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  املقدمة -أوال   

وفقتاا  الشتام ، التدوري لستعراضا آللية الثالث الوطين تقريرها بتقدميدولة قطر  تتشرف -1
وطبقتتاا للمبتتاد  التوجيهيتتة املتعلقتتة تعتتداد التقتتارير آلليتتة  اإلنستتان، حقتتوق جمللتتس العامتتة للمبتاد 

 .الستعراض الدوري الشام 

 الستتعراض نتتاج  لتنفيتذ ومتابعتة ابلتزاماهتا الدولة وفاء إطار يف التقرير هذا تقدمي وأييت -2
 حقتتتوق ومحايتتتة تعزيتتتز صتتتعيدإضتتتافة إلبتتتراو التطتتتورات علتتت   الثانيتتتة، تتتت جول يف الشتتتام  التتتدوري
 .الثاين لتقريرها الدولة تقدمي منذ النسان

قطتر  لدولتة اجلتاجر احلصتار يف متثلتت استتثناجية ظتروف ظت  يف أييت التقرير هذاتقدمي  إن -3
 ابلت والي كتان اتا  انفرادية، قسرية تدابريك  توصيف  عل  التفاق مت والذي ،2017يونيو  5منذ 
 .اإلنسانعل  حقوق  األثر
فرصتتة للتقيتتيم التتذايت  ابعتبارهتتا الشتتام  التتدوري الستتتعراض آليتتةإىل  تنظتتر قطتتر دولتتة إن -4

 تعزيتتزوالوقتوف علت  أهتم التحتدايت والتوجهتتات املستتقبلية  تو حتقيتن املزيتتد متن التقتدم يف  تا  
 .النسان حقوق ومحاية

 عملية إعداد التقرير الدوري الثالثو  االستعراض متابعةمنهجية  -اثنيا   
 االستعراض متابعة منهجية -ألف 

 الشتتتام  التتتدوري الستتتتعراض آبليتتتة اخلاصتتتة التقتتتارير إلعتتتداد الداجمتتتة اللجنتتتة استتتتتنفت -5
ُشتتتلت هتتذه اللجنتتة بقتترار متتن  وقتتد .التوصتتيات أعمااتتا ومتابعتتة العامتت  الفريتتن أمتتام ومناقشتتتها

برائستة وويتر الدولتة  24/11/2010( املنعقد بتاريخ 33اجتماع  العادي رقم ) لس الووراء يف 
 والعمت  اإلداريتة التنميتةللشؤون اخلارجية وعضوية ك  من ووارة اخلارجية، وووارة الداخليتة، وووارة 

 الثقافتتتتتة وووارة العامتتتتتة، الصتتتتتحة وووارة الشتتتتتورى، و لتتتتتس العتتتتتد ، وووارة الجتماعيتتتتتة، والشتتتتتؤون
 إىل واحالتهتتتاوووارة التعلتتتيم والتعلتتتيم العتتتايل، وقتتتد قامتتتت اللجنتتتة بتصتتتنيف التوصتتتيات والرايضتتتة، 
 يف ابلستتتمرارية يتستتم متتنه  اتبتتا إىل  جاهتتدة قطتتر دولتتة ستتعت وقتتد .لتنفيتتذها املعنيتتة اجلهتتات
واستتمراراا  والثتاين، األو  تقريريهتا مناقشتة علت  املرتتبتة اللتزامتات تنفيتذ علت  حرصاا  وذلك العم 

  .حوار البناء مع الفرين العام  املعين آبلية الستعراض الدوري الشام لل

 التقرير إعداد عملية -ابء 
دولتة قطتتر الثالتتث آلليتتة الستتتعراض التتدوري  تقريتتراللجنتتة خطتتة عملهتتا إلعتتداد  حتددت -6

ة التوجيهيتتة العامتتت املبتتاد إىل  إضتتتافة ،وأستتتس الستتتعراض وأهدافتت  ومبادجتت  الشتتام  وفقتتاا ملعتتايري
  .عليهتا طترأت التي والتحتديثاتإلعداد املعلومات املطلوبتة يف إطتار الستتعراض التدوري الشتام  

التوجيهيتتتة بشتتتتن تقتتتدمي تقتتتارير الستتتتعراض  املبتتتاد  متتتع التقريتتتر هيتلتتتة تناستتتب مراعتتتاة مت كمتتتا
 يتترتقر  تقتتدمي منتتذ ابلتطتتورات املتعلقتتة املعلومتتات دمتت ومت  .الثالثتتة اجلولتتةالتتدوري الشتتام  ختتل  

  .للتترار تفادايا تنفيذ التوصيات ل املتبعة لإلجراءات التعرض عند الثاين الدولة
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 التشتريعية والستلطة التنفيذيتة السلطة من الصلة ذوي املصلحة أصحاب اللجنة خاطبت -7
القضتتاجية واملؤسستتات احلتوميتتة ووتتري احلتوميتتة واملؤسستتات اإلعلميتتة العاملتتة يف  تتا   والستتلطة

لتزويتتتد اللجنتتتة ابلبيتتتامت واملعلومتتتات املتعلقتتتة لقتتتوق اإلنستتتان يف الدولتتتة كتتت   ،حقتتتوق اإلنستتتان
 .وذلك هبدف إشراك كافة شراجح اجملتمع يف عملية إعداد التقرير ،حسب اختصاص 

 اللجنتتتتة وتقتتتتاريراللجنتتتتة بدراستتتتة البيتتتتامت واملعلومتتتتات املتعلقتتتتة لقتتتتوق اإلنستتتتان  قامتتتتت -8
 دولتة تقتارير مراجعتةإىل  ابإلضافة املدين اجملتمع ومؤسسات رقط دولة يف اإلنسان حلقوق الوطنية
 فيهتتا، طرفتتاا  الدولتتة أصتتبحت التتي ابلتفاقيتتات اخلاصتتة املتحتتدة األمتتم جلتتانإىل  قُتتدمت التتي قطتتر

 .اللجان هذه من الصادرة التوصيات ومراجعة

لتتتث ختتتل  قيتتتام الدولتتتة  ناقشتتتة تقريرهتتتا التتتدوري الثا بعتتتدوقتتتد جتتتاء إعتتتداد هتتتذا التقريتتتر  -9
ريرهتتتتتا ا، ومناقشتتتتتة تق2018والتتتتتي عقتتتتتدت يف متتتتتايو  التعتتتتتذيب مناهضتتتتتة( للجنتتتتتة 63التتتتتدورة )
التمييتتز العنصتتري يف  علتت  القضتتاء( للجنتتة 97ختتل  التتدورة ) 21إىل  17 متتن اجملمعتتة ةالدوريتت
 .2018 نوفمرب

لجميتتتع بغتتترض إ حتتتة الفرصتتتة ل اخلارجيتتتة لتتتووارة اإللتتتترتوينالتقريتتتر علتتت  املوقتتتع  إدراج مت -10
املسودة النهاجيتة  عرضتتعلن لقوق اإلنسان يف الدولة، كما مت  تإلبداء أية ملحظات أو مرجيا

 بعتتدها ومت  رجياهتتتا، للستتتانا  اإلنستتان حلقتتوق الوطنيتتة اللجنتتة علتت  الثالتتثمتتن التقريتتر التتوطين 
 .إلقراره املوقر الووراء  لس عل  النهاج  التقرير عرض

 واملطبقررة كامررل  برردع  حتظرر  الرري التوصرريا  لتنفيرر  ملتخرر ةا االجررراءا  -اثلثا   
 الررردوري لالسرررتعراض الثانيرررة اجلولرررة خرررال  التنفيررر  قيرررد أهنرررا أو ابلفعرررل
 الشامل

، مت تقتتتدمي 2014استتتتعراض تقريتتتر دولتتتة قطتتتر التتتدوري الثتتتاين يف متتتايو متتتن عتتتام  ختتتل  -11
ة عل  اعتماد التدابري املعنية وقد دأبت الدول .( توصية145( توصية، قبلت الدولة منها )183)

التوصتيات املقبولتة بعتد  تنفيذ سبي  يفبتنفيذ التوصيات، وسيتناو  هذا اجلزء اإلجراءات املتخذة 
وستن التشتريعات، وتعزيتز  الدوليتة، للمعاهتدات النضتمام: مشلتت موضتوعية حمتاور عل  تصنيفها

زيتتز ومحايتة حقتتوق اإلنستتان، والتتتدريب التعتاون التتدويل، والتتتدابري والسترتاتيجيات والسياستتات لتع
 .وبناء القدرات ونشر الوع 

 (1)االنضما  للمعاهدا  الدولية -ألف 
الثاين آللية الستعراض الدوري الشام ، انضمت الدولتة  الدوريتقدمي تقرير الدولة  منذ -12
 :ه  اتفاقيات لعدة

 لشتتتتتتخا  املنشتتتتتورة لفاجتتتتتدة ا املصتتتتتنفاتإىل  النفتتتتتتاذ لتيستتتتتري متتتتتراك  معاهتتتتتدة
 17يف قتتراءة املطبوعتتات بتتتاريخ  أختترى إعاقتتات ذوي أواملتفتتوفا او معتتاق  البصتتر 

 .2018 سبتمرب
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 إنشتتاء الكادةيتتة الدوليتتة ملتافحتتة الفستتاد بصتتفتها منظمتتة دوليتتة بتتتاريخ  اتفاقيتتة
 .2018سبتمرب 17

 لستنة( 40) رقم املرسوم  وجب والسياسية املدنية ابحلقوق اخلا  الدويل العهد 
2018. 

 املرستوم  وجتب والثقافيتة والجتماعيتة القتصتادية ابحلقوق اخلا  الدويل العهد 
 .2018 لسنة( 41) رقم

 ( 20) رقتم املرستوم  وجتب 1999اإلرهتاب لعتام  ومتوي الدولية لقمع  التفاقية
 .2018 لسنة

 ملرستوم وجتب ا 1997الدولية لقمع ااجمات اإلرهابية ابلقناب  لعتام  التفاقية 
 .2018 لسنة( 21) مرق

  اخلا   نع وقو  أحداث العنف وري املشرو  يف املطارات الي تقتدم  الربوتوكو
 .2017 لسنة( 63) رقم املرسوم  وجبخدمات النق  اجلوي الدويل 

 (2)س  التشريعررررا  -ابء 
الدولتتتة مراجعتتتة وتطتتتوير تشتتتريعاهتا بتعزيتتتتز محايتتتة حقتتتوق النستتتان متتتن ختتتتل   واصتتتلت -13
 استصتدار مت، 2014 عتام يفي  أو استصدار تشريعات جديدة، ومنذ تقدمي تقريرها الثتاين التعد
 :منها التشريعات من العديد

 ( لستتتنة 17القتتتانون رقتتتم )بشتتتتن إنشتتتاء صتتتندوق دعتتتم و متتتا العمالتتتة  2018
 .الوافدة

 لسنة( 21) رقم( من القانون 7بتعدي  املادة ) 2018( لسنة 13رقم ) القانون 
 .متضمناا إلغاء متذونية اخلروج وإقامتهم، الوافدين وخروج دخو  يمبتنظ 2015

 السياس  اللجوء بتنظيم 2018 لسنة( 11) رقم القانون. 
 بشتن القامة الداجمة 2018 لسنة( 10) رقم القانون. 
 لستتنة( 17) رقتتم القتتانون أحتتتام بعتت  بتعتتدي  2018 لستتنة( 2) رقتتم القتتانون 

 .اجملتمع محاية بشتن 2002
 العماليتة املناوعتات ف  جلان بتشتي  2018 لسنة( 6) رقم الووراء  لس قرار 

 وحتديتتتتتد قراراهتتتتتتا تنفيتتتتتذ وآليتتتتتة أمامهتتتتتا اتباعهتتتتتا الواجتتتتتب واإلجتتتتتراءات والقواعتتتتتد
 .متافآهتا

 املناو  يف املستخدما بشتن 2017 لسنة( 15) رقم القانون. 
 الصتتتادر  بتعتتتدي  بعتت  أحتتتتام قتتتانون العمتتت  2017( لستتتنة 13رقتتتم ) القتتانون

تصتتتدار  1990( لستتتنة 13والقتتتانون رقتتتم ) 2004( لستتتنة 14ابلقتتتانون رقتتتم )
 .قانون املرافعات املدنية والتجارية
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 الصتتتادر العقتتتوابت قتتتانون أحتتتتام بعتتت  بتعتتتدي  2017 لستتتنة( 4) رقتتتم قتتتانون 
 .2004 لسنة( 11) رقم ابلقانون

 ( 3) قتمر  القتانون أحتتام بعت  بتعتدي  2017 لستنة( 11) رقتم بقانون مرسوم
 .الرهاب متافحة بشتن 2004 لسنة

 ( ستيدات يف 4والذي  وجب  مت تعيتا ) 2017( لسنة 22المريي رقم ) القرار
 . لس الشورى

 ملتافحتتتة الوطنيتتتة اللجنتتتة تنشتتتاء 2017 لستتتنة( 40) رقتتتم التتتووراء  لتتتس قتتترار 
 .املخدرات

 ملتافحة نيةالوط اللجنة إنشاء بشتن 2017 لسنة( 15) رقم الووراء  لس قرار 
 .ابلبشر الجتار

 النفسية الصحة بشتن 2016 لسنة( 16) رقم قانون. 
 املدنية البشرية املوارد قانون تصدار 2016 لسنة( 15) رقم قانون. 
 لستتنة( 24) رقتتم القتتانون أحتتتام بعتت  بتعتتدي  2016 لستتنة( 14) رقتتم قتتانون 

 .واملعاشات التقاعد بشتن 2002
 تنشاء اللجنة الوطنية ألمن املعلومات 2016 لسنة( 19امريي رقم ) قرار. 
 األولية الصحية الرعاية مؤسسة بتنظيم 2016 لسنة( 12) رقم أمريي قرار. 
  وإقامتهم الوافدين وخروج دخو  بتنظيم 2015 لسنة( 21) رقمالقانون. 
 البشرية األعضاء ووراعة نق  تنظيم بشتن 2015 لسنة( 15) رقم قانون. 
 لستنة( 21) رقتم القتانون أحتام بع  بتعدي  2015 ةلسن( 13) رقم القانون 

 .األجانب من الزواج تنظيم بشتن 1989

 (3)تعزيز التعاون الدويل -جي  
علتتت  حتتتر  دولتتتة قطتتتر يف املشتتتاركة اجلديتتتة يف  تتتا   2030تؤكتتتد رؤيتتتة قطتتتر الوطنيتتتة  -14

يا، إضتتتتافة إىل التعتتتتاون التتتتدويل، واستتتتتعدادها للمستتتتااة بشتتتتت  بندتتتتاء يف الستتتتلم واألمتتتتن التتتتدول
  تتا  يف املستتتهدفة الغتتاايت أهتتم الرؤيتتة حتتددتحيتتث  .حرصتتها علتت  الوفتتاء ابلتزاماهتتتا الدوليتتة

 خاصتة وثقافيتاا، وسياستياا  اقتصتادايا  قطتر لدولتة والعتامل  اإلقليم  الدور تعزيز وه  الدويل التعاون
 البلتتدان متع الثقتايف التبتتاد  زوتعزيت والدوليتة، اإلقليميتتة واملنظمتات املتحتدة األمتتم منظومتة إطتار يف

 بتا احلتوار ودعتم ورعايتة عتام، بشتت  األخترى التدو  بقية ومع خا ، بشت  العربية والشعوب
 واألمتتن الستتلم صتتنع يف واملستتااة املختلفتتة، والثقافتتات األداين بتتا التعتتاي  وتعزيتتز احلضتتارات
وإدراكتتتاا منهتتتا ألايتتتة  .نستتتانيةواإل التنمويتتتة واملستتتاعدات السياستتتية املبتتتادرات طريتتتن عتتتن التتتدوليا

التعاون الدويل يف حتقين التنمية الوطنية والدولية، قامت دولة قطر تدراج خطة اسرتاتيجية لقطا  
 تتو حتقيتتن رؤيتتة قطتتر  2022-2018التعتتاون التتدويل ضتتمن استترتاتيجية التنميتتة الوطنيتتة الثانيتتة 

ووارة اخلارجية الفرين الوطين لقطتا   وترتأ  .2018، والي مت إطلقها يف مار  2030الوطنية 
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جهتتتاو التعتتتاون التتتدويل إلعتتتداد وتنفيتتتذ ومتابعتتتة استتترتاتيجية قطتتتا  التعتتتاون التتتدويل ابلتعتتتاون متتتع 
 .التخطيط واإلحصاء

تويل دولة قطر اهتماماا ابلغاا بتعزيتز التعتاون الثنتاج  ومتعتدد األطتراف والعمت  متع التدو   -15
قليمية وااياات العاملية، حيتث يتجلت  ذلتك يف انضتمامها ألكثتر الصديقة واملنظمات الدولية واإل

منظمة وهياتة عربيتة وإقليميتة ودوليتة تعمت  يف اتلتف امليتادين الجتماعيتة والقتصتادية  328من 
والبيايتتتة والسياستتتية والثقافيتتتة والعلميتتتة، كمتتتا حتتتتر  علتتت  تقتتتدمي التتتدعم لتافتتتة املنظمتتتات الدوليتتتة 

افتتتة الوستتتاج  املتاحتتتة، وتتتتوفري مستتتتلزمات عملهتتتا لتمتينهتتتا متتتن القيتتتام وأجهتتتزة األمتتتم املتحتتتدة بت
حيتتث حرصتتت علتت  تقتتدمي تربعتتات طوعيتتة  . هامهتتا وحتقيتتن األهتتداف التتي أنشتتات متتن أجلهتتا

هياتة أو كيتان  بتع لألمتم  100للعديد من صنادين وبرام  األمم املتحدة حيث بل  عددها  تو 
ح متاتتتتب إقليميتتتة لعتتتدد متتتن املنظمتتتات الدوليتتتة  جتتتا  كمتتتا تعتتتتزم دولتتتة قطتتتر علتتت  فتتتت  .املتحتتتدة

 .حقوق اإلنسان ابلدولة

تعتتترب إحتتدى أولتتوايت دولتتة قطتتر يف  تتا  التعتتاون اإلدتتاج  مستتاعدة التتدو  علتت  حتقيتتن  -16
 عن طرين تنفيذ عدة مشاريع ضمن إطار التعاون الدويل منها: 2030أهداف التنمية املستدامة 

  مسيتتةاملستتاعدات اإلداجيتتة الرODA  حيتتث تقتتدم دولتتة قطتتر املستتاعدات اإلداجيتتة ،
الرمسيتتة طواعيتتة، متتن منطلتتن دعمهتتا ألجنتتدة متويتت  التنميتتة وأجنتتدة التعتتاون فيمتتا 
با بلدان اجلنوب والتعاون الثلث ، حيث قدمت دولة قطر املساعدات الدولية 

قطاعتتتاا ملختلتتتف القطاعتتتات اإلنستتتانية ووصتتت  التتتدعم  13للتتتدو  الصتتتديقة بتتتا 
، بينمتتتتتا وصتتتتتلت %70احلتتتتتتوم  للمستتتتتاعدات اخلارجيتتتتتة ألكثتتتتتر متتتتتن نستتتتتبة  

من قيمة الدعم اخلارج ، وعلي  فقد  %30املساعدات وري احلتومية إىل نسبة 
مهتتزت املستتاعدات القطريتتة اخلارجيتتة حتوميتتة ووتتري حتوميتتة نستتبة املستتاعدات 

مليتار دولر  2  اإلداجية الرمسية املقررة عل  دو  الشما  متقدمة النمو  ا يعتاد
 .سنوايا يف املتوسط عند احتساب قيمة املساعدات لبع  السنوات

 دولتتتتة قطتتتتر ابقتصتتتتاد مفتتتتتو  بنستتتتبة تتمتتتتتع  ،املستتتتاعدات القتصتتتتادية والتجاريتتتتة
وتتبتتتتتاد  التجتتتتتارة بشتتتتتت  حتتتتتر متتتتتع  يتتتتتع التتتتتدو ، ووقعتتتتتت اتفاقيتتتتتات  .80%

وهتت  عضتتو يف  .املاقتصتتادية وجتاريتتة متتع العديتتد متتن البلتتدان يف  يتتع أ تتاء العتت
، وعضتتتو يف التفاقيتتتة العامتتتة للتجتتتارة 1996منظمتتتة التجتتتارة العامليتتتة منتتتذ عتتتام 

 .1994واخلدمات منذ عام 
  وانطلقتتاا متتن دورهتتا التنمتتوي العتتامل  فقتتد ستتاات مؤسستتة صتتلتك منتتذ إنشتتاجها

 تتوفري إىل وهتتدف ،بتقتدمي فتر  العمت  حلتوايل مليتون شتاب وشتابة 2008عام 
وقعتتتت املؤسستتتة علتتت  و ، العتتتري التتوطنداختتت   2020 عتتتام حتتتى وظيفتتتة مليتتوين

سبي  املثا  ل احلصر مذكرة  عل العديد من التفاقيات ومذكرات التفاهم منها 
تفاهم مع ووارة اخلارجية القطرية، ومركز األمم املتحدة ملتافحة اإلرهاب يف عام 

دايا اقتصتتتتتتا لتمتتتتتتتا الشتتتتتتباب الصتتتتتتومايل 2018اتفاقيتتتتتتات عتتتتتتام  3و ،2017
( ومفوضتتتتتية األمتتتتتم ARCابلتعتتتتاون بتتتتتا املؤسستتتتتة واللجنتتتتتة األمريكيتتتتة للجاتتتتتا )

 .(UNHCRاملتحدة السامية لشؤون اللجاا )
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  اإلسهام يف حصو  العديد من األطفا  عل  فر  اللتحاق ابلتعليم عن طرين
مبادرة التعليم فوق اجلميع، وهت  مبتادرة عامليتة تشتتم  علت  أربعتة بترام  دوليتة، 

ومحايتتتتة احلتتتتن يف التعلتتتتيم يف ظتتتتروف النزاعتتتتات ” والفتتتتاخورة "علتتتتم طفتتتتلا " هتتتت 
كمتتتا دعمتتتت دو  قطتتتر   ."وأايدي اخلتتتري  تتتو آستتتيا"” املستتتلحة وانعتتتدام األمتتتن

إعلن شارلوفوا بشتن توفري التعليم اجليد للفتيات وتعهتدت بتتوفري التعلتيم ملليتون 
 .2021فتاة للو  عام 

   وأعلنشريتاا عاملياا  ن فيهم )اليونيسيف(،  82" مع طفلا "علم  برمم ويعم 
مليا طفت  متن األطفتا  احملتروما متن  10عن توفري التعليم لت  2018يف عام 

مليتتتار  1.8دولتتة  بلتتت   50مشتتترو  يف أكثتتر متتتن  65التعلتتيم وتنفيتتتذ أكثتتر متتتن 
دولر ساات دولة قطر بثلث ، وتعهد الربمم  ابلعم  عل  توسيع برا   ختل  

منحتتة للطتتلب،  5.065كمتتا قتتدم بتترمم  "الفتتاخورة" عتتدد  .األعتتوام القادمتتة 5
مليتتون 40مرفقتتاا دراستتياا، وستتاهم صتتندوق قطتتر للتنميتتة  نحتتة قتتدرها  94ورمتتم 

ويعمت  بترمم  "محايتة احلتن يف التعلتيم  .راي  كمسااة حلماية اجملتمع الفلسطيين
 متنهم العامليا الشركاء نم عدد معيف ظروف النزاعات املسلحة وانعدام األمن" 

 ملتتتتتتب التتتتتابع اإلنستتتتانية البيتتتتامت ومركتتتتز النستتتتان، حلقتتتتوق الستتتتامية املفوضتتتتية
 الشتباب وستاعد البتتداج  التعلتيم"رو "  برمم  ووفر .اإلنسانية الشؤون تنسين

 .753 املباشتتترون املستتتتفيدون عتتتدد وبلتتت  العمتتت  لفتتتر  املهتتتارات اكتستتتاب يف
 .شخص 3.120.967 املباشرين وري ناملستفيدي وعدد شخص 753

 ( 18تغتتري املنتتاأل واألمتتن الغتتذاج ، استضتتافت دولتتة قطتتر التتدورة ) - محايتتة البياتتة
ملتتتؤمتر األمتتتم املتحتتتدة لألطتتتراف املعنيتتتة ابلتفاقيتتتة الطاريتتتة بشتتتتن التغتتتري املنتتتاخ  

وجنحت الدو  املشاركة يف اطلق فرتة التزام جديدة  وجب بروتوكتو    .2012
حيتث مت التفتاق علتت  جتدو  ومتين حمتدد لعتمتتاد اتفتاق املنتاأل العتتامل  كيوتتو، 

، ومت التفتتاق أيضتتاا علتت   موعتتة متتن التتتدابري أطلتتن عليهتتا 2015للتتو  عتتام 
بوابتتتة الدوحتتتة للمنتتتاأل، وذلتتتك إلاثرة الستتتتجابة اللومتتتة لتغيتتتري املنتتتاأل، ويشتتتم  

والتتنولوجيتا  ذلك إنشاء مؤسسات جديدة وسب  ووساج  متفن عليها للتمويت 
املرتبطتتتتة ابملنتتتتاأل، وايصتتتتااا للتتتتدو  الناميتتتتة، كمتتتتا أعلنتتتتت مؤسستتتتة قطتتتتر ومعهتتتتد 
بوتستتتتدام أللتتتتاث أثتتتتر املنتتتتاأل قيامهمتتتتا بشتتتتراكة إلنشتتتتاء مركتتتتز ألتتتتاث املنتتتتاأل يف 

كمتتا قتتادت دولتتة قطتتر مبتتادرة األراضتت    .الدوحتتة بغيتتة التخفيتتف متتن آاثر املنتتاأل
العامل  لألراض  اجلافة خل  التدورة  القاحلة، ومهدت الطرين إلنشاء التحالف

 .للجمعية العامة 66
تلتتتزم دولتتة قطتتر  ستتاعدة الشتتعوب املتضتتررة متتن  يتتع أنتتوا  األومتتات متتن ختتل  تقتتدمي  -17

 املساعدات اإلنسانية مع اللتزام  باد  النزاهة واحلياد عل  سبي  املثا :
  م املتحتدة لتنستين لدولتة قطتر شتراكة متع متتتب األمت - إعادة بنتاء ستب  العتي

لتدعم  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHAالطوار  
مهمتة هتذه الوكالتة األ يتة املتخصصتتة يف أداء الوليتة املناطتة هبتا لتنستين الشتتؤون 
اإلنستتتتانية يف منتتتتاطن األومتتتتات اإلنستتتتانية، ودعتتتتم صتتتتندوق الطتتتتوار  التتتتتابع اتتتتا 
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CERF. مليتتون دولر أمريتتت   5ذا الصتتندوق  بلتت  حيتتث دعمتتت دولتتة قطتتر هتت
ُتسدد عل  فرتة مخس سنوات بواقع مليون دولر ستنوايا، ليصت   2017يف عام 

قدمتتة للصتتتندوق املركتتزي ملواجهتتتة الطتتوار  مبلتتت  
ُ
إ تتايل مستتتااات دولتتة قطتتتر امل

، وأثبتتتت املتتتتتب منتتتُذ 2006دولر أمريتتتت  منتتتذ عتتتام  13,150,000وقتتتدره 
دوره كتتتداة فعلالتتتة يف تتتوفري التمويتتت  الفتتوري يف حتتتالت  2006إنشتتاج  يف عتتتام 

كمتا مت توقيتع اتفاقيتة دعتم للمتوارد األساستية للوكالتة   .الطوار  واألومتات املطوللتة
OCHA  علتتتت  2020-2017 ستتتتنوات 4 فتتتترتة علتتتت  دولر مليتتتتون 40  بلتتتت 
 قطتر دولتة وأنشتتت .2017متايو شتهر يف عشتر الستابع الدوحتة منتتدى هام 
ة الداجمتتتتة ألعمتتتتا  اإلنقتتتتاذ واإلواثتتتتة واملستتتتاعدات اإلنستتتتانية يف املنتتتتاطن "اللجنتتتت

دشتتتتنت القتتتتوانا اخلاصتتتتة ابملنظمتتتتات و املنتوبتتتتة ابلتتتتدو  الشتتتتقيقة والصتتتتديقة"، 
 .اإلنسانية ووري احلتومية واملؤسسات املا ة

  متثت  أحتد جوانتب استرتاتيجية التعتاون  - إعادة اإلعمار يف مرحلة متا بعتد النتزا
لتتتي تنهجهتتتا قطتتتر يف رعايتتتة حمتتتاداثت الستتتلم الراميتتتة لوقتتتف النزاعتتتات التتتدويل ا

املستتلحة والقتتتا ، ونتتز  فتيتت  التتتوتر، كمتتا هتت  احلتتا  يف الستتودان والتتيمن ولبنتتان 
ابلتوقيتتتتع علتتتت   2014وفلستتتتطا، حيتتتتث قامتتتتت دولتتتتة قطتتتتر يف شتتتتهر ستتتتبتمرب 

 املتعتدد مليتون دولر متع الصتندوق الجتمتاين 88.5اتفاقية بتقتدمي منحتة قيمتهتا 
الشتتتركاء التتتتابع لألمتتتم املتحتتتدة، والتتتذي يُتتتديره بتتترمم  األمتتتم املتحتتتدة اإلدتتتاج ، 

 .لتموي  اإلنعاش وإعادة اإلعمار
 ستتتتتاات دولتتتتتة قطتتتتتر بشتتتتتت  كبتتتتتري يف  - مبتتتتتادرات التعتتتتتاون متتتتتع دو  اجلنتتتتتوب

املساعدة عل  إطلق صتندوق اجلنتوب متن أجت  التنميتة واملستاعدات اإلنستانية 
حيتتث مت انشتتاء  .املتتؤثرة، إضتتافة إىل الصتتا 77عتتة التتدو  التتت والتتذي يضتتم  مو 

والتي  2005الصندوق رمسياا خل  قمة اجلنوب الثانية املنعقدة يف الدوحتة عتام 
دولتتة مميتتة وقتتدمت دولتتة قطتتر مستتااات ستتخية فيتت ، كمتتا  132شتتاركت فيهتتا 

 دولر أمريت  لستضافة وتنظتيم 500.000قدمت دولة قطر دعم مايل بقيمة 
 .2019قمة اجلنوب الثالثة خل  العام 

عملت دولة قطر عل  تشجيع احلوار بشت  منتظم متن ختل  اعتمتاد دبلوماستية القتوة  -18
وركتزت العلقتتات الدوليتة لدولتتة قطتر علتت  توطيتد الستتلم  .الناعمتة يف الشتتؤون اإلقليميتة والدوليتتة

ستتاج  الستتلمية، حيتتث ستتاهم مبتتدأ والستتتقرار وفتتن مبتتاد  تشتتجيع تستتوية النزاعتتات الدوليتتة ابلو 
احلياد الذي تنتهج  دولة قطر ابلقيام بتدور الوستيط وإنشتاء منتابر للحتوار بتا الفصتاج  املختلفتة 

 التيمن، دارفتور، مثت  العربيتة التدو  بعت  يف النزاعتات حلت  قطتر دولةفعل  سبي  املثا  توسطت 
 .املتحدة األمم اشتلته الي السلم حفظ قوات يف شاركت كما  فلسطا، لبنان،

تشتتتت  املؤسستتتات اخلرييتتتة واألهليتتتة ووريهتتتا متتتن منظمتتتات اجملتمتتتع املتتتدين يف دولتتتة قطتتتر  -19
مصتدراا رجيستياا للتعتتاون اإلدتاج  ولستيما يف القطاعتتات احليويتة مثت  الصتتحة والتعلتيم وةتتن اتتذه 

 بتا والشتراكة التعتاون اتفاقيتات عتدد بلت حيث  .املؤسسات الستجابة بسرعة للحالت الطارجة
 الدوليتتتتة املا تتتتة واجلهتتتتات اإلنستتتتانية واملنظمتتتتات املتحتتتتدة األمتتتتم ومنظمتتتتة اخلرييتتتتة قطتتتتر مؤسستتتتة
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 متتبتاا، 18 ختل  متن الدوليتة خدماتت  القطتري األمحتر ااتل  يقتدم كما  .اتفاقية 93 واإلقليمية
 .شخص 7.245.090و دولة 25، 2017 عام منها واستفاد

والتتذي عقتتد ختتل  الفتترتة  الدوحتتة، منتتتدى أعمتتا  هتتام   علتت قطتتر دولتتة أعلنتتت كمتتا -20
 500  بلت  املتحتدة األمتم منظمتات لتمويت  دعمتاا ، عن تقتدمي 2018ديسمرب  16إىل  15من 

 8و ،(UNDP)اإلداج  املتحدة األمم لربمم  دولر مليون 28 ذلك يف  ا ،أمريت  دولر مليون
 لشتتتتتتتؤون الستتتتتتتام  املتحتتتتتتدة األمتتتتتتتم وضمفتتتتتت إىل 2023و 2019 عتتتتتتتام  بتتتتتتا ستتتتتتتنوايا  مليتتتتتتا
مليتون دولر ستنوايا للجنتة  15و (UNICEF) لليونيستف مليتا ستنوايا  4و ،(UNHCR)اللجاتا

 متتتن ،(UNRWA) لتتتتكمتتتا ستتتتوفر قطتتتر دعمتتتا   .(CTC)متافحتتتة اإلرهتتتاب التابعتتتة جمللتتتس األمتتتن 
 .عل  مدى العاما املقبلا سنوايا  دولر مليون 16 بقيمة التزام خل 

 (4)التدابري واالسرتاتيجيا  والسياسا  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -ا د 
 قطتر رؤيتة ركتاجز حتقيتنإىل  هتدف الي والسرتاتيجيات السياسات وضع الدولة واصلت -21

 واقتتتعوحتويتتت  كتتت  متتتن أهتتتداف هتتتذه الرؤيتتتة إىل  تتتتدر  ، هنتتت  اتبتتتا  ختتتل  متتتن 2030 الوطنيتتتة
( إضتتتتتتافة  إىل 2018-2022التنميتتتتتتة الوطنيتتتتتتة الثانيتتتتتتة ) وقتتتتتتد مت إطتتتتتتلق استتتتتترتاتيجية .ملمتتتتتتو 

 السياسات والسرتاتيجيات القطاعية األخرى عل  النحو التايل:
 (  2018-2022اسرتاتيجية قطا  سوق العم )إىل حتقيتن ستتوق  هتتدف والي

عمتتت  تنافستتت  ةتتتتن  يتتتع ستتتتان قطتتتر متتتن املشتتتاركة يف التنميتتتة وبنتتتاء  تمتتتع 
بيتتتتتتة احتياجتتتتتتات اجليتتتتت  احلتتتتتايل دون املستتتتتا  ابحتياجتتتتتتات األجيتتتتتا  مزدهتتتتتتر وتل

التتتتة للعتتتاملا يف ستتتتوق العمتتتت  وحتقيتتتن إنتاجيتتتتة القادمتتتتة متتتتن ختتتتل  مشتتتتاركة فعل 
مرتفعتتتتة واستتتتتقطاب واستتتتتبقاء عمالتتتتة عاليتتتتة املهتتتارة، ونظتتتتام معلومتتتتات حديتتتتث 

 .لتوظيتف والتدريتبوشتفاف يوفتر البيانتات عتن جانبت  العترض والطلتب ل
 ( والتتتي هتتتتدف 2018-2022الستتترتاتيجية الوطنيتتتة للصتتتحة )هنتتت  وضتتتع اىل 

 يف شتتتاملا  حتتتتول يعتتتتس والتتتذي قطتتتر يف الصتتتحية التحديتتتدات ملواجهتتت  جديتتتد
تعزيتتتز و  وحتستتتا  املتتاملتتتة والرعايتتتة الستتتتان صتتتحة علتتت  الرتكيتتتز  تتتو التفتتتتري

 أفضتتتتت  وقيمتتتتة أفضتتتتت  يةصتتتتح رعايتتتتتة وتقتتتتدمي المتتتتتراض،الصتتتتحة والوقايتتتتتة متتتتن 
 صتتحية رعايتتة لنظتتام الستترتاتيج  الستتياق خطتتة وضتتع الرؤيتتة وتشتتم  للجميتتع،
 احلتتتتتايل اجليتتتتت  احتياجتتتتتات وتلبيتتتتتة القطتتتتتري للمجتمتتتتتع املستتتتتتوي عتتتتتامل  شتتتتتام 

 الصتحية والرعايتة الصتحية للرعايتة متتام  نظام خطة ووضع القادمة، والجيا 
 ولتتوث التتتتاليف ميستتورة فعالتتة ةوخدمتت وطنيتتة، صتتحية سياستتية متبعتتة الوقاجيتتة،

 .(5)السياسات  يع يف الصحة دم  وكذلك اجلودة، عالية
 ( وهتتتتتدف إىل 2018-2013الستتترتاتيجية الوطنيتتتتة للرعايتتتة الصتتتتحية األوليتتتة )

مواجهتة ومعاجلتة التحتدايت الصتحية املستتقبلية متن ختل  حتقيتن دانيتة أهتداف 
متتراض املزمنتتة وتتري املعديتتة، والرعايتتتة هتت : تعزيتتز الصتتحة، والرعايتتة العاجلتتتة، واأل

املنزليتتتتتة، والصتتتتتحة العقليتتتتتة، واألمهتتتتتات واألطفتتتتتا  حتتتتتديث  التتتتتولدة، واألطفتتتتتا  
 .واملراهقا
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 ( والتتتي هتتتتدف إىل وضتتتع هنتتت  2021-2017الستتترتاتيجية الوطنيتتتة للتوحتتتد )
 .شام  ومتتام  لرعاية األفراد ذوي التوحد من اتلف األعمار

  ( والي هتدف إىل العم  2013-2022للسلمة املرورية )السرتاتيجية الوطنية
علت  احلتتد متتن ضتتحااي احلتتوادث املروريتتة، وتقليتت  عتتدد الوفيتتات الناجتتتة عتتن هتتذه 
احلتتتوادث ستتتنواي، إىل جانتتتب تقليتتت  عتتتدد اإلصتتتاابت اخلطتتترة التتتي تنتتتت  عنهتتتا،  

 .كخطوة  و حتقين الرؤية القطرية طويلة املدى للسلمة املرورية
 إىل هتتتدف والتي( 2017-2022) اإلنستان حلقتوق الوطنيتة اللجنتة ةاسترتاتيجي 

 املؤسستتات متتع اجلهتتود وتنستتين اإلنستان لقتتوق العلقتتة ذات التشتتريعات تطتوير
احلتوميتتتة ووتتتري احلتوميتتتة واإلقليميتتتة والدوليتتتة متتتن أجتتت  تطتتتوير وتعزيتتتز آليتتتات 

اجملتمتتع وتتتدابري محايتتة حقتتوق اإلنستتان ومواصتتلة نشتتر ثقافتتة حقتتوق اإلنستتان يف 
التعليميتتتتة وتتتتتوفري التتتتدعم واحلمايتتتتة للفاتتتتات األكثتتتتر تعرضتتتتاا   القطتتتتري ويف املنتتتتاه

للنتهاكتتتات ورفتتتع التفتتتاءة التنفيذيتتتة للجنتتتة لتتتت  تصتتتبح أكثتتتر فعاليتتتة يف أداء 
 .عملها

 ( والي هتتدف إىل ضتبط معتد  2017-2021السياسة الستانية لدولة قطر )
وتتضتتتتتمن  .ة الستتتتتتانية وتتتتتتداعياهتاالنمتتتتتو الستتتتتتاين واحلتتتتتد متتتتتن اختتتتتتل  الرتكيبتتتتت

السياستتتة الستتتتانية حمتتتوراا وتتتص املتتترأة والطفولتتتة، تتمثتتت  وايتتتت  الرجيستتتية يف دعتتتم 
املشاركة اجملتمعية للمرأة، وتوفري الظروف املناسبة لزايدة مشاركتها يف قوة العم ، 

 .مع احملافظة عل  متاسك األسرة، وضمان بياة سليمة لألطفا 

 (6)املرأة والطفل  
 ختل  متن 2030الدولة سياستها يف دعتم ومتتتا املترأة يف رؤيتة قطتر الوطنيتة  واصلت -22

، حيث ورد يف الفص  الثالث منهتا استرتاتيجية 2022-2018اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية 
 قين النتاج  التالية:حت إىلهتدف  والي 2022-2018احلماية الجتماعية 

 عية متتام  فعا  ومستدامإنشاء نظام رعاية اجتما. 
  ُ ةتنل أسرة قطرية قوية، متماستة، و. 
  الزايدة يف نطاق وفاعلية رأ  املا  الجتماع. 

 التماستتك قطتتا  استترتاتيجيةدأبتتت الدولتتة علتت  رصتتد التقتتدم احملتترو يف حتقيتتن نتتتاج   وقتتد -23
يف وعليتتتت  فقتتتتد حتتتتدث اافتتتتاض يف نستتتتبة القطتتتترايت وتتتتري املتزوجتتتتات  2016-2011 األستتتري

 معتتد  اافتتاض إىلكمتتا تشتتري اإلحصتتاجيات   2015-2011بتتا عتتام  39-35العمريتتة  الفاتتة
 حالتتة 16إىل  2008 عتتام يف متتتزوج 1000 لتتت  طتتلق حالتتة 19 متتن القطتتريا بتتا الطتتلق
عمتا   2015عتام  يف األستري العنفيف عدد حالت  فاضوهناك اا 2015 عام 1000 لت 

 األعتتوام يف ايا لتت  بعتتد أن أختتذت هتتذه الظتتاهرة اجتاهتتاا تصتتاعدكتتان عليتت  احلتتا  يف العتتام التتذي قب
 .م2008 منذ السابقة
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 احلماية الدستورية والتشريعية للمرأة يف دولة قطر  
التشتتتريعات الوطنيتتتة الصتتتادرة ختتتل  الستتتنوات األختتترية، اهتمتتتام الدولتتتة بتعزيتتتز  عتستتتت -24

ستتتاء قواعتتتد املستتتاواة بينهمتتتا يف شتتتى حقتتتوق املتتترأة، وإوالتتتة أوجتتت  التمييتتتز بينهتتتا وبتتتا الرجتتت ، وإر 
حتديتد  صتيغة العمتوم لتدى تقريتر احلقتوق أووقد استعملت نصو  القوانا القطرية كافتة  .اجملالت

 .اللتزامات امللقاة عل  عاتن املخاطبا أبحتامها،  ا ل حيتم  تفرقة با الرج  واملرأة

 املرأة والتشريعا  املنظمة لسوق العمل  
دولتتتة ذات هنتتت  الدستتتتور التتتداجم يف عتتتدم التشتتتريعات املنظمتتتة لستتتوق العمتتت  يف تبنتتتت ال -25

التمييتتز بتتا املتترأة والرجتت ، ومل تتضتتمن أي متييتتز ستتل  ضتتد املتترأة، ومل تتتنص علتت  أي تفرقتتة بتتا 
الرجتت  واملتترأة يف الرواتتتب واملميتتزات الوظيفيتتة، بتت  علتت  العتتتس متتن ذلتتك جتتاء التمييتتز إ ابيتتاا، 

تصتتتدار قتتتانون املتتتوارد البشتتترية املدنيتتتة ولجحتتتت   2016( لستتتنة 15رقتتتم ) حيتتتث صتتتدر القتتتانون
، واملتتنظم ألحتتام الوظيفتتة العامتتة 2016( لستنة 32التنفيذيتة الصتتادرة بقترار  لتتس التووراء رقتتم )

 متنح يف متثلتتصتور التمييتز اإل ابيتة  متن عتدداا حيتث أورد القتانون ولجحتت  التنفيذيتة  .يف الدولتة
 احلصو  عل : احلن يف املرأة

  البتتتدلت واملتتتزااي املقتتتررة للموظتتتف املتتتتزوج، يف حتتتا حيصتتت  ووجهتتتا عليهتتتا بفاتتتة
 .(7)املوظف األعزب، إذا كانت املزااي املقررة اا أكرب من تلك املقررة لزوجها

 من ذوي اإلعاقة أو املصتابا أبمتراض  ف إجاوة مدفوعة األجر إذا كان لديها ط
 .(8)تستوجب ملومة األم ألبناجها

  إجتتتتتاوة براتتتتتتب إ تتتتتايل ملرافقتتتتتة طفلهتتتتتا املتتتتتري  أثنتتتتتاء إقامتتتتتت  للعتتتتتلج تحتتتتتدى
 .(9)املستشفيات العامة أو اخلاصة داخ  الدولة

 (10)إجاوة وضع ابلراتب اإل ايل. 
 (11)املرأة ساعتا يومياا ملدة سنتا حتت مسم  "ساعتا رضاعة" منح. 
  وىف عنهتتتا ووجهتتتا، متثتتت  فتتترتة لموظفتتتة التتتي يتتتتلإجتتتاوة قتتتدرها ماجتتتة وثلثتتتون يومتتتاا

احلتتداد املقتتررة يف الشتتريعة اإلستتلمية عنتتد وفتتاة التتزوج، ول حُتستتب هتتذه اإلجتتاوة 
 .(12)من ضمن إجاواهتا األخرى

 التتتي تستتتافر يف مهمتتتة رمسيتتتة أو دورة تدريبيتتتة  املتتترأة ةمتتتن أحتتتد أفتتتراد أستتتر  مرافتتتن
 .(13)وتتحم  جهة عملها تتلفة املرافن

 وى العاملةاملرأة يف الق مشاركة  
 فقتتتد%  88,4 فتتتتكثر ستتتنة 15 األفتتتراد بتتتا العاملتتتة القتتتوى يف املشتتتاركة نستتتبة بلغتتتت -26

 التنمتتتوي التخطتتتيط ووارة نفذتتتت  التتتذي 2017 عتتتام ابلعينتتتة العاملتتتة القتتتوى مستتتح نتتتتاج  أظهتتترت
إىل  2016 عتتامعتتاملا 2.055.359 متتن ارتفتتع العاملتتة القتتوى يف املشتتاركا عتتدد أن والحصتتاء

 %13,5 مقابتت  %86,5 متتنهم التتذكور نستتبة بلغتتت حيتتث، 2017 عتتام عتتاملا 2.056.923
 بلغتتتت( فتتتتكثر ستتتنة 15) للستتتتان القتصتتتادية املشتتتاركة نستتتبة أنإىل  البيتتتامت وتشتتتري .لتتتإلمث
ومتثتت  الفاتتة العمريتتة  لتتإلمث،%  58,5 مقابتت  %96.1للتتذكور ابلنستتبة كانتتت  حيتتث 88.4%
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 يف .البيتتتامت لتلتتتك وفقتتتا %94,5 بنستتتبة صتتتاديةالقت للمشتتتاركة معتتتد  أعلتتت ( ستتتنة 34-25)
 .العام اذا %29,2 القتصادية اإلعالة معد  بل  حا

 والفاتتتات واجلنستتية اجلتتتنس حستتب( فتتتكثر ستتتنة 15) اقتصتتادايا  النشتتتيطون لستتتانا (1) جتتدو 
 (2017) العمرية

 اجملموع إانث ذكور 
15-24 195,194 40,260 235,454 
25-34 706,585 115,601 822,186 
35-44 529,751 92,586 622,337 
45-54 261,195 22,628 283,823 
+55 86,615 6,508 93,123 

 2,056,923 277,583 1,779,340 اجملمو 

 2017 السنوي ابلعينة العاملة القوى مسح" واإلحصاء، التنموي التخطيط ووارة :املصدر

 آليا  محاية حقوق املرأة  
تماعيتتتتة  وجتتتتب القتتتترار األمتتتتريي تنميتتتتة الداريتتتتة والعمتتتت  والشتتتتؤون الجمت إنشتتتتاء ووارة ال -27
جلهتتة املختصتة بتت  متا يتعلتتن ا ابعتبارهتاإدارة شتؤون األسترة  تضتتم التي، و 2016( لستنة 4) رقتم

بشؤون املرأة، وهتدف إىل تعزيز متانة املرأة ودورها يف اجملتمع، والنهوض هبا، واحملافظة عل  أسرة 
هتتتا وتلتتتتزم ابلقتتتيم األخلقيتتتة والدينيتتتة واملثتتت  العليتتتا، وتستتتاهم يف تنفيتتتذ ء  أبناقويتتتة متماستتتتة ترعتتت

الستتترتاتيجيات واخلطتتتط والسياستتتات الوطنيتتتة املتعلقتتتة ابملتتترأة واتتتتص بتتتتوفري الرعايتتتة الجتماعيتتتة 
 .ووضع وتطوير برام  التنمية الجتماعية ومتابعة تنفيذها، ابلتنسين مع اجلهات املختصة

م، كمؤسستتة عليتتا تتتتوىل متتن 2013املؤسستتة القطريتتة للعمتت  الجتمتتاع   تأنشتتا كمتتا -28
اإلشراف والرقابة عل  املؤسسات واملراكز املختصتة ابلعمت  الجتمتاع   موحدخل   لس إدارة 

يف الدولة، واتص املؤسسة تعداد وتطوير اخلطتط والتربام  والسياستات والسترتاتيجيات اللومتة 
تمتتتع املتتتدين ومتابعتتتتة تنفيتتتذها، ابلتعتتتاون والتنستتتتين متتتع التتتتووارات لتحقيتتتن أهتتتداف مؤسستتتتات اجمل

واألجهتتزة احلتوميتتة وااياتتات واملؤسستتات العامتتة واخلاصتتة يف التتداخ  واخلتتارج، وحتتضتتن املراكتتز 
( مركتتتتز الستشتتتتارات 2( مركتتتتز احلمايتتتتة والتتهيتتتت  الجتمتتتتاع ، )1واملبتتتتادرات الفاعلتتتتة التاليتتتتة: )

( مركتتتتز الشتتتتفلح 5( مركتتتتز متتتتتتا ورعايتتتتة كبتتتتار الستتتتن، )4األيتتتتتام، )( مركتتتتز رعايتتتتة 3العاجليتتتتة، )
 .( مبادرة بست ابديز )قطر(7) ( مركز اإلداء الجتماع ،6) لألشخا  ذوي اإلعاقة،

ستتتاات املؤسستتتة القطريتتتة للعمتتت  الجتمتتتاع  واملراكتتتز املنضتتتوية حتتتتت مظلتهتتتا تعتتتداد  -29
  .2022-2018رتاتيجية التنميتتتة الوطنيتتتة الثانيتتتة املتونتتتة لستتت ةالستتترتاتيجيات القطاعيتتتة الثمانيتتت

عل  وضع خطط التربام  واملشتاريع يف املراكتز املنضتوية، والتي حتتتوي علت   املؤسسةكما أشرفت 
وتنمتتوايا يغطتت  اتلتتف  تتالت عمتت  املراكتتز، حيتتث تركتتز هتتذه  اا يمؤسستت مشتتروعاا  55متتا يقتتارب 

تناو  قضتااي ابلغتة األايتة يف بشراجح اجملتمع، و املشاريع عل  الفاات املستهدفة من عم  املراكز و 
 . الت اإلعاقة والتوجي  األسري ومتافحة العنف ومتتا ورعاية كبار السن واأليتام
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 األسري والعنفم  العنف  والطفلاحلماية اجلنائية للمرأة   
 التتتتدابري إىل فباإلضتتتافةيتعلتتتن بتنفيتتتذ التوصتتتيات املتعلقتتتة  تافحتتتة العنتتتف املنتتتزيل،  فيمتتتا -30

 املنتزيل العنتف متافحتة يف سياستها الدولة واصلت فقدالتشريعية املعتمدة يف الدولة هبذا الشتن، 
شتاملا متافحتة العنتتف ضتد العتتاملت يف املنتاو ، حيتتث  أشتتتال ، بتافتة واألطفتتا  النستاء ضتد

لتزام إختل  من السياسات حملاربة مشتلة العنف ضد املترأة، متن  دداا تبنت مؤسسة محد الطبية ع
 .(14)اجلهة الطبية ابإلبلغ عن احلالت املشتب  بتعرضها للعنف

دور وقتاج  متارست  الشترطة اجملتمعيتة حيتا  ضتحااي العنتف املنتزيل، بتووارة الداخلية  وتقوم -31
يتمثتتت  بتتتدعم ومستتتاعدة الضتتتحااي عتتترب قستتتم التتتدعم الجتمتتتاع  ابلتتتووارة، ومتتتتتا الضتتتحااي متتتن 

لتنستتين متتع اجلهتتات القضتتاجية املختصتتة لضتتمان حماستتبة الفتتاعلا، وتتتوفري الوصتتو  إىل العدالتتة اب
خدمة اخلط الساخن لتحقين التدخ  املبتر بقصد وقف ومنتع العنتف ضتد املترأة، و ستيس فتر  
تنفيتتذ قتترارات احملتتاكم يف قضتتااي العنتتف املنتتزيل يف قستتم التتدعم الجتمتتاع  ابلتنستتين متتع حمتمتتة 

 .األسرة
والتنستتتين متتتع األجهتتتزة األمنيتتتة  ابلتعتتتاونطة اجملتمعيتتتة بتتتووارة الداخليتتتة نفتتتذت إدارة الشتتتر  -32

ةاما أبن أفراد اجملتمع وأهايل املنطقة هم أقرب وأكثر معرفتة إبرمم   الس الشرطة خلدمة املناطن 
 .(15)ابألسر املعرضة للعنف األسري

للوقايتتة متتتن العنتتتف إدارة الشتترطة اجملتمعيتتتة العديتتتد متتن األنشتتتطة التوعويتتتة  نظمتتتت كمتتا -33
املدرس  وتشم  تلك األنشطة املشاركة يف الفعاليات والبحوث الرامية ملعاجلة وضع املترأة بشتت  

 .(16)عام
تعتمتتتد إدارة الشتتترطة اجملتمعيتتتة علتتت  عتتتدة آليتتتات حلمايتتتة املتتترأة، كتنفيتتتذ قتتترارات حمتمتتتة  -34

د املتتتواطنا ومؤسستتتات تنستتتين جهتتتو و  ،تقتتتدمي اخلتتتدمات الجتماعيتتتة للحتتتالت التتتواردةو  ،األستتترة
وتنظتتتيم محتتتلت  ،املستتتاعدة يف تلقتتت  اخلتتتدمات الستشتتتاريةو  ،اجملتمتتتع املتتتدين واملراكتتتز املتخصصتتتة

تعزيتتتتز الرقابتتتتة والوجتتتتود الشتتتترط  والتتتتدورايت و  ،تشتتتتجيع حتتتت  اخللفتتتتات األستتتترية ودايا و  ،التوعيتتتتة
متابعتتتتة و  ،ايتتتتة املتتتترأةالهتمتتتام ابلدراستتتتات والتتتتربام  ذات الصتتتلة لمو  ،اجملتمعيتتتة ابحملتتتتيط الستتتتتين

 .احلالت الواردة من اإلدارات األمنية واجلهات املختلفة
بتعتتتدي  النظتتتام  2015امتتتت الدولتتتة يف يونيتتتو متتتن عتتتام ق دقتتتفالناحيتتتة املؤسستتتية  ومتتتن -35

األساستتت  ملركتتتز احلمايتتتة والتتتتتتهي  الجتمتتتاع  )املؤسستتتة القطريتتتة للحمايتتتة والتتهيتتت  الجتمتتتاع  
منظومة احلماية والتتهي  الجتماع  للفاات املستهدفة يف دولتة قطتر متن  زتعزي مت حيث ،(سابقاا 

إىل أن  اإلشتتارةضتحااي العنتتف والتصتد  األستتري متتن النستاء واألطفتتا  واملعرضتتا لتذلك، وجتتتدر 
( لستتتنة 21املركتتتز يعتتتد مؤسستتتة خاصتتتة ذات نفتتتع عتتتام ووضتتتع ألحتتتتام املرستتتوم بقتتتانون رقتتتم )

 .النفع العام وتعديلت  بشتن املؤسسات اخلاصة ذات 2006
والتتهي  الجتماع  ابااذ ك  ما من شتتن  حتقيتن أهدافت  وتفعيت   احلمايةركز موتص و  -36

البلوتات املتعلقتة  لستقبا  سيس خط ساخن و ،يواء املؤقت للفاات املستهدفةدوره كتوفري اإل
إىل  ابإلضتتتافة ،ونيتتة اللومتتةالجتماعيتتة والنفستتتية والقان الستشتتاراتابلفاتتات املستتتهدفة وتقتتتدمي 

تنفيذ برام  متخصصة لتمتا و هي  ب املركز وتص كما  ،قدمي املساعدة القانونية لغري القادرينت
ورفتع وعت  املترأة  ،ضحااي العنف والتصد  األسري من النساء واألطفا  وإعادة د هم يف اجملتمتع
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إصتتتدار و النتتتدوات والتتتدورات التدريبيتتتة  عقتتتدو  ،لقوقهتتتا وواجباهتتتتا وتعزيتتتز ثقتهتتتا بنفستتتها وقتتتدراهتا
 .النشرات والتتيبات اإلرشادية والدورايت ذات الصلة أبهداف املركز واختصاصات 

يقوم املركز ابستقبا  كافتة احلتالت التي تتعترض للعنتف متن فاتي النستاء واألطفتا   كما -37
  التتتدعم لضتتتحااي يقتتتدم مركتتتز احلمايتتتة والتتهيتتت  الجتمتتتاع  كافتتتة ستتتب حيتتتث ،واملعرضتتتا لتتتذلك

دون النظتتتر إىل  ،العنتتتف متتتن النستتتاء واألطفتتتا ، واملمثلتتتة يف احلمايتتتة، والتتهيتتت  والرعايتتتة املتتاملتتتة
 .(17)جنسية اجملين عليها سواء كانت قطرية أم وري قطرية

 اق(رررمركز االستشارا  العائلية )وف  
اثر الستتلبية للطتتلق يُعتتم مركتتز " وفتتاق " لستتب هدفتت  الستترتاتيج  الثالتتث بتقليتت  اآل -38

ن أبترو هتذه الاثر املرتتبتة "علت  البنتاء" أ شتك ولعل  املطلقا واملطلقتات واألبنتاء يف اجملتمتع، 
ستواء أكتان ذلتك الستلوك  ،هتا تستلط األقترانو بر أتتمث  يف إمتانية ظهور بع  مشاك  العنتف و 

رات الجتماعيتة والرتبويتة و ضتده، ويعمت  املركتز علت  تقتدمي الستشتاأُةار  من الطف  احملضتون 
لتقتتومي ستتلوك األبنتتاء متتن ختتل  التعتترف عتتن كثتتب علتت   ريتتخ ظهتتور املشتتتلة والعوامتت  املغذيتتة 

والتعرف علت  البياتة واحملتيط اخلتا  بنشتتة الطفت  يف األسترة، وإ تاد احللتو  املناستبة  ،لستمرارها
وذلتك ابلتنستين متع املؤسستات  ومنعت  متن تتترار  ارستة الستلوك العتدواين ضتد أقرانت ، ،للمعاجلة
 .الشقيقة

اجلهتتتود املبذولتتتة متتتن قبتتت  و حصتتتاجية متعلقتتتة ابخلتتتدمات التوعويتتتة إمت رصتتتد بيتتتامت  وقتتتد -39
 عتدد إ تايل كتان  حيتث ،طفتا  متن تستلط األقتراناملؤسسة القطرية للعم  الجتماع  حلماية األ

 إ تتايل كتتان  بينمتتا، 2017 -2015 متتن الفتترتة ختتل  23 اإلرشتتادية اخلتتدمات متتن املستتتفيدين
 .2017 -2015 من الفرتة خل  1122 التوعوية اخلدمات من املستفيدين عدد
وتصتتميم معاجلتتات وحلتتو   ،الشتترطة اجملتمعيتتة علتت  إجتتراء مستتوحات لتتت  ظتتاهرة تعمتت  -40

وتعم  الشرطة اجملتمعية منذ  سيسها عل  محايتة الطفت   . تمعية مناسبة حتد من تفاقم املخاطر
 يقتع التذي اجلنست  والعنتف األستري العنف حالت ملواجهة الجراءات من عدد اااذ ينطر  عن
 طتابع ذات وقاجيتة تتدابري ختل  متن وذلتك األسترة، ومنظومتة التعليميتة املنظومتة يف األطفا  عل 
 :التايل النحو عل  وذلك حتوطية، رقابية إجراجية طبيعة ذات وأخرى واجتماع  تربوي

 ذات الوقاجيتة التدابري وتشم  التعليمية املنظومة إطار يف تمعيةاجمل الشرطة أنشطة 
 :كالتايل  الجتماع  التوعوي الطابع
  عتتتن واإلقتتتل  الطلبتتتة، متتتع الصتتتحيح ابلتعامتتت  املتعلقتتتة املستتتاج  دمتتت 

 ااياتتتة أعضتتتاء ابستتتتهداف وذلتتتك البتتتدين، أو اللفظتتت  العنتتتف أستتتاليب
 اآلابء  تتتتتتالس مارواستتتتتتتث املتتتتتتدار ، يف العتتتتتتاملا وعمتتتتتتوم التدريستتتتتتية،
 .الغرض اذا واملدرسا

 متتتع ابلتعتتتاون املتتتدار  لتتتبع  عملتتت  بتتتتدريب اجملتمعيتتتة الشتتترطة قيتتتام 
 بتافتتتتة واإلستتتتاءة البدنيتتتتة العقتتتتوابت منتتتتع ألوتتتتراض الشتتتتريتة اجلهتتتتات
 .أشتااا

 األسرة منظومة داخ  اجملتمعية الشرطة أنشطة: 
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  أفتتتراد بتتتا يطةالبستتت املشتتتتلت حتتت  علتتت  اجملتمعيتتتة الشتتترطة إدارة تعمتتت 
 تقتدم كما  .الفضل  املصلحة ابعتبارها الطف  مصلحة ودم  ا األسرة
 املتتتدين اجملتمتتع مؤسستتتات وعتترب الشتتتركاء عتترب املستتتاعدة وستتاج  اإلدارة
 األخصتتتتتاجيا متتتتتن عتتتتتدداا  اإلدارة واستتتتتتقطبت األطفتتتتتا ، قضتتتتتااي حلتتتتت 

كمتتتتا مت ااتتتتاذ عتتتتدد متتتتن التتتتتدابري ذات   .األستتتترة خلدمتتتتة الجتمتتتتاعيا
 .(18)والرقاي اإلجراج  طابعال

 مستتتق  كمجلتتس  2013 عتتام يف الصتتحية للتخصصتتات القطتتري اجمللتتس  ستتس وقتتد -41
 ليستتتهم ابلدولتتتة الصتتتحيا املمارستتتا عمتتت  تنظتتتيم عتتتن واملستتتاولة الوحيتتتدة املنظمتتتة اجلهتتتة ليصتتتبح
بيتب ط 400وقد مت تدريب أكثر متن  .املقدمة الصحية الرعاية خدمات يف الثقة وايدة يف بذلك

أستترة يعملتتون يف مراكتتز الرعايتتة الصتتحية األوليتتة يف قطتتا  الصتتحة النفستتية، وتتتوفري تتتدريب متقتتدم 
  تتتار  30000 علتتت  ستتتتعمم تدريبيتتتة خطتتتةللعتتتاملا يف اإلستتتعاف والطتتتوار ، وستتتوف توضتتتع 

 .سنوات ثلث ملدة شهرايا  عم  ورشي تقدمي طرين عن التخصصات، اتلف من صح 

 ياديةاملرأة واملناصب الق  
املناصتتتتتب القياديتتتتتة واملشتتتتتاركة يف اإلدارة العامتتتتتة،  املتتتتترأةالدولتتتتتة دعمهتتتتتا لتتتتتتويل  واصتتتتتلت -42

ويتضمن ذلك مباشرة احلقتوق السياستية  تا فيهتا حتن النتختاب والرتشتح يف اجمللتس البلتدي،  تا 
يتتز يتفتتن متتع املعتتايري الدوليتتة، وعلتت  األختتص التفاقيتتات الدوليتتة للقضتتاء علتت  كافتتة أشتتتا  التمي

 .ضد املرأة
الرتفتا  يف نستبة عتدد القطترايت يف املناصتب القياديتة  (19)(1نلحظ يف الشت  رقتم ) -43

وظلتتتت معتتتدلت مشتتتاركة املتتترأة القطريتتتة يف قتتتوة العمتتت  مستتتتقرة  .2015إىل  2008متتتن ستتتنة 
٪( ابلتتروم متتن إحتتراو تقتتدم ملحتتو  يف حتستتا 36عنتتد نستتبة ) 2015و 2012ختتل  األعتتوام 

مسؤوليات املرأة يف العم  واحلياة من خل  اجراء مراجعة لقانون املتوارد البشترية لعتام  التواون با
وقد انعتس جانب من هذا التحسن يف البياة الداعمة لعم  املرأة يف الزايدة التبرية يف  .2009

٪( ونستتبة 71عتتدد رايض األطفتتا  واحلضتتامت وعتتدد األطفتتا  القطتتريا امللتحقتتا هبتتا بنستتبة )
 .2015و 2011عل  التوايل با عام   ٪(65)

والتتتتذي تضتتتتمن تعيتتتتا أربتتتتع ستتتتيدات  2017( لستتتتنة 22صتتتتدر القتتتترار األمتتتتريي رقتتتتم ) -44
 ،التشتريع  هتاهاو جاملترأة يف  مشتاركةقطرايت يف عضوية  لس الشورى مؤكداا إةان الدولة أبايتة 

م عتتدد متتن النستتاء إىل كمتتا جتتتدر اإلشتتارة لنضتتما  .ودعمتتاا حلقوقهتتا املثبتتتة يف نصتتو  الدستتتور
 .السلك القضاج  والنيابة العامة

إىل  ليصتت  2017تضتتاعف عتتدد القطتترايت امللتحقتتات ابلستتلك الدبلوماستت  يف عتتام و  -45
كمتتا مت تعيتتا أو  متحدثتتة   .دبلوماستتيات بدرجتتة ستتفري ثدبلوماستتية متتن بيتتنهن ثتتل موظفتتة 90

تعتا  ، لتتتون بتذلك، أو  امترأة قطريتةم2017رمسية لووارة اخلارجيتة القطريتة يف نتوفمرب متن عتام 
إىل كوكبتتة متتن  القطريتتة اخلارجيتتة ووارة اِبستتمالرمسيتتة  املتحدثتتةوهبتتذا القتترار تنضتتم  ب،يف هتتذا املنصتت

كمتتا صتتدر قتترار   .النستتاء القطتترايت اللتتوايت تبتتوأن مناصتتب عليتتا يف العمتت  الدبلوماستت  والسياستت 
لتة مستاعدة للشتؤون اإلداريتة بتووارة املاليتة، بتعيتا وكي 2016لستنة  16رجيس  لتس التووراء رقتم 

 للشتتتؤونبتعيتتتا وكيلتتتة ووارة مستتتاعدة  2016لستتتنة  21وصتتتدور قتتترار رجتتتيس  لتتتس التتتووراء رقتتتم 
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وكتتتذلك صتتتدور قتتترار رجتتتيس  لتتتس التتتووراء بتعيتتتا وكيلتتتة ووارة مستتتاعد لتنميتتتة اجملتمتتتع  التعليميتتتة،
 .الرقم  بووارة املواصلت والتصالت

لتقتارير اإلحصتاجية الرمسيتة إىل أنل نستبة متثيت  املترأة القطريتة يف مواقتع صتناعة تشتري ا كما -46
إىل  2022-2017، والسياسة الستتانية 2030، وهتدف رؤية قطر الوطنية %30القرار تبل  

 .رفع هذه النسبة مع وايدة التمثي  السياس  للمرأة القطرية

 لررررالطف  
ضتتية اهتمامتاا متزايتداا لقتتوق الطفت  وداجت  ورعايتتت ، أولتت دولتة قطتتر ختل  الستنوات املا -47

الصدد التدابري التشريعية والقانونية واإلدارية ووريها متن التتدابري امللجمتة إلعمتا   هذا يفوااذت 
تلتتك احلقتتوق وتتتوفري الوستتاج  التفيلتتة بتتصتتيلها وتطويرهتتا وحتتتديثها يف إطتتار التنميتتة الجتماعيتتة 

وقتتد استتتند هتتذا الهتمتتام علتت  مرجعيتتات وطنيتتة، وعلتت  رأستتها رؤيتتة  .هتتااملتتاملتتة لألستترة وأفراد
واستتترتاتيجية التنميتتتة  2016-2011، واستتترتاتيجية التنميتتتة الوطنيتتتة األوىل 2030قطتتتر الوطنيتتتة 

ضتتتتافة  إىل الستتتترتاتيجيات املوجهتتتتة لألستتتترة واجملتمتتتتع، وبصتتتتفة إ 2022-2018الوطنيتتتتة الثانيتتتتة 
 .2022-2018ماعية خاصة اسرتاتيجية احلماية الجت

الدولة الثاين آلليتة الستتعراض التدوري الشتام ، عملتت الدولتة علت   تقرير مناقشة ومنذ -48
إصدار التشريعات الي حتم  وتعزو حقوق الطف ، فقد صدر قانون متافحتة اجلتراجم اإللترتونيتة 

ابحية عن ( من  عل  معاقبة ك  من أنت  مادة إ7، حيث نصت املادة )2014( لسنة 14رقم )
طف  بواسطة وساج  تقنية املعلومتات أو استتورد أو اب  أو عترض للبيتع أو الستتخدام أو تتداو  
أو نقتت  أو وو  أو أرستت  أو نشتتر أو أ   أو بتتث متتادة إابحيتتة عتتن طفتت  بواستتطة وستتاج  تقنيتتة 

ه ويعتترب طفتلا يف حتتم هتذ .كما عاقب النص املتذكور حيتاوة متادة إابحيتة عتن طفت   ،املعلومات
( لستنة 1كمتا صتدر القتانون رقتم )  .املادة ك  من مل يتم من العمر داين عشرة سنة ميلدية كاملتة

بتنظتتيم دور احلضتتانة والتتذي يهتتدف لضتتمان تقتتدمي ختتدمات الرعايتتة املتتاملتتة لألطفتتا   2014
، وتتتتوفري الظتتتروف املناستتتبة لتنميتتتة مهتتتاراهتم وملتتتتاهتم يف شتتتى اجملتتتالت احلضتتتانة دوراملقيتتتدين بتتت

 .ابستخدام الرتبية السليمة
جهة أخترى، تقتوم املؤسستة القطريتة للعمت  الجتمتاع  بتقتدمي عتدد متن اخلتدمات  ومن -49

 النفسية والجتماعية والقانونية املقدمة للوالدين من أج  الطف  )احملضون( تشم :
  هتياتتة الوالتتدين متتن ختتل  جلستتات إرشتتادية متثفتتة، والعمتت  علتت  افيتتف حتتدة

الوالتتتدين، وتقتتتدمي اخلتتتربة واملشتتتورة للوالتتتدين املطلقتتتا أو املنفصتتتلا، التتتتوتر بتتتا 
وللتنسين بشتن  ،وتوفري اخلط الساخن عل  مدار اليوم ألية شتوى أو ملحظة

 .احملضونا، وحماولة اإلصل  با األطراف،  ا حيقن مصلحة الطف  الفضل 
  التتدرج يف تنفيتذ توفري بياتة نفستية ملجمتة للمحضتونا حتتت إشتراف اتصتا، و

األحتتتام القضتتاجية اخلاصتتة برؤيتتة احملضتتونا، وامللحظتتة واملتابعتتة الدوريتتة للحالتتة 
النفستتية والستتلوكية للمحضتتونا بعتتد التتزايرة، ومتابعتتة حتتا  احملضتتون بعتتد حتتتو  
الزايرات إىل املنز ، ووايرة املناو  ملعاينة الوضع القتاجم لتبع  احلتالت إذا دعتت 

 .بع  احلالت يف املدار  إن لزم األمراحلاجة، ومتابعة 
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   تقتتتدمي اخلدمتتتتتات القانونيتتتتتتة املتنوعتتتة التتتي تستتتتتع  إىل ضمتتتتتان مصلحتتتتتتة الطفتتتتتت
الفضتل ، متتن ختتل   موعتتتتتة متتن الستشتتاريا القتتانونا التتذين يقومتتون تعتتداد 
تقتتارير دوريتتة عتتن التتزايرات وعتتن نفستتتتية احملضتتونا لنقتت  احلضتتانة، وعتتن متتدى 
الستتجابة لقتترارات احملتمتة، ابإلضتتافة إىل معاينتتة املستاكن املخصصتتة للحاضتتنة 
وكذلك احملضونا وإحالة  يع الدعاوى اخلاصتة ابحملضتونا إىل قستم اإلصتل  
األستتتري حملاولتتتة تستتتويتها ابلطتتترق الوديتتتة، وتتتتوفري اإلرشتتتاد والتتتدعم القتتتانوين عتتتن 

ات الصتتلح ووريهتتا التتي تتتتم بتتا اإلجتتراءات القانونيتتة ابحملتمتتة، وصتتياوة اتفاقيتت
 .(20)األطراف ابملركز

يقدم مركز الستشارات العاجلية )وفاق( خدمات  جلميع األطفا  دون مقابت  ودون  كما -50
التتتدفا  عتتتن حقتتتوق أبنتتتاء املطلقتتتا ومصتتتاحلهم الفضتتتل  يف الرعايتتتة  مهمتتتة يتبتتتم كمتتتا،  (21)متييتتتز

 .ناجتة عن انفصا  الوالدينالوالدية، ويتضمن ذلك افيف اآلاثر السلبية ال
مركتتز رعايتتة األيتتتام )درةتتة( الرعايتتة اللومتتة للفاتتات املشتتمولة برعايتتة املركتتز يف بياتتة  يتتوفر -51

ويستتهم  .أستترية طبيعيتتة، وكتتذلك ضتتمان استتتقرارهم يف األستتر احلاضتتنة البديلتتة ود هتتم يف اجملتمتتع
 .(22)تهدفة يف دولة قطرمركز رعاية األيتام يف توفري الرعاية اللومة للفاات املس

أستري لأليتتام متن ختل  تتوفري أستر بديلتة يتتم اختيارهتا  يسع  مركز درةة إىل توفري جول  -52
والتتكتتتد متتتن حصتتتوام علتتت  الرعايتتتة  ،ستتتروفتتتن معتتتايري حمتتتددة ومتابعتتتة أوضتتتاعهم لتتتدى هتتتذه األ

 .وتوفري الستشارات والدعم الفين ،املناسبة
يتتتام، فتتلن التتكتتد متتن أهليتتة األستتر املتقدمتتة للحتضتتان ستتري لأللضتتمان الستتتقرار األو  -53

اليتتيم يف بياتة صتحية ستليمة وتتتريس اجلهتود لتطتوير مستتقب   ةيعترب ركيزة أساستية لضتمان تنشتا
 .صح  وآمن اذه الفاة وذلك لضمان تنشات  ليتون عضواا فعالا يف اجملتمع

 (23)اإلعاقة  ووذ األشخاص  
لقتوق األشتخا  ذوي اإلعاقتة،  اهتمامهتالستنوات املاضتية دولتة قطتر ختل  ا واصلت -54

التتتدابري التشتتريعية والقانونيتتة واإلداريتتة ووريهتتا متتن التتتدابري  متتن عتتدداا الصتتدد  هبتتذاااتتذت  حيتتث
امللجمتتتة إلعمتتتا  تلتتتك احلقتتتوق وتتتتوفري الوستتتاج  التفيلتتتة بتتصتتتيلها وتطويرهتتتا وحتتتتديثها يف إطتتتار 

 .سرة وأفرادهاالتنمية الجتماعية املتتاملة لأل
 ا  اخلطط والسرتاتيجيات فقد أقرت الدولتة العديتد متن اخلطتط والسترتاتيجيات  ويف -55

، 2021-2017خرهتتتا اخلطتتتة الوطنيتتتة للتوحتتتد آاملعنيتتتة ابألشتتتخا  ذوي اإلعاقتتتة، والتتتي كتتتان 
 .لتحسا سب  حياة األشخا  املصابا ابلتوحد وأسرهم

علومتتات والتصتتا  يف  تتا  إطتتلق القتتدرات التامنتتة استتتثمار تتنولوجيتتا امل ستتبي  ويف -56
لألشتتتخا  ذوي اإلعاقتتتة ومستتتاعدهتم متتتن أجتتت  حتقيتتتن الستتتتقللية والعتمتتتاد علتتت  التتتذات، مت 
إطتتتلق استتترتاتيجية الشتتتمولية الرقميتتتة، و ستتتيس مركتتتز )متتتدى( للتتنولوجيتتتا املستتتاعدة ملستتتاعدة 

ر  متتافاتتة يف التعلتتيم والعمتت   تتا األشتتخا  ذوي اإلعاقتتة لتحقيتتن أهتتدافهم وحصتتوام علتت  فتت
ويف هذا السياق مت تنظيم املؤمتر التعليم  للتتنولوجيا املساعدة ملنطقة  .ةتنهم العي  ابستقللية

حتتتتت رعايتتتة ووارة  2018يف شتتتهر أبريتتت  « متتتدى»التتتذي نظمتتت  مركتتتز   GREAT 2018اخللتتتي 



A/HRC/WG.6/33/QAT/1 

19 GE.19-03470 

م العتتتايل وجامعتتتة محتتتد بتتتن خليفتتتة املواصتتتلت والتصتتتالت، وابلتعتتتاون متتتع ووارة التعلتتتيم والتعلتتتي
 .و عية صناعة التتنولوجيا املساعدة يف الولايت املتحدة

 ألتتزموفيمتتا وتتص التتتدابري املتختتذة للتيستتري وتتتوفري الضتتمان الجتمتتاع  للمعتتاقا، فقتتد  -57
بشتتتتن ذوي الحتياجتتتات اخلاصتتتة ووارة التنميتتتة اإلداريتتتة والعمتتت   2004( لستتتنة 2القتتانون رقتتتم )

الجتماعيتتتة، ابلتنستتتين متتتع اجلهتتتات املختصتتتة، و يتتتع اجلهتتتات املعنيتتتة، ابلعمتتت  علتتت   والشتتتؤون
 ضمان تقدمي هذه اجلهات خدماهتا وبرا ها لذوي الحتياجات اخلاصة يف اجملالت اآلتية:

  تتتوفري اخلتتدمات الطبيتتة والوقاجيتتة والعلجيتتتة والصتتحية والنفستتية، وتتتوفري التقتتتارير
م ابجملتان بشترأ أل يتونتوا مشتمولا أبي نظتام  متا الطبية اخلاصة، وملن يعوا

 .صح  آخر
  تتتتتتوفري فتتتتتر  العمتتتتت  والتشتتتتتغي  لتتتتتذوي الحتياجتتتتتات اخلاصتتتتتة حستتتتتب قتتتتتدراهتم

 .و هيلهم ابجلهات املختصة
 والعمتتت  علتت  تقتتتدمي العتتتون  ،توعيتتة املتتتواطنا لقتتوق ذوي الحتياجتتتات اخلاصتتة

 .عاللوم ام وحسن معاملتهم واندماجهم يف اجملتم
  تقتدمي التربام  التعليميتة والتتهيليتة املناستتبة، وبترام  الرتبيتة اخلاصتة وتتوفري وإعتتداد

 .التوادر الفنية املؤهلة للتعام  مع ذوي الحتياجات اخلاصة
 توفري فر   ارسة الرايضة والرتوي  اا  ا يل  حاجاهتم وتطوير قدراهتم. 
 عنايتتة واإلواثتتة، والتتتدريب املهتتين تتتوفري اخلتتدمات اخلاصتتة هبتتم يف  تتا  الرعايتتة وال

 .واخلدمات األسرية والتقنية والرايضية والرتوحيية
( متتن القتتانون ذاتتت  علتت  أن متتتنح معاهتتد الرتبيتتة 4إضتتافة إىل ذلتتك فقتتد نصتتت املتتادة ) -58

اخلاصة شهادة لتت  متن أمت  هيلت  فيهتا، كمتا متتنح بطاقتات تعريتف لتذوي الحتياجتات اخلاصتة 
ن خلتتتدمات  هيتتت ، وذلتتتك بنتتتاء علتتت  طلتتتبهم أو طلتتتب ذويهتتتم، وحتتتتدد التتتووارة التتتذين ل حيتتتتاجو 

  .البيامت الي تشتم  عليها شهادة التتهي  وبطاقة التعريف
( متن قتانون ذوي الحتياجتات 5من للمعتاق  يف املتادة رقتم )ومن جهة أخرى، فقد ُضت -59

ات أو البطاقتتتتتات اخلاصتتتتتة )أن وصتتتتتص لتتتتتذوي الحتياجتتتتتات اخلاصتتتتتة التتتتتذين حيملتتتتتون الشتتتتتهاد
متن  متو  درجتات الوظتاجف يف اجلهتات  %2( نستبة ل تقت  عتن 4نصو  عليها يف املادة )امل

املختصتتة، ويتتتون التعيتتا وفقتتاا لقتتدرات ومتتؤهلت ذوي الحتياجتتات اخلاصتتة بنتتاءا علتت  ترشتتيح 
الووارة ابلتنسين مع اجلهات املختصة، كمتا يلتتزم كت  صتاحب عمت  يف القطتا  اخلتا  يستتخدم 

متن ذوي الحتياجتات اخلاصتة  %2بتخصتيص نستبة ل تقت  عتن  ، فتتكثرمخسة وعشرين عاملا 
لتتد أدين عامتت  واحتتد، ويف  يتتع األحتتوا  ل  تتوو التعيتتا يف هتتذه الوظتتاجف متتن لتعييتتنهم فيهتتا و 

اخلاصتتتة، إل يف حتتتدود عتتتدم وجتتتود متتتن يستتتتحن التعيتتتا متتتنهم فيهتتتا،  وتتتري ذوي الحتياجتتتات 
وتتتتتتون األولويتتتتة يف التعيتتتتا يف الوظتتتتاجف واألعمتتتتا   .لتتتتكوبشتتتترأ موافقتتتتة التتتتووارة كتابتتتتة علتتتت  ذ

ثنتتاء أداء اخلدمتتة أاملخصصتتة لتتذوي الحتياجتتات اخلاصتتة للمصتتابا متتنهم بستتبب العمليتتات أو 
 .العسترية أو بسببها
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ن اجلهات املختصتة لتذوي الحتياجتات اخلاصتة مستاكن  واصتفات خاصتة وكذلك تؤملِ  -60
(، ابإلضتتافة إىل متتا 10عها التتووارة وفقتتاا ملتتا نصتتت عليتت  املتتادة )وفقتتاا لألولويتتة والضتتوابط التتي تضتت

( متتتتن ذات القتتتتانون علتتتت  أن )تعفتتتت  مراكتتتتز رعايتتتتة ذوي الحتياجتتتتات 12نصتتتتت عليتتتت  املتتتتادة )
( حتتن 6وقتتد كفلتتت املتتادة ) .التابعتتة اتتا متتن رستتوم تستتجي  هتتذه األمتتاكن( املؤسستتاتاخلاصتتة 

 .تقاض  ملن يعا من هؤلء املصاباي يُ اجلمع با راتب العم  والراتب التقاعدي الذ
 وداا متتر علتت  ذلتتك بتت  تضتتمنت العديتتد متتن التشتتريعات العامتتة اجلديتتدة بنتتومل يقتصتتر األ -61

( لستتنة 15مستتقلة تتفتت  حقتتوق الشتتخا  ذوي العاقتتة ومنهتتا علت  ستتبي  املثتتا  قتتانون رقتتم )
تصدار  2016( لسنة 32رقم ) تصدار قانون املوارد البشرية املدنية وقرار  لس الووراء 2016

( متتن 74ستتبي  املثتتا  ل احلصتتر كفلتتت املتتادة ) فعلتت  .اللجحتتة التنفيذيتتة لقتتانون املتتوارد البشتترية
 ايل لرعاية أولدهتا متن ذوي اإلعاقتة او املصتابا إلموظفة القطرية إجاوة براتب لقانون املشار ال

 .(24)م امأبمراض تستوجب ملومة األ
جهتتة متخصصتتة تقتتدم ختتدماهتا لتتذوي اإلعاقتتة  ختلتتف  34ة قطتتر حاليتتاا يف دولتت يوجتتد -62

 ،إعاقتتتاهتم، نتتتذكر منهتتتا علتتت  ستتتبي  املثتتتا  ل احلصتتتر: مركتتتز الشتتتفلح لألشتتتخا  ذوي اإلعاقتتتتة
 النتور معهتدو  ،اجلمعية القطرية لتتهي  ذوي الحتياجات اخلاصةو  ،قطر -مؤسسة بست ابديز و 

 .للصم الجتماع  الثقايف القطري املركزو  ،للمتفوفا
خطتتتتط هتتتتذه املؤسستتتتات لتتتتدم  ذوي اإلعاقتتتتة يف اجملتمتتتتع إىل بيتتتتامت ميدانيتتتتة  وتستتتتتند -63

املستتح النمتتوذج  لإلعاقتة التتذي نفذتتت  ووارة التخطتتيط كمستحية دقيقتتة، جتتترى بتتا فترتة وأختترى،  
ابلتعتتاون متتع مركتتز قطتتر للتتنولوجيتتا املستتاعدة  2017التنمتتوي واإلحصتتاء ختتل  شتتهر أكتتتوبر 

هذا املسح يف معرفة احتياجتات األشتخا  متن  ساهم حيث ،، ومنظمة الصحة العاملية«دىم»
ذوي اإلعاقتتة وحتديتتد أنتتوا  اإلعاقتتات املوجتتودة يف الدولتتة، إىل جانتتب حتليتت  البيتتامت واملعطيتتات 

  .اجملمعة من أج  العم  عل  اإلدماج داخ  اجملتمع
شتتتخا  ذوي اإلعاقتتتة، فستتتيتم تنتتتاو  فيمتتتا يتعلتتتن بضتتتمان تتتتوفري فتتتر  التعلتتتيم لأل أمتتتا -64

 .املوضو  عند الرد عل  التوصيات املتعلقة ابلتعليم

 (25)العمل  
 وعليتت  الوافتتدة، العمالتتة حقتتوق وتعزيتتز لمايتتة املتعلقتتةالدولتتة مراجعتتة تشتتريعاهتا  واصتتلت -65
 :التالية التشريعات اصدار مت فقد

 ( لستتنة 1القتتانون رقتتم )( 14العمتت  رقتتم ) بتعتتدي  بعتت  أحتتتام قتتانون 2015
، وذلتتك للبتتدء يف تطبيتتن "نظتتام محايتتة األجتتور للعتتاملا اخلاضتتعا 2004لستتنة 

والذي يقض  بوجوب حتوي  األجر إىل حساب العام   ،ألحتام قانون العم "
 .يف إحدى املؤسسات املالية ابلدولة

 ( لستتتتنة 21القتتتتانون رقتتتتم )بتنظتتتتيم دختتتتو  وختتتتروج الوافتتتتدين وإقتتتتامتهم،  2015
ا  كافة القيود الي كانت مفروضة عل  حرية العام  يف تغيتري صتاحب والذي أو 
 ا أفض  إىل إلغتاء نظتام التفالتة والستعاضتة عنت  بعلقتة تعاقديتة، متن  .العم 
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ختتتتل  عقتتتتد عمتتتت  يتتتتتم توقيعتتتت  بتتتتا العامتتتت  وصتتتتاحب العمتتتت ، ووتتتتو  للعامتتتت  
 .النتقا  إىل صاحب عم  جديد

 ( 21) رقتتم القتتانون( 7) املتتادة نتتص دا ابستتتب 2018 لستتنة( 13) رقتتم القتتانون
 للوافتتتد ليتتتتون وذلتتتك وإقتتتامتهم، الوافتتتدين وختتتروج دختتتو  بتنظتتتيم 2015 لستتتنة
 للتتبلد النهاجيتة املغتادرة أو املؤقتتت اخلتروج يف احلتن العمتت  لقتانون اخلاضتع للعمت 
 مستتتتبباا  طلبتتتتاا  يقتتتتدم أن للمستتتتتقدم املشتتتتر  وأجتتتتاو العمتتتت ، عقتتتتد ستتتتراين ختتتتل 
 يتتترى متتتن أبمستتتاء الجتماعيتتتة والشتتتؤون والعمتتت  اإلداريتتتة التنميتتتة لتتتووارة ومستتتبقاا 
 تا ل  تاوو  عملهتم، طبيعتة بستبب للتبلد مغتادرهتم عل  املسبقة موافقت  ضرورة

كمتتتا متتتنح املشتتتر  للوافتتتد للعمتتت  حتتتا  عتتتدم   .%( متتتن عتتتدد العتتتاملا لديتتت  5)
لمتتات تظ جلنتتةمتتينتت  متتن مغتتادرة التتبلد ألي ستتبب متتن األستتباب، اللجتتوء إىل 

خروج الوافدين الي يصدر بتشتيلها وحتديد اختصاصاهتا واإلجراءات الي تتبتع 
وقتتتد مت نشتتتر التعتتتدي  يف اجلريتتتدة  .الداخليتتتة وويتتتر متتتن قتتترارأمامهتتتا ونظتتتام عملهتتتا 

 .2018أكتوبر  24ودخ  حيز النفاذ بتاريخ  2018أكتوبر  23الرمسية بتاريخ 
 ( لستتتنة 13القتتتانون رقتتتم )أحتتتتام قتتتانون العمتتت  وقتتتانون بتعتتتدي  بعتتت   2017

إنشاء جلنة أو أكثتر اتتص ابلفصت  يف  يتع  تضدمناملرافعات املدنية والتجارية، 
املناوعتتات الناشتتاة عتتن أحتتتام قتتانون العمتت  أو عتتن عقتتد العمتت ، ويتتتون لقتترار 
اللجنة قوة السند التنفيذي، وتشت  اللجنة برائسة قاض  واتص ابلفص  عل  

متتتدة ل تزيتتتد علتتت  ثلثتتتة أستتتابيع يف  يتتتع املناوعتتتات وجتتت  الستتتتعجا  ختتتل  
الناشتتتاة عتتتن أحتتتتام قتتتانون العمتتت  أو عتتتن عقتتتد العمتتت ، وأجتتتاو املشتتتر  لتتتذوي 
الشتتتن الطعتتن يف القتترارات النهاجيتتة التتي تصتتدرها اللجنتتة امتتام احملتمتتة املختصتتة 

 .خل  شهر من صدور قرار اللجنة
 ( لستتتنة 15القتتتانون رقتتتم )يف املنتتتاو  والتتتذي يتتتنظم  بشتتتتن املستتتتخدما 2017

حيتتتث يتتتنه  القتتتانون  .العلقتتتة بتتتا أصتتتحاب العمتتت  واملستتتتخدما يف املنتتتاو 
ويرستتم طريقتتاا  ،وحيتتدد الشتتروأ املدرجتتة يف العقتتد ،اجلديتتد لقتتوق العمالتتة املنزليتتة

واضتتتحا لتحقيتتتن العدالتتتة يف حتتتا  انتهتتتاك القتتتانون أو العقتتتد أو اإلستتتاءة للعامتتت  
( واخلاصتتتة 189م اتفاقيتتتة منظمتتتة العمتتت  الدوليتتتة رقتتتم )املنتتتزيل،  تتتا يتفتتتن وأحتتتتا

 .ابلعم  اللجن للعما  املنزليا
ع منظمتتة العمتت  الدوليتتة للفتترتة اتفتتاق تعتتاون فتتين متت 2017أبرمتتت احلتومتتة يف أكتتتوبر  -66
، يتضتتتمن تقتتتدمي املنظمتتتة املشتتتورة الفنيتتتة يف  تتتالت: حتستتتا نظتتتام محايتتتة 2020-2018 متتتن

تنفيتتتذ نظتتتام تعاقتتتدي ليحتتت  حمتتت  و  ،التفتتتتي  والستتتلمة والصتتتحة املهنيتتتةحتستتتا نظتتتام و  ،األجتتتور
وايدة الوقايتة متتن العمت  اجلتتربي و  ،وحتستا ظتتروف التوظيتف وإجتراءات توظيتتف العمالتة ،التفالتة

ااتتذت الدولتتة  لتتة متتن التتتدابري حلمايتتة  كمتتا  .ومحايتتت  ومقاضتتاة مرتتبيتت  وإعطتتاء صتتوت للعمتتا 
 :اآليتنذكر منها  ،قب  الستقدام وتعزيز حقوق العمالة الوافدة

 ( متتتتذكر 14( اتفاقيتتتتة ثناجيتتتتة و)38وقعتتتتت الدولتتتتة )تفتتتتاهم متتتتع التتتتدو  املرستتتتلة  ة
 .لتوفري محاية قانونية للعمالة الوافدة قب  استقدامهم ،للعمالة
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  متابعتتتة عمتتت  متاتتتتب استتتتقدام العمالتتتة حلستتتاب الغتتتري والتفتتتتي  عليهتتتا بصتتتورة
م استتتتغل  العمالتتتة الوافتتتدة، واحلفتتتا  علتتت  دوريتتتة أو مفاجاتتتة، للتحقتتتن متتتن عتتتد

 .حقوق العما 
  إطتتلق مشتترو  التتربط اللتتترتوين متتع عتتدد متتن التتدو  املرستتلة للعمالتتة، هبتتدف

إضفاء مزيد من احلمايتة للعمتا  قبت  استتقدامهم وإحتتام الرقابتة علت   ارستات 
 .التوظيف يف الدو  املرسلة للعمالة

 ام متاتتتتتب جلتتتتب األيتتتتدي العاملتتتتة إلتتتتزام أصتتتتحاب العمتتتت  والشتتتتركات ابستتتتتخد
املعتمتدة ابلدولتة والتنستتين متع التتدو  املرستلة  وافاتنتا ابملتاتتتب املعتمتدة لتتديهم، 

للتتكتتتتد متتتتن ستتتتلمة  ،وتزويتتتتدهم بقاجمتتتتة متتتتن املتاتتتتتب املعتمتتتتدة يف دولتتتتة قطتتتتر
وااتتاذ اإلجتتراءات القانونيتتة لتتن  ،إجتتراءات استتتقدام العمالتتة ابلشتتت  الصتتحيح

 .ةاملتاتب املخالف
   التعاقتتتد متتتع شتتتركة ستتتنغافورية تقتتتوم تهنتتتاء إجتتتراءات الستتتتقدام يف بلتتتد إرستتتا

العمالتتة متتن ختتل  متتتتب يفتتتح يف تلتتك التتدو  هبتتدف محايتتة العامتت  متتن أيتتة 
 ارسات استغللية وري قانونية قد مُتار  ضتده يف بلتد الستتقدام، وتعتترب شتركة 

 لتنفيتتذ الشتتراكة ستتتهدفوت معتمتتد، دويل خدمتتة مقتتدم الستتنغافورية" ابيومتتات"
 متتن النتهتتاء هبتتدف موحتتدة قنتتاة عتترب متتاملتتة ختتدمات وتتتوفري رايدي مشتترو 

 اللومتتتتتة الطبيتتتتتة والفحوصتتتتتات احليويتتتتتة والبيتتتتتامت البصتتتتتمات التقتتتتتاأ إجتتتتتراءات
 املشترو  يهدف .عقود العم  خارج الدولة توقيعإىل  ابإلضافة للعم ، للوافدين

 وضتتتمان الوافتتتدين حقتتتوق ومحايتتتة عتتتام بشتتتت  الستتتتقدام إجتتتراءات تستتتهي إىل 
 العامتت  عتتودة حتتالت وجتنتتب الدولتتة،إىل  دختتوام إجتتراءات وتستتهي  ستتلمتهم

حتتتا  عتتتدم لياقتتتت  الطبيتتتة، فضتتتلا عتتتن تتتتدقين وتوثيتتتن عمليتتتة تتتتوظيفهم  بلتتتدهإىل 
بتنظيم دخو  وختروج  2015( لسنة 21تطبيقاا للمادة الرابعة من القانون رقم )

كمتتا مت تعيتتا منظمتتتة العمتت  الدوليتتة كمستشتتار للمشتتترو ،   .الوافتتدين وإقتتامتهم
وستتتوف يتتتتم تنفيتتتذ  .حرصتتتاا علتتت  تطبيتتتن أفضتتت  املعتتتايري الدوليتتتة يف  تتتا  العمتتت 

( دو ، هتتت : 8املشتترو  علتت  عتتدد متتن املراحتتت ، وتشتتم  املرحلتتة األوىل عتتدد )
 يف مركتتتتتزانمراكتتتتتز يف ثتتتتتلث متتتتتدن(، ابكستتتتتتان ) ثتتتتتة)ثل الفلبتتتتتا ستتتتتريلنتا،]

 مركتزان) بتنغلدي (، متدن ثتلث يف مراكتز ثلثتة) إندونيسيا النيبا ،(، مدينتا
مت افتتتتتتا  متتتتتتب  وقتتتتد[، تتتتتونس(، متتتتدن 7 يف مراكتتتتز 7) اانتتتتدمتتتتدينتا(،  يف

 .سريلنتايف  2018أكتوبر  12 شريات قطر بتاريخ 
عل  مشترو  قتانون تنشتاء صتندوق دعتم و متا  2017وافن  لس الووراء يف أكتوبر  -67

لعمالة الوافدة، ويهدف إنشاء الصندوق إىل إنشاء آلية لقتضاء العما  حلقتوقهم املاليتة املقضت  ا
  .هبا من جلان ف  املناوعات العمالية

قتتتدمي خدمتتتة تتتتوفري بت اتتتتصمت النتهتتتاء متتتن إجتتتراءات  ستتتيس شتتتركة "ويتتتزة" التتتي  كمتتتا -68
املتخصصتة والفنيتة والعاديتة، للقطتاعا األيدي العاملة املنزلية )وما يف حتمها(، وكذلك العمالتة 

وتتتتدار الشتتتركة بواستتتطة اجلهتتتات املعنيتتتة ابلدولتتتة وهتتت  )ووارة التنميتتتة  .اخلتتتا  واحلتتتتوم  ولألفتتتراد
 - ووارة املاليتة - ووارة القتصتاد والتجتارة - ووارة الداخليتة - اإلداريتة والعمت  والشتؤون الجتماعيتة
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تيستتري إجتتراءات تغيتتري صتتاحب ب املتعلقتتة وصتتياتابلت وتتتصفيمتتا  أمتتا .ورفتتة صتتناعة وجتتتارة قطتتر(
تعزيتتزاا حلتتن العامتت  يف تغيتتري جهتتة العمتت ،  التتتدابري،قامتتت دولتتة قطتتر بتقتتدمي بعتت   فقتتد ،العمتت 

 وذلك عل  النحو التايل:
 الخطتتتاراتووارة التنميتتتة اإلداريتتتة والعمتتت  والشتتتؤون الجتماعيتتتة خدمتتتة  دشتتتنت 

يف حتتتا  النتقتتتا  متتتن جهتتتة عمتتت  إىل اإللترتونيتتتة التتتي يقتتتوم بتقتتتدةها العامتتت  
 .أخرى أو يف حا  روبت  يف املغادرة النهاجية للبلد

  قامت احلتومتة بفتك القيتود املفروضتة علت  بعت  العمالتة الوافتدة يف تغيتري جهتة
العمتتت ، وهتتت  العمالتتتة التتتي كانتتتت قتتتد مت منحهتتتا  شتتتريات عمتتت  علتتت  مشتتتاريع 

أضتتح  متتن حتتن العامتت  التتذي معينتتة، وهتت  متتا تعتترف ابلتتشتترية املقيتتدة حيتتث 
يعمتت  بتتشتترية عمتت  مقيتتدة علتت  أحتتد املشتتاريع، النتقتتا  إىل جهتتة عمتت  أختترى 

 .إذا توافرت بشتن  ابق  الشروأ
  مل تضع احلتومة أي قيود أو شروأ عل  النتقا  إىل جهة عمت  أخترى، ستوى

 .التتكد أن صاحب العم  اجلديد ملتزم أبحتام قانون العم 
 ما  الوافدين الراوبا يف تغيري جهتة عملهتم ملتابعتة ومراجعتة مت اصيص مقر للع

 .جراءاهتمإ
 التنميتةتبتذ  ووارة ف ابلدولتة، العمت  تفتي  جهاو بتعزيز املتعلقة التوصيات وتص وفيما -69

لتعزيتتز قتتدرات وكفتتاءة جهتتاو تفتتتي  العمتت   مقتتدرة اا اإلداريتتة والعمتت  والشتتؤون الجتماعيتتة جهتتود
( مفتتت  حاصتتلا علتت  الضتتبطية القضتتاجية التتي 408عتتدد مفتشتت  العمتت  )ابلدولتتة، حيتتث بلتت  

وتستع  إدارة تفتتي  العمت  علت  تطتوير  .متتنهم من دخو  مواقع العم ، وأماكن ستن العما 
خطتتة التفتتتي  وتوويتتع مفتشتت  العمتت  علتت  أقستتام الشتترطة لتتإلدارة األمنيتتة حيتتث يتتتم تغطيتتة كافتتة 

 .مناطن املنشآت اخلاضعة للتفتي 

( مفتتتت  قتتتادر علتتت  التحتتتدث ابللغتتتة العربيتتتة واإلجنليزيتتتة 96عتتتدد ) أبنابلتتتذكر  واجلتتتدير -70
( مرت تا قتادرين علت  التحتدث ببتاق  4عتدد ) أنإىل  ابإلضافة ،)بوظيفة مفت  وليس مرتجم(

  املعاهتتد متتن عتتدد متتع التتووارةوتتعتتاون  .اللغتتات ابإلضتتافة إىل اإلجنليزيتتة والعربيتتة )بوظيفتتة متترتجم(
تورينو التتابع ملنظمتة العمت  الدوليتة لتنميتة قتدرات متوظف  إدارة تفتتي  العمت  واكستاهبم  معهدك

إىل إخضتتاعهم  ابإلضتتافة ،املهتارات اللومتتة لتمتتتنهم متتن  ديتتة مهتامهم الوظيفيتتة بتفتتاءة وفعاليتتة
لتتدورات تدريبيتتة متثفتتة داختت  الدولتتة متتن ختتل  التتدورات التدريبيتتة التتي تنظمهتتا اللجنتتة الوطنيتتة 

 .تافحة اإلجتار ابلبشر ابلتعاون مع املتتب اإلقليم  لألمم املتحدة ملتافحة املخدرات واجلرةةمل
، الرقابتتتة التامتتتة علتتت  حتويتتت  أجتتتور  يتتتع العتتتاملا W.P.Sيضتتتمن نظتتتام محايتتتة األجتتتور و  -71

وقتتتتد  .اخلاضتتتتعا لقتتتتانون العمتتتت  إىل حستتتتاابهتم يف املؤسستتتتات املاليتتتتة، وضتتتتبط املختتتتالفا للقتتتترار
اوو عقوبتتتة صتتتاحب العمتتت  املختتتالف  تتترد وقتتتف التعامتتت  متتتع املنشتتتآت، لتصتتت  العقوبتتتة إىل تتجتتت

 .احلبس والغرامة، أو تحدى العقوبتا
نظتتام محايتتة لوحتتى  روتت ، استتتمرت التتووارة يف التطتتوير املستتتمر  2015اعتبتتاراا متتن عتتام  -72

التتتتدقين اللتتتترتوين علتتت  األجتتور، التتتذي يضتتتع آليتتتة لضتتتبط املختتتالفا لتتتذلك اللتتتتزام، تتمثتتت  يف 
املنشآت اخلاضعة للنظام وتوقيع عقوابت عل  املنشآت التي تتتتخر يف دفتع األجتور، متع التزامهتا 
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كمتتتا أطلقتتتت التتتووارة محلتتتة تفتتتتي  تستتتتهدف الرقابتتتة علتتت  قيتتتام الشتتتركات   .بتصتتتحيح املخالفتتتات
بتحويتت  رواتتتب  الصتتغرى واملتوستتطة، وشتتركات املقتتاولت متتن البتتاطن، وشتتركات القتتوى العاملتتة،

 .العمالة لديها إىل املؤسسات املالية
بشتتن إنشتاء صتندوق دعتم و متا العمالتة  2018( لسنة 17إصدار القانون رقم ) ومت -73

الوافتتتتدة، ويهتتتتدف إىل إنشتتتتاء آليتتتتة لقتضتتتتاء العمتتتتا  حلقتتتتوقهم املاليتتتتة متتتتن جلتتتتان فتتتت  املناوعتتتتات 
 .العمالية

احتتة"، والتتي رب   املدينتتة العماليتة "مدينتتة بتروة المت افتتتا  وتشتتغي 2016يف وضتون عتتام و  -74
 يت ضتتمن خطتتة الدولتتة إلقامتتة مشتتاريع تنمويتتة اتتدم احتياجتتات واقعيتتة لفاتتة األيتتدي العاملتتة يف 

مليتتون متترت مربتتع، لتطتتر  إ تتايل  1.8قطتر لرفتتع مستتتوايهتم املعيشتتية، وةتتتد املشتترو  علتت  مستتاحة 
 .تطويرها عل  مرحلتاعام  ومهين يتم  53000ورفة إلقامة  9872

علتتت  صتتتحة العمالتتتة الوافتتتدة فقتتتد افتتحتتتت مؤسستتتة محتتتد الطبيتتتة التابعتتتة لتتتووارة  وحفاظتتتاا  -75
الصحة بيتت أمتان لرعايتة العمتا  الوافتدين، وهتو مرفتن صتح  اصتص لرعايتة العمتا  يف مراحت  

إىل اإلشتراف  التعايف األخرية من اإلصاابت الي أملت هبم، والذين مل تعتد حتالتهم الصتحية حتتتاج
الط  الذي توفره أقسام الرعاية املطولة وإعادة التتهيت   ستشتف  محتد الطبيتة، ويتوفر بياتة صتحية 

 .العودة إىل أوطاهنم قب آمنة تساعد العما  عل  استعادة عافيتهم 

 (26)مكافحة االجتار ابلبشر  
متافحتتتة الجتتتتار  تقتتتدمي التقريتتتر التتتدوري الثتتتاين، واصتتتلت الدولتتتة جهودهتتتا يف  تتتا  منتتتذ -76

 :حيثابلبشر 
 اللجنتتة الوطنيتتة ملتافحتتة اإلجتتتار ابلبشتتر  وجتتب قتترار  لتتس التتووراء رقتتم  أنشتتات

، وذلتتك للقيتتام بتتدور املنستتن التتوطين لرصتتد ومنتتع ومتافحتتة 2017( لستتنة 15)
وقد تشتلت اللجنة برائسة سعادة ووير التنميتة اإلداريتة والعمت   .الجتار ابلبشر

واتتص اللجنتة  .املعنيتة ابلدولتة اجلهتاتية وعضتوية  ثت  عتن والشؤون الجتماع
وضتتع اخلطتتة الوطنيتتة ملتافحتتة الجتتتار ابلبشتتر، وإعتتداد قاعتتدة بيتتامت تتضتتمن ب

ابلبشتتتر ومراجعتتتة التشتتتريعات الوطنيتتتة  ابإلجتتتتارالتشتتتريعات الدوليتتتة ذات الصتتتلة 
 التصتتدين ذات الصتتلة وضتتمان اتستتاقها متتع التفاقيتتات واملواثيتتن الدوليتتة التتي مت

ابلبشتر ابإلضتافة  ابإلجتتارنشتر التوع  ابلوستاج  املتعلقتة و  ،عليها من قب  الدولة
 .أخرى اختصاصاتإىل 

  اخلطتة 2017اعتمدت اللجنة الوطنية ملتافحة اإلجتتار ابلبشتر يف شتهر يونيتو ،
، لتتون نرباستاا ودستتوراا للجنتة 2022-2017الوطنية ملتافحة اإلجتار ابلبشر 

 .عنية  و منع ورصد ومتافحة كافة أشتا  اإلجتار ابلبشروللجهات امل
  مت توقيع اتفاق التعاون الفين با حتومة دولة قطر ومنظمتة العمت  الدوليتة أثنتاء

(، وقتتد ورد قستتم يف 331انعقتتاد  لتتس إدارة منظمتتة العمتت  الدوليتتة يف دورتتت  )
األهتداف متن   لتةهذه التفاقية خا   تافحة العم  اجلتربي، تضتمن حتقيتن 

الفوريتتة نتتذكر منهتتا تنفيتتذ خطتتة عمتت  وطنيتتة بشتتتن العمتت  اجلتتربي تشتتم  تتتدابري 
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لعملية حجز جواوات السفر واستبدا  العقتود والعواجتن التي حتتو  دون  للتصدي
وضتع وتنفيتذ خطتط تدريبيتة لبنتاء قتدرات ستلطات و وصو  الضحااي إىل العدالة 

تقتدمي و  ،والقضاة، ومفتشتو العمت (اإلنفاذ الوطنية )الشرطة، واملدعون العامون، 
امللحتتن ابتفاقيتتة  2014املستتاعدة الفنيتتة للنظتتر يف التصتتدين علتت  بروتوكتتو  عتتام 

 .العم  اجلربي
  مت توقيتتع متتذكرة تفتتاهم بتتا كتت  متتن حتومتتة دولتتة قطتتر ومتثلهتتا اللجنتتة الوطنيتتة

خلارجيتة ملتافحة اإلجتار ابلبشر، وبا الولايت املتحتدة األمريتيتة ومتثلهتا ووارة ا
أثنتتتاء انعقتتتاد جلستتتات احلتتتوار الستتترتاتيج   ذلتتتك، و 2018األمريتيتتتة يف ينتتتاير 

 .(27)األو  با دولة قطر والولايت املتحدة األمريتية
  نرتبتتتو  التتتدويل إلفعاليتتتات النستتتخة اخلامستتتة متتتن متتتؤمتر ا قطتتتراستضتتتافت دولتتتة

لتعتاون اب ذلتك، و 2017ملتافحة اإلجتار ابلبشر وهتريتب املهتاجرين يف ديستمرب 
املنظمتتة الدوليتتة للشتترطة اجلناجيتة "اإلنرتبتتو " وووارة الداخليتتة القطريتتة واللجنتتة  متع

 .الوطنية ملتافحة الجتار ابلبشر
 للتحضتري لعقتد  .مت تعيا سعادة املندوب التداجم لدولتة قطتر لتدى األمتم املتحتدة

يويتتورك، يف الثانيتتة والستتبعا بن العامتتةالجتمتتا  الرفيتتع املستتتوى يف دورة اجلمعيتتة 
 .، حو  تنسين اجلهود املبذولة ملتافحة اإلجتار ابألشخا 2017أكتوبر 

 إدمتتتاجفيمتتتا يتعلتتتن بتنفيتتتذ التوصتتتيات املتعلقتتتة بتعزيتتتز نظتتتام اإليتتتواء وإعتتتادة  أمتتتا 
الجتتتار ابلبشتتر، فقتتد استتتتملت احلتومتتة واستتتمرت يف استتتخدام نظتتام  ضتتحااي

هويتتتة الضتتتحااي واإلحالتتتة بتتتا  لتنستتتين جهتتتود حتديتتتد ،اإلحالتتتة التتتوطين للضتتتحااي
ومشت  نظتام اإلحالتة تتوفري املتتوى  .السلطات احلتومية واملنظمات وتري احلتوميتة

دشتتتنت املؤسستتتة  كمتتتا  .والرعايتتتة الصتتتحية واملستتتاعدة القانونيتتتة لضتتتحااي الجتتتتار
التتتابع ملركتتز احلمايتتة والتتهيتت  « دار األمتتان الشتتام »القطريتتة للعمتت  الجتمتتاع  

أحتتد املراكتتز املنضتتوية حتتتت مظلتتة املؤسستتة القطريتتة للعمتت  « نأمتتا»الجتمتتاع  
وبياتة اجتماعيتتة وصتتحية شتتاملة خلتتدمات  لا متتتتام الجتمتاع ، والتتي متثتت  إيتتواءا 

والتدار عبتارة  .احلماية والتتهي  للفاات املستهدفة، ومنها ضحااي اإلجتتار ابلبشتر
 هتتتزة وحتتتدة عقاريتتتة اصصتتتة و  30عتتتن  متتتع متتامتتت  متتتتون متتتن أكثتتتر متتتن 

املصتاحب خلطتة « املؤقت»خبدمات اإليواء الشام ، توفر لنزلجها خدمة اليواء 
فيلت من الوحدات املشتار إليهتا، خصصتت حتديتداا لضتحااي  . هيلية مدروسة

 .شخصتاا  20 رعايتةك  منها قتادر علت    ،الذكور واإلمث عل  السواء -الجتار
أ  رحلتتتتة الستتتتقبا  التتتتي تعتتتتم وتبتتتدأ عمليتتتتة اإليتتتواء أبربتتتتع مراحتتت  أساستتتتية تبتتتد

ابلتقيتتيم املبتتدج  لتتت  حالتتة وحتديتتد حاجتهتتا لإليتتواء،   مرحلتتة التتدخو  وحتتتدد 
، ومرحلة اخلطة التتهيليتة الضحيةاحلقوق والواجبات والشرتاطات اللومة إليواء 

التتي تضتتع اإلطتتار التفصتتيل  ملرحلتتة التتهيتت  يف التتدار، ومتتن   مرحلتتة التتدم  يف 
 .تمث  يف إعادة الزاجر إىل بيات  الطبيعية يف أسرت  و تمع األسرة وت

 فقتتتتتد وفتتتتترت احلتومتتتتتة  ،تقتتتتتدمي املستتتتتاعدة القانونيتتتتتةب املتعلقتتتتتة التوصتتتتتيات بشتتتتتتن
املستتاعدة القانونيتتة لضتتحااي الجتتتار ابلبشتتر أمتتام ستتلطات إنفتتاذ القتتانون، حيتتث 
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ات هبتذه ألتزم الستلط 2011( لستنة 15أن قانون متافحة اإلجتار ابلبشر رقتم )
املستتتاعدة القانونيتتتة، كمتتتا أن الستتتلطات ستتتاعدت بعتتت  الضتتتحااي يف احلصتتتو  

بدأت النيابة العامة يف إجتراء  وقد .عل  تعويضات جابرة لألضرار الي أصابتهن
حالتة متصتتلة  28ابإلضتافة إىل  ،حتالت متن العمتت  القستري 109 مشت حتقيتن 
م متتتتب الناجتتب العتتام متتا و وجتتب متتواد اتلفتتة متتن قتتانون العمتت ، اهتتت .ابلجتتتار

شتتركة  خالفتتة أحتتتام قتتانون العمتت ،  تتا يف ذلتتك عتتدم المتثتتا   19يصتت  إىل 
ويف  .لقيود ساعات العم ، أو عدم منح يتوم راحتة إلزامت ، أو دفتع أجتر إضتايف

، واصتتتتلت احلتومتتتتة تعزيتتتتز تطبيقهتتتتا للقتتتتانون التتتتذي حيظتتتتر حجتتتتز 2017عتتتتام 
إىل متتتب  منهتا 53الة وإحالة ح 361جواوات السفر من خل  التحقين يف 
 .حالة وإلزامهم بسداد ورامات 48الناجب العام، وقامت احملتمة  قاضاة 

 ابلبشتتتر، الجتتتتار بشتتتتنيتعلتتتن بتنفيتتتذ التوصتتتيات املتعلقتتتة بنشتتتر التتتوع  والتتتتدريب  فيمتتتا -77
 .التقرير من( 84والتدريب الفقرة ) الوع  نشر ملوضو  التعرض عند املوضو  تناو  فسيتم

 (28)الصحة  
دولة قطر متمثلة يف ووارة الصحة العامتة بتحستا التشتريعات املتعلقتة ابحلتن يف  واصلت -78

متن ختل   وذلتك ،الصحة، وضمان إمتانية حصو  اجلميع علت  اخلتدمات الصتحية، دون متييتز
إجتتتتراء التعتتتتديلت علتتتت  التشتتتتريعات الصتتتتحية والتتتتي تعتتتتترب أهتتتتم متتتتدخلت اإلصتتتتل  الصتتتتح  

الي تعتس إمتانية تنفيذ التوجهتات السترتاتيجية الصتحية، وحتويت  تلتك السياستات األساسية و 
إىل خطط قابلتة للتطبيتن علت  أرض الواقتع، وضتمان الوصتو  لألهتداف النهاجيتة والتليتة للنظتام، 

وفيمتتا يلتت  أهتتم  . يتتع التشتريعات الصتتحيةوتشتتي  جلتتان فنيتتة وقانونيتتة إلدختا  تعتتديلت علتت  
 :الصحة  ا  يفدرة التشريعتات الصتا

 ( لسنة 15القانون رقم )بشتن تنظيم نق  ووراعة األعضاء البشرية 2015. 
 ( لسنة 3القانون رقم )بشتن تنظيم قيد املواليد والوفيات 2016. 
 بشتن الرقابة عل  التب  ومشتقات  2016( لسنة 10) رقم القانون. 
 ( لسنة 16القانون رقم )بشتن الصحة النفسية 2016. 
 بشتن نظام التتما الصح  الجتماع  2013( لسنة 7نون رقم )القا. 

حتسا التشتريعات الصتحية، ذلتك نظتراا لتغتري  هبدف التشريعات من عدد تعدي  مت قدو  -79
 :كالتايل  .دى إىل تغري  يع جوانب احلياة العلمية والعمليةأالظروف املعاصرة اذا الوقت،  ا 

 ( لستتتتنة 7نظتتتتم القتتتتانون رقتتتتم )بشتتتتتن تنظتتتتيم العتتتتلج الطتتتت  ابلتتتتداخ   م1996
( 4التدابري اللومة لتحسا التشريعات املتعلقة ابحلن يف الصحة وخباصة املادة )

 .(29)من 
 ( لستنة 3فيما نظم قانون املواليد والوفيتات رقتم )أبنشتاء اللجنتة الداجمتة  2016

داجمتتتتة لشتتتؤون املواليتتتتد والوفيتتتتات تُنشتتتتت بتتتتووارة الداخليتتتة جلنتتتتة تستتتتم  "اللجنتتتتة ال
لشؤون املواليد والوفيات" تتوىل القيام ابلختصاصات املقررة اتا يف هتذا القتانون 
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لبحتتث وحتت   يتتع املشتتتلت التتي تواجتت  املتتواطنا واملقيمتتا متتن جتتراء تطبيتتن 
 .القانون

 ( لستتتنة 7مشتتت  القتتتانون رقتتتم )بشتتتتن نظتتتام التتتتتما الصتتتح  املستتتاواة يف  2013
 .(30)ام  احلقوق واحلرايتالعلج وعدم التفرقة والتمتع بت

  التنفيذيتتتة العديتتتد متتتن اخلطتتتط  تتتت يضتتتاا قتتتانون التتتتتما الصتتتح  ولجحأوتتضتتتمن
تافتتة طتترق العتتلج لوصتتو  لوالسياستتات واإلجتتراءات والتتنظم واملعتتايري اللومتتة ل

والتتتتتما الصتتتح  اإللزامتتت  للختتتدمات الوقاجيتتتة والعلجيتتتة والتتويليتتتة والفحتتتو  
 .الطبية

 ووارة الصتتتحة العامتتة علتتت  تقتتتدمي اخلتتتدمات الصتتتحية جهتتتة أختتترى، حتتتتر  ومتتن  
اللترتونيتتة املتمتعتتتة ابلتفتتتاءة وستترعة الستتتتجابة والنتتتتاج  الفعالتتة لتتماشتتت  متتتع 
اإلصتتتتلحات السياستتتتية والقتصتتتتادية والجتماعيتتتتة،  تتتتا يضتتتتمن لتتتتت  الستتتتتان 
والعتتتاملت متتتن النستتتتاء علتتت  اختتتتتلف أعمتتتارهم التمتتتتع ليتتتتاة صتتتحية، وعتتتتدم 

 .وبة يف احلصو  عل  اخلدمات الصحيةمواجهة صع
  تتتتتوىل إدارة القومستتتيون الطتتت  وهتتت  إحتتتدى إدارات ووارة الصتتتحة العامتتتة مهمتتتة

فحتتتتص كتتتت  القتتتتادما اجلتتتتدد لإلقامتتتتة والعمتتتت  بدولتتتتة قطتتتتر والتتكتتتتد متتتتن عتتتتدم 
 .إصابتهم أبمراض معدية

   ووضتتع الوافتتد للختبتتارات الصتتتحية عنتتد قدومتت  ألو  متتترة للدولتتة وقبتت  إقامتتتت
اكتشتتاف املتترض  مت إذالدولتة فتتلذا كانتتت اختبتارات ا ابيتتة فيتتتم استتبعاده، أمتتا اب

بعتتتد إقامتتتت  يف الدولتتتة فتتتتتم معاجلتتتت  وفقتتتاا لألمتتتراض املعديتتتة املنصتتتو  عليهتتتا يف 
 .1990( لسنة 17اجلدو  امللحن ابملرسوم بقانون رقم )

 رعايتتتة كفلتتتت القتتتوانا والتشتتتريعات القطريتتتة احلتتتن يف احلصتتتو  علتتت  ختتتدمات ال
وقتد أصتدرت مؤسستة محتد الطبيتة ميثتاق وحقتوق مستؤوليات  .الطبية دودا متييز

 .(31)املري  وأسرت  وتعم  عل  طباعت  ونشره يف أروقة املؤسسات الطبية كافة
ااتذت  ،لتعتاون متع منظمتات اجملتمتعاباخلاصتة  ويف إطار توج  الدولة لتنفيذ التوصتيات -80

 طيتتد، حيتتث أسستتت عتتدداا متتن اللجتتان املعنيتتة لتو التعتتاون هتتذا زيتتزلتعالدولتتة العديتتد متتن التتتدابري 
اخلتدمات الصتحية لتت  املتواطنا واملقيمتا يف دولتة ن مع منظمات اجملتمع لضمان وصتو  التعاو 
مراقبتتتة وتطبيتتتن التشتتتريعات الصتتتحية ابلدولتتتة، ووريهتتتا متتتن اللجتتتان املشتتترتكة املعنيتتتة بتعزيتتتز و قطتتتر 

 الصحة، نذكر منها اآليت:
 شتتتلة  وجتتب قتترار وويتتر الصتتحة ة حلمايتتة األطفتتا  متتن العنتتف واملة الوطنيتتاللجنتت

 .(32)2017لسنة  20رقم 
 (33)جلنة أمان للعمالة املصابة. 
 (34)اللجنة الوطنية لضطراب طيف التوحد. 
  (35)لصحة السلوكيةاانشاء مركز دعم. 
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 (36)التعلي   
م للمراحتتتت  التعليميتتتتة ستتتتجلت دولتتتتة قطتتتتر مؤشتتتترات جيتتتتدة يف نستتتتب اللتحتتتتاق ابلتعلتتتتي -81

املختلفة، ب  إن التعليم امتد ليشم  مرحلة رايض األطفا  "الطفولة املبترة"، وذلك حتقيقاا لرؤية 
ااادفتتة إىل  2022-2018واستترتاتيجية التنميتتة الوطنيتتة الثانيتتة لدولتتة قطتتر  2030قطتتر الوطنيتتة 

 .2022عام  %72.5لتصبح  %15رفع نسبة التحاق األطفا   رحلة الرايض  عد  
 ويوضح اجلدو  اآليت نسب اللتحاق  راح  التعليم العام املختلفة: -82

 2017( نسب االلتحاق اإلمجايل والصايف مبراحل التعلي  للعا  2جدو  )
 % اللتحاق الصف  %اللتحاق اإل ايل  املرحلة

 57 57.4 رايض األطفا 

 96.4 106.1 البتداجية
 84.8 103.4 اإلعدادية
 78.2 98.6 الثانوية
 واإلحصاء التنموي التخطيط ووارة :املصدر

  وبلت  %95.3نستبة  2017بل  مؤشتر املستاواة بتا اجلنستا يف التعلتيم للعتام ،
، %1.2أمتتتا نستتتبة األميتتتة فقتتتد بلغتتتت  %98.8معتتتد  القراجيتتتة يف العتتتام نفستتت  

 .1:9وبلغت نسبة الطلبة للمعلم 
 ايل جهودهتتتتا الراميتتتتة لتعزيتتتتز ومحايتتتتة حقتتتتوق واصتتتتلت ووارة التعلتتتتيم والتعلتتتتيم العتتتت

اإلنستتان، فقتتد مت تضتتما املنتتاه  والتتتتب الدراستتية املطتتورة العديتتد متتن مفتتاهيم 
ومل يقتصتتر األمتتر علتت  املنتتاه  الدراستتية والتتتتب  .(37)ومبتتاد  حقتتوق اإلنستتان

املدرسية  فقتد مت إعتداد  موعتة متن األدلتة السرتشتادية للمعلمتا، ومت تتدريبهم 
كمتتا مت حتتتديث وتطتتوير سياستتة التقتتومي الستتلوك  للطلبتتة يف املتتدار    .(38)عليهتتا

ليتتث تعتتزو الستتلوك اإل تتاي وتبتعتتد عتتن املمارستتات الستتلبية وحتمتت  الطلبتتة متتن 
ال تتراف الستتلوك ، ومل تتضتتمن العقتتوابت واجلتتزاءات أيتتة  ارستتات تتعتتارض متتع 

لتتت  منتتتتع حقتتتوق اإلنستتتان مثتتت  العنتتتتف والعقتتتاب اجلستتتدي بتتت  إهنتتتتا شتتتددت ع
العقوبة اجلسدية والتوبيخ واإلهانة، وأحلن ابلسياسة دلي  إرشادي لسلوك الطلبة 
مت تعميم  عل  املدار ، كما مت وضع التدلي  اإلرشتادي للمخالفتات واجلتزاءات 

 .، وإنشاء قسم اإلرشاد الطليابملدار للعاملا 
  2022-2018حرصتتتتتت التتتتتووارة علتتتتت  تضتتتتتما استتتتترتاتيجيتها الثانيتتتتتة للتعلتتتتتيم 

 موعتتة متتن النتتتاج  واملشتتاريع والتتتربام  املعتتزوة حلقتتوق اإلنستتان ومحايتتت ، ومنهتتتا 
تعزيز عملية التطوير املؤسس  املستمر، وضمان اجلودة يف املؤسستات التعليميتة، 
والتميتتز يف تقتتدمي ختتدمات ذات فاعليتتة وكفتتاءة للشتتركاء، وضتتمان احلفتتا  علتت  

 .الثقافات األخرى واحرتامها القيم والتقاليد القطرية، مع تعزيز فهم
  ومتتتن التتتربام  ذات الصتتتلة تطتتتوير اخلتتتدمات املقدمتتتة لتتتذوي اإلعاقتتتة وصتتتعوابت

التتتعلم واملوهتتوبا، ونظتتام شتتام  إلدارة جتتودة املعلمتتا وقتتادة املتتدار  احلتوميتتة 
 .واخلا ، وتطوير األداء املؤسس ، ورفع جودة التعليم املبتر يف رايض األطفا 



A/HRC/WG.6/33/QAT/1 

29 GE.19-03470 

 لتعليم العايل فقد تضمنت الربام  األكادةية جبامعة قطر مخسة أما فيما يتعلن اب
ووقعتتتتت  .(39)بتتتترام  ضتتتتمن خطتتتتط املقتتتتررات الدراستتتتية تتعلتتتتن لقتتتتوق اإلنستتتتان

اجلامعتتتتة متتتتذكرة تفتتتتاهم متتتتع إدارة حقتتتتوق اإلنستتتتان بتتتتووارة الداخليتتتتة تتتتتنص علتتتت  
ة تفتاهم تدريب طلبة كلية القانون، كما وقعت ووارة التعليم والتعلتيم العتايل متذكر 

متتتع اللجنتتتة الوطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان تتعلتتتن بتنفيتتتذ اخلطتتتة العربيتتتة للرتبيتتتة علتتت  
 .حقوق اإلنسان املعتمدة من جامعة الدو  العربية

  كمتتا واصتتلت الدولتتة جهودهتتا الراميتتة إىل تتتوفري التعلتتيم اجليتتد لألشتتخا  ذوي
عليمتتت  اإلعاقتتتة ود هتتتم يف اجملتمتتتع، حيتتتث مت مراجعتتتة وتنقتتتيح سياستتتة التتتدعم الت

اإلضتتايف وإعتتداد دراستتة شتتاملة حتتو  معهتتد النتتور للمتفتتوفا وإعتتادة هيتلتتت ، 
ووضتتتتع سياستتتتة تقيتتتتيم طلبتتتتة املرحلتتتتة البتداجيتتتتة، وتشتتتتغي  روضتتتتة اادايتتتتة لتتتتذوي 

ستتتنوات، وافتتتتتا  مركتتتز رؤى للتقيتتتيم والستشتتتارات والتتتدعم  8-4اإلعاقتتتة متتتن 
ية للطلبتتتة ذوي لطلبتتتة التتتدعم اإلضتتتايف وذوي اإلعاقتتتة و ستتتيس مدرستتتة اصصتتت

 .اضطراب التوحد، وتنفيذ برام  تدريبية ملنسق  ومعلم  الرتبية اخلاصة
  متن الطلبتة  %80قام مركز مدى بتقدمي  موعة من اخلدمات ومنهتا دعتم نفتاذ

ذوي اإلعاقة إىل املواقع اإللترتونية، وابتتار تطبين لألجهزة احملمولة يقوم بقراءة 
 381التتنولوجيتتتتا التعليميتتتتة املستتتتاعدة علتتتت   األوراق النقديتتتتة، وتوويتتتتع حقاجتتتتب

حقيبتتتتتة تتنولوجيتتتتتا مستتتتتاعدة يف  25طالبتتتتتاا وطالبتتتتتة متتتتتن ذوي اإلعاقتتتتتة، ونشتتتتتر 
معلتم علت   40متدرابا، وبناء قتدرات  319املدار ، وتنفيذ برام  تدريبية لعدد 

مستتاعدة  440استتتخدام التتنولوجيتتا املستتاعدة يف الفصتتو  الدراستتية ، وتنفيتتذ 
 821بتتترمم  التتتتدريب والتتهيتتت ، وتقتتتدمي التتتدعم التتنولتتتوج  لتتتت تدريبيتتتة ضتتتمن 

رفتتع معتتد  النفتتاد و شخصتتاا متتن األشتتخا  ذوي اإلعاقتتة للنتتدماج يف اجملتمتتع، 
 .%88اإللترتوين يف قطر ليص  إىل نسبة 

  مل تتتدخر الدولتتة جهتتداا يف تتتوفري اخلتتدمات التعليميتتة لألطفتتا  وتتري القطتتريا متتن
أبنتتاء الوافتتدين العتتاملا ابلقطتتا  احلتتتوم  للدولتتة يف  أبنتتاء الوافتتدين حيتتث يُقبتت 

 وتري عتددوقتد بلت   .املدار  احلتوميتة جبميتع املراحت ، ويقتدم اتم التعلتيم ابجملتان
 2018طالباا وطالبتة وفقتاا إلحصتاجية  210997يف املدار  بدولة قطر  القطريا

غتتتت لغتتتري طالبتتتاا وطالبتتتة بنستتتبة بل 104656مقارنتتتة ابلقطتتتريا البتتتال  عتتتددهم 
ابإلضتتافة إىل املتتنح الدراستتية اجملانيتتة التتي تقتتدمها الدولتتة ألبنتتاء  %60القطتتريا 

الوافتتدين العتتتاملا ابلقطتتتا  اخلتتا ، كمتتتا أن الدولتتتة متتتنح تستتتهيلت للجاليتتتات 
املقيمتتة ابلدولتتتة، لفتتتتتا  متتتدار  خاصتتتة هبتتم، ومنهتتتا متتتنحهم مبتتتان  مدرستتتية أو 

 .م من رسوم التهرابء واملاء ووريهاأراض  لبناء املدار  عليها، وإعفاجه
  مستاعدات الدولتة إىل ختارج دولتة قطتر، ومل تتدخر جهتداا يف تعلتيم  امتدتكما

 .(40)األطفا  وتدريب املعلما
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 (41)التعبري حرية  
مت التخلتتت  عتتتن  اإلطتتتارويف هتتتذا  .الدولتتتة جهودهتتتا لتعزيتتتز وكفالتتتة حريتتتة التعبتتتري واصتتتلت -83

 الدولتتتة تقريتتتر علتتت  التوصتتتيات متتتن للعديتتتد حمتتتلا  كتتتان  والتتتذي ةاإلعلميتتت األنشتتتطةمشتتترو  قتتتانون 
قتتانون بتنظتتيم  مشتترو علتت   2018وافتتن  لتتس التتووراء يف ستتبتمرب متتن عتتام  وقتتد الثتتاين، التتدوري

املطبوعات والنشر واألنشطة اإلعلميتة والفنتون والتذي أييت يف إطتار حتتديث التشتريعات وملواكبتة 
اإلعلمية والفنون، ودعماا حلريتة  واألنشطة  املطبوعات والنشر التطور التقين والتتنولوج  يف  ا

 .الرأي والصحافة واإلعلم يف دولة قطر
قتتتتتتانون اجلتتتتتتراجم اللترتونيتتتتتتة  تجتتتتتتاوةمت تعزيتتتتتتز احلمايتتتتتتة الدستتتتتتتورية حلريتتتتتتة التعبتتتتتتري  كمتتتتتتا -84
 ورد امت أن وحيتث .متوافقتة متع املعتايري الدوليتة املعترتف هبتا نصوص والذي جاءت  2014 لسنة
عل   ارستة حريتة التعبتري والترأي، بقتدر متا هت  حتدود  يعد قيوداا  ل القانون، هبذا استثناءاتمن 

 ستتتلمة لضتتتمان اعتمادهتتتاللدولتتتة  خولتتتت والتتتيمشتتتروعة وفقتتتاا ملقتضتتتيات التفاقيتتتات الدوليتتتة، 
 .استخدامهااحلرية، و ا ةنع إساءة  هذه  ارسة وحسن

 (42)الكراهية حظر  
لتة قطتر إىل احلتوار بتا األداين واحلضتارات علت  كونت  آليتة ل وتم عنهتا إلقامتتة تنظتر دو  -85

جستتتتتور التواصتتتتت  بتتتتتا اجملتمعتتتتتات والشتتتتتعوب ومعرفتتتتتة اآلختتتتتر وتعزيتتتتتز الحتتتتترتام املتبتتتتتاد  وحتقيتتتتتن 
دولتة مبتادرة إنشتاء حتتالف احلضتارات التي تضتطلع اليتوم بتدور  فاعت   الدعمتت  حيتثالستتقرار، 

أو   ث  سام لألمم املتحدة لتحالف احلضارات  أن إىل اإلشارة وجتدر .لسلميف الرتوي  لثقافة ا
ويف إطتار تعزيتز الدولتة جهودهتا لنشتر احلتوار بتا الشتعوب والثقافتات مت  .من دولة قطر  مت تعيين

تنشاء اللجنتة القطريتة لتحتالف احلضتارات التي  2010( لسنة 8إصدار قرار  لس الووراء رقم )
ف علتتتتت  تطتتتتتوير خطتتتتتة عمتتتتت  لتحتتتتتالف احلضتتتتتارات ومتابعتتتتتة مستتتتتااات الدولتتتتتة اتتتتتتص ابإلشتتتتترا

واإلشتتتراف علتتت  مشتتتاريعها لتحتتتالف احلضتتتارات، ابإلضتتتافة إىل اقتتترتا  املوضتتتوعات والدراستتتات 
واإلشراف عل  تنظيم الجتماعات واملنتدايت اخلاصة بتحالف احلضارات ابلتنسين متع اجلهتات 

 .(43)املختصة
كز الدوحة الدويل حلوار األداين، الذي يسع  لنشر ثقافة احلتوار، أنشتت الدولة مر  كما -86

 .(44)وتعزيز ثقافة قبو  اآلخر والتعاي  السلم  با أتبا  الدايمت

 (45)التدريب وبناء القدرا  ونشر الوع  -هاء 
جهودهتتا احلثيثتتة يف تنظتتيم عتتدد متتن التتدورات وورش العمتت   الدولتتة مؤسستتات واصتتلت -87

ذات  والعمتتتوميتتتة ملتتتوظف  اجلهتتتات احلتوميتتتة ومؤسستتتات اجملتمتتتع املتتتدين والطلبتتتة والتتتربام  التدريب
 .(46)الصلة بنشر الوع  وبناء القدرات يف  ا  حقوق اإلنسان

 (47)اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة عمل تعزيز -واو 
( 17بتعدي  بع  أحتام املرستوم بقتانون رقتم ) 2015( لسنة 12صدر القانون رقم ) -88

بتنظتتتيم اللجنتتتة الوطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان، والتتتذي متتتنح اللجنتتتة الوطنيتتتة مزيتتتداا متتتن  2010لستتتنة 
الستتتقللية، وأحاطهتتا وأعضتتاءها بستتياج متتن احلصتتانة والضتتمامت القانونيتتة القويتتة حتتى متتتار  
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عملها ومهامها الي كفلها القانون بقدر كبري من احلريتة والشتفافيةو ومتنح أعضتاء اللجنتة ومقرهتا 
( A) التصتتنيف علتت اللجنتتة  حصتتو التعتتدي  يف استتتمرار  هتتذاستتاهم  وقتتد .(48)القانونيتتةاحلصتتانة 

وهتت  املترة الثانيتتة علتت   ،ICCمتن قبتت  جلنتة التنستتين الدوليتتة للمؤسستات الوطنيتتة حلقتوق اإلنستتان 
 .التصنيف افيها اللجنة عل  هذ حتص التوايل الي 

 املستقبلية والرؤى واملعوقا  التحداي  -رابعا   
لتتدابري قسترية انفراديتة وحصتار جتاجر متن بعت   2017يونيو  5تتعرض دولة قطر منذ  -89

 ستتبي  علتت  تضتتمنت .دو  املنطقتتة، ترتبتتت عليهتتا انتهاكتتات خطتترية ومستتتمرة حلقتتوق اإلنستتان
انتهاكات بشتن احلن يف حرية التنق  واإلقامة وامللتية اخلاصة، واحلن يف العم ،  احلصر ل املثا 

عليم، واحلن يف حرية الرأي والتعبري، واحلن يف الصحة، واحلتن يف حريتة العقيتدة واحلتن واحلن يف الت
يف التنميتتتتتة وانتهاكتتتتتات اجتماعيتتتتتة أختتتتترى تتعلتتتتتن ابلفصتتتتت  بتتتتتا األستتتتتر والتتتتتي تعتتتتتترب أشتتتتتد تلتتتتتك 

 احلصتار أثتر علت  ابلتعويضتات للمطالبتة جلنتة بتشتي  الدولة قامت وقد .(49)النتهاكات فظاعة
  ملعاجلتة املثلت  الطريقتة وحتديتد لدراستتها احلصتار متضترري قضتااي تستقب  مركزية كلجنة  املفروض،

وابلتتروم متتن ذلتتك إل أن دولتتة قطتتر قتتد حرصتتت علتت  محايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان  .قضتتية كتت 
 الدوليتتة اآلليتات إىل الدولتتةوعليت ، فقتتد جلتتت  .وضتمان عتتدم املستا  لقتتوق املتواطنا واملقيمتتا

تقتتدمت  حيتتث اإلنستتان،املتعلقتتة لقتتوق  التجتتاووات عتتن احلصتتار دو  ءلةومستتالضتتمان حماستتبة 
 بتنفيتذ اللتزام بشتن املتحدة العربية المارات دولة ضدبدعوى أمام حمتمة العد  الدولية  الدولة
 يتعلتتتن فيمتتتا حتمهتتتا احملتمتتتة صتتتدرتوأ .العنصتتتري التمييتتتز أشتتتتا   يتتتع علتتت  القضتتتاء اتفاقيتتتة
مل مشت  األستر التي تضتم قطتريا والتي  علت  نص والذي 2018 يوليو 23 خاريبت املؤقتة ابلتدابري

 القطتريا للطلبتة الفرصتة إعطتاء إىل ابإلضتافة املتحتدة، العرية إلماراتفرقتها التدابري الي ااذهتا ا
أو احلصتتتتو  علتتتت  ستتتتجلهتم التعليميتتتتة إذا روبتتتتوا يف  اإلمتتتتارات يف تعلتتتتيمهم لستتتتتتما  املتتتتتتثرين

تهم يف أمتتتتاكن أختتتترى، والستتتتما  للقطتتتتريا املتتتتتتثرين ابإلجتتتتراءات التعستتتتفية يف استتتتتتما  دراستتتت
إضتافة إىل تقتدمي الدولتة  .(50)األخترى القضتاجية األجهتزة متن ووريهتا اإلماراتالوصو  إىل حماكم 

وتقتتتدمي  ،لشتتتتوى ضتتتد كتتت  متتتن اإلمتتتارات والستتتعودية أمتتتام جلنتتتة القضتتتاء علتتت  التمييتتتز العنصتتتري
 .نسانمن أصحاب الولايت اخلاصة  جلس حقوق اإلالدولة ببلوات لتسعة 

ابلتتتروم متتتن التطتتتورات العديتتتدة التتتي ااتتتذهتا الدولتتتة علتتت  املستتتتوى التشتتتريع  واملؤسستتت   -90
، إل أن هنالتتتك دتتتة حتتتتدايت مؤقتتتتة تواجههتتتا اإلنستتتان حقتتتوق وتعزيتتتز محايتتتةوالتوعتتتوي يف  تتتا  

٪ ختتل  100قة والتتي وصتتلت إىل أكثتتر متتن الدولتتة منهتتا التتزايدة الستتتانية التبتترية ووتتري املستتبو 
 .السنوات األخرية

الراميتتتة إىل مراجعتتتة  هتتتاجهود اإلنستتتان حقتتتوقاآلليتتتات الوطنيتتتة املعنيتتتة بقضتتتااي  تواصتتت  -91
تقتدمي مقرتحتات لقتوانا  إىلوتعتديلها  تا يتوافتن متع املواثيتن الدوليتة، إضتافة  ،التشتريعات الوطنيتة

 إىل النضتتتتمام بشتتتتتن املقرتحتتتتات تقتتتتدمي إىل ابإلضتتتتافة اناإلنستتتت حقتتتتوق محايتتتتة تعزيتتتتزمتتتتن شتتتتتهنا 
 .الدولية التفاقيات

دولتة أبايتة اليفتاء ابللتزامتات الدوليتة فيمتا يتعلتن لقتوق اإلنستان الالتزاماا وإةتاما متن و  -92
 2017( لستتنة 44فقتتد مت إصتتدار قتترار ستتعادة مجتتب رجتتيس  لتتس التتووراء وويتتر اخلارجيتتة رقتتم )
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ان معاهتتتدات حقتتتوق اإلنستتتان تدارة حقتتتوق اإلنستتتان بتتتووارة اخلارجيتتتة، والتتتذي تنشتتتاء قستتتم جلتتت
ليتات التعاهديتة ووتري وتص تعداد اخلطط واملقرتحات اللومة لتنفيتذ التوصتيات الصتادرة متن اآل

 ملقدمتة املشترتكة األساستية الوثيقتة إعداد عل  العم  حالياا  ويتم ،التعاهدية املعنية لقوق اإلنسان
 .املختلفة الرصد جلان من الواردة للتوصيات تنفيذاا  التعاهدية، للجان املقدمة التقارير

خطتة عمت  وطنيتة حلقتوق اإلنستان بنتاءا علت   إعتدادتعتف دولتة قطتر حاليتاا علت   كما -93
مت تشتتي  اللجنتة  حيتثم، 2014( لعتام 19قرار  لس الووراء املوقر يف اجتماع  العادي رقتم )

عنية تعداد خطتة العمت  الوطنيتة حلقتوق اإلنستان برائستة ستعادة األمتا العتام الوطنية احلتومية امل
يعتتترب وضتتع خطتتة العمتت  الوطنيتتة حلقتتوق و  .لتتووارة اخلارجيتتة وعضتتوية عتتدة جهتتات معنيتتة ابلدولتتة

 ةداأاإلنستتتان مقاربتتتة واضتتتحة وعمليتتتة لتعزيتتتز ومحايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان حيتتتث ينظتتتر إليهتتتا  ثابتتتة 
  .ان يف الدولةلتحسا حالة حقوق اإلنس

 احلواش 

 (،124-9(، )124-8(، )124-7(، )124-6(، )124-5(، )124-3(، )124-2: )رقتتتتتتتم التوصتتتتتتتيات (1) 
(10-124( ،)11-124،) (12-124( ،)124-32( ،)124-33( ،)124-4). 

(، 59-124(، )61-122(، )45-124(، )15-122((،122-2(، )122-1التوصتتتتتتتتتتتتتتتتيات رقتتتتتتتتتتتتتتتتتم: ) (2) 
(124-61( ،)124-62). 

 .(123-8(، )122-84(، )122-83(، )122-82(، )122-81(، )122-16التوصيات رقم: ) (3) 

 .(122-9(، )122-8(، )122-6(، )122-5التوصيات رقم: ) (4) 

أطفتتتا  تقتتتوم الستتترتاتيجية الصتتتحية علتتت  اهتتتداف تشتتتم   يتتتع الفاتتتات الستتتتانية ابلدولتتتة متتتن عمتتتر الطفتتت  ) (5) 
 وكتتذلك صتتحة املتترأة واجلنتتا و يتتع فاتتات العتتاملا ابلدولتتة والصتتحة النفستتية، ىل عمتتر الشتتيخوخةومتتراهقا( ا

  .وأصحاب المراض املزمنة واملتعددة وذوي الحتياجات اخلاصة وامراض الشيخوخة

(، 122-22(، )122-21(، )122-20(، )122-19(، )122-18(، )122-17التوصتتتتتتيات رقتتتتتتتم: ) (6) 
(23-122( ،)24-122)( ،25-122( ،)122-26( ،)122-27( ،)122-28( ،)122-29 ،)
(122-30( ،)122-31( ،)122-32( ،)122-33( ،)122-34( ،)122-35( ،)122-36 ،)
(122-37( ،)122-38( ،)122-39( ،)122-40( ،)122-41( ،)122-42( ،)122-43 ،)
(122-44( ،)122-45( ،)122-46( ،)122-55( ،)122-56( ،)122-57( ،)122-58 ،)
(124-42( ،)124-43). 

  .2016( لسنة 15لقانون املوارد البشرية رقم ) من اللجحة التنفيذية 20، 19ن  املاد (7) 

 .2016( لسنة 15قانون املوارد البشرية رقم )من  74ملادة ا (8) 

  .2016( لسنة 15لقانون املوارد البشرية رقم ) من اللجحة التنفيذية 88املادة  (9) 

 .2016( لسنة 15املوارد البشرية رقم ) من قانون 73 املادة (10) 

 .2016( لسنة 15لقانون املوارد البشرية رقم ) من اللجحة التنفيذية 83 ملادة (11) 

 .2016( لسنة 15املوارد البشرية رقم ) من قانون 77 املادة (12) 

  .2016( لسنة 15املوارد البشرية رقم ) من قانون 86 املادة (13) 

ش اجلنس  والعتتداء اجلنست  واحلمت  وتري الشترع  والعنتف ضتد الفاتات املستضتعفة وعتاملت كحالت التحر  (14) 
  .املناو  والنساء احلوام 

مت تشتتتي  عتتدد أربتتع جلتتان متونتتة متتن األهتتايل تعمتت  علتت  التعتتاون متتع الشتترطة اجملتمعيتتة يف  تتالت عتتدة متتن  (15) 
متا تعمتت  الشترطة اجملتمعيتة علتت  تستهي  إجراءاهتتتا العنتف املنتتزيل وتستهي  التتتدخ  املبتتر ملنتع حدوثتت ، ك ضتمنها

وتتتوفري ختتدماهتا عتترب مركتتز القيتتادة التتوطين، وجتتاري حاليتتاا توحيتتد اخلتتدمات املقدمتتة عتترب اخلتتط الستتاخن كوستتيلة 
 .ميدانية ملتافحة العنف األسري

 عل  سبي  املثا  ل احلصر: (16) 
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 2014قطر عام  إعداد لث حو  "العنف املنزيل يف قطر" ابلتعاون مع جامعة. 

   تنظتتتتيم املاجتتتتدة املستتتتتديرة ختتتتل  اليتتتتوم العتتتتامل  للقضتتتتاء علتتتت  العنتتتتف ابلتعتتتتاون متتتتع مركتتتتز احلمايتتتتة والتتهيتتتت
 .2015عام الجتماع  

  2017تنظيم ندوة التعاي  السلم  وسيتولوجية احلوار عام. 

 .ملركز احلماية والتتهي  الجتماع ( من النظام األساس  املعدل  4املادة ) مت  كيد هذا املبدأ من خل  حيث (17) 

 :يف التايل تتمث  (18) 
 بتا يقتع التذي العنتف حالت ملنع املدار  من ابلقرب اجملتمعية الدورايت طرين عن الشرط  الوجود تعزيز 

 .القانون إنفاذ حيقن  ا املدرس  ابحلرم لصيقة رقابة وه  عليهم، أو الطلبة

  اآليت يف وتتمث  األطفا  عل  البدنية العقوابت عملن ومباشرة سريعة اتصا  آلياتتوفري: 

 علتتت  يقتتع عنتتف أي عتتن اآلمتتن اإلبتتلغ متتن اجملتمتتتع أفتتراد متتتتن ستترية وستتيلة وةثتت : (2) مطتتراش تطبيتتن 
  .األطفا  شرحية

 املعلومتات لتلقت  اجلغترايف الختصتا  حسب األرقام من عدداا  اجملتمعية الشرطة خصصت: الساخن اخلط 
 .لألطفا  البدنية لعقوابتوا الساءة حو 

  2015إىل  2008( بشأن عدد القطراي  يف املناصب القيادية خال  الفرتة م  1رق  ) شت  (19) 

 

  .سنوات اتلفة -ووارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة  املصدر:

التتتتزايرات يف تلتتتتك  تنظتتتتيمابإلضتتتتافة إىل ااطبتتتتة اجمللتتتتس األعلتتتت  للقضتتتتاء خبصتتتتو  وايرات رمضتتتتان واألعيتتتتاد و  (20) 
الفرتات،  ا يساهم يف ضمان حصو  الطف  عل  حق  يف الرعاية الجتماعية والوالديتة، ومشتاركت  يف األنشتطة 

 .الرتفيهية

بغتت  النظتتر عتتن عنصتتر الطفتت  أو والديتت  أو الوصتت  القتتانوين عليتت  أو لتتوهنم أو جنستتهم أو لغتتتهم أو ديتتنهم أو  (21) 
لقتتوم  أو اإلثتتين أو الجتمتتاع ، أو ثتتروهتم، أو عجتتزهم، أو مولتتدهم، أو أي وضتتع رأيهتتم أو وتتريه، أو أصتتلهم ا

 .آخر

املستهدفة كت  طفت  تتويف والتداه، أو كتان  هتو  الوالتد أو الوالتدين، والطفت  احملتروم بصتفة مؤقتتة  الفااتتشم   (22) 
 .عاماا  18أو داجمة من بياة أسرية طبيعية، ول يزيد عمره عن 

 .(122-60(، )122-69(، )122-68: )التوصيات (23) 

 وافقتة و  ،قصت أاملختص ملدة مخس ستنوات لتد  الووير وافقة  ،بناء عل  تقرير من اجلهة الطبية املختصة وذلك (24) 
  .رجيس  لس الووراء فيما واد عل  ذلك

(، 122-76(، )122-75(، )74،122(، )122-73(، )122-72(، )122-71) رقتتتتتتتتتتم التوصتتتتتتتتتتيات (25) 
(77-122( ،)78-122( ،)122-79( ،)122-80( ،)124-63( ،)124-64( ،)124-65)، 
(124-66( ،)124-68( ،)124-69( ،)124-70( ،)124-71( ،)124-72( ،)124-73 ،)
(124-74( ،)124-75( ،)124-76( ،)124-77( ،)124-78( ،)124-81( ،)124-83 ،)
(123-3( ،)123-4( ،)123-5( ،)123-6( ،)123-7( ،)124-60( ،)124-79( ،)124-80). 

799 812 1004 1002
1598 1704 1826 1941

3.2 3.2
4.0 4.0

5.9 5.6 5.8 5.7

0

2

4

6

8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

صة 
ح

 )%
(

لقيا
ب ا

اص
 املن
 يف
اي 

طر
الق

ة  
دي اي 

طر
 الق
ساء

 للن
مل 

 الع
قوة
م  

سبة 
كن

.
عدد

اي 
طر
الق

يف
صب

املنا
دية
لقيا
ا

عدد القطرايت يف املناصب القيادية

القطرايت يف املناصب القيادية  كنسبة من قوة العم   للنساء القطرايت)%( حصة 
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(، 122-52(، )122-51(، )122-50(، )122-49(، )122-48(، )122-47رقتتتتتتم: ) التوصتتتتتتيات (26) 
(53-122( ،)54-122( ،)70-122). 

تنمية  الت متافحتة الجتتار ابلبشتر يف البلتدين ورفتع ك  اجملالت من عدداتفن الطرفان عل  التعاون يف  حيث (27) 
 .لتعليمات املنظمة للعم  يف  ا  متافحة الجتار ابلبشر هبدف السرتشاد هباتباد  التشريعات واو  ،قدراهتما

 .(124-58(، )124-57) (،122-62) ،(122-61) رقم التوصيات (28) 

 :تنص عل  "ل حتص  أية رسوم أو أجور عن اخلدمات اآلتية الي (29) 
  واحلوادث الي تستدع  دخو  املري  إىل املستشف الطوار حالت ،. 
 يف  ا  األمومة والطفولة الوقاجيةمات اخلد. 
  يف  ا  الصحة املدرسية للطلبة الوقاجيةاخلدمات. 
  املعدية والتطعيم" األمراضخدمات. 

 قطتتري، وأبنتتاءاملتترأة وتتري القطريتتة املتزوجتتة متتن وهتتم:  معاملتتة بعتت  الفاتتات معاملتتة القطتتريا املواطنتتون يف تتمثتت  (30) 
 .الفاات األخرى الي يصدر بتحديدها قرار من الوويرقطري، وابإلضافة إىل املرأة القطرية املتزوجة من وري 

علتت  املبتتاد  األساستية املتعلقتتة بتفالتتة احلتتن يف الصتتحة، متضتمناا احلتتن يف احلصتتو  علتت  ختتدمات  امليثتتاقأكتد  (31) 
لغتتة، العمتتر أو الرعايتتة الصتتحية األوليتتة بغتت  النظتتر عتتن العِتترق، التتدين، املتتوطن األصتتل ، املعتقتتدات، القتتيم، ال

اإلعاقتة، ابإلضتتافة إىل احلتن يف احلصتتو  علت  الرعايتتة واخلتتدمات الصتحية دون أي  ختتري متربر، والعنايتتة اللومتتة 
بصتتورة لجقتتة وحمرتمتتة يف  يتتع األوقتتات، واحلفتتا  علتت  كرامتتة املتتري ، وحتتن املتتري  يف تلقتت  آليتتة دعتتم مناستتبة 

 . اخلصوصية والسريةوفعالة يف حا  وجود أي تظلم أو شتوى، واحلن يف

حتضتتان البتتتتارات وتطتتوير أفضتت  املمارستتات يف محايتتة األطفتتا  وذلتتك عتترب اخلتتربات بصتتفة أساستتية اب اتتتص (32) 
 .املختلفة يف الدولة

محايتة األطفتا  متن ، و وضع تقارير منظمة اىل ووارة الصحة بشتتن املستاج  املتعلقتة تستاءة معاملتة األطفتا  ابلدولتة
 .العنف ابلدولة

إىل فاتة العمالتة املصتابة والتذين تعرضتوا حلتوادث أو أمتراض أدت إىل إعاقتات أو أمتراض داجمتة أو تقدم خدماهتا  (33) 
داجمة  ا حيو  دون حتقين اادف األساس  متن تواجتدهم يف الدولتة، وللبحتث يف املشتاك  التي قتد تواجت   شب 

 أصتتتتحاب العمتتتت التواصتتتت  متتتتع : هتااملتتتتري  وتستتتتهي  إجتتتتراءات نقتتتت  املتتتتري  إىل بلتتتتده، ومتتتتن اهتتتتم اختصاصتتتتا
وأصحاب املري  يف قطر، والتواص  مع أسرت  خارج الدولة للوصتو  إىل املعلومتات املطلوبتة والتنستين معهتم  تا 

اقتتتترتا  وتتتتتوفري املركتتتتز الطتتتت  املناستتتتب ، التعتتتتاون متتتتع بعتتتت  الستتتتفارات لتستتتتهي  مهمتتتتة اللجنتتتتة، يتطلتتتتب ااتتتتاذه
التعتتتاون والتنستتتين متتتع اجمللتتتس العلتتت  للقضتتتاء لتستتتريع ، لتواصتتت  معهتتتملستتتتمرارية التتهيتتت  يف بلتتتد املصتتتاب وا

تتتوفري املواونتتة املطلوبتتة لتغطيتتة نفقتتات ستتفر العامتت  املصتتاب، ونفقتتات الفريتتن الطتت  ، إجتتراءات التعتتوي  املتتادي
 املصتتتاحب واألجهتتتزة الطبيتتتة وتغطيتتتة تتتتتاليف استتتتمرارية التتهيتتت  يف املركتتتز الطتتت  يف بلتتتد ونفقتتتات مرافتتتن أهتتت 

 .البحث يف املعوقات الي تقتض  اااذ إجراءات قانونية خلروج نق  املري  بلده يف أسر  وقت، املري 

التربام  والليتات املنفتذة ابلدولتة  تعتدادوالتي اتتص  2017لستنة  22 وجتب قترار وويتر الصتحة رقتم  شتتلةامل (34) 
اعتداد وتنفيتذ ، و راجعة ومراقبة تنفيتذها وتطبيقهتاألهداف اخلطة الوطنية ابلتنسين مع اجلهات املعنية ابلدولة، وم

للمستتهدفا متن الطفتا  ابلتعتاون متع التووارات واملؤسستات احلتوميتة والتعليميتة  برمم  وطتين للفحتص املبتتر
وضع الي  للتنين والتواص  مع كافة اجلهتات ذات الصتلة يف هتذا اجملتا ،  تا يستمح بتحقيتن ، و ذات الختصا 
 .شر الوع  من خل  إقامة املؤمترات والندوات واعداد النشرات وبرام  التدريب ووريهان، و اهداف اللجنة

اخلتدمات العلجيتة  تطتوير وتوجيت ابلتعام  با كافة اجلهات ومؤسسات اجملتمع املدين، حيث يعم  عل   يقوم (35) 
، والتواصتت  متتع استتر ات الجتماعيتتةللفاتتة املستتتهدفة، ورصتتد املؤشتتر وتقتتدمي التتربام  التوعويتتة والوقاجيتتة والتتهيليتتة 

احلالت ووضع اخلطط العلجية، وتقتدمي اخلتدمات الرشتادية، ومحايت  الفاتات املستتهدفة واحليلولتة دون وصتواا 
 .من جديدلتتهليها وإعادة د ها يف اجملتمع اىل حالة القهر والعزلة، والتنسين مع اجلهات املعنية 

 .(122-67(، )122-66(، )122-65(، )122-64(، )122-63رقم: ) التوصيات (36) 

املستتتاواة والترامتتتة والصتتتحة والبياتتتة الستتتليمة وحقتتتوق الطفتتت  يف اللعتتتب والرتفيتتت  والصتتتحة والتعلتتتيم  حقتتتوقمثتتت   (37) 
 التتدويل، واحتترتامبتتداء التترأي، واحلتتن يف األمتتن واألمتتان، ومفتتاهيم الستتلم والتفتتاهم إوالرعايتتة، واحلتتن يف التعبتتري و 

 .وحرية العقيدة والقيام ابلشعاجر الدينية ووريها ،وحن الشعوب يف تقرير مصريها، وحقوق املرأة اآلخر وتقبل ،
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السرتشادي للمعلم للرتبية عل  حقوق اإلنسان، وأدلة عل  حقتوق اإلنستان )ابتتداج ، إعتدادي،  الدلي وه :  (38) 
 .ودلي  الرتبية القيمية (،اثنوي

 .لجتماعية، والقانون، والدعوة، والعلقات الدوليةالجتماعية واخلدمة ا العلوموه :  (39) 

 .( من التقرير16انظر الفقرة ) (40) 

(، 124-53(، )124-52(، )124-51(، )124-49(، )124-48(، )124-47)رقتتتتتتم:  التوصتتتتتتيات (41) 
(54-124 ،)(123-7)، (122-59). 

 .(34-124: )التوصيات (42) 

اب التراهيتتتة والتطتتترف حيتتتث استضتتتافت الدولتتتة الجتمتتتا  ناهضتتتة خطتتتملتنظتتتيم املتتتؤمترات التتتي هتتتتدف  كمتتتا مت (43) 
بعنوان "تعزيز احلرية الدينية من ختل  التعتاون بتا األداين" يف متار   16/18التنفيذي التابع ملبادرة اسطنبو  

، والتتذي 2015ستتبتمرب  16اىل  15ومتتؤمتر "احلتتوار العتتري األمريتتت  اآليبتتريي" ختتل  الفتترتة متتن  2014عتتام 
 .اد آليات ووضع تصور خلطة عم  من شتهنا احلد من خطاب التراهية والتطرفهدف إىل إ 

كما تستضيف دولة قطر ستنوايا متؤمتر الدوحتة التدويل حلتوار األداين، التذي يشتارك فيت  مفتترين وعلمتاء و ثلت   (44) 
 .الدايمت، ومن أ اء  اتلفة  من العامل

  .(122-14(، )122-13) (،122-12(، )122-11(، )122-10)رقم:  التوصيات (45) 

(: أهتتم التتربام  التدريبيتتة يف  تتا  حقتتوق اإلنستتان والتتي مت تنظيمهتتا متتن قبتت  مؤسستتات الدولتتة 1ملحتتن )رقتتم  (46) 
  .2018-2014خل  الفرتة من 

 .(4-122(، )3-122التوصيات رقم: ) (47) 

قتتتة لقتتتوق اإلنستتتان، ول  تتتوو "تتمتتتتع اللجنتتتة ابلستتتتقل  التتتتام يف  ارستتتة أنشتتتطتها املتعل التعتتتدي  علتتت  ونتتتص (48) 
مساءلة عضو اللجنتة جناجيتاا أو  ديبيتاا عمتا يُبديت  أمتام اللجنتة وجلاهنتا الفرعيتة متن آراء أو أقتوا  ابلنستبة لألمتور 

ول  تتوو، يف وتتري حتتالت التلتتبس، دختتو  مقتتر اللجنتتة أو فروعهتتا أو متاتبهتتا أو  .التتي تتتدخ  يف اختصاصتتها
 ."...ام عام عل  األق ، بناءا عل  أمر من القاض  املختصتفتي  أي منها، إل لضور حم

تقريتتر العتتام اخلتتامس بشتتتن استتتمرار انتهاكتتات حقتتوق النستتان والصتتادر متتن اللجنتتة الوطنيتتة (: 2رقتتم ) ملحتتن (49) 
 .حلقوق اإلنسان

 .لعربية املتحدة((: قرار حمتمة العد  الدولية فيما يتعلن ابلتدابري املؤقتة )قطر ضد المارات ا3ملحن رقم ) (50) 

    


