة باألشخاص املعاقنيالتخطيطية والت
 بني اجمللس األعلـى     ٢٠١٠ة التفاهم املشتركة املربمة يف عام       ويف إطار تنفيذ مذكر    •

لشؤون األسرة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مت تنظيم العديـد مـن الفعاليـات     
  . )١٣(كالدورات وورش العمل والندوات ذات الصلة باملعاقني

تماعية كما تقوم إدارة املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة العمل والشؤون االج  -٧٢
باإلسهام يف تنفيذ االستراتيجيات واخلطط والسياسات الوطنية املتعلقة باألشخاص املعـاقني           

__________ 
ضالً عن املعلومات الواردة يف هذا التقرير خبصوص اجلهود اليت تقوم هبا املؤسسة القطرية حلماية الطفـل                 وف )١٢(

واملرأة يف جمال وقاية األطفال ومحايتهم من كل مظاهر العنف وإساءة املعاملة واالستغالل جتدر اإلشارة إىل                
يف حمور الوقاية   ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(طفل واملرأة   ما تضمنته االستراتيجية التنفيذية للمؤسسة القطرية حلماية ال       

من العنف واإلساءة واملمارسات املنحرفة من حماور ترمجت إىل حزمة من الـربامج التوعويـة والتثقيفيـة                 
وإعداد املطبوعات ودليل استرشادي لكيفية     ") مكافحة العنف ضد املعاق   "ومحلة  " محلة أوقفوا الصمت  "  ك(

 إضافةً إىل الزيارات التعريفية وامليدانية لطلبة املدارس، والربامج التأهيلية          اكتشاف حاالت اإلساءة والعنف،   
 ").غري حياتك"كربنامج العالج وإعادة التأهيل النفسي واالجتماعي (العالجية السنوية 

 :مشلت هذه الفعاليات على سبيل املثال )١٣(
  هبدف. " حقوق الطفلواتفاقيةة  ذوي اإلعاقاألشخاصأوجه العالقة بني اتفاقية حقوق " عمل حول ورشة  •

 وأسرهم والتعرف على أوجه العالقة بني اتفاقية املعاقنيمناقشة املعوقات واإلشكاليات اليت تواجه األطفال 
  .حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

مناقشة  هبدف ".قعحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف تكوين األسرة بني االتفاقية والوا"دورة تدريبية حول   •
 وأسرهم والتعرف على أوجه العالقة بني اتفاقية حقوق املعاقنياملعوقات واإلشكاليات اليت تواجه األطفال 

  .الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مبشاركة وسائل اإلعالم واإلعالمـيني واألشـخاص       ". اإلعالم وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة    "ندوة حول     •

 ومؤسساهتم واملنظمات واملؤسسات العاملة يف اجملال االجتماعي ومنظمات حقوق اإلنسان ووزارات            املعاقني
 .اإلعالم العريب والباحثني واملهتمني
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واملسنني وتطوير وتنفيذ الربامج واخلدمات الالزمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إىل االهتمـام            
م بتوعية وتثقيف اجملتمع حبقوقهم وتنفيذ برامج التدريب املوجهة للعـاملني معهـم، وتنظـي    

الندوات واملؤمترات وورش العمل ملناقشة القضايا املتعلقة هبم، بالتعـاون مـع املؤسـسات              
ومن ضمن الربامج واملشاريع اليت نفـذهتا اإلدارة يف         . احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة    

  : خالل الفترة الواقعة منذ تقدمي التقرير األولعاقنيجمال األشخاص امل
ويهدف الربنامج إىل توظيف األشـخاص      : ذوي اإلعاقة برنامج توظيف األشخاص     •

املعاقني من خالل التواصل مع اجلهات املعنية يف الدولة ومتابعة تدريبهم من خـالل   
  عقد دورات تدريبية لتأهيلهم للعمل ومتابعتهم بعد االلتحاق بالوظيفة؛

  ؛ )١٤(إنشاء قاعدة بيانات وطنية لألشخاص املعاقني واملسنني •
ابة باإلعاقة للسنوات   ـوادث السيارات يف اإلص   ـة بدور ح  ـيلة التوع ـمح •

  ؛ )١٥(٢٠١٢- ٢٠٠٩
  ؛ )١٦(االحتفال باليوم العاملي والعريب لإلعاقة •
، هبـدف   "٢٠٠٩لسنة  ) ٨(قانون إدارة املوارد البشرية رقم      "ورش توعوية بشأن     •

  تعريفهم حبقوقهم يف جمال العمل؛
، هبدف تعريفهم حبقوقهم    "نتخاباتالتوعية باال "ورشة عمل لألشخاص املعاقني عن       •

  كناخبني ومنتخبني؛
، هتدف إىل إرسال    ٢٠١٣-٢٠١٢" فن التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة     "ورشة   •

رسالة توعويه تثقيفية لفن التعامل مع األشخاص املعاقني بطريقة أكادميية صـحيحة            
  يف اجملتمع؛حىت يصل بالشخص املعاق إىل االخنراط باجملتمع وبالتايل سهولة دجمه 

، وهو عبارة عن برنامج إعالمــي يبث صوت        )ممكن دقائق (برنامج مقال بعنوان     •
عمود، أسبوعي ُينشر يف الصحف احمللية هبدف       /األشخاص املعاقني من خالل مقال    

  تشجيع األشخاص املعاقني على املشاركة اإلعالمية وتسليط الضوء على قضاياهم؛
، ويهـدف إىل    "والتمكني لألشخاص ذوي اإلعاقة   لتقانا للدمج   ُم "-ملتقى بعنوان    •

تسليط الضوء على اخلدمات اليت ُتقدم لألشخاص املعاقني بالدولة من قبل املراكـز             
واجلمعيات واملؤسسات املختلفة وتوعية اجملتمع بقـدرات واحتياجـات املعـاقني،           

__________ 
وهتدف إىل توفري بيانات كاملة عن األشخاص املعاقني لالستعانة هبا يف تنفيذ القانون واتفاقية األشـخاص                 )١٤(

 .منها يف إعداد اخلطط و الربامج املستقبليةذوي اإلعاقة باإلضافة إىل االستفادة 
 باإلعاقة وذلك من خالل اإلصابةوهتدف إىل احلد من اإلصابة باإلعاقة والتوعية بدور حوادث السيارات يف            )١٥(

 .باإلضافة إىل بعض اجلامعات)  ثانوي-إعدادي (نفيذها يف مدارس البنني ت
ليوم العاملي لإلعاقة، كما حيتفل العامل العريب بـاليوم         باديسمرب من كل عام     / كانون األول  ٣ل العامل يف    حيتف )١٦(

ديسمرب هبدف تعزيز وفهم قضايا اإلعاقة و زيـادة الـوعي حبقـوق             / كانون األول  ١٣العريب للمعاق يف    
 .األشخاص ذوي اإلعاقة
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يم معرض  باإلضافة إىل تعريف أولياء أمور هذه الفئة باخلدمات املقدمة من خالل تنظ           
على هامش امللتقى والعديد من الورش واحملاضرات والنـدوات ملـدة ثالثـة أيـام،           
ويستهدف امللتقى املعاقني يف مجيع املدارس وأولياء أمورهم والعاملني يف جمال الـدعم             

 املشروع  لحةالتعليمي اإلضايف وأعضاء هيئة التدريس، حيث أن امللتقى يصب يف مص          
مـن  " قاعدة بيانات موسعة للبحث عن الوظائف ومطابقتهاتطوير وتوسيع   "  اخلاص ب 

  ؛)قطاع احلماية االجتماعية (٢٠١٦-٢٠١١استراتيجية التنمية الوطنية 
ويهدف إىل تقدمي الـدعم وتـوفري       ) دمية(برنامج دعم املسنني واألشخاص املعاقني       •

فـاع  االحتياجات واملتطلبات األساسية لكل من املسنني واألشخاص املعاقني لالنت        
  .باألجهزة واملعدات الطبية وغريها

كمنظمة غري رحبية هتدف إىل متكني      ) مدى(ومن جهة أخرى، فقد مت إنشاء مركز          -٧٣
األشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة وهو إحدى مبادرات اجمللس األعلى لالتصاالت لتوطيـد           

 املساعدة اليت ميكن   معاين الشمولية الرقمية وذلك من خالل ربط املعاقني بوسائل التكنولوجيا         
ويقـوم  .  اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكـرب يف اجملتمـع  ياهتمأن ترتقي بنوعية ح 

العاملون يف املركز بتزويد زواره من املعاقني باالستشارات املالئمة فيما يتعلـق باسـتخدام              
فراد واملؤسسات  احللول املتكاملة للتكنولوجيا املساعدة، كما يعقد املركز دورات تدريبية لأل         

 تلك التكنولوجيا وذلك باالستعانة مبدربني بارزين سواء حمليني         امللتعرف على كيفية استخد   
كما . أو إقليميني للحديث يف القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا املساعدة لألشخاص املعاقني          

وقـد أطلـق    . يوجد باملركز مكتبة رقمية حتتوي على العديد من املصادر اخلاصة هبذا اجملال           
  .)١٧(أهدافهمركز مدى عدة مبادرات لتحقيق 

  تعزيز احلق يف التعليم     
واصلت الدولة جهودها املستمرة من أجل ضمان التحاق مجيع فئات اجملتمع بالتعليم              -٧٤

 جلهودها يف جمال البيئة التـشريعية صـدر         فاستكماالً. باختاذها عدداً من اإلجراءات والتدابري    
 بتعديل بعض أحكام القانون اخلاصة بالعقوبات واجلزاءات يف         ٢٠٠٩لسنة  ) ٢٥(القانون رقم   

لتقضي مبعاقبة خمـالفي    ) ١١(، إذ مت تعديل املادة      ٢٠٠١لسنة  ) ٢٥( التعليم رقم    زاميةقانون إل 
 صدر القرار القانون بالغرامة اليت ال تقل عن مخسة آالف ريال وال تزيد عن عشرة آالف، كما       

__________ 
 :من أهم تلك املبادرات )١٧(

ـ       " تواصل بدون إعاقة  "مبادرة   • دف إىل ربـط املعـاقني      بالتعاون مع شركات االتصاالت بالدولة، واليت هت
 ضمان أالّ تزيد التكلفـة لالسـتفادة مـن تكنولوجيـا            إىل باإلضافةبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،    

  عن غريهم بسبب احتياجاهتم اخلاصة؛ املعاقني لألشخاصاملعلومات 
تـروين  لكدولة وذلـك بالتعـاون مـع املوقـع اإل         مبادرة لتوفري كتب الكترونية لألشخاص املعاقني يف ال        •

"bookshare"         ة اخلليج العريب هبدف توفري كتب إلكترونية       ، حيث تعد هذه املبادرة األوىل من نوعها يف منطق
 .ليزية للمعاقنيباللغة االنك
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 اخلاص بتشكيل جلنة فحص خمالفات أولياء األمور املتعلقة         ٢٠١٠نة  لس) ١٥(الوزاري رقم   
 اإللزامي، وقد تضمن يف مادته الثامنة جمموعة املهام واالختصاصات املوكلـة            يمبقانون التعل 

للجنة متثلت يف حصر احلاالت املتضررة، ودراسة أسباب منع بعض أولياء األمور ألبنائهم من      
اإلجراءات املناسبة وحتديد دور اجلهات املمثلة يف القرار، ووضع         االلتحاق باملدارس، واختاذ    

  . اإلجرائية لتطبيق القانونخلطواتاملقترحات وا
 بشأن سياسة التقومي السلوكي،     ٢٠١٣لسنة  ) ٣٢(كما صدر القرار الوزاري رقم        -٧٥

 يف  بشأن اإلرشاد الطاليب، والذي ينص٢٠١٣لسنة ) ٣٣(وتاله صدور القرار الوزاري رقم  
مادته الثالثة على أعمال ومهام اإلرشاد الطاليب، واليت تتمثل يف اإلشـراف علـى أعمـال                

 يف ضوء تطبيق سياسة التقومي السلوكي للطلبـة يف املـدارس،            دارساإلرشاد الطاليب يف امل   
وتوعية وتوجيه الطلبة وأولياء أمورهم، ومنظومة العمل باملدارس بشكل عام بقواعد السلوك،       

احلاالت املختلفة بسلوك الطلبة ووضع احللول هلا، باإلضافة إىل التعاون والتواصل مع     ودراسة  
  .اجلهات ذات العالقة

واصل اجمللس األعلى للتعليم جهوده فيما يتعلق بتطوير عمليـات الرعايـة وهتيئـة               -٧٦
األطفال من خالل التعليم املبكر كجزء أساسي من العملية التعليمية مع احلـرص علـى أن                

وقد اختذت جمموعة من اإلجراءات مثل افتتاح مزيد        . تكون الروضة جزءاً من السلم التعليمي     
 روضة، ومت جتهيزها بكافة املستلزمات واألثاث       ٤٩ بلغ عددها    حلكوميةمن رياض األطفال ا   

ومصادر التعلم واأللعاب التعليمية ومساحات اللعب الداخلية واخلارجية، كما أن اجمللـس            
 اخلاص على االستثمار يف التعليم هلذه املرحلة من خالل إتاحة اجملـال لفـتح               يشجع القطاع 

رياض أطفال خاصة، مع التأكد من جودهتا من خـالل وضـع جمموعـة مـن املعـايري                  
  .واالشتراطات املتعلقة باملبىن وخطط التعليم

قيـد  كما اختذ اجمللس األعلى للتعليم جمموعة متنوعة من التدابري لزيـادة نـسب ال               -٧٧
الية يف نسب القيـد اإلمجـايل   كباملدارس االبتدائية على الرغم من أن الدولة ال تعاين من إش        
. ٢٠١١ يف املائة يف العـام       ٩٩,٣والصايف، إذ بلغت نسبة القيد اإلمجايل بالتعليم االبتدائي         

ن املدارس ومن تلك اإلجراءات تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ قانون إلزامية التعليم وافتتاح املزيد م          
 ٢٠١٦-٢٠١١احلكومية واخلاصة، كما أن االستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتـدريب      

  .)١٨(تضمنت عدة برامج يف هذا الصدد
__________ 

هتدف هذه الربامج إىل التوسع يف استيعاب الطلبة يف التعليم، وافتتاح جمموعة من املدارس للتعليم املوازي ملـن                   ) ١٨(
مراحل التعليمية املختلفة، ودعم الطلبة املعاقني ودجمهم يف املـدارس املـستقلة وتـوفري    هم فوق سن التعليم لل   

الفريق املناسب لرعايتهم وتقدمي تعليم مناسب هلم، وتطوير نظام الكتروين لتتبع الطلبة لضمان استمراريتهم يف               
التكنولوجيا احلديثة مثل احلقيبـة     النظام التعليمي، وتطوير أساليب التعليم املتبعة يف املدارس من خالل توظيف            

لكل طالب والسبورة الذكية، وتطوير مصادر التعليم بإعداد        ) آيباد(االلكترونية، وتقدمي جهاز كمبيوتر لوحي      
كتب دراسية وطنية موحدة جلميع املدارس، وتشكيل جلنة بكل مدرسة للضبط السلوكي، وتقـومي سـلوك                

 .مع املؤسسات الداعمة ومنها املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأةالطلبة، ووضع اخلطط العالجية بالتعاون 
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أما فيما يتعلق حبظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال فقد مت اختاذ جمموعة مـن                 -٧٨
دارس حفاظاً على كرامة األطفال،     التدابري اليت من شأهنا منع العقوبات اجلسدية والعنف بامل        

ومنها إصدار سياسة التقومي السلوكي للطلبة يف املدارس واليت تضمنت مثاين مـواد مشلـت               
املدرسة، واملعلـم،   (وليات والواجبات على األطراف املعنية      ؤ واألدوار واملس  اسةأهداف السي 

 اإلرشاد الطـاليب    واألخصائي االجتماعي واملرشد النفسي وجلنة الضبط السلوكي ومكتب       
وحتليل السلوك الطاليب واملخالفات واإلجراءات الوقائية والتأديبية وغياب الطلبـة،          ) والطلبة

 السلوك اإلجيايب واإلجراءات الوقائية مع التأكيد علـى أمهيـة           تعزيزوركزت السياسة على    
 يف التعامل مع مجيع االنضباط الذايت للطلبة، واحلرص على تعزيز القيم التربوية، والسرية التامة   

احلاالت ومراعاة العدل واملساواة يف املعاملة بني الطلبة واالبتعاد عن األساليب غري التربوية يف         
  . السلوكية ومنها اإليذاء اجلسدي والنفسي بكافة أنواعهخالفاتمعاجلة امل

ني أضف إىل ذلك الربامج التوعوية والتدريبية اليت عقدت لألخصائيني االجتمـاعي            -٧٩
واليت تساهم يف التوعية مبنع استخدام العقوبات اجلسدية وآليات التعامل مع حاالت العنف،             
كما مت تنظيم جمموعة من الدورات التدريبية ملديري املدارس واملعلمـني واهليئـة اإلداريـة               

 العمرية واالحتياجات النفسية لكل مرحلة من املراحل الدراسية، كمـا           صائصلتعريفهم باخل 
نوياً إحلاق األخصائيني االجتماعيني بربامج تدريبية تقام يف املؤسسات املعنية حبقـوق            يتم س 

اإلنسان يف الدولة مثل املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة للتعرف على حاالت العنف بني              
  .العالجالطلبة وأساليب 

ن يف املؤسسات ومواصلة للجهود احلثيثة واخلطوات العملية لنشر ثقافة حقوق اإلنسا  -٨٠
التعليمية واستخدام وسائل اإلعالم هلذا الغرض، وباإلضافة إىل التدابري اليت متت اإلشارة إليها             

  :يف اجلزء الثالث من التقرير، فقد مت اختاذ جمموعة من التدابري منها
  دمج مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان يف الكتب الدراسية؛ •
   للمراحل الدراسية الثالث؛إعداد أدلة للتربية على حقوق اإلنسان •
تفعيل دور اجلماعات واجملالس الطالبية مثل مجاعة أصدقاء املسن، ومجاعة أصدقاء            •

  محاية الطفل، ومجاعة حقوق اإلنسان، واجملالس الطالبية بكل مدرسة؛
  ؛"من حقي"، وكتيب التلوين "أنا يل حقوق"إعداد جمموعة من املطبوعات مثل  •
  .يف تعزيز نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومفاهيمهتوظيف األنشطة الالصفية  •

  تعزيز حقوق العمالة الوافدة     
واصلت الدولة جهودها الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بالدولة، حيث              -٨١

  :قامت وزارة العمل والشؤون االجتماعية باختاذ اخلطوات والتدابري التشريعية واإلجرائية اآلتية
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وع حتسني ظروف توظيف واستبقاء العمالة الوافدة، ومـشروع آخـر           القيام مبشر  •
  بشأن حتسني تشريعات سوق العمل والقدرات املؤسسية املتنامية؛

القيام باختاذ التدابري واإلجراءات القانونية إللزام أصحاب العمل باحلد األدىن حلقوق            •
   هذا الصدد؛العمالة الوافدة اليت قررها قانون العمل والقرارات الوزارية يف

القيام بإلزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال الوافدين يف مواعيدها وتعـريض              •
املنشأة اليت ال تلتزم بذلك إىل إجراءات إدارية تصل إىل حد اإليقاف التلقائي لكـل       

  معامالت املنشأة؛
القيام بالتفتيش الدوري املفاجئ على مجيع املنشآت اخلاضعة ألحكام قانون العمـل             •

  مراجعة سجالهتا لضمان استالم العمال ملستحقاهتم املالية؛و
لـسنة  ) ٣٥(تطوير التنظيم الداخلي لوظائف التفتيش مبوجب القرار األمريي رقم           •

 لينشأ استناداً لذلك جهاز تفتيش يف إطار إدارة تفتيش العمل اليت تـشتمل              ٢٠٠٩
 توسـيع نطـاق     على قسم تفتيش العمل، وقسم الصحة والسالمة املهنية، حيث مت         

دورية ومفاجئـة أو    (زيارة  ) ٤٦ ٦٢٤(الزيارات التفتيشية على املنشآت لتصل إىل       
  ؛٢٠١٢يف سنة ) بناًء على شكوى أو إعادة تفتيش

 هبدف تثقيف العمالة    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  إنشاء فريق اإلرشاد والتوجيه يف     •
ت بـشأن عقـود العمـل،    حبقوقها وواجباهتا اليت يقرها القانون وتقدمي االستشارا   

  وإرشاد العمال إىل كيفية التواصل مع أصحاب العمل والوزارة؛
مت تطوير أقسام العمل بتحويلها إىل ثالث إدارات هتتم بشؤون العمال وهـي إدارة               •

عالقات العمل، وإدارة التفتيش، وإدارة االستخدام، حيث تقـوم هـذه اإلدارات            
  حبماية حقوق العمال؛

   العمالة الوافدة؛ىلقي شكاوإنشاء خط ساخن لت •
إنشاء مكتب خاص للوزارة يف احملكمة يقوم على متابعة مواعيد الدعاوى بالتنسيق             •

  .مع إدارة عالقات العمل إضافة إىل تقدمي الترمجة الفورية
وباإلضافة ملا مت ذكره من تدابري وإجراءات حتمي حقوق العمال، فقد اختذت الدولة               -٨٢

  :ليت ترمي حلماية العامالت يف املنازل بصفة خاصة، منهاعدداً من اإلجراءات ا
تشكيل فريق عمل من وزاريت العمل والشؤون االجتماعيـة والداخليـة للتنـسيق              •

املستمر يف شؤون العمالة الوافدة واملستخدمني يف املنازل وحبـث أفـضل الـسبل              
  لتحقيق احلماية حلقوقهم؛

صديق على عقود عمل املـستخدمني يف       قيام وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالت      •
وحترص الـوزارة علـى     . املنازل، لضمان حقوقهم املنصوص عليها يف تلك العقود       
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متابعة عمل مكاتب جلب األيدي العاملة املرتلية والتفتيش عليها بـصورة دوريـة             
وقد أسفرت . ومفاجئة للتحقق من عدم استغالل هذه العمالة واحملافظة على حقوقها        

  .رات التفتيشية عن إغالق عدد من املكاتب املخالفةهذه الزيا

  إصالح نظام الكفالة     
 بشأن دخول وخـروج الوافـدين وإقامتـهم    ٢٠٠٩لسنة  ) ٤(أجاز القانون رقم      -٨٣

وكفالتهم، نقل الكفالة يف عدة حاالت من ضمنها التعسف مما أضاف مزيداً مـن احلمايـة             
للجهة املختصة بوزارة الداخلية نقل كفالة      ) ٢٢ (كما أجازت املادة  . فدةاحلقوق العمالة الو  

الوافد إىل صاحب عمل آخر باتفاق كتايب بني صاحب العمل اجلديـد وصـاحب العمـل         
كما . السابق وبعد موافقة اجلهة املختصة بوزارة العمل، وذلك للفئات اخلاضعة لقانون العمل         

افقة الكفيل يف حـاالت معينـة    أجازت نقل كفالة العامل بدون احلاجة ملو      ) ١٢(وأن املادة   
 أو من ينوب عنه، نقل كفالة العامـل         ية،محاية حلقوق العامل، حيث أجازت لوزير الداخل      

الوافد، الذي ال يسري عليه قانون العمل، إىل رب عمل أخر يف حالة ثبوت تعسف الكفيل،                
خلية، أو مـن     وجيوز لذات األسباب، مبوافقة وزير الدا      ،أو إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك     

 وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل الذي يسري         - بناًء على طلب العامل      - ينوب عنه 
من ذات القانون على عقوبة     ) ٥٢(كما نصت املادة    . عليه قانون العمل، إىل رب عمل آخر      

واليت تلزم صاحب العمـل بعـدم       ) ٩(مالية قدرها عشرة آالف ريال ملخالفة أحكام املادة         
 مما يعزز من ،تفاظ جبواز سفر العمال وتسليمهم الوثائق بعد االنتهاء من إجراءات اإلقامة  االح

  .احلماية القانونية للعمالة الوافدة

   اإلجتار بالبشرمكافحة     
 بالعمل على تنفيـذ     اإلجتار بالبشر قامت الدولة عن طريق املؤسسة القطرية ملكافحة          -٨٤

، وذلك ضمن اإلجتار بالبشرهبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان و    وتفعيل املبادئ التوجيهية املوصي     
، ٢٠١٥-٢٠١٠تها الوطنيـة للـسنوات       وخط اإلجتار بالبشر االستراتيجية الوطنية ملكافحة    

  : ذلك مجلة من املشاريع والربامج منهاإطارواختذت يف 
فيـذ   من خالل تن   اإلجتار بالبشر تعزيز التعاون يف النطاق اخلليجي يف جمال مكافحة          •

  االستراتيجية األمنية الشاملة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية؛
 اإلجتاربناء قدرات املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية يف جمال مكافحة  •

  عرب الورش التدريبية يف معهد تدريب الشرطة ومركز الدراسات القانونية والقضائية؛
 من خالل الـدار القطريـة       اإلجتار بالبشر ية لضحايا   توفري خدمات اإليواء واحلما    •

  لإليواء والرعاية اإلنسانية التابعة للمؤسسة؛
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االهتمام جبوانب البحث والتحليل وإرساء قاعدة معلومات وبيانات إحصائية بشأن           •
 وتبادل اخلربات واملعلومات هبذا الشأن مـع اجلهـات          اإلجتار بالبشر واقع مكافحة   

  ).مؤسسات رمسية ومنظمات اجملتمع املدين(املعنية يف الدولة 
وفضالً عما سبق فقد اختذت الدولة تدابري تشريعية حيويـة يف هـذا اخلـصوص                 -٨٥

  :باآليت متثلت
 من خالل إصدار القـانون      اإلجتارتعزيز املنظومة القانونية الوطنية اخلاصة مبكافحة        •

 باألشخاص الـوارد    اراإلجتالذي يتضمن جترمي مجيع املمارسات اليت يغطيها تعريف         
، فـضالً   اإلجتار بالبشر بربوتوكول األمم املتحدة اخلاص مبنع وقمع ومعاقبة جرائم         

   محاية الضحايا والشهود؛فلعما انطوى عليه من أحكام تك
   واهلجرة غري الشرعية؛اإلجتار بالبشرإرساء منظومة قانونية وإجرائية لرصد جرائم  •
 من العقاب ولتطبيق مبدأ     اإلجتار بالبشر مرتكيب  واصلت الدولة جهودها ملنع إفالت       •

عدم جترمي الضحايا، فأنشأت منظومة أمنية وجنائية متكاملة تضطلع مبهـام منـع             
 وإدانة مرتكبيها، مبا حيقق غايات الردع العام        اإلجتار بالبشر وضبط وكشف جرائم    

ت  واحلد منـها وعـدم إفـال       اإلجتار بالبشر واخلاص الذي يكفل مواجهة جرائم      
  مرتكبيها من طائلة العقاب واملسؤولية اجلنائية واملدنية؛

 من خالل اإلجتار بالبشركما تبلورت جهود الدولة يف جمال تكثيف اجلهود ملكافحة           •
 ٢٠١٥-٢٠١٠ للسنوات   اإلجتار بالبشر تنفيذ وتفعيل خطة العمل الوطنية ملكافحة       

عويـة والبحثيـة، وبنـاء      لتوواليت اشتملت على جمموعة من التدابري التشريعية، وا       
  ؛)١٩(القدرات

__________ 
 :من أهم تلك التدابري )١٩(

  ؛٢٠١١لسنة ) ١٥(اإلجتار بالبشر رقم إصدار قانون مكافحة  •
  عايري العاملية بشأن دور اإليواء؛تطوير عمل الدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية مبا يتماشى مع امل •
عية شاملة ومنظمة مشلت مجيع شرائح اجملتمع القطـري مـستعينة مبختلـف الوسـائل                تو القيام حبمالت  •

  ة جمتمعية مناهضة لالجتار بالبشر؛واليت تؤسس لثقاف) مرئية، مسموعة، مكتوبة(واألساليب اإلعالمية 
الدول  ب لبشراإلجتار با تنظيم منتدى الدوحة التأسيسي إلعالن املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية ملكافحة             •

  ؛٢٠١٠ مارس ٢٣-٢٢العربية يف الفترة من 
ت إعداد الدراسات الوصفية التحليلية وامليدانية حول العمالة املرتلية، وأثر شبكات اإلنترنت يف زيادة معدال              •

  جرائم اإلجتار بالبشر، وغريها؛
ستديرة على النطـاق الـوطين   عقد العديد من املؤمترات واملنتديات والندوات واحللقات النقاشية واملوائد امل     •

  اإلجتار بالبشر؛بشأن مواجهة جرائم 
 وتقدمي املساعدة واحلماية هلم، وتأيت أمهيـة هـذا          اإلجتار بالبشر  للتعّرف على ضحايا     إرشاديإعداد دليل    •

ن  من القائمني على إنفاذ القـانو      اإلجتار بالبشر الدليل يف حتديد اخلطوات الالزمة للعاملني املتصلني بضحايا         
 .ومقّدمي الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية
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، تبنت دولة قطـر املبـادرة       اإلجتار بالبشر ويف سبيل تعزيز التعاون الدويل ملكافحة        •
العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم يف اجلهود الدولية ملكافحة تلك            

 ٦(رها  والتزمت حكومة دولة قطر بكافة تكاليف املبادرة، والبـالغ قـد          . الظاهرة
 اإلشارة إىل أن هذه املبادرة يتم تنفيذها بالـشراكة          دروجت). ماليني دوالر أمريكي  

 واملكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة       اإلجتار بالبشر بني املؤسسة القطرية ملكافحة     
  ؛)٢٠(مم املتحدة وجامعة الدول العربيةالتابع لأل

، تقـوم املؤسـسة     جتار بالبـشر  اإلويف إطار التدريب على املعايري الدولية ملكافحة         •
 بالتعاون مع كلية القانون جبامعة قطر سنوياً بتنفيـذ          اإلجتار بالبشر القطرية ملكافحة   

تدرييب يـشتمل علـى   /وهو برنامج تعليمي ) Legal Clinic(برنامج العيادة القانونية    
  وأيضا جمموعة مـن    اإلجتار بالبشر  بقانون مكافحة    تعريفيةجمموعة من احملاضرات ال   

 وزيـارات ميدانيـة     اإلجتار بالبشر التدريبات العملية على مهارات مساندة ضحايا       
  للجهات املعنية وجمموعة من ورش العمل التدريبية؛

  . )٢١(اإلجتارواصلت املؤسسة اجلهود والربامج من أجل إعادة وتأهيل ضحايا  •

  احلق يف الصحة     
يف الصحة، مت استصدار جمموعة مـن       واستكماالً جلهود الدولة املتعلقة بتعزيز احلق         -٨٦

  :القوانني والقرارات واختاذ التدابري على النحو التايل
   بإنشاء اجمللس القطري للتخصصات الصحية؛٢٠١٣لسنة ) ٧(القرار األمريي رقم  •

__________ 
 اإلجتار بالبـشر  وهتدف هذه املبادرة إىل بناء القدرات الوطنية للقيادات العاملة يف خمتلف جماالت مكافحة               )٢٠(

ومنهم املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني يف أجهزة ونظم العدالة اجلنائيـة، واملالحقـة         (باملنطقة العربية   
ة، والنيابة العامة، واهلجرة واجلوازات واملنافذ احلدودية، والتعاون الدويل، وإدارة العمل واسـتقدام             القضائي

، واملـسؤولني يف    اإلجتار بالبـشر  اإليواء والرعاية اإلنسانية لضحايا      العمالة، واملسؤولني عن مراكز ودور    
هم وإعادهتم ألوطـاهنم أو إعـادة       ، والتعرف على هوية الضحايا ومعاجلة أوضاع      )مؤسسات اجملتمع املدين  

تأهيلهم وتقدمي احلماية والرعاية واملساعدة الالزمة هلم، وأساليب التحقيق والتعامل اإلنساين مع الـضحايا،              
 .مع مراعاة نوع اجلنس واالحتياجات اخلاصة للجماعات املستهدفة مثل النساء واألطفال

، اإلجتار بالبـشر  ات يف اجلانب التأهيلي لضحايا جرائم       ويف هذا اإلطار قامت املؤسسة بالعديد من اإلجناز        )٢١(
 :وذلك من خالل

  رعاية اإلنسانية التابعة للمؤسسة؛ بالدار القطرية لإليواء والاإلجتارإيواء ضحايا  •
تقدمي الدعم الطيب والنفسي والتربوي والقانوين واملأوى، وتوفري كافة الرعاية الصحية هلم، وذلك من أجل                •

   واخنراطهم يف اجملتمع؛ته تعافيهمإعاد
 وخباصة األخصائيني االجتماعّيني والنفسّيني وذلك من       اإلجتار الكوادر الالزمة للمتعاملني مع ضحايا       إعداد •

  ن التعامل مع الضحايا من األطفال؛خالل دورات ف
الل تتخذ املؤسسة التدابري الالزمة حلماية حقوق ومصاحل األشخاص املتاجر هبم وكانوا ضـحايا االسـتغ               •

 عن قيام املؤسسة بتوفري حمامّيني لرفـع  ، فضالًاءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناةاجلنسي يف مجيع مراحل اإلجر 
 .دعاوى تعويض هلم
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   بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية األولية؛٢٠١٢لسنة ) ١٥(القرار األمريي رقم  •
 بشأن اليوم الرياضي للدولة، حيث مت حتديد        ٢٠١١لسنة  ) ٨٠(القرار األمريي رقم     •

فرباير من كل عام ليكـون يومـاً        / شباط يوم الثالثاء من األسبوع الثاين من شهر      
رياضياً للدولة ويعترب إجازة مدفوعة األجر تنظم خاللـه الـوزارات واألجهـزة             

 وحركيـة يـشارك فيهـا       رياضيةاحلكومية واهليئات واملؤسسات العامة فعاليات      
عاملون واملنتسبون إليها، مبا يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيـق الـوعي            ال

  بأمهية الرياضة ودورها يف حياة األفراد واجملتمعات؛
   بشأن نظام التأمني الصحي االجتماعي والئحته التنفيذية؛٢٠١٣لسنة ) ٧(القانون رقم  •
 عقدت باألماكن العامة واليت، )٢٢(يام العاملية لعدد من األمراض محالت توعوية يف األ    •

  كاجملمعات التجارية واملدارس واجلامعات واملراكز الصحية؛
مت عقد ورش وحماضرات وندوات تدريبية وتثقيفية تستهدف فئات اجملتمع املختلفة،            •

  .كاألطفال واألطباء واملعلمني

  التدريب وبناء القدرات ونشر الوعي  -دال  
دريب وبناء القدرات ونشر الوعي واليت مت ذكرها        فباإلضافة للمعلومات املتعلقة بالت     -٨٧

سابقاً يف اجلزء الثالث من التقرير، وعند تناول عدد من التوصيات يف اجلزء الرابع من التقرير،     
  :نود إضافة ما يلي

ميثل تدريب موظفي القطاع العام وتطوير القدرات البشرية يف جمال محاية الطفـل              •
ملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة وذلك لزيـادة        واملرأة املرتكز الرئيسي لعمل ا    

قدرة هؤالء املوظفني على تقدمي خدمات متميزة وفاعلة، وتعد هذه الربامج مستمرة            
  يتم تنظيمها بشكل دوري؛

وقع اجمللس األعلى لشؤون األسرة مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             •
ر الوعي باالتفاقيات الدوليـة كاتفاقيـة        هبدف نش  ٢٠١٠فرباير  / شباط ٤بتاريخ  

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            
  مية؛عن طريق الفعاليات واحلمالت اإلعال

مت توقيع مذكرة التعاون اخلاصة بتنفيذ اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان بني              •
نة الوطنية حلقوق اإلنسان، انطالقاً من أمهية دورمها يف         اجمللس األعلى للتعليم واللج   

نشر ثقافة حقوق اإلنسان، ورغبة منهما يف تفعيل اخلطة العربية للتربية على حقوق             
 جملس جامعة الدول العربية يف ضوء ما حتققه التربيـة علـى             دهااإلنسان اليت اعتم  

__________ 
كحملة اليوم العاملي التوعوي مبرض السرطان، واألسبوع اخلليجي املوحد لتعزيز صحة الفـم واألسـنان،                )٢٢(

 .ملي، واليوم العاملي لإلبصارواليوم العاملي للجلوكوما، ويوم القلب العا
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 وحرصاً من دولة قطر حقوق اإلنسان من ترسيخ ونشر وتعزيز ومحاية هذه احلقوق، 
  على الوفاء بالتزاماهتا األساسية على كافة األصعدة الدولية واإلقليمية واحمللية؛

نظم املعهد الدبلوماسي التابع لوزارة اخلارجية عدداً من الربامج التعريفية ملـوظفي             •
وموظفات وزارة اخلارجية يف اجملال الدبلوماسي والشؤون الدولية، وذلك ضـمن           

  .نوية للوزارةاخلطة الس

  التحديات والرؤى املستقبلية  -رابعاً  
بالرغم من التطورات العديدة اليت شهدهتا الدولة يف جمال محاية وتعزيـز حقـوق                -٨٨

اإلنسان على املستوى التشريعي واملؤسسي والتوعوي، حيث تشهد الدولة مرحلة متميزة من            
ة، بل ومتسارعة، لينـتج عـن ذلـك       تارخيها تتمثل يف مضيها قدماً حنو تنمية كاملة وشامل        

وقد حظيت دولة قطر    .  منو وانتعاش اقتصادي مل تشهدها من قبل       تتسجيل دولة قطر ملعدال   
 الصادر من املنتـدى االقتـصادي    ٢٠١٣بتصنيف مرموق يف تقرير رأس املال البشري لعام         

 ١٨    رتبـة ال  العاملي، حيث جاءت يف املرتبة األوىل لدول مشال أفريقيا والشرق األوسط وامل           
 دولة، حيث اعتمد التصنيف     ١٢٢ قد غطى    ٢٠١٣ اموجتدر اإلشارة إىل أن تقرير ع     . عاملياً

  .على أربعة حماور رئيسية مشلت الصحة والتعليم والتوظيف والبيئة املساعدة أو الداعمة
ومل تقتصر مظاهر االهتمام حبقوق اإلنسان على اجملال التشريعي فحسب وإمنا تعدت      -٨٩
 لتشمل البناء املؤسسي واإلستراتيجي والسياسات والربامج اليت سعت لترمجة احلمايـة            ذلك

فقد مت إنشاء وتأسيس العديد من املؤسـسات        . التشريعية حلقوق اإلنسان إىل واقع ملموس     
  . حقوق اإلنسان مبفهومها الشامل غري القابل للتجزئةايةاملعنية بتعزيز ومح

واليت ) ٢٠٣٠رؤية قطر الوطنية    ( الرؤية الشاملة للتنمية     وقد مت التأكيد على ذلك يف       -٩٠
انطوت على حماور هامة متس القضايا الرئيسية حلقوق اإلنسان يف جماالت التعليم والـصحة              
والبيئة وحقوق العمالة الوافدة ومتكني املرأة وحقوق الطفل، وكذلك اسـتراتيجية التنميـة             

 إىل واقـع    ٢٠٣٠هداف الرؤية الوطنية    أيل  ىل حتو إواليت هتدف   ) ٢٠١٦-٢٠١١(الوطنية  
نـسانية  صادية واالجتماعية والثقافيـة واإل    ملموس، حيث ترسم التطور العملي للتنمية االقت      

  .والبيئية لدولة قطر يف السنوات املقبلة
ومع ما شهدته الدولة من تطورات ملموسة على املستوى التـشريعي واملؤسـسي               -٩١

سياسية واإلمكانيات املادية إال أن هناك مثة حتديات مؤقتة منـها           والتوعوي وتوافر اإلرادة ال   
نوات األخرية واليت بلغت أكثـر      الزيادة الكبرية وغري املسبوقة يف عدد سكان الدولة يف الس         

 وحداثة التطور التشريعي واملؤسسي وحداثة التعامل مع اآلليات الدوليـة           ئة يف املا  ١٠٠ من
  .املعنية حبقوق اإلنسان

        


