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  مقدمة
  من المشاركة في التنمية الوطنية وتفعي$ً  موتمكينھ مواة بين الجنسين والنھوض بأوضاعھتجسيداً ل�ھمية التي توليھا دولة قطر لتعزيز المسا

ل$تفاقية  2009مارس 24لة قطر بتاريخ فقد انضمت دو;حكام الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة بغض النظر عن جنسھم، 

)، 34/180، بموجب القرار رقم (1979ديسمبر عام  18الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتھا الجمعية العامة ل�مم المتحدة في 

بالموافقة على اOنضمام ل$تفاقية  2009) لسنة 28لمرسوم رقم (). وصدر ا27/1، بموجب أحكام المادة (1981سبتمبر عام  3في   دخلت حيز التنفيذالتي و

) من الدستور مع مراعاة التحفظات واSع$نات 68) من ذلك المرسوم على أن يكون ل$تفاقية قوة القانون وفقا للمادة (1، ونصت المادة ( 23/6/2009في 

 . 2009يونيو 23من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ الواردة في وثيقة اOنضمام. ونشرت اOتفاقية في العدد الثامن 

  

  وقد تحفظت دولة قطر عندما انضمت إلى اOتفاقية على المواد التالية:

  ) من الدستور.8/أ) فيما يتعلق بأحكام الوراثة لمخالفتھا ل�حكام الواردة في المادة (2المادة ( )1

 ) لمخالفتھا أحكام قانون الجنسية القطرية.9/2المادة ( )2

 ) فيما يتعلق بمسائل اSرث والشھادة لمخالفتھا أحكام الشريعة اSس$مية.15/1المادة ( )3

 ) لمخالفتھا أحكام قانون ا;سرة وا;عراف السائدة.15/4المادة( )4

 /أ،ج) لمخالفتھا أحكام الشريعة اSس$مية.16/1المادة ( )5

  سرة./و) لمخالفتھا أحكام الشريعة اSس$مية وقانون ا;16/1المادة ( )6

دولة قطر أن جميع تشريعاتھا الوطنية ذات الصلة تصب في مصلحة تشجيع التكافل اOجتماعي. وسيتم تناول أسباب ھذه التحفظات  ؤكدوت

 بالشرح في الجزء الثاني من ھذا التقرير.

  

  كما أدرجت الدولة اSع$نات التالية في وثيقة انضمامھا ل$تفاقية: 

) من اOتفاقية بشرط أO يقصد من عبارة " بغض النظر عن حالتھا الزوجية" الوارد في ھذه المادة تشجيع 1مادة (تقبل حكومة دولة قطر نص ال )1

 لھذا المفھوم.الع$قات ا;سرية خارج إطار الزواج الشرعي وفقاً ;حكام الشريعة اSس$مية والتشريعات القطرية. وتحتفظ بحق تنفيذ اOتفاقية وفقاً 

/أ) ينبغي أO يفھم منھا تشجيع المرأة للتخلي عن دورھا كأم ومربية مما يؤدي إلى 5أن مسألة تغيير "ا;نماط" الواردة في المادة (تعلن دولة قطر  )2

 خلخلة كيان ا;سرة.

  لك المادة.) من ت2) من اOتفاقية تعلن دولة قطر، بموجب ھذا النص، أنھا تعتبر نفسھا ملزمة بالفقرة (29) من المادة (2وفقاً للفقرة ( )3

  

  

ھذه اOتفاقية موضع وقد حرصت دولة قطر على تحديد تحفظاتھا ولم تلجأ للتحفظات العامة، أو التحفظ على مواد كاملة تأكيداً منھا على اOلتزام بوضع أحكام 

، فإن دولة قطر حريصة على ء الثاني من ھذا التقريروالتي سيتم تناولھا بالتفصيل في الجزاء التحفظات على أحكام اOتفاقية الواردة أع$ه، نالتنفيذ . وباستث

  تفعيل ھذه اOتفاقية وصوOً إلى الھدف المنشود وھو القضاء على التمييز ضد المرأة.

لدولية فاقية ا) من اOت18وفقاً للمادة ( بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوتقدم حكومة دولة قطر تقريريھا ا;ول والثاني إلى اللجنة المعنية 

بل اللجنة، تقريراً للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على: "تتعھد الدول ا;طراف أن تقدم إلى ا;مين العام ل�مم المتحدة، للنظر من ق

  لمحرز في ھذا الصدد، وذلك:عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرھا من أجل إنفاذ أحكام ھذه اOتفاقية، وعن التقدم ا

  أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدول المعنية

  ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على ا;قل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك".

  

  منھجية وعملية إعداد ھذا التقرير:
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، المنعقد 2009) لسنة 39لعادي رقم (بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه اتم تشكيل لجنة وطنية Aعداد ھذا التقرير  •

برئاسة المجلس ا�على لشؤون ا�سرة وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية  30/12/2009بتاريخ 

ووزارة ا�وقاف والشؤون اAس>مية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون اAجتماعية والمجلس ا�على للصحة 

تعليم وا�مانة العامة للتخطيط التنموي والنيابة العامة والمؤسسة القطرية لمكافحة اAتجار بالبشر والمجلس ا�على لل

 ستشارات العائلية واللجنة الوطنية لحقوق اAنسان.والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز ا�

المعنونة بـ: "تجميع المبادىء التوجيھية و   HRI/GEN/Rev. 6تم ا�ستناد في إعداد ھذا التقرير على الوثيقة رقم  •

علقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمھا من الدول ا�طراف في المعاھدات الدولية لحقوق اAنسان"، وبعد تالم

ا�ط>ع على التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى وجه 

متساوية القيمة، ال) بشأن تساوي أجور ا�عمال 13) بشأن ا�حصاءات، ورقم (9لتوصيات العامة رقم (الخصوص ا

) بشان المساواة في الزواج 21) بشأن العنف ضد المرأة، ورقم (19) بشأن النساء المعوقات، ورقم  (18ورقم  (

تعليقات اللجنة بشأن ) بشأن المرأة والصحة، و24(م ) بشأن الحياة السياسية والعامة، ورق23والع>قات ا�سرية،  ورقم (

 مواد محددة من ا�تفاقية.

قام المجلس ا�على لشؤون ا�سرة بتنظيم دورة خاصة �عضاء اللجنة بشأن منھجية إعداد التقارير الخاصة باتفاقية القضاء  •

ممثلون عن اللجنة في أعمال فيھا شارك  ،2010مارس  4 – 1على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة من 

  اIليات الوطنية للنھوض حول دور ا�سكوا متھا اللجنة ا�جتماعية وا�قتصادية لغربي أسيا (ظالورشة اAقليمية التي ن

 .2010إبريل  29 - 28في  المرأة في منطقة ا�سكوا في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  بالمرأة

/ھـ) من 5وفقاً للمادة ( هالتقرير في أعقاب قيام الدولة بإعداد تقريرھا الوطني عن حالة حقوق اAنسان وتقديم جاء إعداد ھذا •

) المتعلق بإنشاء مجلس حقوق اAنسان، وطبقا للمبادىء التوجيھية التي 60/251قرار الجمعية العامة لvمم المتحدة رقم (

المتعلق ببناء ھياكل ومؤسسات المجلس، والذي سعت فيه الدولة إلى  )5/1نص عليھا قرار مجلس حقوق اAنسان رقم (

إعطاء صورة شاملة وشفافة عن حالة حقوق اAنسان في إقليمھا وما تحقق من تعزيز لھا على أرض الواقع، وإبراز 

طوات التي الصعوبات والتحديات التي تواجھھا الدولة نحو تحقيق المزيد من ھذه الحقوق على النحو المطلوب، والخ

 تعتزم اتباعھا مستقب> بما في ذلك دراسة التصديق على بعض ا�تفاقيات التي لم تصادق عليھا الدولة.

) ونتائج 1995ع>ن ومنھاج عمل بيجين (إيان الموجه للحكومات بشأن تنفيذ كما سبق ذلك قيام الدولة بالرد على ا�ستب •

) لyعداد لعملية ا�ستعراض والتقييم اAقليمية في إطار 2000المتحدة ( الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لvمم

، ومشاركتھا في أعمال الدورة الرابعة والخمسين 2010الذكرى الخامسة عشرة �عتماد إع>ن ومنھاج عمل بيجين 

 للجنة وضع المرأة.

بحقوق المرأة في دولة قطر، والصادرة عن أجھزة  قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير بمراجعة التقارير والدراسات المتعلقة •

وعلى رأسھا المجلس ا�على لشؤون ا�سرة وجھاز ا�حصاء وا�مانة العامة للتخطيط التنموي واللجنة الدولة المختلفة، 

كما قامت الدائمة للسكان، باAضافة إلى التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق اAنسان ومؤسسات المجتمع المدني. 

التقرير الوطني عن حالة حقوق اAنسان في دولة ، و�سيما ا�مم المتحدة اللجنة بمراجعة تقارير الدولة المقدمة لھيئات

قطر المقدم في إطار آلية ا�ستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اAنسان، ورد دولة قطر على ا�ستبيان الموجه 



CEDAW/C/QAT/1 

10  

)، ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لvمم المتحدة 1995مل بيجين (للحكومات بشأن تنفيذ إع>ن ومنھاج ع

) لyعداد لعملية ا�ستعراض والتقييم اAقليمية في إطار الذكرى الخامسة عشرة �عتماد إع>ن ومنھاج عمل 2000(

فاقية القضاء على جميع أشكال بيجين، وعلى تعليقات مجلس حقوق اAنسان واللجان التعاقدية ذات الصلة بموضوع ات

 التمييز ضد المرأة.
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 الوثيقة ا;ساسية المشتركةالجزء ا;ول: 
  أوOً: ا;رض والسكان

الموقع الجغرافي والتضاريس) 1  

 –ْ◌  26 ،  27ْ –ْ◌  24منتصف الخط الساحلي الغربي للخليج العربي بين خطي العرض دولة قطر شبه جزيرة تقع في  .1

 11,572شرقاً، وتمت}د ش}به جزي}رة ق}ـطر شم}ـا�ً لتغ}ـطي مس}احة ق}درھا  51-40،  50-45ي الطول  د. شما�ً وخطْ  10

كيلو متراً مربعاً. وتش}تمل الدول}ة عل}ى ع}دد م}ن الج}زر والس>س}ل الص}خرية والمي}اه الض}حلة الواقع}ة عل}ى الس}احل م}ن 

) كيل}و مت}راً وعرض}ھا 185القطري}ة ( أشھرھا جزر حالول، شراعوه، وا�سحاط، والبش}يرية. ويبل}غ ط}ول ش}به الجزي}رة

) كيل}و مت}راً ع}ن 60) كيلو متراً، وتحيط بغالبيتھا مياه الخل}يج العرب}ي ف}ي ح}ين تفص}لھا الح}دود البري}ة البالغ}ة نح}و (85(

) 95(المملكة العربية السعودية، وتقع دولة اAمارات العربية المتحدة شرق الدولة. وتمتد المياه اAقليمية القطرية إلى نحو 

  ) مي>ً بحرياً باتجاه الشمال في الخليج العربي.51مي>ً بحرياً في عرض البحر باتجاه الشرق وحوالي (

تتكون أراضي دولة قط}ر م}ن س}طح ص}خري منبس}ط م}ع بع}ض الھض}اب وال}ت>ل الكلس}ية ف}ي منطق}ة دخ}ان ف}ي الغ}رب  .2

لجان وا�حواض والمنخفضات التي يطل}ق عليھ}ا ومنطقة جبل فويرط في الشمال، ويمتاز ھذا السطح بكثرة ا�خوار والخ

 (الرياض) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورھا من أخصب المواقع التي تكثر فيھا النباتات الطبيعية.

السكان) 2  

) 1,284,867() نس}مة، يتوزع}ون إل}ى: 1,696,563،  ما مجموع}ه (2010يبلغ عدد سكان دولة قطر، بحسب تعداد عام  .3

%).  ويرجع السبب ف�ي زي�ادة أع�داد ال�ذكور إل�ى أن معظ�م 24) إناث، أي ما نسبته ( 411,696%) و(76ذكور، أي ما نسبته (

) تطور حجم السكان في دولة قطر من 1سكان الدولة من العمالة الوافدة التي يشكل الذكور النسبة ا,كبر منھا.  ويوضح الجدول (

، بينم�ا ةس�ن 65س�نة وحت�ى م�ا يزي�د ع�ن  13إل�ى  5لج�نس والفئ�ات العمري�ة المختلف�ة م�ن بحس�ب ا 2009وحتى عام  1986عام 

  ) الھرم السكاني لدولة قطر.1يوضح الشكل (

  ): تطور حجم السكان في قطر بحسب الجنس والفئات العمرية الموسعة1جدول (

  السنة

 

 ذكور

 مجموع الذكور

  مجموع إناث

 اDناث

  المجموع العام

 0 - 14  15-64 65+ 0 -14 15-64 65+ 

1986 53,038 194,850 2,207 250,095 50,248 70,493 1,595 122,336 372,431 

1997 71,753 224,846 4,911 301,510 68,011  111,413 2,889 182,313 483,823 

2004 67,912 478,354 6,550 552,816 64,716 139,085 4,329 208,130 760,946 

2009 115,485 1,139,986 9,675 1,265,146 108,281 259,173 6,026 373,480 1,638,626 

  المصدر: جھاز اSحصاء، المجموعة السنوية، أعداد مختلفة.

  2009): الھرم السكاني لعام 1الشكل (

  

  

  

  

 السكان في قطر السكان القطريون
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  .2009المصدر: جھاز اSحصاء،                                     

ستقبل دولة قطر ، والغالبية العظمى من سكانھا من أھل السنة.  كما توجد ديانات أخرى، حيث تا�س�ميدين القطريون بدين  .4

كل عام أعداداً كبيرة من القوى العاملة،  لتلبية احتياجات خططھا التنموية الطموحة على اخت>ف مستوياتھا 

يشكلون أكثر من أربعة أخماس سكان الدولة، ويأتي ھؤ�ء من بقاع ا�رض المختلفة،  وتخصصاتھا، حتى بات الوافدون

النسبة العالية  ويتعايشون جنباً إلى جنب بأديانھم وثقافاتھم وأنماط حياتھم المتنوعة. ولقد بينت التجربة القطرية أن

قاً أمام التعايش اAيجابي بين مختلف مكونات للوافدين، والتنوع الكبير في جنسياتھم وأديانھم وثقافاتھم، � تشكل عائ

 .ثقافاتالمجتمع، حتى صار المجتمع القطري يشكل نموذجاً للعيش المشترك بين الناس من مختلف المعتقدات وال

  2009): التنوع ا.ثني في دولة قطر عام 2شكل (

آسيويون; 
65.6

عرب; 29.7

أفارقة; 1.5
أوروبيون; 

1.1
آخرون; 2.1

  

  .2010لتحالف الحضارات،  . خطة دولة قطر لتحالف الحضارات، اللجنة القطرية2010المصدر: دولة قطر. 

لمحة تاريخية) 3  

ال}ذي ت}ولى  الش	يخ جاس	م ب	ن محم	د آل ث	انيحكمت أسرة آل ثاني دولة قطر منذ أوائل القرن الثامن عشر للم}ي>د ، ويع}د  .5

سس دولة قطر الحديثة، وتحتفل دولة قط}ر ف}ي الث}امن عش}ر م}ن ش}ھر ديس}مبر مؤ 1913حتى عام  1878الحكم من عام 

وقد أدى نشوب الحرب العالمية ا�ولى وما تمخض عنھ}ا م}ن نت}ائج إل}ى   كل عام بيومھا الوطني وھو تاريخ توليه الحكم.
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وذ البريطاني ف}ي ال}ب>د نصت على حماية أراضي قطر ورعاياھا. وكان النف 1916توقيع الدولة معاھدة مع بريطانيا عام 

  .�1971 يتجاوز اAشراف على بعض الجوانب اAدارية حتى نالت دولة قطر استق>لھا عام 

لم تدخل الدولة عصر الحداثة إ� في منتصف الق}رن الماض}ي. فف}ي مج}ال التعل}يم عل}ى س}بيل المث}ال ت}م افتت}اح أول مبن}ى  .6

أس}اس قواع}د تعل}يم منھج}ي ح}ديث،  تك}ون أول مدرس}ة تق}وم عل}ى، ل50/1951مدرسي للبن}ين ف}ي مطل}ع الع}ام الدراس}ي 

ت}م افتت}اح أول مدرس}ة  53/1954وفي مطلع العام الدراس}ي  .تلميذاً  190وكانت تضم أربعة صفوف ابتدائية، يدرس فيھا 

حي}ث  ،57/1958"وزارة للمع}ارف" ك}أول وزارة ف}ي ت}اريخ ال}ب>د ف}ي مطل}ع الع}ام الدراس}ي  وأنش}ئت  ابتدائي}ة للبن}ات.

باشرت بإرساء قواعد تعميم وتطوير التعليم المجاني للمراحل الدراسية كافة، وجعله إلزامياً للمرحلة ا�بتدائية. أما التعل}يم 

طالب}اً وطالب}ة ث}م تأسس}ت  150بكليت}ي التربي}ة للبن}ين والبن}ات الت}ي ل}م يتج}اوز ع}دد ط>بھ}ا  1973العالي فقد انطلق ع}ام 

: كلية اIداب والعلوم، وكلية وھيوتضم الجامعة حالياً سبع كليات، . 1977مية الوطنية) عام جامعة قطر (الجامعة الحكو

  الھندسة، وكلية اAدارة وا�قتصاد، وكلية الشريعة والدراسات اAس>مية، وكلية القانون، وكلية التربية، وكلية الصيدلة.

ليص}}بح  1951، ث}م أنش}}ئت ال}دائرة الطبي}}ة ع}ام 1945م أول مستش}فى  ف}ي ع}}القط}}اع الص}حي فق}}د ت}م افتت}}اح أم}ا بالنس}بة ل .7

أنشئت دائرة الصحة العامة لyشراف عل}ى كاف}ة  1953عام . وفي الع>ج منذ ذلك الوقت مجانياً وتحت مسؤولية الحكومة

تم افتتاح ث>ثة مستوصفات حكومية وأصبح لكل مواطن أو موظ}ف حك}ومي م}ن غي}ر  1954الشؤون الصحية. وفي عام 

نين الحق في الع>ج بالخارج على نفقة الدولة إذا ل}م يت}وفر ع>ج}ه بال}داخل. وت}والى إنش}اء المستش}فيات الحكومي}ة المواط

  . 1970المتخصصة إ� أن وزارة الصحة نفسھا لم تنشأ إ� في عام 

ا�س}رة  حي}اة ا�س}رة القطري}ة ف}ي ظ}ل أج}واءض}من عاشت الم}رأة القطري}ة ف}ي ظ}ل نظ}ام اجتم}اعي يتمي}ز بالس>س}ة،  و .8

الممت}}دة والع>ق}}ات القرابي}}ة المتماس}}كة. وكان}}ت الم}}رأة قب}}ل اكتش}}اف ال}}نفط، تش}}ارك ف}}ي كثي}}ر م}}ن النش}}اطات ا�قتص}}ادية 

التقليدية، �سيما عندما كان الرجال يتغيبون �شھر في رح>ت البحث عن اللؤلؤ . أم}ا م}ع حي}اة ال}وفرة الت}ي ھيأھ}ا إنت}اج 

جة لvعمال التقليدية التي كانت تقوم بھا الم}رأة، فق}د تراج}ع دورھ}ا ا�قتص}ادي،  واكتف}ت النفط وتسويقه، ومع انتفاء الحا

برعاية ا�طفال وبا�عم}ال المنزلي}ة ا�خ}رى. إ� أن الوض}ع ا�جتم}اعي الجدي}د أف}رز قي}وداً اجتماعي}ة عل}ى عم}ل الم}رأة 

ي}ة،  إ� أن التط}ور ال}ذي ش}ھده المجتم}ع ف}ي خارج المنزل، وصارت تلك القيود تشكل ج}زءاً م}ن منظوم}ة الق}يم ا�جتماع

العقدين ا�خيرين،  وانتشار التعليم بين النساء بصفه خاصة، ك}ان ل}ه ت}أثير كبي}ر ف}ي الح}د م}ن تل}ك القي}ود وتأثيرھ}ا عل}ى 

  مساھمة المرأة في مختلف مجا�ت الحياة.

ش}}ھدت الدول}}ة تنمي}}ة ش}}املة ف}}ي كاف}}ة  1995وبع}}د ت}}ولي حض}}رة س}}مو الش}}يخ حم}}د ب}}ن خليف}}ة آل ث}}اني مقالي}}د الحك}}م ع}}ام  .9

وقد اتجھت إرادة حضرة صاحب السمو أمي}ر ال}ب>د إل}ى اس}تكمال بن}اء الدول}ة الحديث}ة بتعزي}ز دور الش}ورى   القطاعات.

والديمقراطية، ومشاركة المواطنين في تقرير أمورھم، ورسم سياسات وط}نھم، حي}ث أص}در س}موه الق}رار ا�مي}ري رق}م 

ش}ارك الش}عب  2003. وفي أبري}ل ع}ام 2002كيل لجنة Aعداد الدستور الدائم، الذي أنجز في عام بتش 1999) لسنة 11(

% من مجم}وع الن}اخبين القط}ريين مم}ن لھ}م 96.64في استفتاء عام على الدستور حيث وافق عليه  القطري رجا�ً ونساء

 حق ا�قتراع، على الدستور الدائم للب>د.

الدس}تور، وتجس}يداً Aرادة  هنط>ق}ا مم}ا أك}داعل}ى أرض الواق}ع  المساواة بين الجنس}ين عملت دولة قطر على ترسيخ مبدأ .10

سياسية واعية، وفق منھجية تدرجية تأخذ بمقاصد ا�س>م السمحة، وتراعي متطلبات ا�نفتاح والتطور. وأصبحت قضية 
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وي}ات الوطني}ة.  وق}د ترت}ب عل}ى ذل}ك، إدماج المرأة في عملية التنمية كمس}اھم فيھ}ا ومس}تفيد م}ن ثمارھ}ا م}ن ض}من ا�ول

ووص}ول  %، وھي من أعل}ى النس}ب ف}ي البل}دان العربي}ة، 36ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل القطرية إلى أكثر من 

المرأة القطرية إلى أعلى مواقع صنع القرار، حيث تولت سعادة السيدة شيخة المحمود، منصب الوزارة (التربية والتعليم) 

.  كم}ا 2009وزارية، وذلك حتى ع}ام  ةلتكون أول دولة في منطقة الخليح تتولى فيھا سيدة حقيب 2003طر عام في دولة ق

، وش}غلت 2009إل}ى  2008تول}ت س}عادة الش}يخة ال}دكتورة غالي}ة آل ث}اني،  حقيب}ة وزارة الص}حة العام}ة ف}ي الفت}رة م}ن 

  .2008وحتى تحويلھا إلى وزارة عام  2005سعادتھا منصب رئيس الھيئة الوطنية للصحة خ>ل الفترة من 

بنت ناصر ، حرم سمو ا�مير بدور كبير في تعزيز مكانة المرأة ومشاركتھا من خ}>ل  اقامت صاحبة السمو الشيخة موز .11

المجتمع  وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة إدارة لمجلس المناصب المختلفة التي تقلدتھا سموھا وطنياً،  وتشمل رئاستھا

نھ}وض ب}المجتمع القط}ري ، وتقوم ب}دور كبي}ر ف}ي ال1995مؤسسة غير حكومية أسسھا صاحب السمو ا�مير عام  (وھي

 للتعل}يم، ا�عل}ى المجل}س رئ}يس نائ}ب ومھ}ام ستثمار في التعليم،  وتشجيع البحث العلم}ي وتنمي}ة المجتم}ع)،من خ>ل ا�

 .2009وحتى أبريل  1998ا�سرة في الفترة من  ونلشؤ ا�على للمجلس وكرئيس للصحة ا�على المجلس ونائب رئيس

باAض}}افة إل}}ى ال}}دور ال}}ذي تق}}وم ب}}ه س}}موھا عل}}ى المس}}توى اAقليم}}ي وال}}دولي م}}ن خ}}>ل المناص}}ب الت}}ي تتقل}}دھا،  ومنھ}}ا 

المجموعة الرفيع	ة المس	توى ح	ول تح	الف الحض	ارات المبعوث الخاص للتعليم ا�ساسي والعالي لدى اليونسكو، وعضو 

رفي}ع المس}توى المش}كل م}ن قب}ل ا�م}م المتح}دة لتحقي}ق ا�ھ}داف الوعض}و الفري}ق ال}دولي ، التابعة لمنظمة ا$مم المتح	دة

  لية. الدو ""صلتك مبادرة  إدارة اAنمائية لvلفية ومحاربة الفقر في العالم، ورئاستھا لمجلس

 2008) لسنة 44أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الب>د المفدى القرار ا�ميري رقم ( .12

م". وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر فى الجريدة الرسمية. 2030باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 

قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وتقوم رؤية قطر الوطنية على وتھدف الرؤية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة 

Aرساء مجتمع أساسه العدل واA حسان والمساواة، وحماية الحريات العامة مبادىء الدستور، وتوجيھات القيادة السياسية

 رار. والقيم ا�خ>قية والدينية والتقاليد، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص، وتكريس ا�من وا�ستق

بھدف تطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع  التنمية البشريةھا ترتكز الرؤية على أربع ركائز أولو .13

لتحقيق مجتمع عادل وآمن، مستند إلى ا�خ>ق الحميدة والرعاية  بالتنمية ا#جتماعيةمزدھر. وتعنى الركيزة الثانية 

بھدف تطوير  التنمية ا#قتصاديةمع المجتمعات ا�خرى. أما الركيزة الثالثة فھي ا�جتماعية، قادر على التعامل والتفاعل 

 التنمية البيئيةاقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني دولة قطر. والركيزة الرابعة ھي 

ما تتيح الرؤية التي تحدد ا�تجاھات لتحقيق ا�نسجام والتناسق بين التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية، وحماية البيئة. ك

 العامة للمستقبل إعداد ا�ستراتيجيات والخطط التنفيذية. 

وكان من بين أھم الموض}وعات الت}ي تعرض}ت لھ}ا تل}ك الرك}ائز مس}ألة زي}ادة ف}رص العم}ل أم}ام الم}رأة  ودعمھ}ا مھني}اً،  .14

ي، �سيما المشاركة في صنع القرارات ا�قتصادية وأھمية تكوين دور فعال لھا في كافة جوانب الحياة في المجتمع القطر

 السياس}ية اAرادة س}تمراراذلك ك}والسياس}ية،  وتعزي}ز ق}درات الم}رأة وتمكينھ}ا م}ن المش}اركة السياس}ية وا�قتص}ادية، و

 .المجا�ت جميع في مشاركتھا ، وتعزيز المرأة لتمكين الداعمة

: المؤشرات اOجتماعية واOقتصادية) 4  
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كمؤسس}}ة  2007تأس}يس جھ}}از اAحص}اء ف}}ي يوني}و  قط}}ر بت}وفير اAحص}}اءات الحديث}ة الموث}}وق بھ}ا، وق}د ت}}م  تھ}تم دول}ة .15

مس}}تقلة لتح}}ل مح}}ل إدارة اAحص}}اء الت}}ي كان}}ت تتب}}ع مجل}}س التخط}}يط.  وف}}ي ح}}ين أن جھ}}از اAحص}}اء ھ}}و المؤسس}}ة 

، ووزارة المالي}}ة، ومص}}رف قط}}ر اAحص}}ائية الرس}}مية ف}}إن مؤسس}}ات حكومي}}ة أخ}}رى ك}}وزارة العم}}ل، ووزارة الداخلي}}ة

المركزي، تقوم بإعداد إحصاءات رسمية.  وھك}ذا ف}إن النظ}ام ال}وطني لyحص}اء يض}م ك}ل الب}رامج اAحص}ائية الرس}مية 

لدولة قطر. وقد أعد الجھاز استراتيجية لتط}وير اAحص}اء بغ}رض تعزي}ز الق}درات اAحص}ائية للنظ}ام ال}وطني لyحص}اء 

تيجية في أھدافھا مع سياسة وأھداف التنمية الوطنية في دولة قطر الت}ي تعتم}د المع}ايير الدولي}ة، بمجمله.  وتنسجم ا�سترا

وتتن}}اول كاف}}ة الجوان}}ب اAحص}}ائية بم}}ا فيھ}}ا جم}}ع البيان}}ات وتحليلھ}}ا ونش}}رھا واس}}تخدامھا، وتحت}}ل إحص}}اءات الن}}وع 

  ا�جتماعي مكاناً متميزاً في ھذه الجوانب.

) ووض}ع عل}ى ش}بكة اAنترن}ت QALM -دولة قطر مشروع قطر لتبادل المعلومات (قل}م دشنت  2010وفي شھر يونيو  .16

، وتستخدم فيه مصادر بيانية متعددة مدمجة زمنياً ومنھجياً بناًء على أسس www.qix.gov.qaعلى العنوان اAلكتروني 

س>س}ل زمني}ة ممت}دة م}ن ع}ام  معيارية واح}دة،  تس}مح بوض}ع المقارن}ات المتوازي}ة،  وص}ياغة المعلوم}ات التفاعلي}ة ف}ي

. وتش}}مل القاع}}دة ث>ث}}ة أط}}ر ديموغرافي}}ة واس}}عة؛ الس}}كان، والحي}}اة ا�س}}رية، وس}}وق العم}}ل. 2010وحت}}ى ع}}ام  1984

فالبيان}}ات الس}}كانية تص}}ف الف}}رد ف}}ي مجتمع}}ه الكي}}اني والتعليم}}ي واAنت}}اجي. والبيان}}ات الخاص}}ة بالحي}}اة ا�س}}رية، تظھ}}ر 

وع>ق}ات وتف}اع>ت أف}راد ا�س}ر الداخلي}ة والخارجي}ة. والمعلوم}ات الموض}وعة ع}ن س}وق  ا�وجه اAحص}ائية لتغي}رات

العمل توفر البيانات عن السكان وأوضاعھم ا�قتصادية والع>ق}ات التفاعلي}ة القائم}ة فيم}ا بي}نھم. وتن}تج كاف}ة ھ}ذه البيان}ات 

رئيس}ية مدمج}ة ف}ي إط}ار مس}وحات  عن مسوحات شاملة، كالتعدادات، أو مسوحات عيني}ة متخصص}ة، أو ع}ن مؤش}رات

  متقاطعة أو متوازية مع المعلومات عن ا�وضاع الديموغرافية.

تبين أحدث اAحصائيات بأن دولة قطر تشھد مرحلة متميزة من تاريخھا تتمثل في مضيھا قدماً نحو تنمي}ة كامل}ة وش}املة،  .17

قتص}ادي ل}م تش}ھدھا م}ن قب}ل، حي}ث ش}ھد الن}اتج بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعد�ت نم}و وانتع}اش ا

) . 2004(با�س}عار الثابت}ة لع}ام  2009-2004% سنوياً خ}>ل الفت}رة 26.8% و 7.6المحلي اAجمالي نمواً يتراوح بين 

-2009ملي}ار لایر تقريب}اً ف}ي  95يضاف إلى ھذا تزايد اAنف}اق الحك}ومي الع}ام، حي}ث س}جلت ميزاني}ة الدول}ة زي}ادة م}ن 

. وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم تمتعاً بمستوى تنمية مرتفع، 2011-2010مليار لایر في  127.5إلى  2010

الص}ادر ع}ن برن}امج ا�م}م المتح}دة اAنم}ائي.  2009ف}ي تقري}ر التنمي}ة البش}رية ال}دولي لع}ام  )33(حيث احتل}ت المرك}ز 

بي}}ر والمط}}رد ال}}ذي حققت}}ه دول}}ة قط}}ر ف}}ي مج}}ال التنمي}}ة البش}}رية. وتعك}}س تل}}ك المرتب}}ة الجدي}}دة م}}دى التط}}ور والتق}}دم الك

)، وھ}و مؤش}ر يعك}س التط}ور ف}ي 0.910) إل}ى (0.875وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البش}رية ف}ي الدول}ة قف}ز م}ن (

%) م}ع 6.9مجا�ت التعليم والصحة والن}اتج المحل}ي. فف}ي مج}ال التعل}يم يش}ير التقري}ر إل}ى انخف}اض مع}دل ا�مي}ة إل}ى (

%) العام الماضي. أم}ا ف}ي مج}ال الص}حة فق}د ارتف}ع 77.7%) بعد أن كان ( 80.4ارتفاع معدل ا�لتحاق بالمدارس إلى (

سنة) ھذا العام. وف}ي مج}ال مع}دل دخ}ل الف}رد، أش}ار  75.5سنة) العام الماضي إلى ( 75معدل البقاء على قيد الحياة من (

  .2009دو�ر) عام  74,882ة حيث قفز ھذا المعدل إلى (التقرير إلى أن دولة قطر حققت قفزة كبير
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ه من تحقيق لvھداف اAنمائية لvلفية، حيث أصدرت ث>ثة تقارير، كان إليتحرص دولة قطر على تقييم ما توصلت  •

. وقد بين التقرير بأن دولة قطر قد حققت بالفعل جل ا�ھداف اAنمائية 2010آخرھا في شھر أغسطس من عام 

 ، وحققت تقدماً ملموساً في ا�ھداف المتبقية، وفيما يلي أھم نتائج التقرير الثالث:    لvلفية

 واحد). السكان الذين يقل دخلھم اليومي عن دو�ر انعدام حا�ت الفقر ( •

 .2004% عام 60، بعد أن كانت � تتجاوز 2009% عام 76بلغت نسبة العاملين إلى إجمالي السكان  •

% للذكور 92% و 88بين نحو  2009و  2005يد الصافي في التعليم ا�بتدائي خ>ل الفترة معدل القبلغت نسبة  •

 .% لyناث93% و95وبين 

% عام 98سنة  24و  15الذين تتراوح أعمارھم بين  بلغ معدل اAلمام بالقراءة والكتابة لدى اAناث والذكور  •

2009. 

- 2008المسجلين في جامعة قطر خ>ل السنة الجامعية  % من إجمالي الطلبة82بلغت نسبة الطالبات القطريات  •

2009. 

 .2009% عام 100.2) 24-15بلغت نسبة اAناث إلى الذكور لمن يلمون بالقراءة والكتابة في الفئة العمرية ( •

 .2009% عام 36.4إلى  2004% عام 330.ارتفعت معد�ت مشاركة المرأة في النشاط ا�قتصادي من  •

 .2009عام  4.80إلى  1990عام   5.50مولود حي من  1,000ت ا;طفال حديثي الوOدة لكل انخفضت معدOت وفيا •

 .2009عام  8.8إلى  2005عام  10.4مولود حي من  1,000سنوات لكل  5انخفضت معدOت وفيات ا;طفال ا;قل من  •

 .2009% عام 100ضد الحصبة  نسبة ا;طفال البالغين من العمر سنة واحدة ومحصنين بلغت  •

 %.100تحت إشراف طبي  ىبلغت نسبة الوOدات التي تجر •

 .2009طفل عام  3.8إلى    2005طفل عام  3.9الخصوبة الكلية للنساء القطريات من انخفضت معدOت  •

عام  21و 1986في ا;لف عام  43بعد أن كان  2009عام  12) إلى  19- 15انخفض معدل الوOدات بين القطريات في الفئة العمرية ( •

 .2004عام  13، وواصل اOنخفاض ليصل إلى 1997

 .2009)  عام 24- 15إصابة بفيروس نقص المناعة في الفئة العمرية (لم تسجل أية حالة  •

. كمqqا بلغqqت معqqدOت 2008عqqام  1.5إلqqى  2005مqqن السqqكان عqqام  10,000لكqqل  2.1انخفضqqت معqqدOت اSصqqابة بمqqرض الم$ريqqا مqqن  •

 .2005عام  2بعد أن كانت  2008نسمة عام  10,000لكل   2.1السل) اSصابة بمرض التدرن الرئوي (

 %.100محسنة  بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب  •

 %.100بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة  •

 تواجد أحياء فقيرة أو تجمعات سكانية قصديرية ومناطق صفيحية انعدام  •

مليqqار دوOر، وشqqqكلت ھqqqذه المسqqqاعدات  2.01نحqqqو  2009-2005سqqqاعدات والمعونqqات اSنمائيqqqة المقدمqqqة خqq$ل الفتqqqرة بلqqغ إجمqqqالي الم •

 .2009-2005% من الناتج المحلي اSجمالي للدولة كمتوسط للفترة 0.49 والمعونات ما نسبته 

   ل الدستوري واالسياسي والقانوني للدولةالھيكثانياً: 
: لة قطرالدستور الدائم لدو) 1  

تحقيق}}اً �ھ}}داف اس}}تكمال أس}}باب الحك}}م ال}}ديمقراطي، فق}}د أص}}در حض}}رة ص}}احب الس}}مو الش}}يخ حم}}د ب}}ن خليف}}ة آل ث}}اني  .18

وذلك Aرساء الدعائم ا�ساسية للمجتمع وتجسيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.  2004الدستور الدائم لدولة قطر عام 
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بادئ الموجھة لسياسة الدولة وا�سس الجوھرية لممارسة السلطة بما ف}ي ذل}ك: مادة الم 150يتضمن الدستور المكون من 

  التأكيد على مبادئ فصل السلطات، وسيادة حكم القانون واستق>ل القضاء، وكفالة الحقوق والحريات ا�ساسية.

ھ}و اAس}>م وأن الش}ريعة  ) ب}أن دي}ن الدول}ة1وقد أكد الدستور في الباب ا�ول والخاص بالدولة وأُسس الحكم في المادة ( .19

اAس}>مية مص}در رئيس}ي لتش}ريعاتھا، وق}د أك}دت الم}ذكرة التفس}}يرية للدس}تور بأن}ه � يج}وز أن يص}در تش}ريع ف}ي قط}}ر 

 يخالف المبادىء القطعية الثبوت، قطعية الد�لة من أحكام الشريعة ا�س>مية. 

ي وذرية حمد بن خليف}ة ب}ن حم}د ب}ن عب}د هللا ب}ن جاس}م م}ن آل ثان ة) بأن "حكم الدولة وراثي في عائل8كما نصت المادة ( .20

 الذكور".

وأكد الدستور ف}ي الب}اب الث}اني من}ه، والخ}اص ب}ـ "المقوم}ات ا�ساس}ية للمجتم}ع"، عل}ى أن المجتم}ع القط}ري يق}وم عل}ى  .21

ص}}يانة ھ}}ذه دعام}}ات الع}}دل، واAحس}}ان، والحري}}ة والمس}}اواة، ومك}}ارم ا�خ}}>ق. وق}}د ألق}}ى الدس}}تور عل}}ى ع}}اتق الدول}}ة 

ال}}دعامات وكفال}}ة ا�م}}ن وا�س}}تقرار، وتك}}افؤ الف}}رص ب}}ين الم}}واطنين، والتض}}امن واAخ}}اء بي}}نھم. وأب}}رز الدس}}تور دور 

ھ}تم ب}النشء ان، وح}دد واج}ب الدول}ة نحوھ}ا، كم}ا ا�سرة باعتبارھا أساس المجتمع، قوامھا ال}دين وا�خ}>ق وح}ب ال}وط

ن ا�س}تغ>ل ووقايت}ه م}ن ش}ر اAھم}ال الب}دني والعقل}ي والروح}ي وت}وفير وأوجب ص}يانته م}ن أس}باب الفس}اد وحمايت}ه م}

 الظروف المناسبة لتنمية ملكاته. 

وأفرد الدستور بابه الثالث للحقوق والحريات ا�ساسية حي}ث أك}د أن الم}واطنين متس}اوون ف}ي الحق}وق والواجب}ات العام}ة  .22

 صل، أو اللغة، أو الدين. أمام القانون، � تمييز بينھم في ذلك بسبب الجنس، أو ا�

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد أشار الدستور إلى أن السياسة الخارجية للدولة تھتدي بمبادىء توطيد  السلم وا�م}ن  .23

ال}}دوليين، واحت}}رام حق}}وق اAنس}}ان، ونب}}ذ العن}}ف واس}}تخدام الق}}وة، وتش}}جيع ف}}ض المنازع}}ات الدولي}}ة ب}}الطرق الس}}لمية، 

 ا�مم المحبة للس>م.والتعاون مع 

:تنظيم السلطات) 2  

المبدأ ا�ساسي لتنظيم السلطات في دولة قطر ھو أن الشعب مصدر السلطات التي يمارسھا وفقاً �حكام الدس}تور.  ويق}وم  .24

نظ}}ام الحك}}م عل}}ى أس}}اس مب}}دأ الفص}}ل ب}}ين الس}}لطات، م}}ع تعاونھ}}ا عل}}ى الوج}}ه ا�كم}}ل. ويت}}ولى مجل}}س الش}}ورى الس}}لطة 

المح}اكم ف، ويعاونه ف}ي ذل}ك مجل}س ال}وزراء، أم}ا الس}لطة القض}ائية، يتو�ھا أمير الب>دف، أما السلطة التنفيذية، التشريعية

  وقد افرد الدستور بابه الرابع لھذا الموضوع وفيما يلي موجز لما ورد فيه: تتو�ھا وتصدر ا�حكام باسم ا�مير.

ا;مير  -  ألف  

ه مص}}}ونة، واحترام}}}ه واج}}}ب، وھ}}}و القائ}}}د ا�عل}}}ى  للق}}}وات المس}}}لحة، ويمث}}}ل أمي}}}ر ال}}}ب>د ھ}}}و رئ}}}يس الدول}}}ة ، ذات}}} .25

الدول}}}}ة ف}}}}ي ال}}}}داخل والخ}}}}ارج، وف}}}}ي جمي}}}}ع الع>ق}}}}ات الدولي}}}}ة.  كم}}}}ا أن}}}}ه يخ}}}}تص ب}}}}إبرام المعاھ}}}}دات وا�تفاقي}}}}ات 

بمرس}}}وم، ويبلغھ}}}ا لمجل}}}س الش}}}ورى بحي}}}ث تك}}}ون لھ}}}ا ق}}}وة الق}}}انون بع}}}د التص}}}ديق عليھ}}}ا، ونش}}}رھا ف}}}ي الجري}}}دة 

يباش}}}}ر ا�مي}}}}ر رس}}}}م السياس}}}}ة العام}}}}ة للدول}}}}ة بمعاون}}}}ة مجل}}}}س ال}}}}وزراء، والمص}}}}ادقة عل}}}}ى الق}}}}وانين س}}}}مية. والر

وإص}}}}دارھا. و� يص}}}}در ق}}}}انون م}}}}ا ل}}}}م يص}}}}ادق علي}}}}ه ا�مي}}}}ر، وإنش}}}}اء وتنظ}}}}يم ال}}}}وزارات وا�جھ}}}}زة الحكومي}}}}ة 

عل}}}ى توجي}}}ه السياس}}}ات  ا�خ}}}رى وتعي}}}ين اختصاص}}}اتھا، وإنش}}}اء وتنظ}}}يم ا�جھ}}}زة الت}}}ي تعين}}}ه ب}}}الرأي والمش}}}ورة
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العلي}}}ا للدول}}}}ة، واAش}}}}راف عليھ}}}}ا، وتعي}}}}ين اختصاص}}}}اتھا.  وغيرھ}}}ا م}}}}ن ا�ختصاص}}}}ات الت}}}}ي نظمھ}}}}ا الدس}}}}تور أو 

  القانون. 

السلطة التشريعية:   - باء  

الرقاب}}}ة وفق}}}اً �حك}}}ام الدس}}}تور ف}}}إن مجل}}}س الش}}}ورى يت}}}ولى س}}}لطة التش}}}ريع، وإق}}}رار الموازن}}}ة العام}}}ة، وممارس}}}ة  .26

) م}}}}ن الدس}}}}تور ف}}}}إن الدس}}}}تور ال}}}}دائم ل}}}}م يأخ}}}}ذ بفك}}}}رة وج}}}}ود مجلس}}}}ين 77وفق}}}}اً للم}}}}ادة (ة التنفيذي}}}}ة. وعل}}}}ى الس}}}}لط

أح}}دھما منتخ}}ب وا�خ}}ر مع}}ين وإنم}}ا أخ}}ذ بخي}}ار مجل}}س واح}}د يض}}م المنتخب}}ين والمعين}}ين عل}}ى أن يك}}ون للمنتخب}}ين 

ض}}}واً ي}}}تم انتخ}}}اب ثلث}}}يھم ) ف}}}إن مجل}}}س الش}}}ورى يتك}}}ون م}}}ن خمس}}}ة وأربع}}}ين ع77أغلبي}}}ة واض}}}حة. ووفق}}}ا للم}}}ادة (

ب}}}ا�قتراع الع}}}ام الس}}}ري المباش}}}ر، ويع}}}ين س}}}مو ا�مي}}}ر الثل}}}ث الب}}}اقي. كم}}}ا يص}}}در نظ}}}ام ا�نتخ}}}اب بق}}}انون تح}}}دد في}}}ه 

  شروط ا�نتخاب والترشيح. 

السلطة التنفيذية   -  جيم  

ن}}}اط بمجل}}}س تون. ووفق}}}ا للدس}}}تور وأحك}}}ام الق}}}ان ممارس}}}ة س}}}لطاتهويق}}}وم مجل}}}س ال}}}وزراء بمعاون}}}ة ا�مي}}}ر عل}}}ى أداء  .27

إدارة جمي}}}ع الش}}}ؤون الداخلي}}}ة والخارجي}}}ة الت}}}ي يخ}}}تص بھ}}}ا وفق}}}اً للدس}}}تور ال}}}وزراء بص}}}فته الھيئ}}}ة التنفيذي}}}ة العلي}}}ا 

ويت}}}ولى المجل}}}س اقت}}}راح الق}}}وانين والمراس}}}يم الت}}}ي تع}}}رض عل}}}ى مجل}}}س الش}}}ورى لمناقش}}}تھا . وأحك}}}ام الق}}}انون. 

لتص}}ديق عليھ}}ا وإص}}دارھا وفق}}ا �حك}}ام الدس}}تور. كم}}ا يت}}ولى مجل}}س وف}}ي حال}}ة الموافق}}ة عليھ}}ا فإنھ}}ا ترف}}ع لvمي}}ر ل

ال}}}وزراء اعتم}}}اد الل}}}وائح والق}}}رارات الت}}}ي تع}}}دھا ال}}}وزارات، ويش}}}رف عل}}}ى تنفي}}}ذ الق}}}وانين، والرقاب}}}ة العلي}}}ا عل}}}ى 

  سير النظام الحكومي المالي واAداري، وغير ذلك من ا�ختصاصات.

: السلطة القضائية  -دال  
) عل}}}ى أن "س}}}يادة الق}}}انون أس}}}اس الحك}}}م ف}}}ي الدول}}}ة، 129ب}}}دأ س}}}يادة الق}}}انون، حي}}}ث نص}}}ت الم}}}ادة (تبن}}}ى الدس}}}تور م .28

) عل}}}}ى أن 130لحق}}}}وق والحري}}}}ات، كم}}}}ا أك}}}}د ف}}}}ي الم}}}}ادة (لقض}}}}اء ونزاھ}}}}ة القض}}}}اة وع}}}}دلھم ض}}}}مان وش}}}}رف ال

) عل}}}ى أن 131"الس}}}لطة القض}}}ائية مس}}}تقلة وتتو�ھ}}}ا المح}}}اكم عل}}}ى اخ}}}ت>ف أنواعھ}}}ا ودرجاتھ}}}ا"، ونص}}}ت الم}}}ادة (

"القض}}}اة مس}}}تقلون، � س}}}لطان عل}}}يھم ف}}}ي قض}}}ائھم لغي}}}ر الق}}}انون و� يج}}}وز �ي}}}ة جھ}}}ة الت}}}دخل ف}}}ي القض}}}ايا أو ف}}}ي 

) عل}}ى أن "يك}}ون للقض}}اء مجل}}س أعل}}ى يش}}رف عل}}ى س}}ير العم}}ل ف}}ي المح}}اكم 137س}}ير العدال}}ة". ونص}}ت الم}}ادة (

  صاصاته".وا�جھزة المعاونة لھا ويبين القانون تشكيله وص>حياته واخت

بش}}}أن الس}}}لطة القض}}}ائية، ف}}}إن المح}}}اكم ف}}}ي دول}}}ة قط}}}ر تتك}}}ون م}}}ن محكم}}}ة  2003ً) لس}}}نة 10ووفق}}}اً للق}}}انون رق}}}م ( .29

) م}}}ن ھ}}}ذا 22المجل}}}س ا�عل}}}ى للقض}}}اء بموج}}}ب الم}}}ادة ( ئنش}}}أتئناف والمحكم}}}ة ا�بتدائي}}}ة. والتميي}}}ز ومحكم}}}ة ا�س}}}

) اختصاص}}}ات المجل}}}س والت}}}ي تتض}}}من فض}}}>ً 23( الق}}}انون للعم}}}ل عل}}}ى تحقي}}}ق اس}}}تق>ل القض}}}اء،  وح}}}ددت الم}}}ادة

ع}}}ن ا�ختصاص}}}ات المنص}}}وص عليھ}}}ا ف}}}ي ھ}}}ذا الق}}}انون إب}}}داء ال}}}رأي ف}}}ي المس}}}ائل المتعلق}}}ة بالقض}}}اء، ودراس}}}ة 

واقت}}}راح التش}}}ريعات الخاص}}}ة بتط}}}وير النظ}}}ام القض}}}ائي، وإب}}}داء ال}}}رأي ف}}}ي تعي}}}ين القض}}}اة وت}}}رقيتھم ونقلھ}}}م ون}}}دبھم 

 ظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة حيث يكون قرار المجلس بشأنھا نھائياً.وإحالتھم إلى التقاعد والن
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تج}}}اه تتبن}}}اه أغل}}}ب الدس}}}اتير اية الق}}}وانين وھ}}}و كم}}}ا أخ}}}ذ الدس}}}تور القط}}}ري بفك}}}رة الرقاب}}}ة المركزي}}}ة عل}}}ى دس}}}تور .30

ائر الحديث}}}}ة، إذ يحق}}}}ق أھ}}}}م ص}}}}ور الت}}}}وازن م}}}}ا ب}}}}ين الس}}}}لطات، فالمحكم}}}}ة الدس}}}}تورية تخ}}}}تص بالفص}}}}ل ف}}}}ي س}}}}

المنازع}}}ات المتعلق}}}ة بدس}}}تورية الق}}}وانين والل}}}وائح، وذل}}}ك م}}}ن تلق}}}اء نفس}}}ھا أو بن}}}اًء عل}}}ى دف}}}ع الخص}}}وم، وأحكامھ}}}ا 

. وتعزي}}}زأ لمب}}}دأ وملزم}}}ة لكاف}}}ة جھ}}}ات الدول}}}ة يھ}}}افراتھ}}}ا ف}}}ي ھ}}}ذا الش}}}أن تك}}}ون نھائي}}}ة غي}}}ر قابل}}}ة للطع}}}ن وقرا

ن الفص}}}}ل ف}}}}ي المنازع}}}}ات اAداري}}}}ة.  ال}}}}ذي بش}}}}أ 2007) لس}}}}نة 7اس}}}}تق>ل القض}}}}اء أصدرالمش}}}}رع الق}}}}انون رق}}}}م (

  جعل من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً Aلغاء القرار اAداري أو التعويض عنه.

تع}}}د النياب}}}ة العام}}}ة ھيئ}}}ة قض}}}ائية مس}}}تقلة تت}}}ولى ال}}}دعوى العمومي}}}ة باس}}}م المجتم}}}ع وتش}}}رف عل}}}ى ش}}}ؤون الض}}}بط و .31

 ھ}}}اغيرھ}}}ا كأص}}}ل ع}}}ام بمباش}}}رة ال}}}دعوى الجنائي}}}ة وتحريكالقض}}}ائي وتس}}}ھر عل}}}ى تطبي}}}ق الق}}}وانين. وتخ}}}تص دون 

 تھام . واتخاذ جميع اAجراءات والتدابير المتعلقة بھا وفقاً للقانون، كما تتولى ممارسة سلطتي التحقيق وا�

:التشريعات المنظمة ل$عتراف بالمنظمات غير الحكومية) 3  
 

وتلتھا  1978نشئت جمعية الھ>ل ا�حمر القطري عام أٌ ث المجتمع القطري حديث العھد بالعمل ا�ھلي المؤسسي حي .32

. ثم توالى إنشاء الجمعيات ا�ھلية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بعد ذلك. ومع 1980جمعية قطر الخيرية عام 

ى العمل ذلك فلم يتم إنشاء أي جمعية نسائية في الدولة حتى اليوم. وقد عرف المجتمع القطري منذ القدم اAقبال عل

التطوعي الخيري انط>قا من الثقافة اAس>مية التي تدعم العمل الخيري وتعتبره من أفضل ا�عمال التي يمكن لyنسان 

  المسلم القيام بھا.

بشأن الجمعيات ا�ھلي}ة والمؤسس}ات الخاص}ة الح}ق ف}ي تك}وين الجمعي}ات والمؤسس}ات  2004لسنة  12نظم القانون رقم  .33

انون عمل تلك الجمعيات والمؤسسات في مجا�ت العمل اAنساني وا�جتم}اعي والثق}افي والعلم}ي الخاصة، وقد حصر الق

والخيري. ونص القانون على أ� يكون من أغراضھا تحقيق ربح مادي، أو اAنشغال في ا�مور السياس}ية. وتعتب}ر وزارة 

عليھا. كم}ا أج}از الق}انون  ةات الخاصة والرقابالجھة المعنية بتسجيل وإشھار الجمعيات والمؤسس ھي الشؤون ا�جتماعية

، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضاً، كم}ا يج}وز إعفاؤھ}ا م}ن الرس}وم المختص بناًء على اقتراح الوزيرلمجلس الوزراء 

  الجمركية، أو أية ضرائب أو رسوم أخرى، وذلك لمعاونتھا على تحقيق أغراضھا.

بشأن المؤسسات الخاصة ذات النف}ع الع}ام إنش}اء تل}ك المؤسس}ات وجع}ل  2006سنة ) ل21كما نظم المرسوم بقانون رقم ( .34

جھ}ة تح}ل محلھ}ا. وع}رف الق}انون تل}ك  ةجھة الت}رخيص Aنش}ائھا إدارة التس}جيل العق}اري والتوثي}ق ب}وزارة الع}دل أو أي}

غ}}رض أو أكث}}ر م}}ن يؤسس}}ھا ش}}خص أو أكث}}ر م}}ن ا�ش}}خاص الطبيعي}}ين أو المعن}}ويين، لتحقي}}ق  المؤسس}}ات بأنھ}}ا منش}}أة

منح المؤسسة كل أو بعض المزاي}ا التالي}ة: تقري}ر إعان}ات مالي}ة ومزاي}ا  كما أجاز القانون لمجلس الوزراءأغراض النفع. 

عينية بما في ذلك تخصيص ا�راضي ال>زمة لممارسة نشاطھا، واAعفاء من كل أو بع}ض الض}رائب والرس}وم،  وع}دم 

 بالتقادم. جواز الحجز على أموالھا أو تملكھا

) لس}نة 51القرار ا�مي}ري رق}م (ك}الع}ام بق}رارات أميري}ة إضافه ل}ذلك انش}ئت العدي}د م}ن المؤسس}ات الخاص}ة ذات النف}ع  .35

بالموافقة عل}ى إنش}اء  2007) لسنة 86بالموافقة على إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية، والقرار ا�ميري رقم ( 2007

بالموافق}ة عل}ى إنش}اء مؤسس}ة "ص}لتك"، والق}رار  2008) لس}نة 3ار ا�مي}ري رق}م (مركز الدوحة لحرية اAع>م، والق}ر
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العديد من المنظم}ات  نشئأدوحة الدولي لحوار ا�ديان. كما بالموافقة على إنشاء مركز ال 2010) لسنة 20ا�ميري رقم (

ا (روت}ا) ومعھ}د الدوح}ة ال}دولي مؤسس}ة أي}ادي الخي}ر إل}ى أس}يكربية والعلوم وتنمية المجتم}ع تحت مظلة مؤسسة قطر للت

قتصادي وا�جتم}اعي لمنظم}ة ا�م}م الصفة ا�ستشارية لدى المجلس ا� للدراسات ا�سرية والتنمية وك>ھما حاصل على

 المتحدة.  ومن منظماتھا التي تعمل على تنمية المجتمع القطري دار اAنماء ا�جتماعي والجمعية القطرية للسكري. 

  .اSنسان حقوق وتعزيز لحماية العام اSطار - ثالثًا
الحماية الدستورية لحقوق اSنسان) 1  

منذ تولي حضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ث}اني، مقالي}د الحك}م، وتبني}ه لسياس}ة اAص}>ح الش}امل، ح}رص  .36

تم}}اعي س}}موه عل}}ى أن يك}}ون موض}}وع حق}}وق اAنس}}ان ف}}ي ص}}لب اAص}}>ح الدس}}توري والسياس}}ي وا�قتص}}ادي وا�ج

والثقافي، حيث انعكس ھذا ا�ھتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق اAنسان في مس}توياتھا التش}ريعية والمؤسس}ية. 

) للحقوق والحريات ا�ساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملي}ة 58-34بابه الثالث (المواد  2004وقد أفرد الدستور القطري لعام 

زئة للحقوق، فكفل الحق}وق ا�قتص}ادية وا�جتماعي}ة والثقافي}ة والمدني}ة والسياس}ية عل}ى ح}د والتداخل والترابط وعدم التج

سواء. ومن ضمن الحقوق والحريات ا�ساسية التي كفلھا الدستور، على سبيل المث}ال � الحص}ر: المس}اواة أم}ام الق}انون، 

عبي}ر، وإنش}}اء الجمعي}ات، وحري}}ة العب}}ادة، وحظ}ر التميي}}ز، والحري}ة الشخص}}ية، وتج}ريم التع}}ذيب، وحري}ة الص}}حافة والت

والحق في العمل، والحق في التعليم،  وقد أك}د الدس}تور عل}ى ع}دم التض}ييق عل}ى ھ}ذه الحق}وق أو ا�نتق}اص منھ}ا، بحج}ة 

) عل}ى أن}ه � يج}وز تع}ديل ا�حك}ام الخاص}ة ب}الحقوق والحري}ات العام}ة إ� ف}ي 146تنظيمھا أو تع}ديلھا، فنص}ت الم}ادة (

 التي يكون الغرض منھا منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن. الحدود 

 

  الضمانات القانونية لحقوق ا�نسان:) 2
تم تعزيز الحقوق والحريات ا�ساسية التي كفلھا الدستور من خ>ل إصدار مجموعة من التشريعات الوطنية، ومنھا على  .37

 سبيل المثال:

  بشأن ا�حداث. 1994) لسنة 1القانون رقم ( •

 بشأن الضمان ا�جتماعي. 1995) لسنة 38القانون رقم ( •

 بشأن تنظيم الع>ج الطبي والخدمات الصحية في الداخل. 1996) لسنة 7القانون رقم ( •

 بشأن التعليم اAلزامي. 2001) لسنة 25القانون رقم ( •

 .بشأن التقاعد والمعاشات 2002) لسنة 24القانون رقم ( •

 بإصدار قانون السلطة القضائية. 2003) لسنة 10القانون رقم ( •

  بشأن ذوي ا�حتياجات الخاصة. 2004) لسنة 2القانون رقم ( •

 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 2004) لسنة 12القانون رقم ( •

 بإصدار قانون العمل. 2004) لسنة 14القانون رقم ( •

  بشأن ا�جتماعات العامة والمسيرات. 2004) لسنة 18القانون رقم ( •

  بإصدار القانون المدني.  2004) لسنة 22ون رقم (القان •
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  بإصدار قانون اAجراءات الجنائية. 2004) لسنة 23القانون رقم ( •

بشأن الو�ية على أموال القاصرين. تضمن جملة من ا�حكام التي تكفل حماية أموال  2004) لسنة 40القانون رقم ( •

 الطفل والرقابة على تصرفات المسؤول عنه. 

  بشأن ا�عمال التي � يجوز تشغيل ا�حداث فيھا. 2005) لسنة 15ير شؤون الخدمة المدنية واAسكان رقم (قرار وز •

 بحظر وجلب وتشغيل وتدريب وإشراك ا�طفال في سباق الھجن. 2005) لسنة 22القانون رقم ( •

 بشأن الجنسية القطرية. 2005) لسنة 38القانون رقم ( •

 .بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام 2006) لسنة 21قانون رقم (مرسوم ب •

 بإصدار قانون ا�سرة.  2006) لسنة 22القانون رقم ( •

 بنظام اAسكان. 2007) لسنة 2القانون رقم ( •

 .بأولويات وضوابط ا�نتفاع بنظام اAسكان 2007) لسنة 17قرار مجلس الوزراء رقم ( •

وابط  ا�نتف}}اع بنظ}}ام إس}}كان ذوي الحاج}}ة (اAس}}كان بأولوي}}ات وض}} 2007) لس}}نة 18ق}}رار مجل}}س ال}}وزراء رق}}م ( •

 المجاني).

 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. 2008) لسنة 12القانون رقم ( •

 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.  2008) لسنة 19القانون رقم ( •

 بتنظيم المؤسسات العقابية واAص>حية. 2009) لسنة 3القانون رقم ( •

 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتھم وكفالتھم.  2009) لسنة 4القانون رقم ( •

 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية . 2009) لسنة 8القانون رقم ( •

) اOنضمام للمعاھدات الدولية لحقوق اSنسان. 3  

م}ن ا�تفاقي}ات المعني}ة وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق اAنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إلى العدي}د  .38

 بحقوق اAنسان على المستوى الدولي واAقليمي وذلك على النحو التالي :

 ).1976ا�تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام ( •

 ).1976عام ( ستخدام والمھنةا�لقضاء على التمييز في مجال اا�تفاقية  •

 ).1995اتفاقية حقوق الطفل عام ( •

 ).1998تفاقية المتعلقة بالعمل الجبري عام (ا •

البروتوكول ا�ختياري �تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا�طفال واستغ>ل ا�طفال في البغاء وفي الم}واد اAباحي}ة ع}ام  •

)2001.( 

 ).2001اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال> إنسانية أو المھينة عام ( •

 ).2001اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل ا�طفال واAجراءات الفورية للقضاء عليھا عام ( •

 ).2002زاعات المسلحة عام (االبروتوكول ا�ختياري �تفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك ا�طفال في المن •

 ). 2005اتفاقية بشأن الحد ا�دنى لسن ا�ستخدام عام ( •
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 ). 2007بري عام (اتفاقية إلغاء العمل الج •

 ).2008اتفاقية حقوق ا�شخاص ذوي اAعاقة عام ( •

 ).2008عام ( ياتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ف •

 ).2009بروتوكول منع وقمع ا�تجار بالبشر وبخاصة النساء وا�طفال "بروتوكول بالريمو" عام ( •

 ).2009ييز ضد المرأة عام (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم •

ا�نضمام للعھدين الدوليين (العھد ال}دولي الخ}اص ب}الحقوق المدني}ة والسياس}ية والعھ}د ال}دولي  إلىالدولة أيضاً  وتتطلع •

 الخاص بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية).

 ).2009عام (وعلى المستوى اAقليمي، صادقت دولة قطر على الميثاق العربي لحقوق اAنسان  •

) من الدستور على أن يبرم ا�مير المعاھدات وا�تفاقيات الدولية بمرسوم ويبلغھ}ا إل}ى مجل}س الش}ورى 68نصت المادة ( .39

مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاھدة أو ا�تفاقية قوة القانون بعد التصديق عليھا ونشرھا ف}ي الجري}دة الرس}مية. 

 Aنسان التي انضمت لھا الدولة في الجريدة الرسمية.وقد نشرت اتفاقيات حقوق ا

يمان}اً بأھميتھ}ا ف}ي حماي}ة حق}وق إم للعدي}د م}ن ا�تفاقي}ات الدولي}ة �نض}ماإلى اسياسية في الدولة تدعم التوجه إن اAرادة ال .40

ولي}}ة ف}ي الوق}}ت ، إ� أن نق}}ص الك}ادر الفن}}ي والبش}ري يح}}ول دون ا�نض}مام للمزي}د م}}ن ا�تفاقي}ات الدھ}اتعزيزو اAنس}ان

ال}}راھن.  علم}}اً ب}}أن انض}}مام الدول}}ة للعدي}}د م}}ن ا�تفاقي}}ات الدولي}}ة ف}}ي فت}}رة وجي}}زة ق}}د ش}}كل ض}}غطاً وعبئ}}اً عل}}ى الجھ}}ات 

 التشريعية في الدولة نظراً لنقص الكوادر البشرية والفنية المؤھلة.

 

  :لتحفظات وا�ع�نات على ا�تفاقيات الدولية) ا4

ا�خيرة سياس}ة اس}تراتيجية حي}ال التحفظ}ات العام}ة عل}ى ا�تفاقي}ات الدولي}ة، وق}د ن}تج ع}ن ھ}ذه بدأت الدولة في السنوات  .41

السياسة مراجعة الدولة لتحفظاتھا العام}ة عل}ى اتفاقي}ات حق}وق اAنس}ان الت}ي أص}بحت طرف}اً فيھ}ا. وقام}ت الدول}ة بس}حب 

بش}أن بي}ع ا�طف}ال واس}تغ>لھم ف}ي البغ}اء وف}ي ك}ول ا�ختي}اري الملح}ق باتفاقي}ة حق}وق الطف}ل وتحفظھا العام على البروت

المواد اAباحية ، وسحبھا الجزئي لتحفظھا العام على اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحك}ام الش}ريعة 

 ) من ا�تفاقية.14) و(2اAس>مية لينطبق على المادتين (

ة التع}ذيب وغيـ}ـره م}ن ضـ}ـروب المعام}ـلة القاسيـ}ـة أو ال}> اتفاقية مناھضكما تنظر الدولة إلى سحب تحفظھا العام على  .42

واستبداله ب}تحفظ جزئ}ئ. كم}ا عم}دت الدول}ة إل}ى التخل}ي تمام}اً ع}ن أس}لوب التحفظ}ات العام}ة عن}دما  إنسانية أو المھينــة،

بيان أسباب تل}ك مع  ةانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحصرت تحفظاتھا على بنود معين

 التحفظات.

  إطار تعزيز حقوق اSنسان على المستوى الوطنيرابعاً : 
) ا;ليات المؤسسية لتعزيز حقوق اSنسان:1  

 
بمفھومھ}ا  ھ}اتعزيزو حماي}ة حق}وق اAنس}اننشاء العديد من المؤسس}ات تجسد اھتمام دولة قطر بحقوق اAنسان من خ>ل إ .43

 على المستوى الحكومي وغير الحكومي وتشمل: ةلتجزئالتكاملي والمترابط وغير القابل ل

 ألف) اuليات المستقلة:
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 اللجنة الوطنية لحقوق اSنسان

، ھqاتعزيزو حمايqة حقqوق اSنسqانؤسسة وطنيqة مسqتقلة معنيqة بكم 2002) لسنة 38نشئت اللجنة الوطنية لحقوق اSنسان بالمرسوم ا;ميري رقم (أ .44

بتنظيم اللجنة الوطنيqة لحقqوق اSنسqان، وذلqك بھqدف مqنح اللجنqة المزيqد مqن  2010) لسنة 17بقانون رقم (صدر المرسوم  19/8/2010وبتاريخ 

وتعمqل اللجنqة علqى  الضمانات واOختصاصات حتى تتوافق مع مبادئ باريس وھي تلك المبادئ التي تنظم المؤسسات لحقوق اSنسان حول العالم،

 تحقيق ا;ھداف التالية:

والمواثي}}ق الدولي}}ة المتعلق}}ة بحق}}وق  ل>زم}}ة لتعزي}}ز ومتابع}}ة تحقي}}ق ا�ھ}}داف ال}}واردة با�تفاقي}}اتاقت}}راح الس}}بل ا •

 .بشأن انضمام الدولة إلى غيرھا من ا�تفاقيات والمواثيق اAنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيھا، والتوصية

 .اAنسانتقديم المشورة والتوصيات للجھات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق  •

بش}أنھا،  تجاوزات أو انتھاكات لحقوق اAنسان، والعمل عل}ى تس}وية م}ا تتلق}اه م}ن ب>غ}ات أو ش}كاوى النظر في أي •

 .بمعالجتھا ومنع وقوعھا والتنسيق مع الجھات المختصة �تخاذ ال>زم بشأنھا، واقتراح السبل الكفيلة

ات القائم}ة ومش}روعات الق}وانين، وم}دى م>ءمتھ}ا �حك}ام التش}ريع إبداء المقترحات ال>زمة للجھات المعنية بش}أن  •

 .لحقوق اAنسان التي تكون الدولة طرفاً فيھا ا�تفاقيات الدولية

 اAنس}ان ف}ي الدول}ة، وإع}داد التق}ارير المتعلق}ة بھ}ا، ورفعھ}ا إل}ى مجل}س ال}وزراء مش}فوعة رص}د أوض}اع حق}وق  •

 بمرئياتھا في ھذا الشأن.

 ع حقوق اAنسان بالدولة، والتنسيق مع الجھات المعنية للرد عليھا.أوضا رصد ما قد يثار عن  •

الدولي}}ة المعني}}ة بحق}}وق  المس}}اھمة ف}}ي إع}}داد التق}}ارير الوطني}}ة، المق}}رر تق}}ديمھا م}}ن الدول}}ة إل}}ى الھيئ}}ات والجھ}}ات •

  فيھا. اAنسان، بشأن ا�تفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً 

والمشاركة ف}ي المحاف}ل الدولي}ة  يمية والوطنية المعنية بحقوق اAنسان وحرياته،التعاون مع المنظمات الدولية واAقل •

 المتعلقة بھا.

 .والتثقيف بحقوق اAنسان وحرياته، وترسيخ مبادئھا، على صعيدي الفكر والممارسة نشر الوعي •

عمالي}ة وال}دور الص}حية إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية واAص>حية وأم}اكن ا�حتج}از والتجمع}ات ال  •

 .ئھاوأعضا رئيس اللجنة قبل ھا، منفيليمية، ورصد أوضاع حقوق اAنسان والتع

 بالدولة في مجال اختصاصات ومھام كل منھا. التنسيق والتعاون مع الجھات المعنية بحقوق اAنسان  •

حريات}ه، وة بحق}وق اAنس}ان والدورات وحلقات النق}اش ف}ي الموض}وعات المتعلق} عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات  •

 الجھات المعنية في ھذا الشأن عند ا�قتضاء. والتنسيق مع

   .تنفيذھا إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق اSنسان، والمشاركة في المساھمة في •

ي الخبqرة والمھتمqين بحقqوق اSنسqان وممثqل عqن وون من ذعضاء O يقل عن سبعة، يمثلون المجتمع المدني ويختاروتتشكل اللجنة من عدد من ا; .45

المجلqqس ا;علqqى لشqqؤون ا;سqqرة،  –وزارة الشqqؤون اOجتماعيqqة  –وزارة العمqqل  –وزارة الداخليqqة  –كqqل مqqن الجھqqات التاليqqة: وزارة الخارجيqqة 

عضqاء اللجنqة قqرار أميqري. وتختqار اللجنqة مqن وترشح ھذه الجھات من يمثلھا في عضوية اللجنة وO يكون لھم حqق التصqويت. ويصqدر بتعيqين أ

 بين أعضائھا الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس.
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أن}}ه (عل}}ى ال}}وزارات وا�جھ}}زة الحكومي}}ة والھيئ}}ات  2010) لس}}نة 17) م}}ن المرس}}وم بق}}انون رق}}م (16ونص}}ت الم}}ادة ( .46

ھا وتقديم المعلومات والبيان}ات ال>زم}ة ف}ي ھ}ذا الش}أن والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مھامھا واختصاصات

 ھذه الجھات لحضور اجتماعاتھا دون أن يكون له حق التصويت.ووللجنة دعوة ممثل �ي من 

وتقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشھر إلى مجلس الوزراء، يتضمن دراسة التشريعات وأوضاع حق}وق اAنس}ان   .47

،  www.nhrc-qa.orgتھا، وتق}}وم اللجن}}ة بنش}}ر تقريرھ}}ا الس}}نوي عل}}ى موقعھ}}ا ا�لكترون}}ي ونش}}اطات اللجن}}ة وتوص}}يا

 بمبدأ الشفافية وتنميةًً◌ للوعي العام في مجال حقوق اAنسان. وذلك عم>ً 

وق}د تلق}}ت اللجن}ة ش}}كاوى متعلق}ة بانتھ}}اك حق}}وق اAنس}ان بص}}فه عام}ة ومنھ}}ا م}}ا  يتعل}ق بحق}}وق الم}رأة، وقام}}ت بمعالج}}ة  .48

ا.  كما تقوم اللجن}ة بدراس}ة التش}ريعات الوطني}ة وبي}ان م}دى م>ءمتھ}ا م}ع ا�تفاقي}ات والمواثي}ق الدولي}ة، وتش}جيع معظمھ

الدولة على التصديق أو ا�نضمام إلى المواثيق الدولية أو اAقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة، باAضافة إلى المساھمة في 

قديمھا إلى ھيئات ولج}ان ا�م}م المتح}دة والمؤسس}ات اAقليمي}ة ذات الص}لة بحق}وق إعداد التقارير التي ينبغي على الدولة ت

الم}}رأة، وتتخ}}ذ كاف}}ة اAج}}راءات القانوني}}ة ال>زم}}ة لحماي}}ة الم}}رأة وتق}}ديم المس}}اعدة القانوني}}ة لھ}}ا ف}}ي ح}}دود و�ي}}ة اللجن}}ة 

لول الودية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وذلك القانونية، والقيام بدور الوساطة أو المصالحة بين ا�طراف بشأن الوصول للح

 .هأو بعد قبل اللجوء إلى القضاء

وتتعاون اللجنة بشكل وثيق مع المنظات الدولية، و�سيما المفوض}ية الس}امية لحق}وق اAنس}ان، حي}ث ُعق}د م}ؤتمر مش}ترك  .49

حق}وق اAنس}ان ف}ي ال}وطن  ، ح}ول نش}ر ثقاف}ة2009بين اللجنة والمفوضية الس}امية لحق}وق اAنس}ان بالدوح}ة ف}ي م}ارس 

 العربي. 

  

 باء) اuليات الحكومية 
المجلس ا;على لشؤون ا;سرة: . 1  

كجھة عليا مستقلة تعنى بتعزيز دور  1998) لعام 53المجلس ا�على لشؤون ا�سرة بموجب القرار ا�ميري رقم ( ئأنش .50

تابعة تنفيذھا، ويتبع المجلس لسمو ا�مير ا�سرة في المجتمع، وتختص بوضع ا�ستراتيجيات والسياسات والخطط وم

بنت ناصر المسند، حرم سمو ا�مير خ>ل الفترة منذ تأسيسه  موزامباشرة. وترأست المجلس صاحبة السمو الشيخة 

، حيث تترأسه حالياً 2009) لسنة 15. وقد تم إعادة تنظيم المجلس بموجب القرار ا�ميري رقم (2009وحتى مارس 

 صة بنت حمد بن خليفة آل ثاني.سعادة الشيخة ح

وقد استطاع المجلس أن يحقق إنجازات كبيرة في مجال النھوض بالمرأة منذ تأسيسه، و�سيما في المجال التشريعي  .51

بما يضمن حقوق الطفل والمرأة  اIخر ھابعضد من التشريعات فض>ً عن تعديل حيث كان المجلس وراء إصدار العدي

تفاقية الدولية لحقوق ا�شخاص ذوي اAعاقة، واتفاقية جح في تحقيق انضمام الدولة ل>وا�شخاص ذوي اAعاقة، ون

ن الملحقين باتفاقية حقوق الطفل. كما أنجز يالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكولين ا�ختياري

�ھتمام بقضايا المرأة وا�شخاص ذوي المجلس عدداً كبيراً من البرامج والدراسات والبحوث التي ساھمت في تعزيز ا

 اAعاقة بصفة خاصة. 
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المنظور الحقوقي في التعاطي مع قضايا الطفل والمرأة  ىسرة أول مؤسسة تتبنيعتبر المجلس ا�على لشؤون ا� .52

س في ه قد سبق إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق اAنسان.  وقد ساھم المجلءوي اAعاقة والمسنين حيث أن إنشاوا�شخاص ذ

نشر الوعي الحقوقي في الدولة من خ>ل الحم>ت اAع>مية التي قام بھا (مثل حملة نعم لvطفال وبرنامج نشر اتفاقية 

حقوق الطفل في المدارس)، وتنظيمه لعديد من المؤتمرات والندوات التي كان لھا أثر على المستوى الوطني واAقليمي 

)، وا�جتماع 2004)، ومؤتمر الدوحة الدولي لvسرة (2002ا في التنمية (ندوة المرأة والسياسة ودورھك والدولي،

اAقليمي لدول الخليج العربية واليمن لمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل التابعة لvمم 

دى الفضائيات والتحدي القيمي ) بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق اAنسان ومنظمة اليونيسيف، ومنت2005( المتحدة

  ).2008وا�خ>قي الذي يواجه الشباب الخليجي (

لمؤسسات ذات النفع العام خ>ل فترة رئاستھا للمجلس بإنشاء العديد من اناصر بنت  موزاقامت صاحبة السمو الشيخة  .53

 وھي :، ت من أجلھائنشأبحماية وتعزيز حقوق الفئات التي ھتمت اوالتي 

    .2001 ،�طفال ذوي اOحتياجات الخاصةلمركز الشفلّح  •

  .2002المركز الثقافي للطفولة ،   •

 .2002مركز اOستشارات العائلية ،   •

 .2002المؤسسة القطرية لحماية الطفل و المرأة ،   •

 .2002المؤسسة القطرية لرعاية ا;يتام ،   •

 .2002المؤسسة القطرية لرعاية المسنين ،   •

 .2008اOتجار بالبشر، المؤسسة القطرية لمكافحة   •

 . 2008، مركز التأھيل ا�جتماعي  •

عمل على تعزيز قدرات المرأة ي فإنهاھتمامه با�سرة،  فھو إلى جانبويمثل المجلس اIلية المؤسسية للنھوض بالمرأة 

م المرأة القطرية وتمكينھا من المشاركة ا�قتصادية والسياسية و�سيما تلك المتعلقة بصنع القرار وزيادة فرص العمل أما

  ودعمھا مھنياً فض>ً عن متابعة كافة الجھود الرامية إلى تنفيذ ا�تفاقيات التي تنضم لھا دولة قطر في مجال حقوق المرأة.

 جيم) اSدارات المختصة في وزارات الدولة
 :تم إنشاء العديد من اAدارات في ھياكل الوزارات وا�جھزة الحكومية ومنھا على سبيل المثال .54

) إدارة حقوق اSنسان بوزارة الداخلية 1  
اAنسان  الداخلية على تعزيز حقوق ھتم بالحريات والحقوق وحرصاً من وزارةاإعما�ً للدستور الدائم لدولة قطر الذي  .55

 ونؤعلى قرار سعادة وزير الدولة للش بوزارة الداخلية بناء تم إنشاء إدارة حقوق اAنسان فقد في كافة مجا�ت عملھا

اAنسان ووزارة الداخلية من جھة  لتكون القناة الرئيسية للربط بين اللجنة الوطنية لحقوق 2005 ) لسنة26الداخلية رقم (

  .وبين أفراد المجتمع والوزارة من جھة أخرى

 اAنس}ان، فيم}ا يخ}ص عم}ل وتتضمن اختصاصات اAدارة العمل على تحقيق أھداف ا�تفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق .56

وتلقي ودراسة وبحث الش}كاوي الت}ي ت}رد إل}ى وزارة الداخلي}ة . وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجھزة الوزارة المعنية

وزي}ارة  .التوص}ية بش}أنھا عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق اAنسان، والتحقيق في أس}بابھا ورف}ع ما�شخاص، أ سواًء من

م}دى الت}زامھم ب}القوانين والل}وائح المعم}ول بھ}ا ف}ي الدول}ة،  �مني}ة للوق}وف عل}ىالمؤسسات العقابية واAبعاد واAدارات ا
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وتوعي}ة أجھ}زة ال}وزارة المعني}ة بحق}وق ا�نس}ان م}ن خ}>ل ، ورف}ع تق}ارير دوري}ة لل}وزير وع}دم انتھ}اك حق}وق اAنس}ان

الم}ؤتمرات والن}دوات الدولي}ة  والتعاميم، وإقامة الندوات والمحاضرات، باAضافة إلى تمثيل الوزارة في إصدار النشرات

حص}لت إدارة حق}وق اAنس}ان عل}ى ش}ھادة  2010وف}ي أغس}طس ع}ام  .والمحلي}ة ذات الص}لة بحق}وق اAنس}ان واAقليمي}ة

خضعت اAدارة لكافة المتطلبات والمع}ايير الت}ي يتطلبھ}ا الحص}ول عل}ى ا�ي}زو م}ن  ز، حيثبتميّ  2009 – 2008ا�يزو 

 قبل الجھة المشرفة.

  

تب حقوق اSنسان بوزارة الخارجية )  مك2  
، ويختص بتقديم  2003) لسنة 16مكتب حقوق اAنسان بوزارة الخارجية بناء على قرار وزير الخارجية رقم ( ئأنش .57

وإبداء الرأي في مشروعات ا�تفاقيات  إليه الرأي والمشورة في ا�مور والمسائل المتعلقة بحقوق اAنسان التي تحال

 والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيھا، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية ة بحقوق اAنسانالدولية المتعلق

الدولة عن حقوق اAنسان بموجب  والمشاركة في إعداد التقارير التي تعدھا بالوزارة والجھات المختصة بالدولة

 وإعداد الردود .تنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارةالمعنية، بال ا�تفاقيات الدولية وتقديمھا لھيئات الرصد الدولية

اAنسان في الدولة، بالتنسيق مع  المناسبة على تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حول أوضاع حقوق

وق اAنسان وإعداد الردود على تقارير الحكومات ا�جنبية عن أحوال حق، الجھات المختصة، وإرسالھا لھذه المنظمات

الدبلوماسية والقنصلية في  وموافاة بعثات الدولة .بالتنسيق مع الجھات المختصة، وإب>غھا لتلك الحكومات في الدولة،

القضايا المتعلقة بحقوق اAنسان محلياً ودولياً، ومتابعة ا�جتماعات  ومتابعة .الخارج بمستجدات حقوق اAنسان في الدولة

الجھات المعنية في  إطار المنظمات اAقليمية والدولية في مجال حقوق اAنسان والتنسيق Aشراكتعقد في  وا�نشطة التي

من الخارج والمتعلقة بانتھاكات حقوق اAنسان إلى  وإحالة الشكاوى التي ترد.الوزارة أو خارجھا في ھذه ا�عمال

ادة من خدمات ا�ستشارة والمساعدة الفنية التي وإعداد الخطط والمقترحات ال>زمة ل>ستف .الجھات المختصة ومتابعتھا

تقدمھا المنظمات الدولية في مجال حقوق اAنسان، وتمثيل الوزارة في الجھات المعنية بحقوق اAنسان التي تنشئھا الدولة 

.  

) اللجنة الوطنية للنزاھة والشفافية:3  

، وتتب}ع ھ}ذه اللجن}ة س}مو ول}ي 2007) لس}نة 84ري رق}م (تم إنشاء اللجنة الوطنية للنزاھة والشفافية بموجب الق}رار ا�مي} .58

. 2007العھد مباشرة، وقد جاء إنشاء ھذه اللجنة نتيجة لمصادقة الدولة على اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الفس}اد ف}ي ع}ام 

والتج}ارة،  وشكلت اللجنة برئاسة ديوان المحاسبة وعض}وية ك}ل م}ن وزارة الخارجي}ة، وزارة الداخلي}ة، وزارة ا�قتص}اد

  مصرف قطر المركزي، النيابة العامة، وقطر للبترول.

وتختص اللجنة بالعمل على تنفيذ ا�لتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقھا على اتفاقية ا�مم المتح}دة لمكافح}ة  .59

كافح}ة الفس}اد وفق}اً للمع}ايير ماقت}راح التش}ريعات  ال>زم}ة لالفساد ووضع إس}تراتيجية وطني}ة لتعزي}ز النزاھ}ة والش}فافية و

والمتطلبات المنصوص عليھا في اتفاقية ا�مم المتحدة، إضافة لوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعي}ة م}وظفي الدول}ة، 

و�سيما موظفي المؤسسات المالية على اس}تخدام ا�س}اليب المتط}ورة لكش}ف الفس}اد. وترف}ع اللجن}ة إل}ى س}مو ول}ي العھ}د 

ياً متضمناً نشاطھا وإنجازاتھا والتوصيات الت}ي تراھ}ا مناس}بة لتحقي}ق أھ}دافھا. والج}دير بال}ذكر أن دول}ة قط}ر تقريراً سنو

، واستعرض الم}ؤتمر 2009استضافت المؤتمر الثالث للدول ا�طراف في اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الفساد في نوفمبر
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فت الدورة السادسة للمنتدى الع}المي لمحارب}ة الفس}اد وحماي}ة النزاھ}ة التقدم المحرز في مجال مكافحة الفساد.  كما استضا

تحت شعار "القوة في الوحدة والعمل معاً من أجل محاربة الفساد". وناقش المنتدى مسائل تتعل}ق ب}دور  2009في نوفمبر 

 القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد.  

 

ليات غير الحكومية:اu )دال   
طرية لمكافحة اOتجار بالبشر:المؤسسة الق )1  

، 2005تج}ار بالبش}ر س}ابقاً) ع}ام اAتجار بالبشر(مكتب المنس}ق ال}وطني لمكافح}ة نشاء المؤسسة القطرية لمكافحة اAتم إ  .60

تج}ار بالبش}}ر، اAوالت}ي تھ}دف إل}ى اقت}راح السياس}}ات، ووض}ع خط}ط العم}ل الوطني}ة، وتفعي}}ل الق}وانين المتعلق}ة بمكافح}ة 

Aنس}انية" الت}ي أنش}ئت ف}ي ع}ام إض}افة إل}ى اAي}واء والرعاي}}ة اyبق}رار م}ن مجل}}س  2003ش}راف عل}ى "ال}دار القطري}ة ل

تجار والعمل على إعادة ت}أھيلھم وإع}ادة إدم}اجھم ف}ي اAالوزراء الموقر بھدف تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا 

  المجتمع. 

تج}}ار بالبش}}ر وحا�ت}}ه،  واس}}تھدفت كاف}}ة ش}}رائح اAعي}}ة بمف}}اھيم قام}}ت المؤسس}}ة القطري}}ة بتنظ}}يم حم}}>ت إع>مي}}ة للتو .61

المجتمع، إضافة إلى إص}دار العدي}د م}ن المطبوع}ات وتنظ}يم العدي}د م}ن اللق}اءات والمق}اب>ت. وف}ي إط}ار بن}اء الق}درات، 

لعم}}ل ح}}ول بتنظ}}يم العدي}}د م}}ن ال}}دورات التدريبي}}ة، وورش ا -بالتع}}اون م}}ع الجھ}}ات المختص}}ة -قام}}ت المؤسس}}ة القطري}}ة 

تجار بالبشر، وكيفية التعرف على ضحاياه. واستھدفت ھذه ا�نش}طة بش}كل رئيس}ي الق}ائمين عل}ى إنف}اذ الق}انون. اAمفھوم 

كما قامت المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع إدارة العمل بتنفيذ برامج توعية للعمالة الوافدة، إضافة إلى إصدار دلي}ل العام}ل 

  الوافد بعدة لغات.

سسة القطرية لحماية الطفل والمرأة:) المؤ2  
بش}}أن  1998)  لس}}نة 8أنش}}ئت المؤسس}}ة  القطري}}ة لحماي}}ة الطف}}ل والم}}رأة كمؤسس}}ة خاص}}ة طبق}}ا Aحك}}ام الق}}انون رق}}م ( .62

الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ثم تحولت إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب قرار رئيس المجلس ا�على لش}ؤون 

. وتھدف المؤسسة بصفة عامة إلى حماية الفئات المستھدفة من العنف ف}ي ا�س}رة والمجتم}ع 2007) لسنة 4ا�سرة رقم (

 ومعالجتھا، كما تھدف بصفة خاصة إلى:

  المساعدة في توفير أماكن Aيواء الفئات المستھدفة وتقديم الرعاية المتكاملة لھم. •

 مع.حماية الفئات المستھدفة من الممارسات المنحرفة في ا�سرة والمجت •

 نية للفئات المستھدفة وا�سرة والمجتمع حول حقوق اAنسان.والتوعية ا�جتماعية والقان •

 المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستھدفة. •

 مساعدة وتأھيل ضحايا العنف من الفئات المستھدفة وإعادة إدماجھم في المجتمع. •
 

إرشادھا وت}وفير كاف}ة الخ}دمات والب}رامج ا�ندماجي}ة والتأھيلي}ة لض}حايا تقدم المؤسسة خدمات اجتماعية كتوجيه الحالة و .63

اAساءة والعنف، وخدمات قانونية كالمساعدة القضائية وا�ستشارات القانونية وخ}دمات الص}حة النفس}ية ك}إجراء الفح}ص 

ي}ة إذا تطل}ب ا�م}ر. الجم}اعي للحال}ة ولvط}راف المعن –المعرف}ي –الت}دعيمي  –وعمل جلسات للع}>ج النفس}ي الس}لوكي 

حي}ث ت}م ف}تح مكت}ب خ}اص باس}تقبال النس}اء وا�طف}ال ف}ي إدارة ام}ن العاص}مة لتس}ھيل أم}ر إب>غھ}م  وتحري}ك ش}}كاواھم  

أوك}}ل أم}}ر ھ}}ذا المكت}}ب إل}}ى   19/7/2009وتواص}}لھم م}}ع الش}}رطة لحم}}ايتھم م}}ن العن}}ف واAس}}اءة أو التھدي}}د بھم}}ا ومن}}ذ 
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رأة حيث تتواجد في ھذا المكت}ب أخص}ائية اجتماعي}ة م}ن ا�خص}ائيات الع}ام>ت ف}ي المؤسسة القطرية لحماية الطفل والم

 المؤسسة  تقوم باستقبال الحا�ت وتقديم كافة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة والمشار إليھا أع>ه .

لyس}اءة والعن}ف  دار ا�مان القطري}ة Aي}واء ا�طف}ال والنس}اء ال}ذين تعرض}واكالمؤسسة بإنشاء بعض المرافق  وقد قامت .64

مم}ن ل}يس ل}}ديھم م}أوى لفت}}رة معين}ة لح}}ين ترتي}ب أوض}}اعھم، والعم}ل عل}}ى إع}ادة تأھي}}ل الح}ا�ت نفس}}ياً واجتماعي}اً. وق}}د 

) حال}ة 85) حال}ة م}ن ا�طف}ال وع}دد (69ع}دد ( 2010إلى اغسطس  2007استقبلت المؤسسة في دار ا�مان من أكتوبر 

مؤسس}ة بقس}م الط}وارئ والح}وادث بمستش}فى حم}د الع}ام بغ}رض ت}وفير المس}اندة من النس}اء، إض}افة إل}ى افتت}اح مكت}ب لل

والرعاية والحماية للحا�ت الواردة إلى المستشفى من ضحايا اAساءة والعنف من ا�طفال والنساء وقد استقبلت المؤسس}ة 

  ء.) حالة من النسا180) حالة من ا�طفال، و(17( 2008في مكتبھا بمستشفى حمد خ>ل العام 

وفي مجال التدريب قام}ت المؤسس}ة بتنظ}يم العدي}د م}ن الن}دوات وورش العم}ل وال}دورات للع}املين ف}ي القط}اع التعليم}ي،  .65

والقطاع الصحي، والقطاع ا�من}ي إض}افة لتبن}ي وتنظ}يم ع}دة حم}>ت توعوي}ة وتثقيفي}ة لنش}ر ثقاف}ة الحماي}ة ف}ي المجتم}ع 

ھا وإصدار العديد من المطبوعات والنش}رات م}ن الكتيب}ات والمطوي}ات والتعريف بالمؤسسة والخطوط الساخنة التي أنشأت

 واAصدارات كمجلة أمان. 

) المؤسسة العربية للديمقراطية:3  

نتيج}ة �ستض}افة الدول}ة "الملتق}ى  2007) لس}نة 51انشئت المؤسسة العربية للديمقراطي}ة بموج}ب الق}رار ا�مي}ري رق}م ( .66

، وتتخذ المؤسسة من مدينة الدوحة مق}راً 2007ي في الوطن العربي" في شھر مايو الثاني للديمقراطية واAص>ح السياس

لھ}ا، وتع}}د المؤسس}ة ا�ول}}ى م}ن نوعھ}}ا ف}}ي الع}الم العرب}}ي. وتھ}دف إل}}ى تش}}جيع المنطق}ة عل}}ى تعزي}ز ثقاف}}ة الديمقراطي}}ة. 

المؤسس}ة، وأص}درت المؤسس}ة والجدير بالذكر أن الدول}ة ق}د تبرع}ت بمبل}غ عش}رة م>ي}ين دو�ر أمريك}ي دعم}اً �عم}ال 

تقري}راً وطني}اً. لمزي}د م}ن  17وارتك}ز التقري}ر عل}ى  2008تقريرھا ا�ول عن حالة الديمقراطي}ة ف}ي ال}ب>د العربي}ة لع}ام 

 ).www.adf.org.qaالمعلومات (

مركز الدوحة لحرية اSع$م: ) 4  

كمكون أساسي ض}من توجھ}ات الدول}ة، عل}ى اعتب}ار أن حري}ة ال}رأي والتعبي}ر الت}ي يكفلھ}ا  -في إطار تأكيد دور اAع>م  .1

الدستور تمثل إحدى دعامات بناء مجتمع ديمقراطي عصري وحداثي، إضافة إلى التأكيد على أھمية دور وس}ائل اAع}>م 

 تفض}ي إل}ى التح}ريض عل}ى اAرھ}اب في تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التف}اھم وتش}جيع التس}امح والتع}ايش وتھيئ}ة بيئ}ة �

بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية اAع}>م كمؤسس}ة  2007) لسنة 86والكراھية، فقد صدر القرار ا�ميري رقم (

خاصة ذات نفع عام. وتمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، وا�ستق>لية، والمسؤولية، والشفافية، ا�سس ا�ستراتيجية الت}ي 

أساسھا أھ}داف المرك}ز المتمثل}ة ف}ي حماي}ة المنظوم}ة اAع>مي}ة وف}ق م}ا ينس}جم م}ع المع}ايير الدولي}ة، والقي}ام  بنيت على

ببحوث إع>مية، وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاع}ات اAع}>م، إل}ى جان}ب إقام}ة نص}ب ت}ذكاري يك}ون بمثاب}ة ذاك}رة دولي}ة 

ة لyع>مي}}ين ال}}ذين يتعرض}}ون ل>نتھاك}}ات أثن}}اء ممارس}}تھم تخل}}د رم}}وز ورواد وض}}حايا اAع}}>م الح}}ر، وتق}}ديم المس}}اعد

لدورھم المھني، خاصة في وضعية ا�زمات. والجدير بالذكر أن مركز الدوحة لحري}ة اAع}>م ق}د ق}ام بتوقي}ع بروتوك}ول 

 ).www.dohacentre.org(. لمزيد من المعلومات 2008تعاون مع منظمة "مراسلون ب> حدود" في يناير 
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مركز الدوحة الدولي لحوار ا;ديان:) 5  

تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار ا�ديان كثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار ا�ديان، والذي عقد في مايو  .2

ي الس}ادس لح}وار ا�دي}ان. ويھ}دف ، وذلك بالتزامن مع انعق}اد م}ؤتمر الدوح}ة ال}دول2008وقد تم افتتاحه في مايو  2007

 ).  www.dicid.orgالمركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي. ولمزيد من المعلومات (

  نشر صكوك حقوق اSنسان) 2

، وت}}م 2000ق}ام المجل}س ا�عل}}ى لش}ؤون ا�س}}رة بطباع}ة ونش}ر اتفاقي}}ة حق}وق الطف}}ل ب}اللغتين العربي}ة واAنجليزي}}ة ع}ام  .3

النسخ على نطاق واسع، كما قام المجلس بطباعة ا�تفاقي}ة بص}ورة مبس}طة لvطف}ال. وق}ام المجل}س بطباع}ة ونش}ر  توزيع

ا�تفاقية الدولية لحقوق ا�شخاص ذوي اAعاقة باللغة العربية وتوزيعھا. وقام}ت اللجن}ة الوطني}ة لحق}وق اAنس}ان بطباع}ة 

لة قطر وتوزيعھا باللغتين العربي}ة واAنجليزي}ة باAض}افة إل}ى اAع}>ن ونشر جميع ا�تفاقيات الدولية التي انضمت لھا دو

  العالمي لحقوق اAنسان.

  ) نشر وتعزيز الوعي بأحكام اOتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اSنسان3
قام}}}}ت المؤسس}}}}ات المعني}}}}ة بحق}}}}وق اAنس}}}}ان وعل}}}}ى رأس}}}}ھا اللجن}}}}ة الوطني}}}}ة لحق}}}}وق اAنس}}}}ان والمجل}}}}س ا�عل}}}}ى  .4

�س}}}رة  وإدارة حق}}}وق اAنس}}}ان ب}}}وزارة الداخلي}}}ة والمؤسس}}}ة القطري}}}ة لحماي}}}ة الطف}}}ل والم}}}رأة والمؤسس}}}ة لش}}}ؤون ا

وورش العم}}}ل وال}}}دورات التدريبي}}}ة المتخصص}}}ة لبش}}}ر بتنظ}}}يم العش}}}رات م}}}ن الن}}}دوات القطري}}}ة لمكافح}}}ة اAتج}}}ار با

م}}}ن الموض}}}وعات لفئ}}}ات ف}}}ي مج}}}ا�ت حق}}}وق الطف}}}ل والم}}}رأة وا�ش}}}خاص ذوي اAعاق}}}ة وحق}}}وق العم}}}ال وغيرھ}}}ا 

العام}}}ة والقض}}}اة وا�طب}}}اء  ةم}}}ن الم}}}وظفين الحك}}}وميين بم}}}ا ف}}}ي ذل}}}ك الع}}}املين ف}}}ي وزارة الداخلي}}}ة والنياب}}} ةعريض}}}

 يذكر منھا على سبيل المثال � الحصر: 

ق}}}ام المجل}}}س ا�عل}}}ى لش}}}ؤون ا�س}}}رة بتنفي}}}ذ ب}}}رامج تدريبي}}}ة لتوعي}}}ة الفئ}}}ات العامل}}}ة م}}}ع الطف}}}ل ح}}}ول مب}}}ادئ  )1

�تفاقي}}}ة، وكيفي}}}ة ترجمتھ}}}ا لواق}}}ع ملم}}}وس، حي}}}ث ب}}}دأ المجل}}}س ا�عل}}}ى لش}}}ؤون ا�س}}}رة بتنفي}}}ذ ھ}}}ذا وأحك}}}ام ا

م مس}}}تعيناً ب}}}الخبراء الع}}}رب ف}}}ي 2004البرن}}}امج بالتع}}}اون م}}}ع المفوض}}}ية الس}}}امية لحق}}}وق اAنس}}}ان ف}}}ي ع}}}ام 

لقض}}}اء، و ) مش}}}اركاً م}}}ن س}}}لك ا35( 2004لجن}}}ة حق}}}وق الطف}}}ل التابع}}}ة لvم}}}م المتح}}}دة، وق}}}د درب ف}}}ي ع}}}ام 

) مش}}}}اركاً م}}}}ن الع}}}}املين ف}}}}ي 30( 2005) مش}}}}اركاً م}}}}ن أطب}}}}اء وطبيب}}}}ات ا�طف}}}}ال. كم}}}}ا درب ف}}}}ي ع}}}}ام 50(

) 35( 2006مج}}}}}ال الش}}}}}رطة والنياب}}}}}ة و رعاي}}}}}ة وقض}}}}}اء ا�ح}}}}}داث ومفتش}}}}}ي العم}}}}}ل. كم}}}}}ا درب ف}}}}}ي ع}}}}}ام 

 2009. وف}}ي ع}}ام 2008مش}}اركاً م}}ن الع}}املين ف}}ي قط}}اع التعل}}يم. كم}}ا ت}}م ت}}دريب فئ}}ة أئم}}ة المس}}اجد ف}}ي ع}}ام 

ت}}}م ت}}}دريب فئ}}}ة الع}}}املين ف}}}ي الق}}}وات المس}}}لحة ووزارة الداخلي}}}ة بالتع}}}اون م}}}ع منظم}}}ة اليونيس}}}يف. كم}}}ا ق}}}ام 

م}}}ؤتمر "العن}}}ف ض}}}د الم}}}رأة وت}}}أثيره عل}}}ى ا�س}}}رة" ف}}}ي ن}}}وفمبر المجل}}}س ا�عل}}}ى لش}}}ؤون ا�س}}}رة بتنظ}}}يم 

ين والع}}}املين ف}}}ي وزارات الدول}}}ة ح}}}ول باAض}}}افة إل}}}ى تنفي}}}ذ العدي}}}د م}}}ن ال}}}دورات التدريبي}}}ة لyع>مي}}}، 2008

 .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

العاملين منھم في ، Oسيما اخلية بتدريب عدد من ضباط الشرطةبالبشر بالتنسيق مع وزارة الدتجار اSقامت المؤسسة القطرية لمكافحة  )2

يق الترشيح من الوحدات المعنية لرفع كفاءة العاملين بھا وللتعرف مجال الھجرة والجوازات والحدود وكان اOنضمام لھذه الدورة عن طر

ضحاياه وكيفية التعرف  يبالبشر وتحمتجار اSعلى مفاھيم اOتجار بالبشر: أسبابه وسبل مكافحته والقوانين والبروتوكوOت التي تكافح 
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ص بالنساء وا;طفال. كما قامت المؤسسة بتدريب عدد من على الضحايا ومعاملتھم كضحايا وليس كمتھمين أو مجرمين مع إي$ء اھتمام خا

المؤسسة عام بالبشر. ونفذت تجار اS) لتعريفھم باOتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحماية ضحايا ورجاOً  قوات ا;من الداخلي (نساءً 

) مشاركاً من مختلف 25الجنائي وعددھم (دورة إعداد وتأھيل ضباط الشرطة العاملين في مجاOت جمع اOستدOل والتحقيق  2007

اSدارات ا;منية بوزارة الداخلية والموزعة على مختلف مناطق الدولة. ودورة تدريبية للعاملين في الشرطة على مھارات التعامل مع 

رقيب ) من  –يف عر –نائب  –( وكيل ضابط  43م بمشاركة 2008أكتوبر  15ضحايا اSساءة والعنف من ا;طفال والنساء  بتاريخ 

 إدارات مختلفة موجودة في دولة قطر.

 7دورات داخل دولة قطر وواحدة خارجية  10عشرة دورة تدريبية منھا  ىحدإية لحماية الطفل والمرأة بتنفيذ قامت المؤسسة القطر  )3

 190سات ا;منية شارك فيھا مشارك وخمس دورات للعاملين في المؤس 315دورات منھا للعاملين في المؤسسات التعليمية شارك فيھا 

ً مشارك ، تم فيھا تدريب العاملين في المؤسسات المذكورة على أمشارك 213سسات الصحية شارك فيھا وخمس دورات للعاملين في المؤ ا

Oساءة والعنف وعلى مھارات التعامل مع ضحاياھا إضافة إلى التوعية والتعريف بالقوانين والتشريعات واSت اOتفاقيات كيفية كشف حا

ً مشارك 37شارك فيھا قد الدولية ذات الصلة . أما الدورة الخارجية ف من كافة الوزارات والمراكز والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية  ا

نامج البرونفذتھا المؤسسة في المملكة ا;ردنية الھاشمية وأطلقت المؤسسة برنامج الع$ج والتأھيل النفسي (غيِّر حياتك) وأطلقت ضمن ھذا 

 .2010حملة ضد العنف الجنسي (أوقفوا الصمت) في أبريل عام 

ت}}}دريب الع}}}املين بالخ}}}دمات الص}}}حية عل}}}ى التعام}}}ل  نف}}}ذت المؤسس}}}ة القطري}}}ة لحماي}}}ة الطف}}}ل والم}}}رأة دورةكم}}}ا 

للممرض}}}ين والممرض}}}ات ف}}}ي  2008 يوني}}}و 10-8م}}}ع ح}}}ا�ت اAس}}}اءة والعن}}}ف الت}}}ي عق}}}دت ف}}}ي الفت}}}رة م}}}ن 

وممرض}}}}}ة . وورش}}}}}ة عم}}}}}ل بعن}}}}}وان ( اAس}}}}}اءة  اً ممرض}}}}} 48ا�ولي}}}}}ة ، بمش}}}}}اركة  إدارة رعاي}}}}}ة الص}}}}}حة

م}}}}}ن الجھ}}}}}ات الحكومي}}}}}ة وش}}}}}به الحكومي}}}}}ة  63م بمش}}}}}اركة  2008 أكت}}}}}وبر 15والص}}}}}حة العقلي}}}}}ة ) بت}}}}}اريخ 

 ا.ومنظمات المجتمع المدني وغيرھ

4( qوق المqان وحقqنسSوق اqاھيم حقqج مفqال دمqي مجqرامج فqم رأةكما نفذت الدولة العديد من البqد تqات ، فقqاث والدراسqن ا;بحqد مqدار العديqإص

 الخاصة بحقوق المرأة، وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المحلية، 

توعويqة فqي مجqال حقqوق اSنسqان علqى سqبيل المثqqال O النظمqت اللجنqة الوطنيqة لحقqوق اSنسqان العديqد مqن الqدورات والبqqرامج التدريبيqة و )5

،  ودورة تدريبية حول اتفاقية حقوق المqرأة فqي فبرايqر 2009حول "أساسيات القانون الدولي لحقوق اSنسان" في فبراير صر: دورة الح

، ودورة أخرى في الشqھر ذاتqه للقqائمين علqى إنفqاذ القqوانين حqول "اOتفاقيqات الدوليqة ذات الصqلة بحقqوق اSنسqان". وفqي مqارس 2009

نظمqت حملqة  2009ة لدعاة وخطباء المساجد تحت عنوان "حقوق اSنسان فqي اOتفاقيqات الدوليqة". وفqي مqايو نظمت دورة تثقيفي 2009

ر الqوعي لنشq 2009طq$ق حملqة أخqرى فqي يوليqو إإع$نية للتوعية والتثقيف بحقوق المرأة والطفل تحت عنوان "اكتشف الحقيقة". وتqم 

لمجتمqع باسqتخدام أسqاليب التوعيqة الحديثqة وبمشqاركة كافqة وسqائل اSعq$م. كمqا عقqدت والتثقيف بمبادئ حقوق اSنسان لدى كافة فئqات ا

وشqارك فيھqا الفريqق الqوطني المعنqي بإعqداد تقريqر دولqة قطqر. كمqا قامqت فqي مqارس  2010دورة تدريبية للتعريف باOتفاقيqة فqي ينqاير 

حقوق السياسqqية والدينيqqة والثقافيqqة واOجتماعيqqة العيqqة بqqمدرسqqة بھqqدف التو 16محاضqqرات فqqي أكثqqر مqqن البتنظqqيم العديqqد مqqن  2010

 واOقتصادية.

  ) تعزيز الوعي بحقوق اSنسان عن طريق البرامج التعليمية واSع$م الحكومي4

في صور متع}ددة كموض}وعات مس}تقلة أو كمف}اھيم أو أنش}طة ص}فية أو �  ويظھر تضمين المناھج لمفاھيم حقوق اAنسان .5

الحقوق السياسية والمدني}ة والحق}وق كب المدرسية العديد من الحقوق قد تضمنت المناھج والكتلكال. وصفية أو رسوم وأش

ا�قتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق ا�جتماعية والثقافي}ة وحق}وق المس}نين وذوي اAعاق}ة. ويمك}ن اAش}ارة 

 اً والتع}اطف، والمس}اواة، والح}ب والس}>م والتس}امح، وقيم} في ھذا اAطار لمنھج التربية القيمية وال}ذي يع}زز ق}يم التع}اون

احترام القانون والمواطنة الص}الحة، والمش}اركة ف}ي فعالي}ات المجتم}ع كسؤوليات ا�جتماعية والمدنية أخرى مرتبطة بالم
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الحض}اري لدول}ة الثق}افي و وأنشطته المختلفة والصدق والنزاھة وا�مانة، إضافة لتعزي}ز الق}يم المرتبط}ة ب}احترام الت}راث

 المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة.كقطر 

بھا المجلس ا�على لش}ؤون ا�س}رة بالتع}اون م}ع  وزارة التعل}يم والتعل}يم الع}الي  درات التعليمية الھادفة التي قامومن المبا .6

ل ف}ي الم}دارس". وق}د ت}م لنشر اتفاقية حقوق الطفل وتثقيف وتوعية الطلبة بھا "اس}تحداث برن}امج نش}ر ثقاف}ة حق}وق الطف}

تشكيل لجن}ة علي}ا لyش}راف عل}ى البرن}امج ض}مت أعض}اء م}ن مؤسس}ات مختلف}ة بالدول}ة، وھ}ي: وزارة التعل}يم والتعل}يم 

العالي والمجلس ا�على لشؤون ا�سرة، ومنظمة اليونسكو. وقد قامت ھذه اللجنة  بوضع خطة عمل وطني}ة بالتع}اون م}ع 

دل}}ة تعليمي}ة للمعلم}}ين تش}}تمل عل}ى تبس}}يط الحق}وق والمب}}ادئ ال}}واردة ف}ي اتفاقي}}ة حق}}وق منظم}ة اليونس}}كو تتض}من إع}}داد أ

الطفل. كما تضمنت ھذه ا�دلة التعليمية بطاقات تعليمية توضح لvطفال الحقوق وا�نتھاكات من خ>ل القص}ص الواقعي}ة 

ب أعض}}اء الھيئ}}ات المدرس}}ية عل}}ى والرس}}وم الملون}}ة التوض}}يحية، كم}}ا احت}}وى البرن}}امج عل}}ى ورش عم}}ل تدريبي}}ة لت}}دري

  استخدام ھذه ا�دلة التعليمية في ا�نشطة الصفية و ال>صفية.

م 2009 -   2008وفي إطار دمج مادة حقوق الطفل في المناھج  الدراسية ، قام المجلس ا�على لشؤون ا�سرة  في  .7

دة حقوق الطفل في مناھج  الكلية العسكرية اليونيسيف لدمج ما ن مع القوات المسلحة القطرية ومنظمةبالتعاو بمبادرة

  المسلحة  القطرية.  ومعھد التدريب التابعين للقوات

  الدولة من المقدمة اSنمائية المساعداتخامساً :  
 أمير سمو توجيھات في ا�ھتمام ھذا وتمثل اAنمائية والمعونات المساعدات بموضوع كبيراً  اھتماماً  قطر دولة تولي .8

 ھذا . وعلىرالبش تنمية تستھدف التي الخيرة والمبادرات الجھود لكافة والمساعدة العون تقديم بضرورة المفدى الب>د

 من العديد وأسھمت بتحقيق العالم أرجاء مختلف في النامية للدول التنموي الدعم تقديم إلى قطر دولة بادرت ا�ساس

القطرية بحيادھا وعدم مراھنتھا على الواقع السياسي للدول تتسم المساعدات اAنمائية و .الدول لتلك التنموية ا�ھداف

 . حكومية وغير حكومية جھات من تقدمالتي و المستفيدة، ومرونتھا، وس>سة إجراءات الحصول عليھا.

مليار دو�ر،  2.01) نحو 2009- 2005إجمالي المساعدات والمعونات اAنمائية المقدمة من دولة قطر خ>ل الفترة ( بلغ .9

% من الناتج المحلي اAجمالي للدولة كمتوسط للفترة المذكورة. وتشمل مناطق مختلفة من العالم 0.49يشكل ما نسبته مما 

 تدل على تفاعل الجھات المانحة القطرية مع مختلف مناطق العالم على اخت>ف أوضاعھا ومعتقداتھا وانتماءاتھا.

  المقدمة من دولة قطر): التوزيع الجغرافي للمساعدات الحكومية 2الجدول (
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  2008- 2004(بالدو%ر ا$مريكي) خ"ل الفترة  

  .2009، المسـاعدات والمعونـات اAنمائيـة المقدمـة من دولـة قطـروزارة الخارجية،  المصدر:

  

مليون دو�ر أمريكي  508المساعدات التي تقدمھا المنظمات غير الحكومية الناشطة في العمل اAنساني بنحو قدرت  .10

 وتغطي ھذه المساعدات احتياجات الدول النامية في المجا�ت التنموية والتربوية واAنسانية. 2009-2004خ>ل الفترة 

  رية المانحة للمساعدات والمعونات اDنمائية): الجھات غير الحكومية القط3الجدول (
  2008-2004(بالدوKر اKمريكي) خIل الفترة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الجھة المقدمة

 38,646,656 47,762,002 30,383,078 21,372,543 13,534,375 5,420,233 قطر الخيرية

 52,656,625 44,019,505 25,989,012 24,941,939 4,689,957 6,628,352 مؤسسة عيد الخيرية

الھ�ل ا�حمر 

 القطري
910,039 3,307,579 11,791,130 10,230,145 16,685,727 115,835,078 

 5,462,106 3,435,984 2,569,840 846,563 265,005 49,938 صندوق الزكاة

مؤسسة أيادي الخير 

 نحو آسيا
 1,286,064 3,024,665 1,651,927 7,011,349 

نظمة الدعوة م

 ا)س�مية
620,280 401,186 1,093,693 370,821 1,252,229 1,997,641 

مؤسسة الشيخ جاسم 

 الخيرية
32,875 80,861 6,000 547,915 49,942 671,280 

مؤسسة الشيخ ثاني 

  هللا بن عبد
 533,577 

 222,814,313 114,857,316 73,115,476 61,337,931 22,278,964 13,661,716 المجموع

 المجموع 2008 2007 2006 2005 2004 الجھة المستفيدة

 1,153,253,900 262,692,874 284,828,766 449,763,622 100,898,280 54,070,359 العربيةالدول 

 114,745,047 9,247,121 37,819,540 62,797,026 4,530,000 351,360 ناا�مريكيت

 54,548,034 20,217,875 13,387,555 14,694,232 242,122 6,006,251 ا�فريقية

 36,015,886 3,694,885 421,285 18,874,792 4,142,196 8,882,727 اLسيوية

 24,332,223 3,679,543 6,268,975 7,466,262 1,985,456 4,931,987 ا�وروبية

 1,560,688 30,000   1,530,688  ا�وقيانوس

 71,689,728 17,632,621 20,732,757 9,440,779 8,033,586 15,849,985 غير محدد

 1,456,145,506 318,194,316 363,458,878 563,036,712 121,362,328 90,092,669 المجموع
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  .2010و 2009المسـاعدات والمعونـات اSنمائيـة المقدمـة من دولـة قطـر، وزارة الخارجية،  المصدر:  

  عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني  - سادساً 
ھ}}}ا، ويش}}}كل مجل}}}س إليات الدولي}}}ة الت}}}ي انض}}}مت تح}}}رص دول}}}ة قط}}}ر عل}}}ى الوف}}}اء بالتزاماتھ}}}ا تج}}}اه جمي}}}ع ا�تفاقي}}} .11

ويش}}}}ارك ف}}}}ي عض}}}وية تل}}}}ك اللج}}}}ان مش}}}}تركة Aع}}}داد تق}}}}ارير الدول}}}}ة ع}}}ن تنفي}}}}ذ تل}}}}ك ا�تفاقي}}}ات،  اً ن}}}}ال}}}وزراء لجا

المجل}}}س ا�عل}}}ى لش}}}ؤون   –ن ع}}}ن الجھ}}}ات الحكومي}}}ة الرئيس}}}ية المعني}}}ة با�تفاقي}}}ة وھ}}}ي وزارة الخارجي}}}ة وممثل}}}

للص}}}}}}حة وجھ}}}}}}از  المجل}}}}}}س ا�عل}}}}}}ى للتعل}}}}}}يم والمجل}}}}}}س ا�عل}}}}}}ى –وزارة الع}}}}}}دل  –وزارة الداخلي}}}}}}ة  –ا�س}}}}}}رة 

ا�حص}}}}اء.  باAض}}}}افة إل}}}}ى إش}}}}راك ممثل}}}}ين ع}}}}ن المنظم}}}}ات غي}}}}ر الحكومي}}}}ة ذات الع>ق}}}}ة وھ}}}}ي اللجن}}}}ة الوطني}}}}ة 

لحق}}}}وق اAنس}}}}ان والمؤسس}}}}ة القطري}}}}ة لحماي}}}}ة الطف}}}}ل والم}}}}رأة والمؤسس}}}}ة القطري}}}}ة لمكافح}}}}ة اAتج}}}}ار بالبش}}}}ر. 

ر المتعلق}}}ة باتفاقي}}}ة حق}}}وق الطف}}}ل وبروتوكولھ}}}ا وت}}}رأس وزارة الخارجي}}}ة ف}}}ي الع}}}ادة ھ}}}ذه اللج}}}ان باس}}}تثناء التق}}}اري

ا�ختي}}اري بش}}أن بي}}ع ا�طف}}ال واس}}تغ>ل ا�طف}}ال ف}}ي الم}}واد اAباحي}}ة والبغ}}اء واتفاقي}}ة القض}}اء عل}}ى جمي}}ع أش}}كال 

  رأس المجلس ا�على لشؤون ا�سرة تلك اللجان. يالتمييز ضد المرأة حيث 

م}}}ع الھيئ}}}ات التعاقدي}}}ة لحق}}}وق  تھاومناقش}}}تق}}}ارير الدول}}}ة  يش}}}كل مجل}}}س ال}}}وزراء وف}}}ود الدول}}}ة الت}}}ي تق}}}وم بع}}}رض .12

وممثل}}}}ه لك}}}}ل الجھ}}}}ات الت}}}}ي  تل}}}}ك الوف}}}}ود عل}}}}ى مس}}}}توى تمثي}}}}ل ع}}}}الٍ  ، وتح}}}}رص الدول}}}}ة عل}}}}ى أن تك}}}}ون اAنس}}}}ان

ش}}}اركت ف}}}ي إع}}}داد التق}}}ارير. كم}}}ا تح}}}رص الدول}}}ة عل}}}ى متابع}}}ة الم>حظ}}}ات الختامي}}}ة الت}}}ي تق}}}دمھا اللج}}}ان التعاقدي}}}ة 

خارجي}}}}ة بص}}}}فتھا الجھ}}}}ة المعني}}}}ة ا�ساس}}}}ية بالتنس}}}}يق م}}}}ع جمي}}}}ع الجھ}}}}ات المعني}}}}ة لمناقش}}}}ة تل}}}}ك وتق}}}}وم وزارة ال

الم>حظ}}}ات وح}}}ث ال}}}وزارات والمنظم}}}ات المعني}}}ة عل}}}ى وض}}}ع تل}}}ك الم>حظ}}}ات نص}}}ب عينھ}}}ا عن}}}د وض}}}ع خططھ}}}ا 

  وبرامجھا السنوية. 

فول}}}ة بمتابع}}}ة الم>حظ}}}ات الختامي}}}ة يق}}}وم المجل}}}س ا�عل}}}ى لش}}}ؤون ا�س}}}رة بص}}}فته الجھ}}}ة العلي}}}ا المعني}}}ة بقض}}}ايا الط .13

الوطني}}}ة المعني}}}ة  الص}}}ادرة ع}}}ن اللجن}}}ة الدولي}}}ة لحق}}}وق الطف}}}ل ويح}}}رص عل}}}ى تض}}}مين ا�س}}}تراتيجيات والخط}}}ط

بتل}}}ك الم>حظ}}}ات. كم}}}ا يق}}}وم المجل}}}س بنش}}}ر تق}}}ارير الدول}}}ة المقدم}}}ة إل}}}ى اللجن}}}ة الدولي}}}ة لحق}}}وق  يبالطفول}}}ة م}}}ا يف}}}

  لكتروني لتعميم المعرفة بشأنھا.اA هعالطفل وم>حظاتھا الختامية على موق
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  الجزء الثاني: المعلومات المتعلقة باحكام اOتفاقية والتناول الموضوعي لموادھا:
م}}ادة وبي}}ان اAط}}ار الدس}}توري والتش}}ريعي المتص}}ل بك}}ل منھ}}ا م}}ادة  اتفاقي==ة س==يداويتن}}اول ھ}}ذا الج}}زء م}}ن التقري}}ر م}}واد  .14

ف}اق المس}تقبلية للنھ}وض ب}المرأة ف}ي ك}ل بعض أحكامھا على أرض الواقع واI والصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق

مجال من مجا�تھا. وقد روعي في تناول المواد تجنب التكرار بقدر المستطاع بم}ا � يخ}ل ب}العرض. واعتم}د ھ}ذا الج}زء 

  ة.من التقرير على البيانات الرسمية، و�سيما بيانات جھاز اAحصاء وبقية المؤسسات المعني

  التمييز ضد المرأة ) 1المادة (
مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو اس}تبعاد أو تقيي}د ي}تم عل}ى أس}اس الج}نس ويك}ون  ي�غراض ھذه ا�تفاقية يعن .15

م}}ن آث}}اره أو أغراض}}ه، ت}}وھين أو إحب}}اط ا�عت}}راف للم}}رأة بحق}}وق اAنس}}ان والحري}}ات ا�ساس}}ية ف}}ي المي}}ادين السياس}}ية 

ا�جتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو ت}وھين أو إحب}اط تمتعھ}ا بھ}ذه الحق}وق أو ممارس}تھا وا�قتصادية و

  لھا، بصرف النظر عن حالتھا الزوجية وعلى أساس المساواة بينھا وبين الرجل.

 أوOً: الدستور: 
ف}ي الحق}وق والواجب}ات وبغ}ض النظ}ر ع}ن  أكد الدستـور القطري على مبدأ المساواة أم}ام الق}انون ب}ين جمي}ع الم}واطنين .16

متكافئ}ة تمكنھ}ا م}ن بن}اء ق}دراتھا وحماي}ة  اً الجنس بما يضمن حماية المرأة من كافة أش}كال التميي}ز بحي}ث يت}يح لھ}ا فرص}

وتعزيز حقوقھا والمشاركة بشكل إيجابي في تنمية المجتم}ع، وق}د ورد مب}دأ ع}دم التميي}ز كمب}دأ ع}ام ومل}زم ف}ي الدس}تور 

) من}}ه عل}}ى أن " المواطن}}ون متس}}اوون ف}}ي الحق}}وق والواجب}}ات العام}}ة "، إذ خاط}}ب كاف}}ة فئ}}ات 34الم}}ادة ( حي}ث نص}}ت

المجتمع القطري من رجال ونساء وأطفال دون تمييز، بلفظ (المواطنون) وھ}و لف}ظ ع}ام لك}> الجنس}ين (رج}ال ونس}اء)، 

الدس}تور والت}ي تؤك}د  ف}ي ال}واردة ا�ساس}ية لمب}ادئكما ساوى بينھم في الحقوق والواجبات دون تميي}ز، وفيم}ا يل}ي أھ}م ا

  :المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

 .يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، وا:حسان، والحرية،  والمساواة، ومكارم ا,خ9ق: 18المادة  •

 لمواطنين. تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل ا,من وا<ستقرار، وتكافؤ  الفرص ل :19المادة  •

 المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.  :34المادة  •

 الناس متساوون أمـام القانـون، < تمييز بينھم في ذلك بسبب الجنس، أو ا,صل، أو اللغة، أو الدين. :35المادة  •

 تكفل الدولة حق ا<نتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون. : 42المادة  •

 المواطنين في التجمع مكفول وفقاً ,حكام القانون.حق : 44المادة  •

 .لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة: 46المادة  •

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً لل�نظم والق�وانين المعم�ول بھ�ا ف�ي : 49لمادة  •

 الدولة. 

 ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة ھذا الحق.  التقاضي حق مصون :135المادة  •

ا,حكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة < يجوز طلب تع�ديلھا إ< ف�ي الح�دود الت�ي يك�ون الغ�رض منھ�ا م�نح : 146المادة  •

 .المزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن
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 ثانياً: التشريعات 

يعات القطرية ھو المساواة بين الجنس}ين إ� أن ھن}اك بع}ض الح}ا�ت المح}دودة والت}ي تعتب}ر إن ا�صل في التشر .17

خروجاً عن ھ}ذا ا�ص}ل �س}باب تتعل}ق ب}التوافق م}ع أحك}ام الش}ريعة اAس}>مية فيم}ا يتعل}ق ب}الميراث والش}ھادة، 

ية،  وكم}ا س}يرد بالتفص}يل ف}ي سرة، أو بالمصلحة العليا للدولة كم}ا ف}ي ق}انون الجنس}باA وبعض ا�حكام المتعلقة

وبالتالي   رست قواعد العدالة بين الجنسين،ألتأكيد أن الشريعة اAس>مية قد مواد ا�تفاقية ذات الصلة. والجدير با

ف}ي جمي}ع ا�ح}}وال إ� أنھ}ا تتكام}ل لتحقي}ق مص}لحة ا�س}}رة  ةوليات ق}}د � تك}ون متماثل}ؤف}إن تل}ك الحق}وق والمس}

  والمجتمع.

)1ن الوارد على المادة (ثالثا: اSع$  
) م}ن ا�تفاقي}ة بش}رط أ� يقص}د م}ن عب}ارة "بغ}ض النظ}ر ع}ن حالتھ}ا الزوجي}ة" 1قبلت دولة قط}ر ن}ص الم}ادة ( .18

الوارد في ھذه المادة  تش}جيع الع>ق}ات ا�س}رية خ}ارج إط}ار ال}زواج الش}رعي وفق}اً �حك}ام الش}ريعة اAس}>مية 

تنفيذ ا�تفاقية وفقاً لھذا المفھوم. ومنع الع>ق}ات خ}ارج إط}ار ال}زواج  والتشريعات القطرية. وتحفظت الدولة بحق

تش}}ريع ع}}ام  ل}}يس مقتص}}راً عل}}ى الم}}رأة، ب}}ل يش}}مل الم}}رأة والرج}}ل، أك}}ده المش}}رع القط}}ري انس}}جاماً م}}ع أحك}}ام 

عت}رف بھ}ا للتش}ريعات ف}ي دول}ة قط}ر،  فالع>ق}ة ا�س}رية الت}ي ي اً أساسي اً الشريعة اAس>مية، والتي تعتبر مصدر

المشرع القطري ھي الع>قة بين الرجل والمرأة الت}ي ينظمھ}ا عق}د ش}رعي وق}انوني حس}ب أحك}ام ق}انون ا�س}رة 

  المستمدة من الشريعة اAس>مية.

ويح}}ب أ� يفھ}}م م}}ن ھ}}ذا اAع}}>ن أن دول}}ة قط}}ر تمي}}ز ب}}ين الم}}رأة المتزوج}}ة وغيرالمتزوج}}ة ف}}ي مج}}ال ممارس}}ة  .19

ن المشرع القطري قد أولى المرأة المطلقة وا�رمل}ة وغي}ر المتزوج}ة ك}ل العناي}ة إ بلالحقوق والواجبات العامة، 

وحرص على توفير كل ا�سباب التي تضمن لھن الحياة الكريم}ة وتمك}نھن م}ن اAس}ھام بفعالي}ة ف}ي ك}ل مج}ا�ت 

 الحياة، فعلى سبيل المثال � الحصر:

متزوج}ة م}ن غي}ر ر المتزوج}ة (والم}رأة القطري}ة الحرصت الدولة على استفادة المرأة المطلقة وا�رمل}ة وغي} •

Aسكان التي توفرھا الدولة للمواطنين، وذلك حسب الضوابط الت}ي قررھ}ا المش}رع والت}ي قطري) من أنظمة ا

تھدف إلى ضبط اAنفاق الحكومي، والتي تشمل منع ازدواجية الص}رف، علم}ا ب}أن ا�س}اس ف}ي تل}ك ا�نظم}ة 

 وقرارته التنفيذية. 2007) لسنة 2وجية، وذلك بموجب القانون رقم (أنھا توفر السكن لvسرة الز

: التحديات وا;فاق المستقبليةرابعا  

ب}}الرغم م}}ن ك}}ل اAنج}}ازات الت}}ي حققتھ}}ا الم}}رأة القطري}}ة عل}}ى طري}}ق المس}}اواة م}}ع الرج}}ل ف}}ي مج}}ا�ت الحي}}اة  .20

ح}ديات المتمثل}ة، بالدرج}ة ا�ول}ى، بض}عف الت بع}ض ي}زال يواج}ه أن التطبيق الفع}ال لھ}ذه الم}ادة � المختلفة، إ�

وعي المرأة بحقوقھا الدستورية والقانونية، وسيطرة بع}ض الع}ادات والتقالي}د غي}ر الم>ئم}ة ف}ي المجتم}ع، وس}وء 

فھم بعض النصوص الدينية أحيانا، وغير ذلك من المسائل المتعلق}ة ب}الوعي ا�جتم}اعي ال}ذي يحت}اج تغيي}ره إل}ى 

  زمن قد يطول أحياناً.
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إ� أن الجھود الحكومية وا�ھلية متواصلة للنھوض بواقع المرأة القطرية، والعمل على إلغاء كافة أش}كال التميي}ز  .21

ض}دھا، م}ن خ}>ل التنس}يق ب}}ين الجھ}ات الحكومي}ة وا�ھلي}ة Aنف}اذ الق}}وانين وردم الفج}وة القائم}ة ب}ين النص}}وص 

فة إل}}ى أن اعتم}}اد الرؤي}}ة الش}}املة للتنمي}}ة (رؤي}}ة قط}}ر القانوني}}ة والتطبي}}ق العمل}}ي لھ}}ا عل}}ى أرض الواق}}ع.  إض}}ا

وتھ}}دف إل}}ى تط}}وير  التنمي==ة البش==رية) الھادف}}ة إل}}ى بن}}اء الم}}واطن القط}}ري م}}ن خ}}>ل الركي}}زتين ا�ول}}ى 2030

وتھدف إلى تط}وير مجتم}ع  التنمية ا#جتماعيةوتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدھر،  والثانية 

مس}}تند عل}}ى ا�خ}}>ق الحمي}}دة والرعاي}}ة ا�جتماعي}}ة وق}}ادر عل}}ى التعام}}ل والتفاع}}ل م}}ع المجتمع}}ات  ع}}ادل وآم}}ن

ا�خرى، ولعب دور ھام في الشراكة العالمية من أج}ل التنمي}ة، وم}ا س}وف يتبعھ}ا م}ن إج}راءات وت}دابير تنفيذي}ة 

عي}ة ل>لت}زام السياس}ي لتفعي}ل دور متمثلة في إعداد الخط}ة ا�س}تراتيجية التنموي}ة لدول}ة قط}ر،  ت}وفر ترجم}ة واق

 المرأة  في كافة جوانب الحياة المجتمعية، �سيما المشاركة في صنع القرارات ا�قتصادية والسياسية.

 القضاء على التمييز طراف فيما يخص التزام الدول ا; )2المادة (
بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء،  تشجب الدول ا�طراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتھج، .22

 القيام بما يلي: ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعھد  سياسة تستھدف القضاء على التمييز

إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرھا الوطنية أو تشريعاتھا المناسبة ا�خرى، إذا لم يكن ھذا المبدأ قد  ) أ(

 .حقيق العملي لھذا المبدأ من خ>ل التشريع وغيره من الوسائل المناسبةأدمج فيھا حتى اIن، وكفالة الت

جزاءات، لحظر كل تمييز تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من التشريعية وغير الاتخاذ المناسب من التدابير،  ) ب(

 .ضد المرأة

للمرأة، عن طريق فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة  ) ج(

  . المحاكم ذات ا�ختصاص والمؤسسات العامة ا�خرى في البلد، من أي عمل تمييزي

ا�متناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات     (د) 

  .العامة بما يتفق وھذا ا�لتزام

  .قضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسةاتخاذ جميع التدابير المناسبة لل  (ھـ) 

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منھا، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين وا�نظمة   (و) 

  .وا�عراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة

  لتي تشكل تمييزاً ضد المرأة.إلغاء جميع ا�حكام الجزائية الوطنية ا  (ي) 

 أوOً: اSطار الدستوري والتشريعي 

أك}}د الدس}}تور القط}}ري عل}}ى مب}}دأ المس}}اواة ب}}ين الرج}}ل والم}}رأة، بم}}ا يكف}}ل ض}}مان ع}}دم وج}}ود أي تميي}}ز بينھم}}ا ف}}ي ش}}تى  .23

وك}ذلك الم}ادة ن متساوون في الحقوق والواجب}ات العام}ة"، و) "المواطن34المجا�ت، ويتجلى ذلك من خ>ل نص المادة (

بس}بب الج}نس، أو ا�ص}ل، أو اللغ}ة، أو  ) التي تنص على أن "الناس متساوون أمام القانون، � تميي}ز بي}نھم ف}ي ذل}ك35(

   الدين".



CEDAW/C/QAT/1 

 37 

،  2004اھتم}}ت التش}}ريعات الوطني}}ة الص}}ادرة خ}}>ل الس}}نوات ا�خي}}رة، و�س}}يما بع}}د ص}}دور الدس}}تور ال}}دائم ف}}ي ع}}ام  .24

أوجه التمييز بينھا وبين الرج}ل، وإرس}اء قواع}د المس}اواة بينھم}ا ف}ي ش}تى المج}ا�ت.  وق}د بتعزيز حقوق المرأة، وإزاله 

اس}}تعملت نص}}وص الق}}وانين القطري}}ة كاف}}ة ص}}يغة العم}}وم ل}}دى تقري}}ر الحق}}وق أو تحدي}}د ا�لتزام}}ات الملق}}اة عل}}ى ع}}اتق 

ب الموج}ه إل}ى الرج}ل إنم}ا ينص}رف، المخاطبين بأحكامھ}ا، بم}ا �يحتم}ل تفرق}ة ب}ين الرج}ل والم}رأة، باعتب}ار أن الخط}ا

  بطبيعة الحال، إلى المرأة في الوقت ذاته، إ� إذا ورد النص على غير ذلك صراحة. 

 وفيما يلي إشارة إلى ا�مثلة التي تم بموجبھا إلغاء أو تعديل بعض النصوص القانونية التي تكرس التمييز ضد المرأة: .25

دي}}ة القت}}ل الخط}أ ب}}ين الم}}رأة والرج}ل بع}}د أن كان}}ت دي}ة الم}}رأة قب}}ل  ال}}ذي س}}اوى ف}ي 2008) لس}نة 19الق}انون رق}}م ( •

  صدوره تساوي نصف دية الرجل.

لغى حرم}ان الم}رأة م}ن الحص}ول عل}ى ب}دل الس}كن أأن إدارة الموارد البشرية والذي بش 2009) لسنة 8القانون رقم ( •

 أسوة بالرجل، 

التعديل شرط موافقة ال}ولي  ى، حيث ألغ1993) لسنة 14( المعدل لقانون الجوازات رقم 2009) لسنة 5القانون رقم ( •

  على إصدار جواز سفر المرأة، وبقي شرط موافقة الولي على إصدار جواز ناقصي ا�ھلية أو معدوميھا.

بنظ}}ام اAس}}كان وال}}ذي ألغ}}ى حص}}ر انتف}}اع الم}}واطنين م}}ن ال}}ذكور بھ}}ذا النظ}}ام وق}}رره  2007) لس}}نة 2الق}}انون رق}}م ( •

بش}}أن أولوي}}ات وض}}وابط ا�نتف}}اع بنظ}}ام  2007) لس}}نة 17لجنس}}ين. وق}}رار مجل}}س ال}}وزراء رق}}م (للم}}واطنين م}}ن ا

عم}ر أو ل}م س}نة م}ن ال 35أنث}ى، وتج}اوز ال}ـ مذك}راً أ  أك}ان اAسكان والذي أعطى الحق للمواطن غير المت}زوج س}واء

ن كان ھذا الحق محص}وراً بال}ذكر دون لمن تجب عليه نفقته في ا�نتفاع بنظام اAسكان،  بعد أ يتجاوزھا، ولكنه معيل

 ا�نثى.

بإص}}دار ق}}انون الم}}رور وال}ذي س}}اوى ب}}ين الم}}رأة والرج}}ل بالنس}}بة لش}}روط  2007) لس}}نة 19المرس}وم بق}}انون رق}}م ( •

  الحصول على رخصة قيادة السيارة.

 ثانياً: التدابير التنفيذية والمؤسسية

خ}تص ھ}ذه المحكم}ة دون غيرھ}ا بالفص}ل ف}ي المنازع}ات المتعلق}ة تو ،2008تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام  .26

بدستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع ا�ختصاص بتحديد الجھة المختصة بالفصل في الدعوى من ب}ين جھ}ات 

خ}ل تتالقضاء أو الھيئات ذات ا�ختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جھت}ين منھ}ا، ول}م 

إحداھما عن نظرھا أو تخل}ت كلتاھم}ا عنھ}ا، والفص}ل ف}ي المنازع}ات الت}ي تنش}أ بش}أن تنفي}ذ ا�حك}ام النھائي}ة المتناقض}ة 

 الصادرة عن جھات قضائية أو جھات ذات اختصاص قضائي.

القطري}ة  بقب}ول ب>غ}ات المؤسس}ةأعضاء النيابة العامة  بتوجيه 19/3/2009بتاريخ  النائب العام من سعادة وصدر أمر  .27

القانوني}ة ، واتخاذ اAج}راءات ضد الطفل والمرأة والتھديد بھما واAساءةوالخاصة بممارسة العنف لحماية الطفل والمرأة 

ر أمر من وزير الداخلي}ة بقب}ول ب>غ}ات المؤسس}ة ع}ن العن}ف ض}د الطف}ل والم}رأة، واتخ}اذ م}ا كما صد  ال>زمة حيالھا.

ة بمھمة منع وضبط وكشف الجرائم التي تق}ع عل}ى النس}اء، والت}ي تش}كل مظھ}راً ح}اداً يلزم حيالھا.  كما تم تكليف الشرط

باAيذاء البدني الذي يفضي إل}ى الم}وت أو من مظاھر العنف ضد المرأة المعاقب عليھا في قانون العقوبات النافذ المتمثلة 

 إلى عاھة مستديمة أو مرض أو عجز أو إجھاض..الخ.
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، وھ}}ي دار اAي}}واء 1/10/2007ف}}ي  قطري}}ة التابع}}ة للمؤسس}}ة القطري}}ة لحماي}}ة الطف}}ل والم}}رأةدار ا�م}}ان ال فتح}}ت كم}}ا  .28

فص}لھا ع}ن مص}در العن}ف  الوحيدة في دولة قطر، �ستضافة الحا�ت المعنفة أو المھددة بالعنف، والتي تستوجب حالتھ}ا

المعنف}ة كاف}ة الخ}دمات المعيش}ية وا�جتماعي}ة  لحمايتھا، وتأھيلھا للعودة إلى مجتمعھا الطبيع}ي.  وتق}دم ھ}ذه ال}دار للم}رأة

ن كان}ت طالب}}ة أو عامل}ة وف}}ق ض}}وابط إوالقانوني}ة والطبي}}ة والنفس}ية.  كم}}ا تھي}يء لھ}}ا التواص}ل م}}ع مجتمعھ}ا الخ}}ارجي 

  مدروسة بما � يتعارض مع برنامج حمايتھا أو برنامج إعادة تأھيلھا.

عنف ضد المرأة المشار إليه آنفاً، ثمة جان}ب اجتم}اعي وترب}وي يتمث}ل وفض>ً عن الجانب اAجرائي ا�مني في مكافحة ال .29

بمكان}}ة ھ}}ذه المس}}ألة ف}}ي اس}}تراتيجية الش}}رطة المجتمعي}}ة الت}}ي اعتم}}دتھا وزارة الداخلي}}ة م}}ؤخراً، والت}}ي تس}}عى إل}}ى دم}}ج 

أس}}باب الش}رطة م}}ع الجمھ}ور ومؤسس}}ات المجتم}ع الم}}دني وا�س}رة ومجموع}}ة مؤسس}ات الض}}بط ا�جتم}اعي ف}}ي بح}ث 

الجرائم، ورصد ظواھر ا�نـحراف ف}ي الس}لوك ا�جتم}اعي، وحماي}ة ا�س}رة م}ن عوام}ل التص}دع والتفك}ك، وم}ن بينھ}ا 

 حا�ت العنف المرتكبة ضد المرأة.

وتج}}در اAش}}ارة إل}}ى أن المؤسس}}ة القطري}}ة لحماي}}ة الطف}}ل والم}}رأة، واللجن}}ة الوطني}}ة لحق}}وق اAنس}}ان، ووزارة الش}}ؤون  .30

لتوعي}ة الجمھ}ور فيم}ا يتعل}ق بحق}وق الم}رأة وأوج}ه مختلف}ة رامج لمجلس ا�على لش}ؤون الم}رأة ينف}ذون ب}ا�جتماعية، وا

التمييز ضدھا، إضافة إلى الدورات التدريبية، وبرامج الثقافة القانونية في المدارس وفي اللقاءات التلفزيوني}ة واAذاعي}ة، 

 . القطرية لحماية الطفل والمرأةلتي تصدرھا المؤسسة والمقا�ت في الصحف المحلية، ومن خ>ل مجلة "أمان" ا

uفاق المستقبلية ثالثاً: التحديات وا  

مختل}ف  ةراءات التي اتخذتھا الدول}ة Aزال}جة، والقرارات واAأادة السياسية الداعمة لحقوق المرعلى الرغم من توفر اAر .31

دولة إ� أن ھناك فجوة بين القانون والتطبي}ق، ويع}ود ذل}ك أشكال التمييز ضدھا، وتقلدھا العديد من المناصب المھمة في ال

بدرجة كبيرة إل}ى ض}عف وع}ي الم}رأة ب}الحقوق الت}ي كفلتھ}ا لھ}ا الق}وانين، أو س}بل الحص}ول عليھ}ا، باAض}افة إل}ى ت}أثير 

  الموروثات الثقافية التي تحد من تمتع المرأة ببعض تلك الحقوق.   

ولية ؤن مس}}أبي}ق ا�عتق}}اد الس}ائد ب}}المطل}}وب ل}ردم تل}}ك الفج}وة ب}}ين الق}}انون والتطوم}ن أھ}}م التح}ديات ف}}ي إح}داث التغيي}}ر  .32

ولية الدولة فقط، وحداثة مؤسسات المجتمع المدني ودورھا المحدود في مجال النھوض بالمرأة، ؤالنھوض بالمرأة ھي مس

ائية متخصص}ة، وقل}ة الك}وادر نسبة إلى حجم المھام الكبيرة التي تضطلع بھا تلك المؤسسات، وغياب وج}ود جمعي}ات نس}

 البشرية الفنية في مجا�ت حقوق اAنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة.

"، 2030 رؤية قطر الوطني}ة باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية " 2008) لسنة 44صدور القرار ا�ميري رقم (ومع ذلك، فإن   .33

حس}ان والمس}اواة ب}ين جمي}ع أبنائ}ه، إرساء مجتم}ع أساس}ه الع}دل واA المستقبل لدولة قطر، والتي تھدف إلىحدد م>مح قد 

، وك}ذلك ق}رار مجل}س ال}وزراء ف}ي إذاب}ة كاف}ة الف}وارق التمييزي}ة ب}ين الرج}ل والم}رأةبغض النظر عن جنسھم، بم}ا يكف}ل 

تيجيات والخط}}ط وبالت}}الي ف}}إن جمي}}ع ا�س}}تراباعتم}}اد ا�س}}تراتيجية العام}}ة لvس}}رة،  2010) لس}}نة 20اجتماع}}ه الع}}ادي (

بتحقي}ق المزي}د  في جميع المجا�ت، مم}ا يبش}ر الوطنية الرامية لتحقيق تلك الرؤية ملتزمة بالعمل على تقدم المرأة القطرية

  من اAنجازات على صعيد القضاء على التمييز ضد المرأة ومساواتھا بالرجل. 

 رابعاً: تحفظ دولة قطر على الفقرة (أ) من ھذه المادة:
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) من الدستور، التي تنص على أن "حكم الدول}ة وراث}ي ف}ي 8ولة قطر على الفقرة (أ)  لتعارضھا مع أحكام المادة (تحفظت د .34

عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد هللا ب}ن جاس}م م}ن ال}ذكور. وتك}ون وراث}ة الحك}م إل}ى ا�ب}ن ال}ذي 

ل الحكم إلى من يسميه ا�مير من العائلة ولياً للعھ}د، وف}ي ھ}ذه الحال}ة تك}ون يسميه ا�مير ولياً للعھد. فإن لم يوجد ابن ينتق

 ) من الدستور على أن "ا�حكام الخاصة بحكم الدولة ووراثت}ه �145وراثة الحكم في ذريته من الذكور"، وتنص المادة (

  يجوز طلب تعديلھا". 

  ا)): الحقوق والحريات ا;ساسية (تطور المرأة وتقدمھ3المادة (
طراف في جميع الميادين، و�سيما الميادين السياسية وا�جتماعية وا�قتصادية والثقافي}ة ك}ل الت}دابير المناس}بة تتخذ الدول ا� .35

بم}}ا ف}}ي ذل}}ك التش}}ريع لكفال}}ة تط}}ور الم}}رأة وتق}}دمھا الك}}املين، لتض}}من لھ}}ا ممارس}}ة حق}}وق ا�نس}}ان والحري}}ات ا�ساس}}ية 

  ع الرجل.والتمتع بھا على أساس المساواة م

 أوOً: اSطار الدستوري والتشريعي

كفل الدستور القطري حماي}ة الحق}وق والحري}ات ا�ساس}ية لyنس}ان، ذك}راً ك}ان أم أنث}ى، وھ}و م}ا تؤك}ده الم}واد ذات الص}لة،  .36

  ) من اتفاقية "سيداو".   1والتي تمت اAشارة إلى أھمھا في معرض الحديث عن المادة (

تج}در اAش}ارة إل}ى أن}ه فض}>ً ع}ن أنن}ا س}وف نتع}رض  متعلقة بالمبادئ التي تض}منتھا تل}ك الم}ادة،وفيما يتعلق بالتشريعات ال .37

، فإنن}}ا س}}بق وأن تعرض}}نا إل}}ى أھ}}م هذات}} الموض}}وعببمزي}}د م}}ن التفص}}يل لتل}}ك التش}}ريعات ف}}ي الم}}واد ال>حق}}ة المرتبط}}ة 

وض}}مان مش}}اركتھا ف}}ي الحي}}اة ا�قتص}}ادية  التش}}ريعات القطري}}ة الت}}ي تق}}ر بمب}}دأ المس}}اواة وكفال}}ة تط}}ورالمرأة وتق}}دمھا

  والتعليمية والصحية وا�جتماعية، لذا فإننا نكتفي بھذا الصدد باAحالة إليھا منعاً للتكرار. 

 ثانياً: التدابير التنفيذية والمؤسسية 

  وعلى رأسھا:جراءات عملية للنھوض بالمرأة القطرية وتعزيز مشاركتھا في جميع المجا�ت إقامت دولة قطر باتخاذ  .38

  إنشاء آلية مؤسسية لشؤون المرأة: •

كجھة عليا مستقلة تعن}ى بتعزي}ز دور  1998) لعام 53المجلس ا�على لشؤون ا�سرة بموجب القرار ا�ميري رقم ( ئأنش .39

ا�سرة في المجتمع، وتخ}تص بوض}ع ا�س}تراتيجيات والسياس}ات والخط}ط ومتابع}ة تنفي}ذھا، ويتب}ع المجل}س لس}مو ا�مي}ر 

بنت ناص}ر المس}ند، ح}رم س}مو ا�مي}ر من}ذ تأسيس}ه وحت}ى م}ارس  موزارة.  وترأست المجلس صاحبة السمو الشيخة مباش

، وتترأسه حالي}اً س}عادة الش}يخة 2009) لسنة 15. وقد تم إعادة تنظيم المجلس مؤخراً بموجب القرار ا�ميري رقم (2009

 حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني.

مؤسسية المعنية بالنھوض بالمرأة ف}ي دول}ة قط}ر، وق}د ش}كل إنش}اؤه نقل}ه نوعي}ة ف}ي معالج}ة قض}ايا يعتبر المجلس اIلية ال .40

نشائه انتقل ملف المرأة من وزارة ا�وقاف والشؤون اAس}>مية إل}ى المجل}س. وكان}ت إ المرأة على الصعيد الوطني، ومع

ف=ي دول=ة قط=ر ف=ي ض=وء تنفي=ذ إع=Iن بيج=ين أول خط=ة وطني=ة م=ن أج=ل تق=دم وترقي=ة الم=رأة ال}وزارة ق}د قام}ت بإع}داد 

أھ}داف. وك}ان لھ}ذه الخط}ة وال}دعم السياس}ي المق}دم لتنفي}ذھا دور ف}ي تحقي}ق  10، تتك}ون م}ن وبرنامج العمل المرتبط ب=ه

الكثير من المنجزات في مجا�ت التعليم والصحة والعمل، وقد تضمنت تلك الخطة ھدفاً يتعلق باستحداث أجھ}زة حكومي}ة 

 ولية ھذه ا�جھزة للمرأة نفسھا. ؤ، وإسناد مسأھلية يناط بھا النھوض بالمرأةومؤسسات 
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ھتمام با�سرة بصفة عامة وبالمرأة بصفة خاصة، وكانت قض}ايا الم}رأة قب}ل إنش}ائه ت}تم كل إنشاء المجلس نقلة مھمة في ا�ش .41

ة مف}اھيم "التمك}ين والمش}اركة" عن}د في إطار تقليدي يركز على مفاھيم "الرعاية والحماية" فق}ط، ومع}ه ب}رزت �ول م}ر

تن}اول قض}ايا الم}رأة ف}ي المجتم}ع القط}}ري.  وعلي}ه فق}د ق}ام المجل}س بالتع}اون م}}ع برن}امج ا�م}م المتح}دة اAنم}ائي للم}}رأة 

(اليونيفم) بإعداد اس}تراتيجية جدي}دة لتق}دم الم}رأة القطري}ة عل}ى أس}اس م}ن منھ}اج عم}ل بيج}ين ونت}ائج ال}دورة ا�س}تثنائية 

للجمعية العامة لvمم المتحدة بناء على تشخيص �وضاع المرأة القطرية في جميع المجا�ت.  وقد ت}م إع}>ن وثيق}ة  )23(

. وق}}د ش}كلت تل}ك ا�س}تراتيجية إط}}ار عم}ل للمجل}س والمؤسس}}ات  2003ا�س}تراتيجية ھ}ذه ف}ي ي}}وم الم}رأة الع}المي ع}ام 

، و�سيما ف}ي المج}ال التش}ريعي والمؤسس}ي.  لغايات التي تم وضعھاوا المعنية مما كان له ا�ثر في تحقيق معظم ا�ھداف

، وتعتب}ر (اس}تراتيجية تق}دم الم}رأة) 2011 – 2008وقام المجلس بإعداد استراتيجية عام}ة لvس}رة ف}ي دول}ة قط}ر للفت}رة 

إل}ى خط}ة ب}رامج  باAض}افة 2010إحدى مكونات ھذه ا�ستراتيجية التي تم اعتمادھا من قبل مجلس الوزراء الموقر عام 

 تسترشد بھا الوزرات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامجھا الموجھة لvسرة وللمرأة. 

 – 1998المجلس خ>ل مراحل تطوره المختلفة عدداُ من اIليات للنھوض بأوض}اع الم}رأة ومنھ}ا لجن}ة ش}ؤون الم}رأة ( أنشأ .42

) والت}}ي قام}}ت بتنفي}}ذ عش}}رات 2009 – 2003ة الدائم}}ة ل>نتخاب}}ات () واللجن}}2009 – 2003) وإدارة الم}}رأة (2009

تط}وير لباAض}افة إل}ى الس}عي  البرامج والدراسات والندوات والدورات التدريبية في جميع المجا�ت ذات الصلة ب}المرأة،

 .  ھاوتحديث التشريعات ذات الصلة بالمرأة

س}ھام ف}ي وض}ع ق}انون لمرأة ومنھا على سبيل المثال: اAالصلة با قام المجلس بدور أساسي في مجال تطوير التشريعات ذات .43

 تحدي}دا�سرة، وقد كان للمجلس دور أساسي في تحديد سن أدن}ى لل}زواج، وإق}رار سياس}ة الفح}ص الطب}ي قب}ل ال}زواج، و

حق المرأة ف}ي  سھام في إعداد قانون اAسكان وإقرارواAللبنت.   ةسن 15للولد و ةسن 13النساء لvطفال إلى  ةسن حضان

 ا�نتفاع بنظام اAسكان، وفي وضع ضوابط انتفاع المرأة من نظام اAسكان ونظام إسكان ذوي الحاجة.

تفاقي}ة الدولي}ة لحق}وق ي}ع أش}كال التميي}ز ض}د الم}رأة، وا�نجح المجل}س ف}ي تحقي}ق انض}مام الدول}ة �تفاقي}ة القض}اء عل}ى جم .44

ين الملحق}}ين باتفاقي}ة حق}وق الطف}ل. ويت}}ولى المجل}س متابع}ة تنفي}ذ ھ}}ذه يرا�ش}خاص ذوي اAعاق}ة والبروتوك}ولين ا�ختي}ا

ا�تفاقيات على المستوى الوطني بما في ذلك إعداد تقارير الدول}ة ع}ن تنفي}ذ تل}ك ا�تفاقي}ات بالتع}اون والتنس}يق م}ع جمي}ع 

 الجھات المعنية الحكومية وغير الحكومية.

ه قد ءحيث أن إنشا شخاص ذوي اAعاقة والمسنين،ع قضايا المرأة والطفل وا�عاطي متبنى المجلس المنظور الحقوقي في الت .45

سبق إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق اAنسان.  وقد س}اھم المجل}س ف}ي نش}ر ال}وعي الحق}وقي بقض}ايا الم}رأة م}ن خ}>ل تنفي}ذ 

المجتمع}ي بقض}ايا الم}رأة عشرات الدورات التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش والندوات مم}ا س}اھم ف}ي رف}ع ال}وعي 

 وحشد الدعم الشعبي من أجل تعزيز حقوق المرأة.

جراء ع}دد م}ن الدراس}ات الھام}ة ونش}رھا وعق}د الحلق}ات إال المرأة من خ>ل ساھم المجلس في تعزيز البحث العلمي في مج .46

 النقاشية لمناقشة نتائج تلك الدراسات، ومنھا:

  . دراسة العنف ضد المرأة في المجتمع القطري •

 دراسة معوقات وصول المرأة للمناصب القيادية.   •

 دراسة المرأة القطرية واAنترنت. •
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 دراسة المرأة القطرية واAع>م.  •

  دراسة العنف ضد المتزوجات (حالة قطر). •

ھ}}تم المجل}}س بالوص}}ول للم}}رأة القطري}}ة ف}}ي جمي}}ع م}}دن الدول}}ة ورف}}ع ال}}وعي باحتياج}}ات النس}}اء ف}}ي ك}}ل المن}}اطق وتعزي}}ز ا .47

ف}ي بلدي}ة الخ}ور (ش}مال دول}ة قط}ر) لم}دة ث}>ث س}نوات تض}من دع}م ا�نش}طة  اً ريادي} اً ركتھن ونف}ذ المجل}س برنامج}مش}ا

وبين المؤسسات المعنية وبناء قدراتھن من خ>ل برامج تدريبية وورش عم}ل  نفي تلك المنطقة والتشبيك بينھ ا�جتماعية

 متد ليشمل مناطق أخرى في الدولة. البرنامج الذي تماعية تنفيذ ھذا اموجھة. وتواصل وزارة الشؤون ا�ج

خ>ل فترة رئاستھا للمجلس بإنشاء العديد من المؤسسات ذات النفع العام والتي ناصر بنت  موزاقامت صاحبة السمو الشيخة  .48

 في جميع مراحل حياتھا، وھي : ھااھتمت بحماية حقوق المرأة وتعزيز

  .2001لخاصة،  مركز الشفلّح ;طفال ذوي اOحتياجات ا •

  .2002المركز الثقافي للطفولة،   •

 .2002مركز اOستشارات العائلية،   •

 .2002المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة،   •

 .2002المؤسسة القطرية لرعاية ا;يتام،   •

 .2002المؤسسة القطرية لرعاية المسنين،   •

 .2008المؤسسة القطرية لمكافحة اOتجار بالبشر،   •

  .2008تأھيل ا�جتماعي، مركز ال  •

دمج قضايا المرأة في جميع اOستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية:ثالثا:   
تح}}رص دول}}ة قط}}ر ف}}ي إط}}ار س}}عيھا لتحقي}}ق التنمي}}ة ا�جتماعي}}ة عل}}ى المحافظ}}ة عل}}ى أس}}رة قوي}}ة متماس}}كة وت}}وفير ال}}دعم  .49

في مجال النھوض بالمرأة ھو المنھج الكلي في التعام}ل م}ع والرعاية والحماية ا�جتماعية لھا. وما يميز التجربة القطرية 

قضايا المرأة والنابع من قناع}ة راس}خة ب}أن فص}ل قض}ايا الم}رأة ع}ن قض}ايا ا�س}رة والمجتم}ع ي}ؤدي إل}ى نت}ائج عكس}ية.  

قافي}اً.  فالمرأة ھي عضو في أسرة ولتحسين وضعھا يجب تحسين وضع جميع أفراد ا�س}رة تعليمي}اً وص}حياً واقتص}ادياً وث

كما أن النھوض بالمرأة مرتبط بالنھوض بالقطاعات الصحية والتعليمي}ة وا�قتص}ادية، وبالت}الي ف}إن جمي}ع خط}ط تط}وير 

ص}}ريحة لتعزي}}ز الخ}}دمات المقدم}}ة للم}}رأة ومش}}اركتھا ف}}ي تل}}ك القطاع}}ات عل}}ى جمي}}ع  اً تل}}ك القطاع}}ات تض}}منت أھ}}داف

 المستويات.

عل}ى تعزي}ز ق}}درات  2008) لس}نة 44ت}م اعتمادھ}ا بموج}ب الق}رار ا�مي}ري رق}م (والت}ي  2030أك}دت رؤي}ة قط}ر الوطني}ة  .50

ري إع}}}داد ج}}يحالي}}}اً والم}}رأة وتمكينھ}}ا م}}}ن المش}}اركة ا�قتص}}}ادية والسياس}}ية، و�س}}}يما تل}}ك المتعلق}}ة بص}}}نع الق}}رار.  

سياس}ات والب}رامج الكفيل}ة ) الرامية لتحقيق تلك الرؤية، وتتضمن وضع ال2016 – 2011ا�ستراتيجية التنموية الشاملة (

 بتحقيق النھوض بالمرأة في جميع المجا�ت.

تض}منت السياس}ة الس}كانية لدول}ة قط}ر ھ}دفاً خاص}اً لتمك}ين الم}رأة وتعزي}ز ق}يم العدال}ة واAنص}اف ب}ين الجنس}ين، وتض}}منت  .51

 ھا التنفيذية المعتمدة برامج محددة لتنفيذ ذلك الھدف.تخط

بليةفاق المستق: التحديات واuرابعا  
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تعم}ل الدول}}ة جاھ}}دة م}}ن خ}}>ل مؤسس}}اتھا المعني}ة للتغل}}ب عل}}ى بع}}ض المعوق}}ات الت}}ي تح}د م}}ن مش}}اركة الم}}رأة ف}}ي بع}}ض    .52

ثات الثقافية التي يتطلب تغييرھا فترة طويلة والت}ي ق}د تح}د م}ن تمت}ع بع}ض النس}اء بع}دد والمجا�ت، وأھمھا بعض المور

ذل}ك قل}ة معرف}ة الم}رأة بھ}ذه الحق}وق المكتس}بة، أو ض}عف ال}وعي  .  وي}دعممن الحقوق التي كفلھا لھن الدستور والقوانين

المجتمع}}ي بوج}}ه ع}}ام بھ}}ذه الحق}}وق. وتس}}عى الدول}}ة للح}}د م}}ن ت}}أثير تل}}ك المعوق}}ات م}}ن خ}}>ل  نش}}ر ال}}وعي ب}}ين النس}}اء 

لفرص المناسبة لجمي}ع والمجتمع بصفة عامة بحقوق النساء والعمل على خلق بيئة تمكينية داعمة للمرأة بالتعاون وتوفير ا

ش}رائح النس}اء للحص}ول عل}ى الخ}دمات والمش}اركة ف}ي جمي}ع المج}ا�ت بالص}ورة المناس}بة لھ}ن، كالمؤسس}ات التعليمي}ة 

المخصصة للنساء والوحدات الخدمية الخاصة بالنساء (مثل الفروع النسائية للبنوك الوطني}ة والمراك}ز الرياض}ة الخاص}ة 

 بالنساء). 

بذل المزيد م}ن الجھ}ود الرامي}ة لتمك}ين الم}رأة القطري}ة ف}ي مختل}ف مج}ا�ت الحي}اة، وباعتب}ار المجل}س  تتجه دولة قطر نحو .53

ا�على لشؤون ا�سرة ھو الجھة المعنية بالدولة بشؤون المرأة، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاھم مع اللجنة الوطنية لحقوق 

س}ية والمدني}ة الت}ي كفلھ}ا الدس}تور والق}انون، وذل}ك م}ن خ}>ل عق}د اAنس}ان لزي}ادة التوعي}ة والتثقي}ف بحق}وق الم}رأة السيا

ال}}دورات وال}}ورش التدريبي}}ة والحم}}>ت التوعوي}}ة ف}}ي ھ}}ذا المج}}ال. ھ}}ذا باAض}}افة إل}}ى ال}}دور الفع}}ال ال}}ذي تس}}عى إلي}}ه 

  مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق  المرأة المختلفة.

  جرءات الخاصة) ا4Sالمادة (
ر اتخاذ الدول ا�طراف تدابير خاصة مؤقتة تستھدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً � يعتب) 1(    .54

بالمعنى الذي تأخذ به ھذه ا�تفاقية، ولكنه يجب أ� يستتبع، على أي نحو، اAبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، 

 اف التكافؤ في الفرص والمعاملة.كما يجب وقف العمل بھذه التدابير متى تحققت أھد

� يعتبر اتخاذ الدول ا�طراف تدابير خاصة تستھدف حماية ا�مومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في ھذه ) 2(

  ا�تفاقية، إجراء تمييزياً.

  

 

 أوOً: التدابير الخاصة المؤقتة
ركي}}}ز فيھ}}ا عل}}}ى ت}}}وفير ي م}}ن الجنس}}}ين ت}}م التاعتم}}دت دول}}}ة قط}}ر سياس}}}ة واض}}حة ل>س}}}تثمار ف}}ي بن}}}اء اAنس}}ان القط}}}ر .55

نوعي}}}ة عالي}}}ة وتعل}}}يم ج}}}امعي متن}}}وع يتواف}}}ق م}}}ع المع}}}ايير الدولي}}}ة لمواطنيھ}}}ا م}}}ن الجنس}}}ين. وف}}}ي  يتعل}}}يم ع}}}ام ذ

إط}}}ار اعتم}}}اد سياس}}}ة تك}}}افؤ الف}}}رص حظي}}}ت الم}}}رأة القطري}}}ة بال}}}دعم ال}}}>زم للحص}}}ول عل}}}ى التعل}}}يم ال}}}ذي يلب}}}ي 

داخ}}}ل الدول}}}ة أو با�بتع}}}اث إل}}}ى أفض}}}ل الجامع}}}ات العالمي}}}ة.  كم}}}ا وف}}}رت الدول}}}ة  طموحاتھ}}}ا عل}}}ى نفق}}}ة الدول}}}ة ف}}}ي

للم}}}رأة العامل}}}ة ف}}}رص ا�بتع}}}اث لمواص}}}لة التعل}}}يم والت}}}دريب ف}}}ي الخ}}}ارج باAض}}}افة إل}}}ى فرص}}}ة تمثي}}}ل الدول}}}ة ف}}}ي 

خيھ}}}}ا)، الفعالي}}}ات الدولي}}}ة م}}}}وفرة لم}}}ن أرادت م}}}}ن النس}}}اء الحص}}}}ول عل}}}ى مرافق}}}}ة مح}}}رم (زوحھ}}}}ا أو وال}}}دھا أو أ

  وذلك على نفقة الدولة.

حرص}}}ت المؤسس}}}ات الحكومي}}}ة وغي}}}ر الحكومي}}}ة عل}}}ى ت}}}وفير بيئ}}}ة مناس}}}بة لجمي}}}ع فئ}}}ات النس}}}اء للمش}}}اركة والحص}}}ول  .56

نش}}اء ف}}روع نس}}ائية لمس}}اعدة الم}}رأة عل}}ى إدارة إالبن}}وك الوطني}}ة من}}ذ إنش}}ائھا عل}}ى عل}}ى جمي}}ع الخ}}دمات، كح}}رص 
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م}}}ن ش}}}اءت م}}}ن ب}}}أن  دون الحاج}}}ة إل}}}ى تعي}}}ين وكي}}}ل عنھ}}}ا علم}}}اً وص}}}ية س}}}تثماراتھا ف}}}ي إط}}}ار م}}}ن الخصأموالھ}}}ا وا

الف}}}روع العام}}}ة للبن}}}وك، والت}}}ي ت}}}وفر خ}}}دماتھا لعم>ئھ}}}ا  فعليھ}}}ا التوج}}}ه إل}}}ى النس}}}اء الحص}}}ول عل}}}ى الخ}}}دمات نفس}}}ھا

 من الجنسين. 

 م}}}وزاالش}}}يخة  ، قام}}}ت ص}}}احبة الس}}}مو1999تمھي}}}داً ل>نتخاب}}}ات البلدي}}}ة ا�ول}}}ى ف}}}ي ت}}}اريخ قط}}}ر والت}}}ي تم}}}ت ف}}}ي ع}}}ام  .57

بن}}}ت ناص}}}ر المس}}}ند، ح}}}رم س}}}مو ا�مي}}}ر بإنش}}}اء لجن}}}ة تحض}}}يرية خاص}}}ة ل}}}دعم مش}}}اركة النس}}}اء ف}}}ي تل}}}ك ا�نتخاب}}}ات 

ض}}}مت مجموع}}}ة م}}}ن النس}}}اء الناش}}}طات ف}}}ي المجتم}}}ع لنش}}}ر ال}}}وعي ب}}}ين النس}}}اء بأھمي}}}ة المش}}}اركة وتثقي}}}ف المجتم}}}ع 

ترش}}يح أرب}}ع س}}يدات ف}}ي تل}}ك ا�نتخاب}}ات ومش}}اركة بح}}ق الم}}رأة ف}}ي المش}}اركة السياس}}ية وأھميت}}ه والت}}ي ن}}تج عنھ}}ا 

ملموس}}}ة م}}}ن النس}}}اء ف}}}ي ا�قت}}}راع.  ث}}}م قام}}}ت س}}}موھا (بص}}}فتھا رئ}}}يس المجل}}}س ا�عل}}}ى لش}}}ؤون ا�س}}}رة) بإنش}}}اء 

نش}}}ر ال}}}وعي ب}}}ين الجنس}}}ين بأھمي}}}ة  عل}}}ى، والت}}}ي قام}}}ت بمواص}}}لة العم}}}ل 2003اللجن}}}ة الدائم}}}ة ل>نتخاب}}}ات ف}}}ي ع}}}ام 

ك}}}وادر القطري}}}ة ف}}}ي مج}}}ال ا�نتخ}}}اب.  وت}}}م وق}}}ف عم}}}ل ھ}}}ذه اللجن}}}ة ف}}}ي منتص}}}ف ع}}}ام مش}}}اركة الم}}}رأة وتأھي}}}ل ال

  دي بعض أدوراھا.ؤسسات المستقلة التي تبغرض تقييم عملھا بعد أن تم إنشاء عدد من المؤ 2009

 ثانياً: تدابير حماية ا;مومة

)، والت}}ي ت}}نص عل}}ى أن "ا�س}}}رة 21لق}}د التزم}}ت دول}}ة قط}}ر بحماي}}ة ا�موم}}ة وفق}}اً لم}}ا ورد ف}}ي دس}}تورھا ف}}ي الم}}ادة ( .58

أس}}}اس المجتم}}}ع. قوامھ}}}ا ال}}}دين وا�خ}}}>ق وح}}}ب ال}}}وطن، وي}}}نظم الق}}}انون الوس}}}ائل الكفيل}}}ة بحمايتھ}}}ا، وت}}}دعيم كيانھ}}}ا 

   .والطفولة والشيخوخة في ظلھا" وتقوية أواصرھا والحفاظ على ا�مومة

س}}}رة، ة الرفيع}}}ة الت}}}ي توليھ}}}ا الدول}}}ة لvمكان}}}خاص}}}ة بحماي}}}ة ا�موم}}}ة تجس}}}يدا لل اً تض}}}منت التش}}}ريعات القطري}}}ة أحكام}}} .59

 ومنھا على سبيل المثال:

ن ف}}}ي القط}}}اع الخ}}}اص)  عل}}}ى ح}}}ق الم}}}رأة العامل}}}ة والع}}}امل هي يخض}}}ع �حكام}}}أك}}}د ق}}}انون العم}}}ل (وال}}}ذ •

م}}دتھا  بكام}}ل ا�ج}}ركامل}}ة ف}}ي الحص}}ول عل}}ى إج}}ازة وض}}ع  ةالت}}ي قض}}ت ف}}ي خدم}}ة ص}}احب العم}}ل س}}ن

ف}}ي الحص}}ول عل}}ى س}}اعة رض}}اعة يومي}}اً لم}}دة س}}نة تب}}دأ بع}}د انتھ}}اء إج}}ازة خمس}}ون يوم}}اً.  كم}}ا لھ}}ا الح}}ق 

  الوضع، وتحسب من وقت العمل و� يترتب عليھا أي تخفيض لvجر.

ن ف}}}}}ي القط}}}}}اع الحك}}}}}ومي) والع}}}}}امل هوارد البش}}}}}رية (وال}}}}}ذي يخض}}}}}ع �حكام}}}}}تض}}}}}من ق}}}}}انون إدارة الم}}}}} •

  ا�حكام التالية:

دة س}}}تين يوم}}}اً � تحس}}}ب م}}}ن إجازاتھ}}}ا ا�خ}}}رى.  كم}}}ا م}}}نح الموظف}}}ة إج}}}ازة وض}}}ع برات}}}ب إجم}}}الي لم}}} - أ

 أجاز منحھا رصيدھا من إجازاتھا الدورية إضافة إلى إجازة الوضع

، ويت}}}رك أ بع}}}د انتھ}}}اء إج}}}ازة الوض}}}ع مباش}}}رةم}}}نح الموظف}}}ة س}}}اعتي رض}}}اعة يومي}}}اً لم}}}دة س}}}نة، تب}}}د - ب

 للموظفة تحديد وقت الرضاعة

أو�دھ}}}ا م}}}ن ذوي اAعاق}}}ة ال}}}ذين ل}}}م يتج}}}اوزوا س}}}ن لل}}}رئيس م}}}نح الموظف}}}ة القطري}}}ة إج}}}ازة لرعاي}}}ة  - ج

السادس}}}ة، ولم}}}رتين ط}}}وال م}}}دة خ}}}دمتھا، وبح}}}د أقص}}}ى ث}}}>ث س}}}نوات ف}}}ي ك}}}ل م}}}رة.  وم}}}ع مراع}}}اة 

مقتض}}}يات الص}}}الح الع}}}ام، يج}}}وز ل}}}رئيس مجل}}}س ال}}}وزراء، ف}}}ي الح}}}ا�ت الت}}}ي يق}}}درھا، م}}}نح الموظف}}}ة 

س}}}نوات الن اAج}}}ازة برات}}}ب إجم}}}الي ف}}}ي القطري}}}ة إج}}}ازة لرعاي}}}ة أو�دھ}}}ا. وف}}}ي جمي}}}ع ا�ح}}}وال، تك}}}و
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 الث>ث ا�ولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد عن ذلك.

  اOنماط اOجتماعية (ا;دوار النمطية القائمة على أساس الجنس) )5المادة (
 تتخذ الدول ا�طراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: .60

جل والمرأة، بھدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية تغيير ا�نماط ا�جتماعية والثقافية لسلوك الر -  أ

و على أدوار نمطية عتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اIخر، أالقائمة على ا�وكل الممارسات ا�خرى 

  .للرجل والمرأة

راف بكون تنشئة ا;طفال وتربيتھم مسؤولية مشتركة بين اOعتوكفالة تضمين التربية العائلية فھما سليماً ل�مومة بوصفھا وظيفة اجتماعية،  -  ب

 ا;بوين على أن يكون مفھوما أن مصلحة ا;طفال ھي اOعتبار ا;ساسي في جميع الحاOت.

 أوOً: الوضع الدستوري والقانوني 

"يَا أَيُّھَا تعالى:  قال هللا إن فكرة التمييز على أساس الجنس أمر يرفضه الدين اAس>مي الذي أرسى مبدأ المساواة بين الناس.  .61

فالن}اس   ).1َونَِس}اًء" (النس}اء/ َواِح}َدٍة َوَخلَ}َق ِمْنھَ}ا َزْوَجھَ}ا َوبَ}ثَّ ِمْنھَُم}ا ِرَج}ا�ً َكثِي}ًرا النَّ}اُس اتَّقُ}وا َربَُّك}ْم الَّ}ِذي َخلَقَُك}ْم ِم}ْن نَْف}سٍ 

 أو الع}رق أو الغن}ى والفق}ر. وق}د تبن}ى الدس}تور القط}ري الجنس}ية سواسية، � تمييز بينھم بسبب الج}نس أو الل}ون أو اللغ}ة أو

، وجس}ده ف}ي ع}دة م}واد عل}ى رأس}ھا تش}ريععلى أن الشريعة ا�س>مية مصدر أساس}ي لل )1في المادة رقم ( هالمبدأ الذي أكد

عل}ى أن ) الت}ي نص}ت 35ن ف}ي الحق}وق والواجب}ات العام}ة، والم}ادة (و) والتي نصت عل}ى ان الم}واطنين متس}او34المادة (

  الناس متساوون أمام القانون � تمييز بينھم في ذلك بسبب الجنس أو ا�صل أو اللغة أو الدين.

نق}اق �س}رة واAتنظيم ا�دوار داخل ا�سرة مستمد من الشريعة ا�س>مية فالزوج ھو رب ا�سرة وھو المسؤول عن حماية ا .62

وھذا التنظيم للحي}اة الخاص}ة ل}يس المقص}ود من}ه ا�نتق}اص م}ن مكان}ة بناء مسؤولية مشتركة بين الوالدين. عليھا، ورعاية ا�

للحف}اظ عل}ى مص}لحة ا�س}رة.  أم}ا ف}ي الحي}اة العام}ة ف}إن س}رة، وال}ذي يھ}دف Aداري داخل ا�المرأة، ولكنه أشبه بالتنظيم ا

  الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات العامة، ويخضعان للقوانين نفسھا دون تمييز.

 ثانيا: الواقع الحالي والتحديات وا;فاق المستقبلية
ومع ذلك فإن الثقافة المحلية تتضمن بعض ا�فكار السلبية عن مكان}ة الم}رأة ودورھ}ا، والت}ي يعتنقھ}ا بع}ض الرج}ال والنس}اء  .63

ل}ذي أرس}ته وتتبن}ى بع}ض ا�س}ر ص}وراً نمطي}ة جام}دة  ل}دور الرج}ل والم}رأة تتج}اوز المفھ}وم الص}حيح اعلى حد السواء.  

 نتاجھا من خ>ل نقلھا لvطفال.إالنمطية وإعادة  ھذه الصورة النساء في استمراريةبعض الشريعة اAس>مية.  وتشارك 

مراً يسيراً �ن تغيير الثقافة عملية مضنية تستغرق زمن}اً ط}وي>ً، وھ}ذا ا�م}ر تس}عى لتحقي}ق الدول}ة أوتغيير ھذه ا�فكار ليس  .64

طويل}}ة الم}}دى، وتبن}}ي سياس}}ات لتمك}}ين الم}}رأة والنھ}}وض بأوض}}اعھا،  الوطني}}ة الخط}}ط الاتيجيات وحالي}}اً ع}}ن طري}}ق ا�س}}تر

وتنفيذ حم>ت وبرامج إع>مية لنشر ال}وعي بحق}وق الم}رأة، واس}تلھام الم}وروث الثق}افي اAس}>مي وم}ا يتض}منه م}ن تك}ريم 

س}رة ووزارة ا�وق}اف لمجل}س ا�عل}ى لش}ؤون ا�للمرأة.  وھذه الجھود تشارك فيھا مختلف مؤسس}ات الدول}ة وف}ي مق}دمتھا ا

 والشؤون اAس>مية والمنظمات غير الحكومية، كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة واللجنة الوطنية لحقوق اAنسان.

ى ترش}يد لذلك فإن الدولة � يمكنھا التدخل بصورة مباشرة في حياة ا�سرة والع>قات ب}ين أطرافھ}ا، ولكنھ}ا تعم}ل عل} ةإضاف .65

سلوكيات ا�فراد من خ}>ل الس}عي Aيج}اد ثقاف}ة الش}راكة داخ}ل ا�س}رة، ع}ن طري}ق المن}اھج التعليمي}ة، والب}رامج الموجھ}ة 

Aعداد المقبلين على الزواج (التي ينفذھا مركز ا�ستشارات العائلية)، وبرامج التوعية التي تنفذھا الجھات المعني}ة با�س}رة، 
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دابير الرامية لحماية النساء من جميع أشكال العنف والتمييز كإنش}اء المؤسس}ة القطري}ة لحماي}ة الطف}ل باAضافة إلى توفير الت

 والمرأة ودار ا�مان التابعة لھا.

يدل الواقع الحالي للمرأة القطرية في مجال التعليم والعمل وسواھا من المجا�ت الحياتية العامة عل}ى ح}دوث نقل}ة نوعي}ة ف}ي  .66

، �سيما وص}ول الم}رأة لمناص}ب قيادي}ة (مث}ل ال}وزارة)، ةلمجتمع القطري يتجاوز الصورة النمطية التقليديدور المرأة في  ا

 أو ممارسة بعض المھن التي كانت مقصورة على الرجال (مثل القضاء والطب والھندسة).

ا�نتخاب}ات البلدي}ة مرش}حة ) و2003مارست المرأة حقھا في المشاركة السياس}ية م}ن خ}>ل ا�س}تفتاء عل}ى الدس}تور ال}دائم ( .67

  ). 2007، 2003،  1999وناخبة (دورات 

 ثالثا: دور اSع$م في القضاء على الصورة النمطية للمرأة     
تجاه مختل}ف القض}ايا الت}ي في إحداث التغيير والتأثير في السلوك على مواقف ا�فراد تعتبر وسائل اAع>م قوة جبارة وھامة  .68

ة قط}}ر ل>س}تفادة م}ن جمي}ع قن}}وات اAع}>م ل}دعم سياس}اتھا التنموي}}ة، وعل}ى رأس}ھا بن}اء اAنس}}ان تھ}م المجتم}ع. وتس}عى دول}

الوعي بضرورة تمكين المرأة من ممارسة دورھ}ا بص}ورة القطري، وما يستتبعة ذلك من مكافحة التمييز ضد المرأة، ونشر 

اAع}}>م الفض}}ائية، والت}}ي تب}}ث  وس}}ائل بع}}ض موتس}}اھفعال}}ة ف}}ي المجتم}}ع، ومس}}اواتھا م}}ع الرج}}ل ف}}ي الحق}}وق والواجب}}ات.  

رس}}الھا م}}ن مختل}}ف دول الع}}الم  ف}}ي تك}}ريس الص}}ورة النمطي}}ة للم}}رأة، م}}ن خ}}>ل الب}}رامج وا�غ}}اني وا�ف}}>م واAع>ن}}ات إ

لي}ة فق}ط.  الدعائية التي تصور المرأة كأداة للمتعة والغواية، أو إنسانه سطحية ومحدودة التفكير، أو أنھا مھتمة با�عمال المنز

وقد غزت ھذه الرسائل السلبية الدولة كغيرھا من الدول، ذلك أنه في ظل ا�جواء المفتوحة لم يعد ھناك مجال للسيطرة على 

  ھذه القنوات. 

"منت}دى الفض}ائيات والتح}دي القيم}ي وا�خ>ق}ي ال}ذي يواج}ه  2008ھتمت دولة قطر بھ}ذه القض}ية، حي}ث نظم}ت ع}ام اوقد  .69

شخص}ية  300حت شعار" نحو إع>م حر ومسؤول". وھدف المنتدى ال}ذى ش}ارك في}ه حش}د كبي}ر يف}وق الشباب الخليجي" ت

من وزراء وخب}راء وأس}اتذة جامع}ات ومفك}رون إل}ى وض}ع اس}تراتيجية إع>مي}ة عل}ى مس}توى دول الخل}يج لتوعي}ة الش}باب 

م}}ي، م}}ن خ}}>ل توحي}}د ا�نظم}}ة بمخ}}اطر بع}}ض الفض}}ائيات، دون المس}}اس بحري}}ة اAع}}>م، وبح}}ث مج}}ا�ت التع}}اون اAع>

والسياس}}ات اAع>مي}}ة ب}}ين دول المجل}}س، ل}}درء الت}}أثير الس}}لبي ل}}بعض الفض}}ائيات، وبالت}}الي التأكي}}د عل}}ى ا�لت}}زام بمواثي}}ق 

الشرف اAع>مية ومبادئ حرية اAع>م بما � يخل بالقانون واIداب العامة وا�خ>ق، وبما � يؤدى إلى تمييع فكر الش}باب 

 ھم، واستنزافھم واستغ>لھم مادياً.وقيم

والمؤسس}ة تعمل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، �سيما المجلس ا�على لشؤون ا�سرة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث  .70

س}تقبل ف}ي المللم}رأة القطري}ة  القطرية لyع>م من أجل تبني سياسة إع>مية داعمة لقضايا المرأة وإبراز المشاركة اAيجابية

  مختلف المجا�ت. ب

في مجال اAع>م م}ن خ}>ل افتت}اح قس}م اAع}>م ف}ي جامع}ة قط}ر، وم}ؤخراً م}ن خ}>ل ف}تح ف}رع  شجعت الدولة عمل المرأة .71

لجامعة نورث وسترن في جامعة المدينة التعليمية وال}ذي يق}دم ب}رامج متط}ورة Aع}داد اAع>مي}ين المتخصص}ين. وأظھ}رت 

داد الخريج}}ات القطري}ات م}}ن قس}}م اAع}>م بجامع}}ة قط}ر تف}}وق أع}}داد الخ}ريجين، حي}}ث بلغ}}ت أح}دث اAحص}}ائيات، ب}أن أع}}

 .خريجاً  261مقابل خريجة 34 على مدى تلك الفترة أعدادھن 

  ): طIب قسم اDعIم المتخرجون4الجدول (
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  2010-1999بحسب السنة الدراسية والجنس والسنة خIل الفترة 

  

1999 

2000 

2000 

2001 

2001 

2002  

2002 

2003 

2003 

2004  

2004  

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009  

2010*  

 المجموع

 439 24 34 83 83 76 53 27 23 18 11 7 إناث

 261 5 25 38 39 35 50 22 10 14 11 12 ذكور

 700 29 59 121 122 111 103 49 33 32 22 19 وع مالمج

  .Book of Trends, 2008 - 2009. 2010 المصدر: جامعة قطر. 

   2010 – 2009   نھاية السنة الدراسية المسجلون قبل*  

  

 رابعا: العنف ضد المرأة 
سرة سياسة جريئ}ة ف}ي التص}دي لمش}كلة العن}ف ض}د الم}رأة م}ن خ}>ل تش}جيع البح}وث ا�تبنى المجلس ا�على لشؤون  .72

رية لحماية الطف}ل والم}رأة بق}رار رئ}يس المجل}س ا�عل}ى والدراسات للكشف عن حجم تلك المشكلة وإنشاء المؤسسة القط

  بإنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. 2002لشؤون ا�سرة في نوفمبر 

قام المجلس بالتعاون مع جامعة قطر بإعداد أول دراسة علمية مسحية عن العنف ضد المرأة ف}ي المجتم}ع القط}ري ع}ام  .73

% م}ن مجم}}وع الطالب}}ات 49طالب}}ة م}ن جامع}}ة قط}}ر، يم}ثلن مانس}}بته  2787م}ن  ةن}}ت}م تطبي}}ق الدراس}ة عل}}ى عي . 2006

ن الدراس}ة اقتص}رت أإ� % من شريحة اAناث في المجتم}ع.  وب}ذلك تع}د أكب}ر دراس}ة مس}حية ف}ي المنطق}ة.  4.4ويمثلن 

عي}ة ل}يس لھ}ا دور أو وقد أظھ}رت الدراس}ة أن الحال}ة ا�جتما.  سنة وكلھن من اAناث 25-18على الشريحة العمرية من 

% من أفراد العينة يتعرضن للعنف، وأن أغلب حا�ت العنف تق}ع 23كما أظھرت الدراسة أن .  تأثير في التعرض للعنف

أن الض}رب ك}ان أكث}ر  الذكور في العائلة مث}ل ا�خ وا�ب وال}زوج.  وأظھ}رت الدراس}ة هضمن العنف ا�سري، ومصدر

لبھن في مرحلة الطفولة.  كما أظھ}رت نق}ص وع}ي أف}راد العين}ة ح}ول كيفي}ة طل}ب نتشاراً وتعرضت له أغاأشكال العنف 

ف}ي المعلوم}ات ح}ول وج}ود مؤسس}ات تس}اعد وتق}دم الحماي}ة للم}رأة.  وق}د ق}ام المجل}س بنش}ر الدراس}ة  اً المساعدة، ونقص}

لمي للقضاء على العنف ضد في إطار ا�حتفال باليوم العا 2007ومناقشة نتائجھا في حلقة نقاشية عامة عقدت في نوفمبر 

  المرأة.

حال}ة قط}ر"  –كما قام المجلس ا�على لشؤون ا�سرة بإنجاز دراسة مسحية أخرى  تحت "عنوان العنف ضد الزوجات  .74

تمكنت من تسليط الضوء على بعض الجوانب الھامة المتعلقة بالحياة ا�سرية في قطر، واعتمدت الدراسة عل}ى عين}ة م}ن 

% م}نھن، 10% من الزوجات يمارس عليھن العنف بشكل مستمر، بينما يقع أحياناً على نسبة 4الزوجات، وأوضحت أن 

 % نادراً ما تتعرض للعنف.  14و 

  

  ): توزيع النساء القطريات المتزوجات5الجدول (

  2008حسب العنف الممارس ضد المرأة، 

 النسبة (%) عدد الحاKت اDجابة على العنف ضد الزوجة

 4.0 48 دائماً 
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 10.0 108 أحياناً 

 14.0 154 نادراً 

 71.0 797 أبداً 

 1.0 10 لم تجب

 100.0 1117 المجموع

  2008حالة قطر، المجلس ا;على لشؤون ا;سرة،  - المصدر: دراسة العنف ضد المتزوجات                   

  

ن ا�سرة، والمؤسس}ات المعني}ة بالعم}ل المش}ترك وفي إطار تنفيذ ا�ستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة قام المجلس ا�على لشؤو .75

من أجل الحد من ھذا العنف ا�سري، حيث تم تنظ}يم عش}رات ال}دورات التدريبي}ة للع}املين ف}ي مج}ال وورش عم}ل للتوعي}ة 

ة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بأنواع العنف ا�سري. من أھمھا تنظيم المجلس ا�على لشؤون ا�سرة ومعھد الدوح}

، وتنظ}يم ورش}ة 2008الدولي للدراسات ا�سرية والتنمية ندوة عالمية ح}ول "العن}ف ض}د الم}رأة وأث}ره عل}ى ا�س}رة" ع}ام 

عمل حول "جودة الخدمات المقدمة لحماية المرأة في المجتمع القطري".  وقد ن}تج ع}ن ھ}ذه الم}ؤتمرات والن}دوات توص}يات 

  المقدمة لحماية المرأة. خدماتھامة في مجال تعزيز السياسات وتحسين جودة ال

 ت� يوج}د ف}}ي دول}}ة قط}ر تش}}ريع مس}}تقل بش}أن العن}}ف ض}}د الم}رأة أو العن}}ف ا�س}}ري، ولك}ن الج}}رائم المتص}}لة ب}ذلك ق}}د تم}} .76

في الفصل الخاص بجرائم ا�عتداء على ا�فراد في قانون العقوبات الذي يتن}اول ج}رائم ا�عت}داء عل}ى  عالجتھا بشكل وافٍ م

عرض وجرائم ا�غتصاب التي تصل عقوبتھا إلى حد اAعدام.  وتشكل تل}ك ا�حك}ام ردع}اً مھم}ا للعن}ف ض}د الجسم وعلى ال

  المرأة. 

كما تم اتخاذ حزمة من اAجراءات لمواجھة العنف ضد المرأة، أحدثھا تدشين المؤسس}ة القطري}ة لحماي}ة الم}رأة والطف}ل خ}ط  .77

الفئات المستھدفة، وحمايتھا من العنف واAساءة التي قد تتع}رض لھ}ا.   " ، لتسھيل التواصل مع919ھاتفي أطلق عليه "أمان 

أخصائيات على مدار الساعة، يق}دمن المش}ورة القانوني}ة والنفس}ية وا�جتماعي}ة، إل}ى جان}ب  8وتشرف على مركز ا�تصال 

  التنسيق مع الجھات الصحية وا�منية لمساندة الشرائح الضعيفة في المجتمع.

ن المقدم من الدولة حول ھذه المادةخامساً: اSع$  

/أ) ينبغ}ي أ� يفھ}م منھ}ا تش}جيع الم}رأة للتخل}ي ع}ن دورھ}ا 5" الواردة في الم}ادة (طأعلنت دولة قطر بأن مسألة تغيير "ا�نما .78

  كأم ومربية مما يؤدي إلى خلخلة كيان ا�سرة.

نماط ا�جتماعية والثقافية لس}لوك الرج}ل والم}رأة تعديل ا�باتخاذ جميع التدابير ل ألزم البند (أ) من ھذه المادة الدول ا�طراف .79

الممارسات القائم}ة عل}ى ا�دوار النمطي}ة للرج}ل والم}رأة. وحي}ث أن ا�س}رة  ، وجميعوا�عرافالتحيزات في القضاء على 

لدول}ة بحمايتھ}ا، ) من الدستور الذي ألزم ا21ھي أحد مقومات المجتمع القطري، بل ھي أساس المجتمع كما ورد في المادة (

عل}ى اس}تمرار  ةوتدعيم كيانھا وتقوية أواصرھا، والحفاظ على ا�مومة والطفولة والشيخوخة ف}ي ظلھ}ا، ف}إن الدول}ة حريص}

س}ھام الم}رأة ف}ي رعاي}ة ا�س}رة، وبم}ا يتف}ق م}ع أحك}ام الش}ريعة ا�س}>مية.  وعلي}ه ف}إن عملي}ة إحترام لوظيفة ا�مومة، وFا

  � تتضمن التقليل من أھمية دور المرأة في ا�سرة كزوجة وأم.أدور المرأة ينبغي رة النمطية لتعديل الصو

  تجار بالمرأة) ا6Sالمادة (
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نصت ھذه المادة عل}ى اتخ}اذ ال}دول ا�ط}راف جمي}ع الت}دابير المناس}بة، بم}ا ف}ي ذل}ك التش}ريعي منھ}ا، لمكافح}ة جمي}ع أش}كال  .80

Aبغاء.ال ھا فيبالمرأة واستغ>لتجار ا  

 :ًOطار الدستوري والتشريعي أوSا  

كما سبق وذكر، فإن العديد من مواد الدس}تور القط}ري تؤك}د عل}ى حف}ظ كرام}ة اAنس}ان، ذك}راً ك}ان أم أنث}ى، وحماي}ة حقوق}ه  .81

)، وت}نص عل}ى أن "الحري}ة الشخص}ية مكفول}ة، و� يج}وز 36الم}ادة (إض}افة لم}ا ذك}ر أع}>ه، ومنع انتھاك حرماته.  ومنھ}ا 

أو حبس}}ه أو تفتيش}}ه أو تحدي}}د إقامت}}ه أو تقيي}}د حريت}}ه ف}}ي اAقام}}ة أو التنق}}ل إ� وف}}ق أحك}}ام الق}}انون، و�  الق}}بض عل}}ى إنس}}ان

)، ت}نص 37يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليھا القانون".  والم}ادة (

أي ش}}خص، �ي ت}}دخل ف}}ي خصوص}}ياته أو ش}}ؤون أس}}رته أو حرمتھ}}ا، ف}}> يج}}وز تع}}رض  عل}}ى أن "لخصوص}}ية اAنس}}ان

والم}ادة  .المنص}وص عليھ}ا في}ه" مراس>ته أو أية تدخ>ت تمس شرفه أو سمعته، إ� وفقا �حكام القانون وبالكيفية مسكنه أو

  )، تنص على أن "يتمتع المقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا �حكام القانون".52(

ستناداً إلى أحكام الشريعة اAس>مية التي تؤكد على حرمة المتاجرة بالبشر والدعارة وغيرھا من الممارسات المحرمة، س}ًن ا .82

) لس}نة، 11ق}انون العقوب}ات القط}ري رق}م (المش}ّرع القط}ري الق}وانين الرادع}ة لھ}ذه الظ}اھرة، وم}ن أمثل}ة ھ}ذه التش}ريعات، 

بحظ}ر جل}}ب وتش}غيل وت}}دريب  2005) لس}}نة 22، والق}}انون رق}م (2004) لس}نة  14و ق}انون العم}}ل القط}ري رق}}م (  2004

 بشأن تنظيم نقل وزراعة ا�عضاء البشرية. 1997) لسنة 21وإشراك ا�طفال في سباقات الھجن، والقانون رقم (

من}}ع وقم}}ع ص}}ادقت دول}}ة قط}}ر عل}}ى ع}}دد م}}ن المواثي}}ق الدولي}}ة ذات الص}}لة با�تج}}ار بالبش}}ر، وھ}}ي: البروتوك}}ول الخ}}اص ب .83

A2002تجار بالبشر، و�سيما النساء وا�طفال، المكمل �تفاقية ا�مم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة لعام ومعاقبة ا. 

حددت التشريعات القطرية عقوبات مشددة على من يقومون با�ستغ>ل الجنسي (�سيما للنساء وا�طفال) بأي ش}كل م}ن  كما .84

الخ}اص ب}التحريض  2004) لس}نة 11) من الفصل الس}ادس م}ن ق}انون العقوب}ات رق}م (296مادة (ا�شكال، حيث ورد في ال

ق}اد أنث}ي لممارس}ة على الفسق والفجور والبغاء على أن يعاقب بالحبس مدة � تقل عن سنة و� تجاوز خمس سنوات كل من 

ك}اب البغ}اء أو اAقام}ة أو الت}ردد عل}ى بي}ت وس}يلة عل}ى ارت ةح}رض أنث}ى أو اس}تدرجھا أو أغواھ}ا أو أغراھ}ا بأي}، أو البغاء

 الدعارة بقصد ممارسة البغاء فيه، سواء داخل الب>د أو خارجه...الخ. 

ج}داً ف}ي دول}ة قط}ر، لك}ن التش}ريعات ق}د تض}منت نصوص}اً عقابي}ة عل}ى ھ}ذه  جريمة بي}ع ا�طف}ال م}ن الج}رائم الن}ادرة وتعد .85

قض}ى ق}انون العقوب}ات المش}ار إلي}ه وتعدي>ت}ه ف}ي الم}ادة  ح}دثت، حي}ثومعاقب}ة مرتكبيھ}ا إن  الجريمة لضمان ع}دم ح}دوثھا

) م}}ا نص}}ه: "يعاق}}ب ب}}الحبس م}}دة � تج}}اوز س}}بع س}}نوات ك}}ل م}}ن أدخ}}ل ف}}ي دول}}ة قط}}ر أو أخ}}رج منھ}}ا إنس}}اناً بقص}}د 321(

عتب}ار أن}ه التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أھدى إنساناً أو تصرف فيه عل}ي أي وج}ه عل}ى ا

 رقيق". 

بشأن تنظيم نقل وزراعة ا�عضاء البشرية عل}ى حظ}ر بي}ع ا�عض}اء البش}رية  1997) لسنة 21شدد القانون القطري رقم (و .86

وس}يلة كان}ت أو  ة) على أنه "� يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤھا بأي9ومعاقبة من يقوم بھذا الجرم، حيث جاء في المادة (

نھا ويحظر على الطبيب ا�ختصاصي إجراء عملية استئصال لھا إذا كان على علم بذلك".  وكذلك تقاضي أي مقابل مادي ع

)، والتي تنص على أنه "مع عدم اAخ>ل بأية عقوبة أشد ينص عليھا قانون آخر يعاق}ب ب}الحبس م}دة � تق}ل ع}ن 12المادة (

ح}دى ھ}اتين إ� تزي}د ع}ن أربع}ين أل}ف لایر أو بوسنتين و� تزيد على عشر س}نوات وبغرام}ة � تق}ل ع}ن عش}رة آ�ف لایر 
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العقوبتين كل من خالف أحكام ھذا القانون والق}رارات المنف}ذة ل}ه. ويعاق}ب ب}الحبس م}دة � تق}ل ع}ن س}بع س}نوات و� تج}اوز 

وتضاعف العقوبة ف}ي حال}ة الع}ود ويعتب}ر   أربع عشرة سنة كل من استأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه.

وف}ي جمي}ع ا�ح}وال يج}وز  ئداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ث}>ث س}نوات م}ن ت}اريخ تنفي}ذ العقوب}ة المحك}وم بھ}ا.عا

 للمحكمة عند الحكم باAدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المھنة.

 

 

فاق المستقبلية اً: الواقع الحالي والتحديات واuثاني  

، تمخ}ض عنھ}ا ع}دة مب}ادرات، أھمھ}ا ق}رار 2003تجار بالبش}ر ع}ام لظاھرة اA قطر استراتيجية وطنية للتصدي تبنت دولة .87

تجار بالبشر لتقوم بتق}ديم الحماي}ة والرعاي}ة بإنشاء الدار القطرية Aيواء ضحايا اA 2003مجلس الوزراء الصادر في أبريل 

 :مايليرية، يمكننا ذكر ومن الخدمات التي تقدمھا الدار القطللضحايا، وفقا للمعايير الدولية والمحلية.  

  اAيواء والمشورة القانونية للضحايا. •

 توكيل محامين عن الضحايا من النساء. •

 توفير الرعاية الصحية والنفسية وا�جتماعية. •

 العمل على توفير فرص عمل جديدة. •

 العودة الطوعية للضحايا بعد تعافيھم وتأھيلھم. •

  لجھات المختصة لنقل كفالتھم.ا العمل على توفيق أوضاعھم وذلك بالتعاون مع  •

، 2008) لس}نة 1بقرار رئيس المجلس ا�على لش}ؤون ا�س}رة رق}م ( إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة اAتجار بالبشركما تم  .88

من أجل إيجاد مجتمع واٍع بمخاطر اAتجار بالبشر بكافة أش}كاله، وق}ادر عل}ى التص}دي ل}ه وص}و�ً إل}ى ع}الم خ}ال م}ن ھ}ذه 

تتمث}}ل رس}}الة ھ}}ذه المؤسس}}ة بالوقاي}}ة والحماي}}ة والرعاي}}ة وإع}}ادة التأھي}}ل لض}}حايا اAتج}}ار بالبش}}ر. أم}}ا الھ}}دف الظ}}اھرة.  و

يتمث}ل بمكافح}ة اAتج}ار بالبش}ر بص}وره المتع}ددة باتخ}اذ ك}ل م}ا م}ن ش}أنه القض}اء عل}ى ھ}ذه إن}ه ا�ساسي لھذه المؤسس}ة، ف

 الظاھرة.

حة اAتجار بالبشر، �سيما برتوكول من}ع وقم}ع ومعاقب}ة اAتج}ار بالبش}ر، وال}ذي والتزاماً بالصكوك الدولية ذات الصلة بمكاف .89

حث كل الدول ا�طرف، وبقدر ما يتيحه قانونھ}ا ال}داخلي، العم}ل عل}ى ت}وفير المس}اعدة الطبي}ة والنفس}انية والمادي}ة لض}حايا 

تأھي}ل النفس}ي والخ}دمات الطبي}ة للفتي}ات إع}ادة الاAتجار بالبشر أو المعرضين له،  فقد حرصت الدول}ة عل}ى ت}وفير خ}دمات 

 . المعرضات لyتجار بالبشر

وجھات إنف}اذ الق}انون (وزارة الداخلي}ة بإداراتھ}ا والنياب}ة العام}ة  المؤسسة القطرية لمكافحة اAتجار بالبشرتنسيق بين ويوجد  .90

بشر.  كما تقوم المؤسس}ة بجم}ع البيان}ات والمجلس ا�على للقضاء) لمتابعة إجراءات القضايا ذات الصلة بمكافحة اAتجار بال

سنوياً عن ع}دد تل}ك القض}ايا وأنواعھ}ا والجن}اة والمجن}ي عل}يھم وأعم}ارھم. وي}تم إع}داد قاع}دة بيان}ات ح}ول اAتج}ار بالبش}ر 

 سنوياً، يتضمنھا التقرير الدوري الذي تعده المؤسسة.
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بية بعن}وان "ح}ول ا�بع}اد ا�جتماعي}ة والقانوني}ة وا�مني}ة قامت المؤسسة القطرية لمكافحة اAتجار بالبشر بعقد ورشة تدريو .91

لمكافحة اAتجار بالبشر"، حيث تم فيھا تدريب عدد من ضباط الش}رطة الع}املين ف}ي إدارات الج}وازات والھج}رة والجنس}ية 

اھيم اAتج}ار وحرس الح}دود والتع}اون ال}دولي وإدارة حق}وق اAنس}ان وكاف}ة أقس}ام الش}رطة ا�مني}ة، م}ن أج}ل تع}ريفھم بمف}

بالبشر وفئات الضحايا وكيفية التعرف على الضحايا والعمل على مساعدتھم وعدم تجريمھم مع وضع اعتبار خاص للنس}اء 

 وا�طفال.  وإضافة إلى ذلك، فقد قامت المؤسسة بالتعاون مع جھات مختلفة بـعدة جھود من أھمھا:

 اً لتعري}ف العمال}ة الواف}دة با�نتھاك}ات الت}ى تعتب}ر إتج}ار إصدار كتيب (دليل العمال}ة الواف}دة) بع}دة لغ}ات، وذل}ك •

  بالبشر والخطوط الساخنة ل>تصال بالمؤسسة.

 تقديم محاضرات بالمدارس الثانوية (بنين وبنات) بشأن مكافحة اAتجار بالبشر وحماية ضحاياه. •

بالبش}}ر وآث}}اره، وع}}ن  تنظ}}يم محاض}}رات توعوي}}ة لطلب}}ة جامع}}ات المدين}}ة التعليمي}}ة وجامع}}ة قط}}ر ع}}ن اAتج}}ار •

 الخدمات التى تقدمھا المؤسسة.

 عقد المؤتمر العلمي ا�ول لمكافحة اAتجار بالبشر تحت شعار "اAتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق". •

 عقد ندوة بعنوان "اAتجار بالبشر عبودية القرن العشرين".  •

وطنية العاملة في مجال مكافحة ية لبناء القدرات الإع>ن المبادرة العربالخاص ب منتدى الدوحة التأسيسي تنظيم •

A2010بنت ناص}ر المس}ند، ف}ي م}ارس  موزاالدول العربية، برعاية صاحبة السمو الشيخة في تجار بالبشر ا ،

تج}ار بالبش}ر لوس}ائل اAع}>م أو الجمھ}ور، ومراع}اة لى ضرورة عدم كشف أس}ماء ض}حايا اAوأكد المنتدى ع

تج}ار عال}ة لحماي}ة الش}ھود عل}ى وق}ائع اAات والمحاكمات المتعلقة بھم، ووض}ع إج}راءات فالسرية أثناء التحقيق

تج}ار بالبش}}ر م}ن المس}ؤولية الجنائي}}ة فيم}ا يتعل}}ق ايا اAبالبش}ر، كم}ا طال}}ب المنت}دى بس}}ن تش}ريعات تعف}ي ض}}ح

تج}ار ائم اAارتكب}ت نتيج}ة لجريم}ة م}ن ج}ربتجارة الجنس والعمل دون ت}رخيص واAقام}ة غي}ر المش}روعة إذا 

كما طالب المنتدى الدول بضرورة اAسراع في مواءمة تشريعاتھا الوطنية مع أحكام ا�تفاقيات الدولي}ة  بالبشر.

تج}ار بالبش}ر ف}ي ال}دول العربي}ة الت}ي ل}م ش}ر وبإص}دار ق}انون خ}اص لمكافح}ة اAتج}ار بالببمن}ع اA ذات الصلة

 . يصدر فيھا ھذا القانون حتى اIن

ر جھوداً كبيرة للقضاء عل}ى كاف}ة ص}ور اAتج}ار بالبش}ر، �س}يما تل}ك الت}ي تتع}رض لھ}ا الم}رأة، حي}ث تعم}ل وتبذل دولة قط .92

اتيجية الوطني}ة للتص}دي لظ}اھرة ا�س}ترالمؤسسات المعنية والقوانين ذات الع>قة عل}ى التص}دي لھ}ذه الظ}اھرة.  ومن}ذ تبن}ي 

Aتج}ار بالبش}ر ع}ام تجار بالبشر والتي تمخض عنھا  إنشاء الدار القطرية اAيواء ضحايا اA2003 الت}ي تعم}ل عل}ى ت}وفير ،

) حال}ة خ}>ل 86كافة الخدمات لمعالجة آثار اAتجار بالبشر، و�سيما للعاملين في المنازل، بلغ عدد حا�ت النساء اAيوائية (

تأھي}ل نسبة ا�كبر كان}ت للالة، فإن .  أما بالنسبة لتوزع حا�ت النساء اAيوائية بحسب الخدمات المقدم2009 - 2006الفترة 

%)، ث}}م ت}}}وفير ف}}رص عم}}}ل أخ}}}رى 30.2%)، تلتھ}}}ا إع}}ادة تأھي}}}ل اAدم}}اج ا�جتم}}}اعي (36النفس}}ي والخ}}}دمات الطبي}}ة (

)11.6.(%   

 

  2009 - 2006): توزع حاKت النساء اDيوائية بحسب الخدمة المقدمة خIل الفترة 6الجدول (
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 عدد الحاKت الخدمات المقدمة
 31 عادة تأھيل نفسي وخدمات طبيةإ

 10 توفير فرص عمل أخرى

 26 إعادة تأھيل اSدماج اOجتماعي

 7 الحصول على تعويض مالي

 9 الحصول على المستحقات المتبقية وتأمين مغادرتھن الب$د

 3 الحصول على التعويض المادي قيد التداول بتوكيل محامي للترافع في القضايا للمطالبة 

 86 جموعالم

.2010المصدر: دولة قطر، المؤسسة القطرية لمكافحة اAتجار بالبشر،   

كما تولت المؤسسات المعنية بالتصدي لظاھرة اAتجار بالبشر معالجة جذور ھذه الظاھرة وكيفية التعام}ل معھ}ا والح}د منھ}ا،  .93

. وم}ن اً ) مت}درب1555، ش}ارك فيھ}ا (2009 - 2006) دورة خ}>ل الفت}رة 23بلغ عددھا ( حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية

 أمثلة الموضوعات التي عالجتھا ھذه الدورات التدريبية، نذكر اIتية: 

  التعرف على مفھوم اAتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع ضحاياه. •

 حماية ضحايا اAتجار بالبشر من ا�طفال والنساء أثناء الحروب والكوارث الطبيعية. •

  التمكين والحماية من اAتجار بالبشر. العمالة الوافدة بين •

مع كل ذلك، فإن دولة قطر، مثلھا في ذلك مثل العديد من الدول، تواج}ه تح}ديات تتمث}ل بالوقاي}ة م}ن ھ}ذه الجريم}ة الت}ي تتطل}ب  .94

اديات الدول تعاوناً دولياً لتجفيف منابعھا من خ>ل تخفيف حدة النزاعات اAقليمية والدولية، وتسوية بؤر التوتر، ودعم اقتص

الفقيرة، ودعم مشاريع التنمية فيھا.  إضافة إلى ذلك، تواجه مكافحة جريمة اAتجار بالبشر صعوبات تتمثل في إحجام بع}ض 

التحقي}ق  م}ا يجع}لمالضحايا والشھود عن التعاون مع الجھات القانونية خوفاً من ا�نتقام الشخصي أو إلحاق ا�ذى بعائ>تھم 

 أمرا صعبا للغاية. والم>حقة القانونية

وتح}}رص دول}}ة قط}}ر عل}}ى ب}}ذل المزي}}د م}}ن الجھ}}ود الھادف}}ة للح}}د م}}ن ھ}}ذه الظ}}اھرة الغريب}}ة ع}}ن المجتم}}ع القط}}ري، س}}عياً  .95

F تج}ارAستئصالھا نھائياً، م}ن خ}>ل اقت}راح المزي}د م}ن التش}ريعات والسياس}ات والخط}ط ال>زم}ة لتفعي}ل أس}اليب مكافح}ة ا

واصر التعاون والتنسيق الفني مع ا�جھزة الحكومية وغير الحكومية داخ}ل ال}ب>د، إض}افة إل}ى ، وتعميق أھاوإجراءات بالبشر

توسيع قنوات التعاون الفني مع المنظمات الدولية واAقليمية ومراكز البحوث المختصة لyفادة من خبراتھا وتجاربھا في ھ}ذا 

حماي}ة والرعاي}ة للفئ}ات المس}تھدفة، إض}افة إل}ى مواص}لة المضمار، وإعداد الدراسات والبح}وث ل>رتق}اء بنوعي}ة خ}دمات ال

التص}دي الح}ازم والمواجھ}ة الج}ادة لyتج}ار بالبش}ر  نح}وتنفيذ الحم>ت اAع>مي}ة والتثقيفي}ة لض}مان تعمي}ق وع}ي المجتم}ع 

  بمختلف حا�ته وأشكاله.

  ) الحياة السياسية7المادة (
ء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبل}د، وبوج}ه خ}اص تتخذ الدول ا�طراف جميع التدابير المناسبة للقضا .96

 على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:وتكفل للمرأة، 

التص}}ويت ف}}ي جمي}}ع ا�نتخاب}}ات وا�س}}تفتاءات العام}}ة، وا�ھلي}}ة ل>نتخ}}اب لجمي}}ع الھيئ}}ات الت}}ي ينتخ}}ب أعض}}اؤھا  - أ

  .با�قتراع العام

ة الحكوم}ة وف}ى تنفي}ذ ھ}ذه السياس}ة، وف}ى ش}غل الوظ}ائف العام}ة، وتأدي}ة جمي}ع المھ}ام المشاركة في ص}ياغة سياس} -  ب
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  . العامة على جميع المستويات الحكومية

 لمشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تھتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.ا -  ج

  

  

 أوO :  الدستور 
فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية بدولة قطر وبص}فة خاص}ة حقھ}ا  كفل الدستور القطري المساواة بين المرأة والرجل .97

مش}اركتھا ف}ي ص}ياغة السياس}ات وش}غل الوظ}ائف العام}ة عل}ى وفي الترشح وا�نتخاب في جميع ا�نتخابات وا�ستفتاءات، 

، 34( د وھ}و م}ا أكدت}ه الم}وادجميع المستويات والمشاركة في المنظمات والجمعيات المھتم}ة بالحي}اة العام}ة والسياس}ية لل}ب>

  من الدستور القطري.) 100، 95، 94، 93، 92، 83، 80، 77، 54، 46، 45، 43، 42، 35

 اOستفتاءات في ثانياً: المشاركة
نظ}راً �ھمي}ة المش}اركة الش}عبية وبدعوة المواطنين ل>ستفتاء على مشروع الدس}تور،  2003) لسنة 38صدر المرسوم رقم ( .98

) من المرسوم المشار إلي}ه 1ر الب>د والحرص على النھوض بالوطن والعمل على رفعته.  فقد نصت المادة (في إقرار دستو

(بش}أن الجنس}ية القطري}ة)،  1961) لسنة 2) من القانون رقم (7) و(1على أن "القطريون والقطريات وفقاً �حكام المادتين (

ف}ي مش}روع الدس}تور، وذل}ك ف}ي اس}تفتاء ع}ام يج}رى ي}وم الث>ث}اء  مدعوون للمشاركة في إقرار دس}تور ال}ب>د بإب}داء رأيھ}م

". ومفاد النص سالف الذكر، أن المشرع لم يميز بين الرج}ل والم}رأة ف}ي ال}دعوة للمش}اركة ف}ي إق}رار 29/4/2003الموافق 

  الدستور الدائم للب>د، بل نص صراحة على دعوة المرأة للمشاركة في ا�ستفتاء دون تمييز.

المشاركةثالثاً:   اOنتخابات البلدية في 

الخ}اص بتنظ}يم المجل}س البل}دي الم}رأة القطري}ة ح}ق الترش}يح وا�نتخ}ـاب �ول مجل}س  1998) لس}نة 12أعطى القانون رق}م ( .99

نوعية ھامــة على صعيد إعطاء المرأة القطرية حقھا الذي تستحقه كعضو  ةبلدي مركزي منتخب في دولة قطر، مما يعد نقل

ھام من عناصر التنمية في المجتمع القطري، وخطوة كبيرة نحو تعزي}ز دور المش}اركة الش}عبية ف}ي ممارس}ة فاعل وعنصر 

  العمل التنفيذي.

) ولم تف}ز أي م}نھن. أم}ا ف}ي ال}دورة 1999شاركت ست سيدات بترشيح أنفسھن في انتخابات الدورة ا�ولى للمجلس البلدي ( .100

.  وف}ي ال}دورة اً ) عض}و29ت بالتزكية لتشغل مقعداً في المجل}س المك}ون م}ن () فقد ترشحت سيدة واحدة وفاز2003الثانية (

ح}}داھن.  وم}}ن المتوق}}ع أن تش}}ھد حص}}ة النس}}اء ارتفاع}}اً ف}}ي مقاع}}د انتخاب}}ات إ) س}}يدات وف}}ازت 3) ترش}}حت (2007الثالث}}ة (

ش}اركة ف}ي الحي}اة السياس}ية ، وذلك نتيجة تص}اعد ارتف}اع ال}وعي ل}دى الم}رأة القطري}ة بأھمي}ة الم2011المجلس البلدي لعام 

  وصنع القرارات في الدولة.

كما شاركت المرأة القطرية بشكل مكثف في التصويت با�نتخاب}ات الت}ي ج}رت �ختي}ار أعض}اء المجل}س البل}دي المرك}زي،  .101

%، س}جلت 38عن}دما بلغ}ت  2003، وبع}د تراجعھ}ا الطفي}ف ع}ام 1999% من مجم}وع الن}اخبين ع}ام 42بلغت نسبتھن  فقد

  %.50أعلى نسبة لمشاركة المرأة في التصويت حيث وصلت إلى  2007ابات عام انتخ

 رابعا: المشاركة في المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
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 ) من الدستور على أن "حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط وا�وضاع التي يبينھا القانون".45تنص المادة ( .102

بش}}}أن  2006) لس}}}نة 21بش}}}أن الجمعي}}}ات والمؤسس}}}ات الخاص}}}ة، والق}}}انون رق}}}م ( 1998) لس}}}نة 8وص}}}در الق}}}انون رق}}}م ( .103

المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ولم تميز ھذه القوانين ب}ين الجنس}ين � ف}ي طل}ب إنش}اء الجمعي}ات والمؤسس}ات و� ف}ي 

ت}ولى ف}ي أغلبھ}ا الم}رأة مناص}ب تولي المناصب فيھ}ا.  وم}ن الناحي}ة العملي}ة، ت}م إنش}اء ع}دة مؤسس}ات وجمعي}ات ومراك}ز ت

% م}ن إجم}الي ا�عض}اء ف}ي 30% من رئاسة مج}الس إدارات ھ}ذه المؤسس}ات، ويمث}ل 43رئاسية حيث ترأس اAناث نحو 

  مجالس إدارتھا.

كيفي}ة انتخ}}اب  2002) لس}نة 5) م}ن ق}انون الش}}ركات التجاري}ة الص}ادر بالق}انون رق}}م (121) إل}}ى (94وح}ددت الم}واد م}ن ( .104

س إدارة الش}ركات المس}اھمة، والش}روط الواج}ب توافرھ}ا ف}ي عض}و مجل}س اAدارة، وطريق}ة ا�نتخ}اب، ول}م أعضاء مج}ال

تميز بين الرجل والمرأة، فجميع الشروط تنطب}ق عل}ى الجنس}ين دون تميي}ز. وق}د ل}وحظ ف}ي الفت}رة ا�خي}رة دخ}ول ع}دد م}ن 

رئاس}ة مجل}س اAدارة. وف}ي س}ياق متص}ل، فق}د  النساء في  مجالس إدارات الشركات المساھمة، حي}ث وص}لت بعض}ھن إل}ى

كيفي}ة اختي}ار  1996) لس}نة 11بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر المعدل بالقانون رق}م ( 1990) لسنة 11نظم القانون رقم (

أعضاء مجلس إدارة الغرفة من قبل الجمعية العامة، وذلك عن طريق ا�نتخاب المباشر، وف}تح المج}ال للرج}ل والم}رأة دون 

س}يدات  4تمييز.  وشھدت ا�نتخابات تفعيل مشاركة العنصر النسائي في مجلس إدارة الغرفة، حيث ضمت قائمة المرشحين 

  أعمال �ول مرة في تاريخھا. 

 خامسا: الوظائف العامة 
اء ) من}}ه عل}}ى أن "الوظ}}ائف العام}}ة خدم}}ة وطني}}ة، ويس}}تھدف الموظ}}ف الع}}ام ف}}ي أد54ي}}نص الدس}}تور القط}}ري ف}}ي الم}}ادة ( .105

  واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدھا"، وبذلك فھو لم يميز بين المرأة والرجل في خطابه ھذا.

ج}}ازت ص}رف الع}}>وة أرج}ل، وس}اوت بينھم}}ا ف}ي الروات}ب، وول}م تف}رق الق}}وانين المتعلق}ة بالوظ}ائف العام}}ة ب}ين الم}}رأة وال .106

ية الم}}رأة كزوج}}ة وك}}أم ف}}ي اAج}}ازات (ق}}انون إدارة العائلي}}ة كامل}}ة للم}}رأة إن كان}}ت ھ}}ي المعيل}}ة للعائل}}ة، وراع}}ت خصوص}}

، وق}انون العم}ل رق}م 2006لس}نة  31، وقانون الخدمة العسكرية رقم 2009) لسنة 8الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (

  ).2004لسنة  14

ف}ع المناص}ب القيادي}ة ف}ي تشارك المرأة القطرية في صياغة السياسة الحكومي}ة وف}ي تنفي}ذھا حي}ث تقل}دت الم}رأة القطري}ة أر .107

سيدة فإن أول سيدة تتولى منصب الوزارة في دولة خليجية كان}ت  ةالدولة وبالرغم من أن مجلس الوزراء الحالي يخلو من أي

تول}ت س}عادة الش}يخة  كم}ا ،2009إل}ى  2003سعادة السيدة شيخة المحمود التي ش}غلت منص}ب وزي}رة التربي}ة والتعل}يم م}ن 

، وش}غلت س}عادتھا منص}ب رئ}يس 2009إل}ى  2008اني،  حقيب}ة وزارة الص}حة العام}ة ف}ي الفت}رة م}ن ال}دكتورة غالي}ة آل ث}

. وتت}ولى نس}اء قطري}ات حالي}اً مناص}ب 2008حت}ى تحويلھ}ا إل}ى وزارة ع}ام  2005الھيئة الوطنية للصحة خ>ل الفترة م}ن 

مجل}س ا�عل}ى لش}ؤون ا�س}رة، ورئ}يس مجل}س قيادية عليا كرئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتم}ع، ورئ}يس ال

أمناء ھيئة متاحف قطر، ونائب رئيس المجلس ا�على للصحة، ونائب رئيس المجلس ا�على للتعليم، ورئ}يس جامع}ة قط}ر، 

على ل>تصا�ت والمعلومات، وا�مين الع}ام للمجل}س ا�عل}ى لش}ؤون ا�س}رة.  كم}ا تش}ارك العدي}د وا�مين العام للمجلس ا�

لنس}}اء ف}}ي مج}}الس إدارة المج}}الس العلي}}ا والمؤسس}}ات والھيئ}}ات الحكومي}}ة، إض}}افة إل}}ى مش}}اركتھا ف}}ي عض}}وية اللج}}ان م}}ن ا
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الت}ي تق}وم بوض}ع التش}ريعات  ةالدائمة التي تقوم بوضع السياسات وا�ستراتيجيات كاللجن}ة الدائم}ة للس}كان، واللج}ان المؤقت}

 المختلفة.

  

  

سسية لبناء قدرات المرأة في المجال السياسيسادساً: التدابير التنفيذية والمؤ  

، بھ}}دف نش}}ر ثقاف}}ة 2003) لس}}نة 2تش}}كلت اللجن}}ة الدائم}}ة ل>نتخاب}}ات بق}}رار رئ}}يس المجل}}س ا�عل}}ى لش}}ؤون ا�س}}رة رق}}م ( .108

ا�نتخابات والتشجيع على اكتساب مھارات العمل ا�نتخابي الديمقراطي في المجتمع القطري مع التركيز بصفة خاصة على 

م}}رأة.  ونف}}ذت اللجن}}ة العدي}}د م}}ن ا�نش}}طة والب}}رامج التدريبي}}ة وش}}اركت ف}}ي ب}}رامج دولي}}ة لتحقي}}ق أھ}}داف اللجن}}ة بتفعي}}ل ال

المشاركة السياسية في المجتمع القطري. وفي إطار الشراكة المجتمعية بين المؤسس}ات الرس}مية والمؤسس}ات غي}ر الرس}مية 

م}ع اللجن}ة الوطني}ة لحق}وق اAنس}ان وإدارت}ي حق}وق اAنس}ان ف}ي وزارت}ي  ومؤسسات المجتمع المدني قامت اللجنة بالتعاون

الداخلية والخارجية ومؤسسات المجتمع المدني بتدريب المرأة القطرية وتمكينھا سياسياً وتثقيفھا بحقوقھا. ومن أمثلة البرامج 

ة وغي}ر الرس}مية المحلي}ة والدولي}ة ف}ي مج}ال التدريبية التي نفذتھا اللجنة الدائمة ل>نتخابات بالتعاون م}ع المؤسس}ات الرس}مي

اIتية: "إدارة الحم>ت ا�نتخابي}ة للقي}ادات النس}ائية  اللجان سنوات الخمس الماضية، يمكننا ذكرالتمكين المرأة سياسياً خ>ل 

م}}رأة والمش}}اركة الخليجي}}ة"، و "المھ}}ارات القيادي}}ة ف}}ي العملي}}ة ا�نتخابي}}ة"، و "مھ}}ارات إدارة الحم}}>ت ا�نتخابي}}ة، و "ال

 السياسية"، و "أھمية مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي"...الخ.  

، وھ}دفت ھ}ذه ال}دورات إل}ى نش}ر ثقاف}ة ا�نتخاب}ات 2009إلى  2004دورة تدريبية وتثقيفية خ>ل ا�عوام  47نظمت اللجنة  .109

جتم}ع القط}ري. وق}د ش}اركت الم}رأة بفاعلي}ة ف}ي ھ}ذه والتشجيع على اكتساب مھارات العمل ا�نتخ}ابي ال}ديموقراطي ف}ي الم

مش}ارك ف}ي برن}امج القائ}د ال}ديموقراطي ال}ذي نفذت}ه اللجن}ة  350أنثى من أص}ل  245البرامج.  فعلى سبيل المثال، شاركت 

ي .   وتوق}ف عم}ل اللجن}ة الدائم}ة ل>نتخاب}ات ف}2009م}ارس  25إل}ى  15الدائمة ل>نتخابات في عشر مدارس خ>ل الفت}رة 

مثل اللجن}ة الوطني}ة لحق}وق  ھامھامھا نفسببعد أن حققت أھدافھا وتم إنشاء آليات أخرى في الدولة لتقوم  2009منتصف عام 

  اAنسان.

 سابعاً: التحديات وا;فاق المستقبلية  

ت وس}}بل جراھ}}ا المجل}}س ا�عل}}ى لش}}ؤون ا�س}}رة بعن}}وان (مش}}اركة القط}}ريين ف}}ي الحي}}اة السياس}}ية: المعوق}}اأبين}}ت دراس}}ة  .110

اAن}}اث  مأ منھ}}ا % م}}ن عين}}ة الدراس}}ة يفض}}لون المرش}}ح الرج}}ل. أي أن العين}}ة س}}واء ال}}ذكور62أن  2007التمك}}ين) ع}}ام 

تج}اه اارس}ة الم}رأة للعم}ل السياس}ي. وھ}و يفضلون المرشح الرجل على المرأة، فالمجتمع � تزال لديه مواقف سلبية تج}اه مم

لموقف إل}ى فع}ل ا�ختي}ار كالتص}ويت للم}رأة، وعن}د إص}دار أحك}ام  قيمي}ة ح}ول عام ظھر لدى الجنسين، ويبرز عند تحول ا

  قدرات المرأة على القيادة.

كما أظھرت دراس}ة (معوق}ات ت}ولي الم}رأة المناص}ب القيادي}ة ف}ي المجتم}ع القط}ري) الت}ي ق}ام بھ}ا المجل}س ا�عل}ى لش}ؤون  .111

ذي يعترف فيه المجتمع بقدرات الم}رأة العلمي}ة إ� أن}ه � ، وجود موقف متناقض من المرأة، ففي الوقت ال2007ا�سرة عام 
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الدراس}ة م}ن ت}ولي الم}رأة المناص}ب القيادي}ة، حي}ث واف}ق  ةيادة وظھر ذلك بوضوح في موق}ف عين}يعترف بقدراتھا على الق

 % منھم على قدرة المرأة على تولي المناصب القيادية.32

ة للم}رأة القطري}ة بفض}ل الجھ}ود الرس}مية وغي}ر الرس}مية الھادف}ة إل}ى وبالرغم من حدوث تطور كبير في المشاركة السياس}ي .112

ت}زال  تح}د م}ن مش}اركة الم}رأة ف}ي ھ}ذا المج}ال،  تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية إ� أن بعض المعوقات ا�جتماعية ما

  مثل التنظيم القبلي للحياة ا�جتماعية، وحداثة التجربة السياسية للدولة.  

تخاذ كافة التدابير المناسبة لخصوصية المجتمع القطري من أجل القضاء على التمييز ض}د اة قطر ا�ستمرار في وتعتزم دول .113

المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد بما يكفل حقھا ف}ي التص}ويت والترش}يح ل>نتخاب}ات، والمش}اركة ف}ي ص}نع الق}رارات 

س}ند الق}رار رق}م أل}ذلك فق}د  المنظمات والجمعيات غير الحكومي}ة. وتأكي}داً الحكومية، وشغل الوظائف العامة، وا�نخراط في 

بشأن المجلس ا�على لشؤون ا�سرة للمجلس مھمة : "العمل على تمكين المرأة م}ن المش}اركة ف}ي الحي}اة  2009) لسنة 15(

    .العامة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً"

 التمثيل الدولي )8المادة (
اف جمي}ع الت}دابير المناس}بة لتكف}ل للم}رأة، عل}ى ق}دم المس}اواة م}ع الرج}ل، ودون أي تميي}ز، فرص}ة تمثي}ل تتخذ الدول ا�ط}ر .114

 حكومتھا على المستوى الدولي وا�شتراك في أعمال المنظمات الدولية.

 ًOطار الدستوري والتشريعي أوSا :  

الدوليqة، حيqث لqم يميqز بqين الرجqل والمqرأة فqي جميqع الحقqوق والواجبqات، منح الدستور القطqري المqرأة كافqة الحقqوق فqي تمثيqل الدولqة فqي المحافqل  .115

  ) والتي تؤكد على عدم التمييز بين الجنسين.34و  19و  18ويتضح ذلك من خ$ل المواد التي أشرنا إليھا (المواد 

بشqأن السqلكين  2009) لسqنة 13سوم بقqانون رقqم (الخارج، فالمر في الدولة تمثيل في القطرية المرأة مشاركة دون يحول قانوني أي عائق يوجد ' •

  نثى. أفقرة من فقراته بين ذكر و ةالدبلوماسي والقنصلي، على سبيل المثال، لم يميز في أي

 ثانياً: الواقع الحالي
تعي}ين أول  2010الخارجية، وقد شھد مطل}ع ع}ام  وزارة في الدبلوماسية الوظائف بعض القطرية أن تشغل المرأة استطاعت .116

 خ>ل عملھن في ھ}ذه الخارج، ومن في الدولة بعثات بعض النساء القطريات مناصب قيادية في طرية برتبة سفير. وتشغلق

  والتنمية ا�جتماعية.  اAنسان الدولية، �سيما تلك العاملة في مجا�ت حقوق المنظمات في الدولة بتمثيل يقمن البعثات

ات والھيئ}ات الحكومي}}ة ف}ي الوف}ود الت}ي تمث}ل الدول}ة ف}ي اللج}ان الحكومي}}ة وتش}ارك الموظف}ات القطري}ات ف}ي جمي}ع ال}وزار .117

الدولية واAقليمية وفي المؤتمرات والندوات والفعاليات ا�خرى التي تشارك فيھا وفود الدولة.  كما تقوم العديد م}ن الس}يدات 

 برئاسة تلك الوفود بحكم مناصبھن القيادية وفي جميع المجا�ت.

  م علمية بالجامعات تختص بالشؤون الدولية والعلوم السياسية، وتشجيع الطالبات على ا�لتحاق بھا.تم إنشاء أقسا .118

ت}دريبھم لم}دة س}نتين ت}م ف}رع قط}ر، و -خريج}اً وخريج}ة م}ن جامع}ة قط}ر وجامع}ة ج}ورج ت}اون 40وتبنت وزارة الخارجية  .119

 لعالم.لتھيئتھم للعمل في وزارة الخارجية أو سفارات الدولة في مختلف دول ا

برنامج}}اً تعريفي}اً وتخصص}}ياً لم}}وظفي وموظف}ات وزارة الخارجي}}ة ف}}ي المج}ال الدبلوماس}}ي والش}}ؤون  15وق}د ت}}م تنفي}ذ نح}}و  .120

الدولي}}ة، وذل}}ك ض}}من الخط}}ة الس}}نوية لل}}وزارة.  كم}}ا تت}}يح ال}}وزارة ف}}رص الدراس}}ة بع}}د التخ}}رج أو الت}}دريب ف}}ي الخدم}}ة 

 ة. الدبلوماسية لموظفي وموظفات وزارة الخارجي

  بنت ناصر المسند، حرم سمو ا,مير بالعديد من المھام على المستوى الدولي ومن أھمھا: موزاوتقوم صاحبة السمو الشيخة  .121
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  المبعوث الخاص للتعليم ا,ساسي والعالي لدى اليونسكو. •

 .(AOC) مستوى لتحالف الحضارات التابعة لمنظمة ا,مم المتحدةالمجموعة رفيعة ال عضو •

 .(MDGs) رفيع المستوى للدعوة من أجل تحقيق ا,ھداف ا:نمائية لKلفيةالعضوية فريق الشخصيات  •

  كما تساھم نساء قطريات من ذوي الخبرة حالياً في لجان متعددة على المستوى الدولي منھا:       

 .(GAID)لمي لتكنولوجيا المعلومات وا<تصا<ت والتنمية مجلس التحالف العا  •

 اللجنة الدولية <تفاقية حقوق ا,شخاص ذوي ا:عاقة. •

 لجنة استعراض المواد الكيمائية في اتفاقية روتردام  •

 اللجنة التنظيمية لمتابعة سير اتفاقية ستوكھولم للملوثات العضوية الثابته  •

 مارسات البيئية ل9نبعاثات من الملوثات الثابته في مصانع دول مجلس التعاون.لجنة افضل التقنيات المتاحة والم •

 مناصب ومھام أخرى قامت بھا نساء قطريات على المستوى اSقليمي والدولي في فترات سابقة ومن أھمھا:باSضافة إلى      

 -  2008 (GOIC)ات الص��ناعية منص��ب ا,م��ين الع��ام المس��اعد لتش��جيع ا<س��تثمار الص��ناعي منظم��ة الخل��يج ل9ستش��ار •

2010. 

 .2009 -2001عضوية لجنة حقوق الطفل  •

  .2009 - 2004منصب المقرر الخاص المعني بشؤون ا:عاقة لدى ا,مم المتحدة  •

 ثالثا: التحديات واOفاق المستقبلية
نس}بة تمثيلھ}ا ف}ي المحاف}ل ف الدبلوماسية في وزارة الخارجي}ة، غي}ر أن ة القطرية استطاعت شغل بعض الوظارغم أن المرأ .122

الدولية �تزال متدنية و� تعكس المستوى الحقيقي Aمكاناتھ}ا وق}دراتھا، وذل}ك لحداث}ة دخ}ول الم}رأة للعم}ل ف}ي ھ}ذا المج}ال، 

  وصعوبة عيش المرأة القطرية خارج الب>د لفترة طويلة دون مرافقة أحد من أفراد أسرتھا.

ف}رع قط}ر، وقي}ام وزارة  –الش}ؤون الدولي}ة ف}ي جامع}ة قط}ر وجامع}ة ج}ورج ت}اون يتوقع أن تجني الدول}ة ثم}ار افتت}اح قس}م  .123

الخارجية بابتعاث العديد من النساء القطريات للدراسة في  التخصصات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي في الخ}ارج، إض}افة 

ت ارتفاع}اً ف}ي ع}دد النس}اء القطري}ات ف}يھم الموظف}ا نإلى الدورات التي تعقد في الداخل لرفع كفاءة العاملين في ال}وزارة بم}

  العام>ت في المجال الدبلوماسي في المستقبل القريب. 

باAضافة إلى ذلك فإن الجھود الكبي}رة الت}ي تب}ذل ف}ي س}بيل ت}ذليل العقب}ات الت}ي تواج}ه الم}رأة القطري}ة ف}ي مختل}ف مج}ا�ت  .124

ض بوض}}عھا وتص}حيح الص}ورة الذھني}ة عنھ}ا وتعزي}}ز الحي}اة، والب}رامج الموجھ}ة لنش}ر ثقاف}}ة أحت}رام حق}وق الم}رأة والنھ}و

  مكانتھا في المجال العام، يمكن أن تسھم في زيادة القبول المجتمعي بعمل المرأة في المجال الدبلوماسي.   

  ) الجنسية9المادة (
ظ بھ}ا. وتض}من تمنح الدول ا�طراف الم}رأة حقوق}ا مس}اوية لحق}وق الرج}ل ف}ي اكتس}اب جنس}يتھا أو تغييرھ}ا أو ا�حتف}ا) 1( .125

بوجه خاص أ� يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنس}ية الزوج}ة، 

 أو أن تفرض عليھا جنسية الزوجأو أن تصبح ب> جنسية، 

  .تمنح الدول ا�طراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالھما) 2(
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 أوOً: المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية 

) منه على أن: "الجنسية القطري}ة وأحكامھ}ا يح}ددھا الق}انون، وتك}ون لتل}ك ا�حك}ام ص}فة 41ينص الدستور الدائم في المادة ( .126

  دستورية".

دون تميي}ز ب}ين الم}رأة والرج}ل، كيفية اكتساب ومنح وسحب واسترداد الجنس}ية  2005) لسنة 38ونظم قانون الجنسية رقم ( .127

فيم}}ا ع}}دا حال}}ة زواج القطري}}ة م}}ن غي}}ر قط}}ري، ف}}إن الجنس}}ية � تم}}نح ل}}زوج الم}}رأة القطري}}ة وأبنائھ}}ا عل}}ى اعتب}}ار أن م}}نح 

للدول}}ة.  وم}}ن ناحي}}ة أخ}}رى، ف}}إن ق}}انون الجنس}}ية ھ}}و ق}}انون ذو ص}}فة  الجنس}}ية ھ}}و أم}}ر س}}يادي يخض}}ع للس}}لطة التقديري}}ة

دستورية، والدستور القطري، وبموجب ما ورد فيه، � يجوز تعديله إ� بعد م}رور عش}ر س}نوات عل}ى نف}اذه. كم}ا أن تع}ديل 

أساس الجنس ف}ي ا�حك}ام  القانون يحتاج إلى نفس إجراءات تعديل الدستور. ولم يرد في قانون الجنسية أيما تمييز يذكر على

) م}ن الق}انون الم}ذكور عل}ى 1س}تردادھا. وت}نص الم}ادة (ابھا، أو كتسابھا، وسحاالتي تنظم المسائل المتعلقة بمنح الجنسية، و

 أن القطريين ھم:  

مي>دي}ة وح}افظوا عل}ى إق}امتھم العادي}ة فيھ}ا، واحتفظ}وا بجنس}يتھم القطري}ة  1930المتوطنون في قطر قب}ل  •

  المشار إليه.  1961) لسنة 2( خ العمل بالقانون رقمحتى تاري

م}}ن ثب}}ت أن}}ه م}}ن أص}}ول قطري}}ة، ول}}و ل}}م تت}}وفر في}}ه الش}}روط المنص}}وص عليھ}}ا ف}}ي البن}}د الس}}ابق، وص}}در  •

   باعتباره كذلك قرار أميري.

  من ردت إليھم الجنسية القطرية طبقاً �حكام القانون.  •

  السابقة. البنود من ولد في قطر أو في الخارج �ب قطري بموجب •

) م}ن ق}انون الجنس}ية أن}ه يج}وز بق}رار أمي}ري م}نح الجنس}ية القطري}ة لغي}ر القط}ري إذا 2وفي السياق ذاته، جاء ف}ي الم}ادة (.128

 توفرت فيه الشروط التالية:

 أن يكون قد جعل، بطرق مش}روعة، إقامت}ه العادي}ة ف}ي قط}ر لم}دة � تق}ل ع}ن خم}س وعش}رين س}نة متتالي}ة •

  خ تقديم طلب الحصول على الجنسية. سابقة على تاري

وإذا غادر طالب الجنسية قط}ر بع}د تقديم}ه طل}ب الحص}ول عل}ى الجنس}ية لم}دة تزي}د عل}ى س}تة أش}ھر، ج}از  •

 لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن. 

 أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.  •

سن الس}معة، ول}م يس}بق إدانت}ه بحك}م نھ}ائي ف}ي قط}ر أو ف}ي الخ}ارج ف}ي جريم}ة أن يكون محمود السيرة، ح •

 مخلة بالشرف أو ا�مانة.

   أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً. •

ويراع}}ى ف}}ي تطبي}}ق قواع}}د م}}نح الجنس}}ية القطري}}ة طبق}}اً لھ}}ذه الم}}ادة إعط}}اء أولوي}}ة لم}}ن كان}}ت أم}}ه قطري}}ة.  ويعتب}}ر قطري}}اً  .129

ول}}د ف}}ي قط}}ر أو ف}}ي الخ}}ارج �ب قط}}ري ب}}التجنس. ويك}}ون ف}}ي حك}}م المتج}}نس م}}ن ول}}د ف}}ي قط}}ر �ب}}وين ب}}التجنس م}}ن 

  مجھولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس.
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زواجھا من غير قطري، إ� إذا ثبت اكتسابھا جنسية زوجھا، وفي ھذه الحالة يجوز  و� تفقد المرأة القطرية جنسيتھا في حال .130

  أن تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية ا�خرى. لھا

يف}وق ع}دد الحاص}لين عليھ}ا م}ن ال}ذكور،  2007وتبين اAحصائيات بأن عدد النساء الحاص>ت على الجنس}ية القطري}ة ع}ام  .131

  رجل. 41إمرأة على الجنسية مقابل  117حيث حصلت 

  2007-2006منحھم الجنسية القطرية عامي ): عدد ا�جانب الذين تم 7جدول (                   

 المجموع إناث ذكور السنة

   2006 500 454 954 

2007*   41 117 158 

  . وزارة الداخلية.2008المصدر دولة قطر.       

  * البيانات تعود لمدة خمسة أشھر فقط (حتى شھر مايو)     

  

) من ھذه المادة:2ثانياً: تحفظ دولة قطر على الفقرة (  

) م}ن ا�تفاقي}ة، والت}ي ج}اء فيھ}ا ب}أن: "تم}نح 2) الفق}رة (9تحفظت دولة قطر على البند المتعلق بالجنس}ية ال}وارد ف}ي الم}ادة ( .132

الدول ا�طراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالھما". وبھذا الصدد، فإن قانون الجنسية القطري الذي 

أساس رابطة الدم أي تبعية الجنس}ية ل}vب ل}م يم}نح الم}رأة القطري}ة المتزوج}ة م}ن أجنب}ي ح}ق  منح الجنسية بموجبه على تمي

عل}ى اعتب}ارات تتعل}ق بالص}الح  سية، حيث ع}ولج ھ}ذا الموض}وع بن}اءإعطاء جنسيتھا �و�دھا تفادياً لظاھرة إزدواجية الجن

تقديري}ة للدول}ة وس}يادتھا. وم}ع ذل}ك ھن}اك إج}راءات العام لجھة كون المسائل المتعلقة بمنح الجنس}ية تن}درج ض}من الس}لطة ال

تھ}}دف إل}}ى معامل}}ة أبن}}اء القطري}}ة المتزوج}}ة م}}ن أجنب}}ي معامل}}ة أبن}}اء الم}}واطنين القط}}ريين ف}}ي التعل}}يم والص}}حة والتوظي}}ف 

  وغيرھا.

    التعليم )10المادة (
ي تكفل لھا حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في تتخذ الدول ا�طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لك .133

  ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمھني، وا�لتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في  ) أ(

يفية والحضرية على السواء، وتكون ھذه المساواة مكفولة المؤسسات التعليمية على اخت>ف فئاتھا، في المناطق الر

في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمھني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب 

  المھني 

المعدات التساوي في المناھج الدراسية، وفى ا�متحانات، وفى مستويات مؤھ>ت المدرسين، وفى نوعية المرافق و ) ب(

 الدراسية،

القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق   (ج) 

تحقيق ھذا الھدف، و�سيما عن طريق تنقيح كتب  علىتشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد 

 ساليب التعليم،الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أ

 التساوي في فرص الحصول على المنح واSعانات الدراسية ا;خرى،  (د) 
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الكبار ومحو ا�مية الوظيفي، التساوي في فرص اAفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم   (ھـ) 

 تعليم قائمة بين الرجل والمرأة،فجوة في ال ةسيما البرامج التي تھدف إلى التعجيل بقدر اAمكان بتضييق أيو�

  .خفض معد�ت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء ال>ئى تركن المدرسة قبل ا�وان  (و) 

  التساوي في فرص المشاركة النشطة في ا�لعاب الرياضية والتربية البدنية،  (ز) 

لى كفالة صحة ا�سر ورفاھھا، بما في ذلك المعلومات إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد ع  (ح) 

  واAرشادات التي تتناول تنظيم ا�سرة.

 أوOً: اSطار الدستوري والتشريعي

)، وت}}نص عل}}ى أن "التعل}}يم 25الم}}ادة (ف}}ي التعل}}يم، ويتض}}ح ذل}}ك م}}ن  ل}}م يمي}}ز الدس}}تور القط}}ري ب}}ين النس}}اء والرج}}ال .134

)، وت}}نص 49كفل}}ه الدول}}ة وترع}}اه، وتس}}عى إل}}ى نش}}ره و تعميم}}ه". والم}}ادة (دعام}}ة أساس}}ية م}}ن دع}}ائم تق}}دم المجتم}}ع ت

عل}}}ى أن "التعل}}}يم ح}}}ق لك}}}ل م}}}واطن وتس}}}عى الدول}}}ة لتحقي}}}ق إلزامي}}}ة ومجاني}}}ة التعل}}}يم الع}}}ام، وفق}}}اً لل}}}نظم والق}}}وانين 

  المعمول بھا في الدولة". 

إنش}}}اء المجل}}}س ا�عل}}}ى للتعل}}}يم عل}}}ى الخ}}}اص ب 2002) لع}}}ام 37وت}}}نص الم}}}ادة السادس}}}ة م}}}ن المرس}}}وم بق}}}انون رق}}}م ( .135

تحقي}}}ق الج}}}ودة ف}}}ي التعل}}}يم بم}}}ا يلب}}}ي احتياج}}}ات الدول}}}ة، وذل}}}ك م}}}ن خ}}}>ل ت}}}وفير نظ}}}م تعليمي}}}ة متنوع}}}ة بديل}}}ة تع}}}زز 

اAب}}}داع والتمي}}}ز التعليم}}}ي، وذل}}}ك م}}}ن خ}}}>ل إنش}}}اء الم}}}دارس المس}}}تقلة الھادف}}}ة إل}}}ى اAرتق}}}اء بمس}}}تويات المخرج}}}ات 

العالمي}}}ة، وھ}}}ي م}}}دارس للبن}}}ين والبن}}}ات.  كم}}}ا أك}}}دت رؤي}}}ة قط}}}ر الوطني}}}ة ف}}}ي ركيزتھ}}}ا التعليمي}}}ة إل}}}ى المس}}}تويات 

ا�ول}}}ى "التنمي}}}ة البش}}}رية" وف}}}ي الغاي}}}ات المس}}}تھدفة م}}}ن "س}}}كان متعلم}}}ون وأكف}}}اء" عل}}}ى أھمي}}}ة نظ}}}ام تعليم}}}ي يواك}}}ب 

اطنين لتط}}}وير ق}}}دراتھم المع}}}ايير العالمي}}}ة والعص}}}رية وي}}}وازي أفض}}}ل ال}}}نظم التعليمي}}}ة ف}}}ي الع}}}الم، ويت}}}يح الف}}}رص للم}}}و

 ويوفر لھم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. 

التعل}}}يم إلزامي}}}اً ومجاني}}}اً لجمي}}}ع ا�طف}}}ال عل}}}ى أن يك}}}ون  2001) لس}}}نة 25نص}}}ت الم}}}ادة الثاني}}}ة م}}}ن الق}}}انون رق}}}م (وق}}}د  .136

، أيھم}}}ا أس}}}بق وت}}}وفر 18نھاي}}}ة المرحل}}}ة اAعدادي}}}ة أو بل}}}وغ س}}}ن (ذك}}}وراً وإناث}}}اً) م}}}ن بداي}}}ة المرحل}}}ة ا�بتدائي}}}ة وحت}}}ى 

 الوزارة المجلس المتطلبات ال>زمة لذلك.  

وت}}}}نص م}}}}واد الدس}}}}تور القط}}}}ري والق}}}}وانين وا�نظم}}}}ة الخاص}}}}ة ب}}}}التعليم عل}}}}ى أن التعل}}}}يم، بجمي}}}}ع مس}}}}توياته، ح}}}}ق  .137

  ذلك.ل للجميع، وأن الدولة مسؤولة عن شمولية للتعليم العام

) م}}}ادة 13( لزام}}}ي تمثل}}}ت ب}}}ـمؤسس}}}ية لتطبي}}}ق تش}}}ريع التعل}}}يم اA ترتيب}}}ات 2001) لس}}}نة 25لق}}}انون رق}}}م (وتض}}}من ا  .138

توض}}}}ح اAج}}}}راءات والت}}}}دابير ل>لتح}}}}اق ب}}}}التعليم، والجھ}}}}ات المس}}}}ؤولة والمنف}}}}ذة لھ}}}}ذا الق}}}}انون، وك}}}}ذلك العقوب}}}}ات 

ب}}}}ات والج}}}}زاءات ف}}}}ي ھ}}}}ذا الق}}}}انون، الق}}}}انون. وق}}}}د ت}}}}م تع}}}}ديل الم}}}}واد الخاص}}}}ة بالعقو مخالف}}}}ةوالج}}}}زاءات ف}}}}ي حال}}}}ة 

و� تزي}}}د ع}}}ن عش}}}رة آ�ف. كم}}}ا ص}}}در الق}}}رار  ع}}}ن خمس}}}ة آ�ف لایروزادت قيم}}}ة الغرام}}}ة، حي}}}ث أص}}}بحت � تق}}}ل 

بتش}}}كيل لجن}}}}ة لمتابع}}}ة مخالف}}}ات أولي}}}اء ا�م}}}}ور المتعلق}}}ة بق}}}انون إلزامي}}}ة التعل}}}}يم.  2010) لس}}}نة 10ال}}}وزاري رق}}}م (

ف}}}ي الم}}}دارس المس}}}تقلة، حي}}}ث أش}}}ارت  ب}}}ةسياس}}}ة لتق}}}ويم س}}}لوك الطل 2009 إض}}}افة إل}}}ى ذل}}}ك، اعتم}}}دت ف}}}ي س}}}بتمبر

وف}}}ي ح}}}ا�ت الش}}}طب) إل}}}ى إحال}}}ة ح}}}ا�ت الغي}}}اب والش}}}طب إل}}}ى المؤسس}}}ة القطري}}}ة  ة(ف}}}ي آلي}}}ة متابع}}}ة غي}}}اب الطلب}}}



CEDAW/C/QAT/1 

60  

لحماي}}}ة الطف}}}ل والم}}}رأة لمتابع}}}ة الموض}}}وع، وض}}}مان تطبي}}}ق ق}}}انون التعل}}}يم اAلزام}}}ي ومعالج}}}ة أس}}}باب التس}}}رب م}}}ن 

  دراسة.ال

 ثانياً: إط$لة في وضعية المرأة والتعليم 
، حي}}}ث افتتح}}}ت أول مدرس}}}ة ابتدائي}}}ة للبن}}}ات، ومن}}}ذ ذل}}}ك الح}}}ين انتش}}}رت 1953ب}}}دأ التعل}}}يم الم}}}نظم لyن}}}اث ف}}}ي ع}}}ام   .139

م}}دارس تعل}}}يم البن}}}ات حت}}}ى غط}}ت كاف}}}ة المن}}}اطق المأھول}}}ة ف}}ي الدول}}}ة، وق}}}د س}}}اھم ذل}}ك ف}}}ي ارتف}}}اع التحص}}}يل العلم}}}ي 

  تعزيز فرص حصولھا على العمل ال>ئق. للمرأة وفي

وق}}د نج}}ح النظ}}ام الترب}}وي والتعليم}}ي ف}}ي دول}}ة قط}}ر ف}}ي رف}}ع مس}}توى التحص}}يل العلم}}ي والمعرف}}ي لمكون}}ات المجتم}}ع   .140

القط}}}ري م}}}ن خ}}}>ل الت}}}دابير الت}}}ي اتخ}}}ذتھا الدول}}}ة لمكافح}}}ة ظ}}}اھرة ا�مي}}}ة والمتمثل}}}ة ب}}}التطبيق الص}}}ارم لق}}}انون إلزامي}}}ة 

) إل}}ى أن مع}}}دل اAلم}}}ام ب}}}القراءة 8ئي ولب}}}رامج مح}}و أمي}}}ة الكب}}}ار.  وارتباط}}}اً ب}}ذلك، يش}}}ير الج}}}دول رق}}}م (التعل}}يم ا�بت}}}دا

 2004% لyن}}}اث ف}}}ي 84.99% لل}}}ذكور و93.47س}}}نة ف}}}أكثر) ق}}}د ارتف}}}ع م}}}ن  15والكتاب}}}ة للقط}}}ريين الب}}}الغين بعم}}}ر (

ت � تش}}}ير إل}}}ى ردم ت}}}ام ونھ}}}ائي . ورغ}}}م أن ھ}}}ذه البيان}}}ا2009% لyن}}}اث ف}}}ي ع}}}ام 90.02% لل}}}ذكور و 96.35إل}}}ى 

للفج}}}وة الجندري}}}ة، إ� أنھ}}}ا تؤك}}}د بم}}}ا � يقب}}}ل الش}}}ك التحس}}}ن المس}}}تمر للحال}}}ة التعليمي}}}ة لvنث}}}ى القطري}}}ة. أم}}}ا بالنس}}}بة 

ب}}}ين الجنس}}}ين، حي}}}ث وص}}}ل  يقت}}}رب م}}}ن الكم}}}الس}}}نة)، ف}}}إن مع}}}دل اAلم}}}ام ب}}}القراءة والكتاب}}}ة  24-15للفئ}}}ة العمري}}}ة (

 لyناث. 99.50% للذكور و 99.82إلى  2009في عام 

  

  ): معد#ت ا.لمام بالقراءة والكتابة لدى القطريين بحسب الجنس والسنوات (%)8الجدول (

 السنوات

 سنة 24 -  15للبالغين  سنة فأكثر 15للبالغين 

 مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث

2004 84.99 93.47 89.17 99.06 98.17 98.61 

2006 87.96 94.05 90.98 99.45 98.64 99.05 

2007 89.03 95.21 92.08 99.38 99.14 99.26 

2008 89.1 95.67 92.34 99.5 99.32 99.41 

2009 90.02 96.35 93.19 99.5 99.82 99.65 

 . مشروع "قلم"2010المصدر: دولة قطر.      

  

س}}}نة ف}}}أكثر) ق}}د انخف}}}ض ليص}}}ل إل}}}ى  15ر (واس}}تناداً إل}}}ى اAحص}}}ائيات الس}}}ابقة، ف}}إن مع}}}دل ا�مي}}}ة ل}}}دى القط}}ريين بعم}}}  .141

. وبالنس}}}بة لyن}}}اث، فق}}}د انخف}}}ض مع}}}دل ا�مي}}}ة  بي}}}نھن م}}}ن 2004% ع}}}ام 10.8ك}}}ان  أن بع}}}د 2009% ف}}}ي ع}}}ام 6.8

تك}}}اد تخل}}}و م}}}ن ا�مي}}}ين إنھ}}}ا س}}}نة)، ف 24-15. أم}}}ا الفئ}}}ة العمري}}}ة (2009% ع}}}ام 10إل}}}ى ح}}}والي  2004% ع}}}ام 15

الت}}}دابير واAج}}}راءات الرس}}}مية  ال}}}ذي ي}}}دل عل}}}ى فعالي}}}ة%، ا�م}}}ر 0.35ى إل}}} 2009ل}}}دى الجنس}}}ين، حي}}}ث وص}}}لت ع}}}ام 

  الھادفة لمكافحة ھذه الظاھرة في صفوف الشباب تحديداً. 
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وارتفعت معد�ت بقاء اAناث القطريات على مقاعد الدراسة في التعليم اAلزامي حتى تفوقت على معد�ت بقاء الذكور   .142

. ويعود السبب ا�ساس �نخفاض ھذا 2008% في عام 79طنين القطريين، حيث بلغت القطريين بالمدارس الحكومية للموا

المعدل إلى انتقال عدد من ت>ميذ المدارس الحكومية إلى المدارس المستقلة أو المدارس الخاصة، إضافة إلى بعض حا�ت 

 الرسوب وغير ذلك من ا�سباب ا�خرى. 

)، ت}}}م  2011-2010م م}}}ا فيھ}}}ا اعتب}}}اراً م}}}ن ھ}}}ذا الع}}}ام الدراس}}}ي المقب}}}ل (ف}}}ي إط}}}ار جھودھ}}}ا الرامي}}}ة إل}}}ى تط}}}وير التعل}}}ي .143

تحوي}}ل كاف}}ة الم}}دارس الحكومي}}ة إل}}ى م}}دارس مس}}تقلة، وھ}}ي م}}دارس ممول}}ة حكومي}}اً ولھ}}ا الحري}}ة ف}}ي القي}}ام برس}}التھا 

يئ}}}ة التعل}}}يم ھ التربوي}}}ة الخاص}}}ة بھ}}}ا م}}}ع ا�لت}}}زام ب}}}البنود المنص}}}وص عليھ}}}ا ف}}}ي العق}}}د المب}}}رم بينھ}}}ا وب}}}ين وأھ}}}دافھا

 .ا$على للتعليم للمجلسالممثلة 

  

  ): معدل بقاء ا�ناث القطريات في التعليم ا�لزامي في المدارس الحكومية 9الجدول (                

 ثفوج اDنا الصف

 )2000(سنة  

نسبة بقاء اDناث حتى 

2008 

 2008نسبة مجموع البقاء حتى 

1 2145 100.0 100.0 

2 2087 97.3 96.6 

3 2038 95.0 94.1 

4 1986 92.6 89.5 

5 1973 92.0 88.1 

6 1916 89.3 83.2 

7 1899 88.5 80.9 

8 1888 88.0 79.6 

9 1879 87.6 79.0 

           

        ، قط}}}}اع الش}}}}ؤون التعليمي}}}}ة، قس}}}}م اAحص}}}}اء وزارة التعل}}}}يم /دول}}}}ة قط}}}}ر  ، مش}}}}روع "قل}}}}م"2010المص}}}}در: دول}}}}ة قط}}}}ر 

).418تقرير اAحصائي السنوي، قطر، الدوحة، ص وما بعد (ال 2006التربوي،                              

وبس}}}بب التطبي}}}ق الفّع}}}ال لق}}}انون التعل}}}يم اAلزام}}}ي، انخفض}}}ت مع}}}د�ت التس}}}رب ف}}}ي مرحل}}}ة التعل}}}يم اAلزام}}}ي للس}}}كان  .144

% ف}}}}ي 9.9إل}}}}ى  2000/2001% ف}}}}ي الس}}}}نة الدراس}}}}ية 24.5س}}}}نة) م}}}}ن  14-6(قطري}}}}ون وغي}}}}ر قط}}}}ريين) بعم}}}}ر (

ورغ}}}}م ھ}}}}ذا ا�نخف}}}}اض، إ� أن مع}}}}دل التس}}}}رب ف}}}}ي ھ}}}}ذه المرحل}}}}ة التعليمي}}}}ة مرتف}}}}ع  .2008/2009 الس}}}}نة الدراس}}}}ية

غي}}ر القط}}ريين يغ}}ادرون ال}}}ب>د م}}ع أھلھ}}م، ويعتب}}ر ب}}ذلك متس}}رباً م}}ن التعل}}يم، ف}}}ي  ةنوع}}اً م}}ا، وذل}}ك �ن بع}}ض الطلب}}

، حي}}}ث ل}}}م يتج}}}اوز ح}}ين أن واق}}}ع الح}}}ال ھ}}}و غي}}}ر ذل}}}ك. وتؤك}}}د ھ}}}ذه الحقيق}}ة اAحص}}}اءات الخاص}}}ة بالت>مي}}}ذ القط}}}ريين

%. وف}}}ي الح}}}التين، ي>ح}}}ظ أن مع}}}دل تس}}}رب ال}}}ذكور أعل}}}ى م}}}ن 0.7مع}}}دل تس}}}ربھم م}}}ن مرحل}}}ة التعل}}}يم اAلزام}}}ي ال}}}ـ 

 ).10معدل تسرب اAناث، كما ھو مبين في الجدول رقم (
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): معد3ت التسرب من مرحلة التعليم ا�لزامي والثانوي بحسب الجنس والسنوات10الجدول (  

  السنة

 الجنس يةالدراس

 المرحلة الثانوية مرحلة التعليم اDلزامي

 قطريون وغير قطريين قطريون فقط قطريون وغير قطريين

2004-2003 
 33.9 4.6 25.1 ذكور

 14.6 0.9 11.6 إناث

2005-2004 
 33.9 1.5 21.0 ذكور

 10.0 - 8.9 إناث

2006-2005 
 31.6 5.3 25.3 ذكور

 7.8 1.0 12.9 إناث

2007-2006 
 27.1 3.2 22.9 ذكور

 9.7 0.3 13.5 إناث

2008-2007 
 17.9 1.6 18.1 ذكور

 8.5 - 11.6 إناث

2009-2008 
 16.3 0.9 12.1 ذكور

 12.1 0.6 7.6 إناث

  . مشروع "قلم"، بيانات غير منشورة.2010المصدر: دولة قطر.                 

  

ھا دول}}}}ة قط}}}}ر لمكافح}}}}ة ظ}}}}اھرة التس}}}}رب المدرس}}}}ي ف}}}}ي المراح}}}}ل التعليمي}}}}ة وبس}}}}بب الت}}}}دابير المختلف}}}}ة الت}}}}ي تتخ}}}}ذ  .145

إل}}}ى  2001/ 2000% ف}}}ي الس}}}نة الدراس}}}ية 23.3المختلف}}}ة، انخف}}}ض مع}}}دل التس}}}رب ف}}}ي مرحل}}}ة التعل}}}يم الث}}}انوي م}}}ن 

غي}}}ر القط}}}ريين ال}}}ذين  ةب}}}ن ھ}}}ذا المع}}}دل محس}}}وب في}}}ه حت}}}ى الطل، علم}}}اً ب}}}أ2009/ 2008% ف}}}ي الس}}}نة الدراس}}}ية 14.3

  ادرون الب>د مع أھلھم.يغ

 ع}}}}دم توج}}}}ه الطالب}}}}ات للدراس}}}}ة ف}}}}ي الم}}}}دارس المھني}}}}ة المح}}}}دودة ف}}}}ي الدول}}}}ة أص}}}}>ً، حي}}}}ث بلغ}}}}ت نس}}}}بتھن وي>ح}}}}ظ  .146

% ف}}}ي التخصص}}}ات العلمي}}}ة، وانع}}}دمت نھائي}}}اً ف}}}ي التخصص}}}ات المھني}}}ة.  وعموم}}}اً، فق}}}د بقي}}}ت نس}}}بة الطالب}}}ات 100

، ث}}}م انخفض}}}ت 2006/ 2005بة ال}}}ذكور حت}}}ى الس}}}نة الدراس}}}ية إل}}}ى المجم}}}وع ف}}}ي المرحل}}}ة الثانوي}}}ة أعل}}}ى م}}}ن نس}}}

 ).         11%، كما يبين الجدول رقم (49.8إلى  2009/ 2008بصورة طفيفة جداً بعد ذلك لتصل في السنة الدراسية 

  في المرحلة الثانوية بحسب الجنس والتخصص والسنوات ة): النسبة المئوية للطلب11الجدول (               

 الجنس عام الدراسيال

في  ةنسبة الطلب

 ةالتخصصات العلمي

في  ةنسبة الطلب

 التخصصات المھنية

نسبة الطالبات الى المجموع في 

 المرحلة الثانوية

2004-2003 
 2.1 97.9 ذكور

51.0 
 0.0 100.0 إناث

 51.2 2.2 97.8 ذكور 2005-2004
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 0.0 100.0 إناث

2006-2005 
 2.5 97.5 ذكور

50.4 
 0.0 100.0 إناث

2007-2006 
 2.8 97.2 ذكور

49.6 
 0.0 100.0 إناث

2008-2007 
 2.9 97.1 ذكور

49.4 
 0.0 100.0 إناث

2009-2008 
 2.2 97.8 ذكور

49.8 
 0.0 100.0 إناث

  . مشروع "قلم"، بيانات غير منشورة.2010المصدر: دولة قطر.       

  

ض}}}}اء عل}}}}ى ظ}}}}اھرة ا�مي}}}}ة ب}}}}ين س}}}}كانھا، وذل}}}}ك م}}}}ن خ}}}}>ل الخط}}}}ط والب}}}}رامج وتب}}}}ذل دول}}}}ة قط}}}}ر جھ}}}}وداً كبي}}}}رة للق  .147

المدروس}}}}ة والموجھ}}}}ة للجنس}}}}ين مع}}}}اً، ا�م}}}}ر ال}}}}ذي س}}}}اھم ف}}}}ي ازدي}}}}اد نس}}}}ب ا�لتح}}}}اق بھ}}}}ذه الب}}}}رامج، و�س}}}}يما ف}}}}ي 

) إل}}}ى 12ص}}}فوف اAن}}}اث القطري}}}ات وغي}}}ر القطري}}}ات، حي}}}ث تش}}}ير البيان}}}ات اAحص}}}ائية ال}}}واردة ف}}}ي الج}}}دول رق}}}م (

 .2007% عام 27.0إلى  2004% عام 21.7لنسبة المئوية للبنات في برامج محو ا�مية قد ارتفعت من أن ا

 ): النسب المئوية للبنات في المدارس الليلية ومراكز محو ا�مية12الجدول (

 مجموع غير قطريات قطريات السنة

2004 9.1 10.0 21.7 

2005 33.7 53.1 36.0 

2006 21.5 48.3 24.2 

2007 24.7 51.2 27.0 

  . المجموعة اSحصائية السنوية. سنوات متتالية. 2010المصدر: دولة قطر.     

  

، رس الجاليات والمدارس ا;جنبيةتحرص دولة قطر على توفير التعليم لجميع ا;طفال المقيمين على أرضھا ، وذلك من خ$ل المدارس الحكومية والخاصة ومدا  .148

لة الدعم المادي  ، كما توفر الدولتي يرغبون في إلحاق أبنائھم بھاتنوع التعليم وفرص اOختيار ;ولياء ا;مور Oختيار المدارس ا حيث تتيح لھم المجال أمام

واللغة العربية  ، والكتب الدراسية لمواد التربية اSس$ميةعليھا أو تقديم المبنى المدرسيومدارس الجاليات مثل تقديم ا;راضي لبناء المدارس  للمدارس الخاصة

 والدراسات اOجتماعية .

    طالبة في التعليم الحكومي 10888من بينھن  طالبة،  36863وطالبة، من بينھم  طالباً  74323ي دولة قطر بلغ عدد الطلبة غير القطريين الملتحقين بالتعليم ف  .149

ؤسس}}}ات ا�خ}}}رى بص}}}ورة كبي}}}رة خ}}}>ل قين ف}}}ي الم}}}دارس والماول}}}م تتغي}}}ر النس}}}بة المئوي}}}ة لyن}}}اث م}}}ن ب}}}ين ا�طف}}}ال المع}}}.150

 . 2009% في عام 40.6وأصبحت  2004% في عام 41.4نصف عقد من الزمن، حيث كانت 

  

  قين في المدارس والمؤسسات ا�خرى بحسب الجنسية والسنواتاسنة) المع 14): النسبة المئوية ل[ناث من بين ا�طفال (أقل من 13الجدول (
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 الجنسية

 أنثى قطرية

(%) 

قطرية غيرأنثى   

(%) 

 مجموع

(%) 

 مجموع ا�طفال

قينا(الذكور وا.ناث) المع  

2004 41.5 41.2 41.4 3577 

2005 40.9 43.4 42.0 2427 

2006 38.3 42.0 39.8 1886 

2007 43.4 39.7 41.4 2064 

2008 43.3 41.1 42.3 1916 

2009 42.7 38.3 40.6 1764 

    . الكتاب اSحصائي السنوي. أعداد مختلفة.2010المصدر: دولة قطر، جھاز اSحصاء. 

  

وط}}}ال تمك}}}ين الم}}}رأة القطري}}}ة أيض}}}اً مختل}}}ف مج}}}ا�ت القط}}}اع التعليم}}}ي، بم}}}ا ف}}}ي ذل}}}ك التعل}}}يم الج}}}امعي، حي}}}ث يش}}}ير   .151

) إل}}}ى أن النس}}}بة المئوي}}}ة للنس}}}اء م}}}ن ب}}}ين خريج}}}ي جامع}}}ة قط}}}ر ف}}}ي التخصص}}}ات المختلف}}}ة ل}}}م تق}}}ل 14الج}}}دول رق}}}م (

وحت}}}ى تاريخ}}}ه، وھ}}}ذا يعن}}}ي أن الطالب}}}ات يش}}}ّكلن ح}}}والي ث>ث}}}ة أرب}}}اع خريج}}}ي الجامع}}}ة  2005% من}}}ذ الع}}}ام 74ع}}}ن 

 من حملة الشھادة الجامعية في اIداب والعلوم اAنسانية. نالمذكورة، وأن الغالبية الساحقة من الخريجات ھ

  

  (%)ة ): النسبة المئوية للنساء من بين خريجي جامعة قطر في التخصصات المختلف14دول (ال

  

 التخصص العلمي

 السنة

2005-2004 2006-2005 2007-2006 2008-2007 2009-2008 

 85.4 86.6 84.1 86.4 86.0 اLداب والعلوم

 63.4 56.6 48.8 63.5 61.7 ا�عمال واDقتصاد

 58.8 85.7 81.6 87.3 93.3 التربية

 54.4 53.2 49.7 57.4 44.5 الھندسة

 50.0 59.8 39.5 36.5 22.7 الحقوق

 61.5 70.0 75.0 80.0 80.5 الشريعة اDسIمية

 - - - - 62.5 التكنولوجيا

 74.0 76.0 70.0 76.0 76.0 المجموع

  .2009المصدر:  دولة قطر، جامعة قطر،      
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فتح الباب على مصراعيه أمام  وفي إطار جھودھا الرامية إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في مجال التعليم، عملت دولة قطر على .152

) بأن نسبة مديرات 15فحققن بذلك نسباً تفوق نسب الرجال في ھذا الميدان. وفي ھذا الصدد يبين الجدول رقم ( ،النساء المؤھ$ت Sدارة المدارس

حيث بلغت في السنة الدراسية المذكورة ھي ا;على دائماً،  2003/2004المدراس النھارية العامة إلى المديرين كانت منذ ما قبل السنة الدراسية 

          %.67.5إلى  2008/ 2007، ووصلت في السنة الدراسية من المجموع% 69.6

  

  ): نسبة مديرات المدارس الى المديرين بحسب السنوات15لجدول (ا

 الجنس العام الدراسي

  المديرون والمديرات في

 المدارس النھارية العامة

  النسبة المئوية

 المدارس لمديرات

2004-2003 
 55 ذكور

69.61 
 126 إناث

2005-2004 
 55 ذكور

67.84 
 116 إناث

2006-2005 
 50 ذكور

66.89 
 101 إناث

2007-2006 
 43 ذكور

68.61 
 94 إناث

2007-2008  
 37 ذكور

67.54 
 77 إناث

  التقرير ا)حصائي  ،2008عليمية، قسم ا)حصاء التربوي المصدر: دولة قطر، وزارة التربية والتعليم، قطاع الشؤون الت 

  ، الدوحة، قطر.2007/2008حتى  1999/2000ا�عداد 

  

الح}}}ال بالنس}}}بة Aدارة الم}}}دارس، تت}}}ولى الم}}}رأة القطري}}}ة موقع}}}اً مھم}}}اً ف}}}ي إدارة الجامع}}}ات، فرئيس}}}ة جامع}}}ة  يومثلم}}}ا ھ}}}  .153

ير إل}}ى أن نس}}}بة العمي}}دات ف}}ي الكلي}}ات المختلف}}ة لجامع}}}ة ) يش}}16قط}}ر الوطني}}ة ھ}}ي ام}}رأة. ك}}ذلك، ف}}}إن الج}}دول رق}}م (

، ف}}}}}ي ح}}}}ين كان}}}}}ت نس}}}}}بة 2009-2008% ف}}}}ي الع}}}}}ام الدراس}}}}ي 43قط}}}}ر (الجامع}}}}}ة الوطني}}}}ة الوحي}}}}}دة) ق}}}}د بلغ}}}}}ت 

 %.13.4%. وتبلغ نسبة النساء في مجلس أمناء الجامعة 25مساعدات العمداء 

  2009-2008ء في جامعة قطر للعام الدراسي ): نسبة العميدات ونائبات العمدا16الجدول (         

 الوظيفة

 إناث ذكور

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 %43 3 %57 4 عميد

 %25 2 %75 6 مساعد عميد

  .2009دولة قطر، جامعة قطر، : المصدر              
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مئوي}}}ة للنس}}}اء (القطري}}}ات وغي}}}ر القطري}}}ات) أم}}}ا بالنس}}}بة �عض}}}اء ھيئ}}}ة الت}}}دريس بجامع}}}ة قط}}}ر، فق}}}د وص}}}لت النس}}}بة ال .154

% م}}}ن مجم}}}وع أعض}}}اء ھيئ}}}ة الت}}}دريس. أم}}}ا بالنس}}}بة للقطري}}}ات، ف}}}إنھن يش}}}كلن 39إل}}}ى قراب}}}ة  2008-2007ف}}}ي ع}}}ام 

% م}}}}ن مجم}}}}وع اAن}}}}اث عض}}}}وات ھيئ}}}}ة 53% م}}}}ن مجم}}}}وع أعض}}}}اء ھيئ}}}}ة الت}}}}دريس القطري}}}}ة، ونح}}}}و 55ح}}}}والي 

  التدريس.  

  2008- 2007لعام الدراسي ل تدريس بجامعة قطر حسب الجنس والجنسية): عدد أعضاء ھيئة ال17الجدول (

 المجموع غير قطريين قطريون 

 390 282 108 ذكور

 247 117 130 إناث

 637 399 238 المجموع

  .2009دولة قطر، جامعة قطر،  المصدر:                 

  

ثات:ثالثاً: المساواة في المناھج الدراسية والتقييم والمنح والبع  

  المناھج الدراسية •

جنس الطالب. وتتضمن بعض المناھج الدراسية في جميع  تعتمد دولة قطر على مناھج دراسية موحدة � تختلف باخت>ف .155

المراحل الدراسية، و�سيما المواد ا�جتماعية، ا�دوار ا�جتماعية وا�قتصادية للمرأة بھدف القضاء على المفاھيم النمطية 

لمعايير المناھج في كافة المراحل،  اً دور الرجل والمرأة. وقد أجرى المجلس ا�على للتعليم مؤخراً تطويرالسائدة لكل من 

وقد شمل ھذا التطوير الموضوعات المتعلقة بالمرأة من أجل إبراز دورھا في تنمية المجتمع والقضاء على كافة أشكال 

 التميز ضدھا.

ية ابتداًء من مرحلة رياض ا;طفال وانتھاء بالمرحلة الثانوية ، بھدف تحفيز الطلبة نحو التفكير والتأمل تم وضع إطار عام لمنھج التربية القيم كما .156

سؤولية  وتبني في القيم المختلفة وتطبيقاتھا العملية فيما يتعلق بأنفسھم واuخرين والمجتمع المحيط بھم والعالم بشكل عام، وتعميق فھمھم لتحمل الم

وبناء ع$قات جيدة واOھتمام باuخرين وامت$ك الثقة بالنفس . ومن القيم التي يعززھا ھذا المنھج الع$قات مع اuخرين أنماط حياتية صحية 

والمدنية واحترامھم واOھتمام بھم مثل التعاون والتعاطف، والمساواة ، والحب والس$م والتسامح ، وقيماً أخرى مرتبطة بالمسؤوليات اOجتماعية 

م القانون والمواطنة الصالحة ، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاھة وا;مانة . كما أنھا عززت القيم مثل احترا

  المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر مثل المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة .

في  من المشاركة اط$عاً ومھارة مع امت$كھم الثقة بأنفسھم ليتمكنوا إطار تعليمي يعد الطلبة  ليكونوا أكثر كما أن اSطار العام للثقافة ا;سرية وھو .157

 اOجتماعية والثقافية و الجسدية. ويشمل اSطار العام لمنھج الثقافة ا;سرية مجموعة من الجوانب  وھي ا;خ$قية والع$قات اOجتماعية بفعالية

  وطرائق التدريس وأساليب التقييم . ثة محاورھي المحتوى التعليميمن ث* واOنفعالية، ويتكون اSطاروحية والجنسية والر

و� توج}}}د ف}}}ي دول}}}ة قط}}}ر حت}}}ى اIن م}}}دارس للتعل}}}يم التقن}}}ي والمھن}}}ي للنس}}}اء، ولك}}}ن مب}}}ادرة تط}}}وير التعل}}}يم تھ}}}دف   .158

ن}}}وا م}}}ن ا�لتح}}}اق  بالجامع}}}ات المحلي}}}ة بش}}}كل أساس}}}ي إل}}}ى إع}}}داد الطلب}}}ة وف}}}ق أفض}}}ل المع}}}ايير العالمي}}}ة حت}}}ى يتمك

والعالمي}}}}ة، وا�نخ}}}}راط ف}}}}ي س}}}}وق العم}}}}ل بانتھ}}}}اء دراس}}}}تھم الثانوي}}}}ة.  كم}}}}ا أن المب}}}}ادرة قائم}}}}ة عل}}}}ى مجموع}}}}ة م}}}}ن 

المب}}}ادئ، ك}}}التنوع ف}}}ي الب}}}رامج التعليمي}}}ة  للم}}}دارس، وھ}}}ذا يت}}}يح المج}}}ال �فتت}}}اح مجموع}}}ة متنوع}}}ة م}}}ن الم}}}دارس. 

م}}}}دارس الثانوي}}}}ة المھني}}}}ة والتقني}}}}ة، ومنھ}}}}ا: مدرس}}}}ة التقني}}}}ات الص}}}}ناعية، ومدرس}}}}ة وھن}}}}اك بالفع}}}}ل مجموع}}}}ة م}}}}ن ال
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التج}}}ارة. كم}}}ا أن المجل}}}س ا�عل}}}ى للتعل}}}يم اIن بص}}}دد اس}}}تكمال الدراس}}}ة الخاص}}}ة بإنش}}}اء مدرس}}}ة تجاري}}}ة متط}}}ورة  

ف}}}ي الع}}}ام بالتع}}}اون والتنس}}}يق م}}}ع مص}}}رف قط}}}ر المرك}}}زي (س}}}يتم افتت}}}اح مدرس}}}تين واح}}}دة للبن}}}ين وأخ}}}رى للبن}}}ات 

).  كم}}}ا أن ھن}}}اك تص}}}وراً ش}}}}ام>ً ومتك}}}ام>ً �فتت}}}اح مدرس}}}ة ثانوي}}}}ة تقني}}}ة للبن}}}ات ف}}}ي عل}}}}م 2011 –2010الدراس}}}ي 

  المختبرات الطبية والصناعية العامة، وإدارة المكاتب والسكرتارية.

ل}}}يم النس}}}اء مھ}}}ارات وتتج}}}ه الدول}}}ة حالي}}}اً نح}}}و ف}}}تح م}}}دارس ومعاھ}}}د تعليمي}}}ة ذات ب}}}رامج تعتم}}}د منھاج}}}اً يق}}}وم عل}}}ى تع  .159

 افتتاح المدرسة التجارية، وسيليھا افتتاح المدرسة الثانوية التقنية.  ، حيث من المنتظرمحددة

و� تت}}}}وفر ف}}}}ي الوق}}}}ت ال}}}}راھن ب}}}}رامج خاص}}}}ة ب}}}}المرأة ت}}}}درس لطلب}}}}ة الجامع}}}}ات، إ� أن الطلب}}}}ة يت}}}}ابعون الدراس}}}}ات   .160

ر (برن}}}امج عل}}م ا�جتم}}اع وبرن}}امج الخدم}}ة ا�جتماعي}}}ة). الخاص}}ة ب}}المرأة ف}}ي قس}}م العل}}}وم ا�جتماعي}}ة ف}}ي جامع}}ة قط}}

 ويذكر أن جميع طلبة ھذا القسم حالياً من اAناث.

ت}}}دّرس الدراس}}}ات النس}}}وية ف}}}ي قس}}}م العل}}}وم ا�جتماعي}}}ة بجامع}}}ة قط}}}ر م}}}ن خ}}}>ل ع}}}دد م}}}ن المق}}}ررات، مث}}}ل: مق}}}رر و .161

 لعرب}}}ي المعاص}}}ر، دراس}}}ات مس}}}تقلة وغيرھ}}}ا.الجن}}}در، حق}}}وق اAنس}}}ان، العائل}}}ة والقراب}}}ة، دراس}}}ات إثني}}}ة، المجتم}}}ع ا

 كما يعد الطلبة كثيراً من مشروعات التخرج ذات الع>قة بالدراسات النسوية.

  التقييم •

� يوج}}}د تميي}}}ز ف}}}ي دول}}}ة قط}}}ر ب}}}ين ال}}}ذكور واAن}}}اث ف}}}ي مج}}}ال ا�متحان}}}ات ومع}}}ايير الرس}}}وب والنج}}}اح، فھ}}}ي موح}}}دة  .162

  عليمية.لجميع الط>ب والطالبات في جميع المراحل الت

عل}}}ى ت}}}وفير الھيئ}}}ات التدريس}}}ية، حي}}}ث تس}}}عى الدول}}}ة لتلبي}}}ة احتياج}}}ات العملي}}}ة التعليمي}}}ة �عض}}}اء  هوينطب}}}ق ا�م}}}ر ذات}}} .163

الھيئ}}}}ات التدريس}}}}ية وتط}}}}وير ق}}}}دراتھم دون تفرق}}}}ة قائم}}}}ة عل}}}}ى الج}}}}نس. كم}}}}ا ش}}}}يدت الدول}}}}ة الم}}}}دارس لكاف}}}}ة المراح}}}}ل 

 فات بين الجنسين.التعليمية وحسب المواصفات الدولية دون أية اخت>

  ا#ختIط •

تت}}}وفر ف}}}ي دول}}}ة قط}}}ر م}}}دارس تتب}}}ع م}}}نھج ا�خ}}}ت>ط ب}}}ين الجنس}}}ين ف}}}ي التعل}}}يم، وأخ}}}رى تتب}}}ع م}}}نھج الفص}}}ل ب}}}ين  .164

الجنس}}ين، حي}}ث ي}}تم الفص}}ل ب}}ين الجنس}}ين ف}}ي الم}}دارس الحكومي}}ة وجامع}}ة قط}}ر، بينم}}ا يوج}}د ا�خ}}ت>ط ف}}ي الم}}دارس 

العالمي}}}}ة المتواج}}}}دة ف}}}}ي الدول}}}}ة، حي}}}}ث � يوج}}}}د ع}}}}ائق ق}}}}انوني م}}}}ن ا�ھلي}}}}ة وم}}}}دارس الجالي}}}}ات وف}}}}روع الجامع}}}}ات 

ح}}}دوث ذل}}}ك.  وتفض}}}ل الدول}}}ة ف}}}ي الوق}}}ت ال}}}راھن اتب}}}اع سياس}}}ة الفص}}}ل ب}}}ين الجنس}}}ين ف}}}ي التعل}}}يم بن}}}اء عل}}}ى رغب}}}ة 

  لھم على إلحاق بناتھم بمراحل التعليم المختلفة.  اً أغلبية المواطنين وتشجيع

  المنح والبعثات •

165.  Aن}}}اث عل}}}ى اس}}}تكمال تعل}}}يمھن الع}}}الي، حي}}}ث تق}}}دم لھ}}}ن الم}}}نح الدراس}}}ية ف}}}ي كاف}}}ة التخصص}}}ات حس}}}ب تش}}}جع الدول}}}ة ا

  حاجة سوق العمل المحلي، وتقدم ھذه المنح على أساس معيار التحصيل العلمي. 

% م}}}ن مجم}}}وع مبتعث}}}ي ھيئ}}}ة 46وق}}}د ش}}}ھدت نس}}}بة اAن}}}اث المبتعث}}}ات عل}}}ى جمي}}}ع المس}}}تويات ارتفاع}}}اً م}}}ن ح}}}والي   .166

، وھ}}}ذا تط}}}ور 2010-2009% ف}}}ي الع}}}ام الدراس}}}ي 56.1إل}}}ى  2006-2005ع}}}الي م}}}ا قب}}}ل الع}}}ام الدراس}}}ي التعل}}}يم ال

إيج}}}ابي لص}}}الح الم}}}رأة القطري}}}ة. ويتمث}}}ل ھ}}}ذا التط}}}ور اAيج}}}ابي بتغي}}}ر ملم}}}وس ف}}}ي البيئ}}}ة ا�جتماعي}}}ة والثقافي}}}ة نح}}}و 

  ابتعاث ا�نثى المرحب به رسمياً والمدعوم حكومياً.
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 بتعثو ھيئة التعليم العالي بحسب الجنس والسنة الدراسية): م18الجدول (

 الجنس  السنة

 الفئة

 المجموع أخرى الشھادة الجامعية الماجستير الدكتوراه

المجموع 

 العام

 - 2005ما قبل 

2006 

 675 183 376 70 46 ذكور
1249 

 574 149 321 56 48 إناث

2005 – 2006 
 257 142 82 21 12 ذكور

489 
 232 110 104 15 3 إناث

2006 – 2007 
 133 48 73 4 8 ذكور

305 
 172 70 91 8 3 إناث

2007 – 2008 
 166 45 111 9 1 ذكور

391 
 225 74 137 8 6 إناث

2008 – 2009 
 173 76 83 10 4 ذكور

462 
 289 186 90 10 3 إناث

2009 – 2010 
 231 87 117 24 3 ذكور

526 
 295 153 124 18 0 إناث

  . المجلس ا;على للتعليم، بيانات غير منشورة. 2010المصدر: دولة قطر.       

  

في  وتبني المعايير العالميةعلى التميز من خ$ل استحداث جائزة يوم التمييز العلمي ونشر ثقافة اSبداع في المجتمع القطري  كما أن الدولة تشجع الطلبة .167

تحسين مخرجات  العملية التعليمية بما في ذلك تقدير المتميزين علمياً وتعميق والمؤسسية ل يق تكامل الجھود الفرديةالبرامج النوعية وتحق التميز وتنفيذ

 لعلمي وبث روح اOبتكار لدى الطلبةاجابية نحو المعرفة والبحث اSيھات وتعزيز اOتجامفاھيم التميز وتشجيع ا;فراد والمؤسسات على تطوير أدائھا 

دة وتحسين  مقاييس الجو البحث والتفكير اSبداعي وإذكاء روح المنافسة بينھم في إطار مبادرة طموحة تسعى Oحتضان المبدعين تھم  علىوتعزيز قدرا

  المجاOت.  وا;داء في مختلف

  .2009إلى  2006وام الدراسية من والمكرمين  في ا;ع ا يلي بيان  لفئات  الجائزةوفيم

  2009 - 2006والمكرمين  في ا�عوام الدراسية فئات الجائزة  :)19جدول (

 الفئة / ا;عوام الدراسية

 

 2006 2007 2008 2009 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

   الدكتوراه

  

  7 1 0 1 0 2 

 1 1 2 2 2 6 10 6 الشھادة الجامعية
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الميدالية  الشھادة الثانوية العامة

 الب$تينية

4 10 1 8 2 7 0 5 

 1 0 2 0 2 0   المعلم المتميز

 0 1 0 1 0 1 5 3 المدرسة المتميزة

     1 0   المدرسة ا;كثر تحسنا

 9 2 12 5 14 15 25 13 المجموع 

   الشھادة الجامعية

الميدالية 

 الذھبية

6 28 8 20 1 9 0 2 

 3 2 8 1 66 9 60 17 الشھادة الثانوية

البحث العلمي لطلبة   

 الثانوية المرحلة

  0 1 0 1 0 0 

 5 2 18 2 87 17 88 23 المجموع 

 14 4 30 7 101 32 113 36  المجموع العام

  

 رابعاً: المساواة في المشاركة في ا;نشطة الرياضية

ا�ھتم}}}ام بالرياض}}}ة النس}}}ائية ف}}}ي دول}}}ة قط}}}ر م}}}ع بداي}}}ة التعل}}}يم النظ}}}امي ف}}}ي خمس}}}ينيات الق}}}رن الماض}}}ي، حي}}}ث  ب}}}دأ .168

التربي}}}}ة الرياض}}}}ية م}}}}ادة أساس}}}}ية بالج}}}}دول المدرس}}}}ي، وت}}}}م إنش}}}}اء الم>ع}}}}ب الرياض}}}}ية ف}}}}ي جمي}}}}ع أص}}}}بحت م}}}}ادة 

  المدارس المخصصة لyناث.

ھ}}}ا برن}}}امج فيية للطلب}}}ة والطالب}}}ات، حي}}}ث ي}}}درس ت جامع}}}ة قط}}}ر كلي}}}ة العل}}}وم الرياض}}}أوعل}}}ى المس}}}توى الج}}}امعي، أنش}}} .169

ديمي}}}ة التف}}}وق الرياض}}}ي (إس}}}باير)، ويعتب}}}ر ا�ول م}}}ن العل}}}وم الرياض}}}ية، وھ}}}و برن}}}امج ت}}}م تأسيس}}}ه بالتع}}}اون م}}}ع أكا

نوع}}}ه ف}}}ي منطق}}}ة الش}}}رق ا�وس}}}ط �ن}}}ه يجم}}}ع خب}}}رات عالمي}}}ة ف}}}ي مج}}}ال ت}}}دريس الرياض}}}ة كعل}}}م ومھن}}}ة مبني}}}ين عل}}}ى 

أس}}س علمي}}ة ب}}د�ً م}}ن النظ}}رة الس}}ابقة للرياض}}ة كھواي}}ة، كم}}ا ان}}ه يھ}}دف للحف}}اظ عل}}ى ص}}حة المجتم}}ع كك}}ل، وت}}دريس 

   وفق أحدث المعايير العالمية.وت علمية الرياضة وفق مساقا

ش}}}كل المجل}}}س ا�عل}}}ى لش}}}ؤون ا�س}}}رة لجن}}}ة رياض}}}ة الم}}}رأة القطري}}}ة الت}}}ي انض}}}مت إل}}}ى اللجن}}}ة  2000وف}}}ي ع}}}ام  .170

. وتھ}}}دف اللجن}}}ة إل}}}ى النھ}}}وض بالرياض}}}ة النس}}}ائية وا�رتق}}}اء بمس}}}توي ا�داء 2001ا�ھلي}}}ة القطري}}}ة ع}}}ام  ا�ولمبي}}}ة

أة وتعزي}}}ز مش}}}اركتھا ف}}}ي ا�نش}}}طة الرياض}}}ية، وإيج}}}اد ال}}}وعي الرياض}}}ي ل}}}دى الجمي}}}ع الرياض}}}ي، ودع}}}م رياض}}}ة الم}}}ر

بأھمي}}}ة ممارس}}}ة الم}}}رأة للرياض}}}ة، إض}}}افة إل}}}ى تعزي}}}ز مش}}}اركة الم}}}رأة القطري}}}ة ف}}}ي الن}}}دوات والدراس}}}ات والم}}}ؤتمرات 

لنش}}}}}اط الرياض}}}}}ية المتخصص}}}}}ة عل}}}}}ى كاف}}}}}ة المس}}}}}تويات المحلي}}}}}ة والخارجي}}}}}ة ورف}}}}}ع المس}}}}}توى الفن}}}}}ي واAداري ل

  الرياضي النسائي.

�عب}}}ة، كم}}}ا بل}}}غ ع}}}دد  600ھ}}}ا فيب}}}المرأة، وق}}}د بل}}}غ ع}}}دد ال>عب}}}ات  رياض}}}ية خاص}}}ةوق}}}د ت}}}م إنش}}}اء ث>ث}}}ة مراك}}}ز  .171

مدرب}}}ة ف}}}ي مختل}}}}ف ا�لع}}}اب الرياض}}}ية، إض}}}افة إل}}}ى ع}}}}دد م}}}ن الم}}}دربات م}}}ن الجنس}}}}يات  26الم}}}دربات القطري}}}ات 

  ا�خرى.

بطول}}}ة محلي}}}ة وإقليمي}}}ة ودولي}}}ة (أس}}}يوية  36ت}}}ي ش}}}اركت فيھ}}}ا الم}}}رأة / ا�لع}}}اب ال ووص}}}ل ع}}}دد ا�نش}}}طة الرياض}}}ية .172

ي ف}}} 8:  ، منھ}}}ا 2008   -2001مرك}}}زاً متق}}}دما ض}}}من المراك}}}ز الث>ث}}}ة ا�ول}}}ى خ}}}>ل الفت}}}رة  20، مح}}}رزة  وعالمي}}}ة)

  بطو�ت أسيوية. 8بطو�ت عربية، و  4بطو�ت خليجية، و
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، والت}}}ي تش}}}ارك 1995لمرش}}}دات ع}}}ام ا ت}}}م تأس}}}يس حرك}}}ة، حي}}}ث ف}}}ي الحرك}}}ة الكش}}}فية اً كم}}}ا أن للم}}}رأة القطري}}}ة دور .173

  غلب النشاطات الكشفية العربية والدولية. أبفاعلية فى 

 خامساً: التحديات وا;فاق المستقبلية

رغ}}}}م ك}}}}ل اAنج}}}}ازات الت}}}}ي حققتھ}}}}ا الم}}}}رأة القطري}}}}ة ف}}}}ي مج}}}}ال التعل}}}}يم ، إ� أنھ}}}}ا � ت}}}}زال تواج}}}}ه بع}}}}ض التح}}}}ديات  .174

�ول}}}ى، بع}}}زوف بع}}}ض النس}}}اء القطري}}}ات ع}}}ن ا�س}}}تفادة م}}}ن ف}}}رص التعل}}}يم والت}}}دريب الخارجي}}}ة المتمثل}}}ة، بالدرج}}}ة ا

الت}}}}ي تؤمنھ}}}}ا لھ}}}}ا الدول}}}}ة، م}}}}ن خ}}}}>ل ت}}}}وفير إمكاني}}}}ة س}}}}فر مح}}}}رم معھ}}}}ا عل}}}}ى نفق}}}}ة جھ}}}}ة ابتعاثھ}}}}ا، وذل}}}}ك �س}}}}باب 

  اجتماعية، حيث � تزال المرأة بحاجة إلى موافقة ا�سرة على سفرھا خارج الب>د.  

س}}}}ياق متص}}}}ل، تع}}}}د النظ}}}}رة ا�جتماعي}}}}ة الس}}}}لبية تج}}}}اه الرياض}}}}ة النس}}}}ائية واح}}}}دة م}}}}ن التح}}}}ديات الت}}}}ي تواج}}}}ه وف}}}}ي  .175

ن ا�لتح}}}}اق ب}}}}المراكز الرياض}}}}ية الت}}}}ي خصص}}}}تھا ع}}}}ا�لع}}}}اب الرياض}}}}ية، والت}}}}ي تع}}}}وقھن ممارس}}}}ة اAن}}}}اث لمختل}}}}ف 

ف}}}}ي منافس}}}}اتھا والت}}}}ي تخ}}}}الف الدول}}}}ة.  باAض}}}}افة إل}}}}ى طبيع}}}}ة بع}}}}ض الرياض}}}}ات وا�ش}}}}تراطات الدولي}}}}ة ل>ش}}}}تراك 

  عادات وتقاليد المجتمع القطري.

رغ}}}م ك}}}ل التح}}}ديات الت}}}ي تواج}}}ه تمك}}}ين الم}}}رأة القطري}}}ة ف}}}ي مج}}}ال التعل}}}يم، إ� أن وج}}}ود اAرادة السياس}}}ية والس}}}عي  .176

ي، ال}}دائم للق}}}ائمين عل}}}ى التعل}}}يم ف}}ي الدول}}}ة نح}}}و القض}}}اء عل}}}ى ك}}ل أش}}}كال التميي}}}ز ض}}}د الم}}رأة ف}}}ي ھ}}}ذا المي}}}دان الحي}}}و

وارتف}}اع مس}}توى ال}}وعي المجتمع}}ي الع}}ام ف}}ي الدول}}ة نح}}و التعل}}يم، � ب}}د أن ي}}ؤدي إل}}ى المزي}}د م}}ن اAنج}}ازات النوعي}}ة 

  والكمية التي يمكن أن تجعل من دولة قطر في المواقع المتقدمة عالمياً على ھذا الصعيد. 

ات العلمي}}}}ة للم}}}}رأة، وتش}}}}جيع اAن}}}}اث بن}}}}اًء علي}}}}ه، يتوق}}}}ع مس}}}}تقب>ً أن تس}}}}تمر الجھ}}}}ود الحثيث}}}}ة ف}}}}ي تنوي}}}}ع التخصص}}}} .177

ل>لتح}}}}اق بالتخصص}}}}ات المھني}}}}ة والفني}}}}ة، وتط}}}}وير عملي}}}}ة اAرش}}}}اد والتوجي}}}}ه الترب}}}}وي والمھن}}}}ي، والتش}}}}جيع عل}}}}ى 

ابتع}}}اث الم}}}رأة لمواص}}}لة تعليمھ}}}ا وا�س}}}تفادة م}}}ن الت}}}دريب الخ}}}ارجي، واتخ}}}اذ المزي}}}د م}}}ن الت}}}دابير واAج}}}راءات الكفيل}}}ة 

  مية بين القطريات نھائياً. بالقضاء على ظاھرة ا�

إض}}}افة إل}}}ى ذل}}}ك، م}}}ن المتوق}}}ع أن تس}}}تفيد الم}}}رأة القطري}}}ة م}}}ن التوس}}}ع المس}}}تقبلي ف}}}ي ف}}}رص التعل}}}يم الت}}}ي توفرھ}}}ا  .178

تق}}}دم تخصص}}}ات مختلف}}}ة يمك}}}ن أن المدين}}}ة التعليمي}}}ة التابع}}}ة لمؤسس}}}ة قط}}}ر للتربي}}}ة والعل}}}وم وتنمي}}}ة المجتم}}}ع الت}}}ي 

ف}}روع الجامع}}ات العالمي}}ة ج}}ه ع}}ام ولس}}وق العم}}ل بوج}}ه خ}}اص، وذل}}ك م}}ن خ}}>ل لتنمي}}ة المجتم}}ع القط}}ري بو مطلوب}}ة

   فيھا.

  العمل )11المادة (
تتخذ الدول ا�طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عل}ى التميي}ز ض}د الم}رأة ف}ي مي}دان العم}ل لك}ي تكف}ل لھ}ا، عل}ى أس}اس  .179

 المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، و�سيما :

 .ي العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشرالحق ف ) أ(

 الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون ا�ستخدام . ) ب(

(ج) الحق في حرية اختيار المھنة ونوع العمل، والحق في الترقية وا�م}ن عل}ى العم}ل وف}ى جمي}ع مزاي}ا وش}روط الخدم}ة، 

وإع}ادة الت}دريب المھن}ي، بم}ا ف}ي ذل}ك التلم}ذة الحرفي}ة والت}دريب المھن}ي المتق}دم والت}دريب  الت}دريب يوالحق في تلق

  المتكرر.
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(د) الحق في المساواة في ا�جر، بما في ذلك ا�ستحقاقات، والحق في المس}اواة ف}ي المعامل}ة فيم}ا يتعل}ق بالعم}ل ذي القيم}ة 

  .ة العملالمساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعي

(ھـ) الح}ق ف}ي الض}مان ا�جتم}اعي، و�س}يما ف}ي ح}ا�ت التقاع}د والبطال}ة والم}رض والعج}ز والش}يخوخة وغي}ر ذل}ك م}ن 

  .كذلك الحق في إجازة مدفوعة ا�جرحا�ت عدم ا�ھلية للعمل، و

 (و) الحق في الوقاية الصحية و س>مة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة اAنجاب.

  

لمن}ع التميي}ز ض}د الم}رأة بس}بب ال}زواج أو ا�موم}ة، ض}مانا لحقھ}ا الفعل}ي ف}ي العم}ل، تتخ}ذ ال}دول ا�ط}راف الت}دابير توخيا  .180

 المناسبة:

حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة ا�مومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحال}ة الزوجي}ة،  ) أ(

 مع فرض جزاءات على المخالفين،

ام إج}}ازة ا�موم}}ة المدفوع}}ة ا�ج}}ر أو المش}}فوعة بمزاي}}ا اجتماعي}}ة مماثل}}ة دون فق}}دان للعم}}ل الس}}ابق أو (ب) Aدخ}}ال نظ}}

  لvقدمية أو للع>وات ا�جتماعية،

(ج) لتش}}جيع ت}}وفير الخ}}دمات ا�جتماعي}}ة المس}}اندة ال>زم}}ة لتمك}}ين الوال}}دين م}}ن الجم}}ع ب}}ين ا�لتزام}}ات العائلي}}ة وب}}ين 

مي}ة ش}بكة م}ن مراف}ق رعاي}ة ة في الحياة العام}ة، و�س}يما ع}ن طري}ق تش}جيع إنش}اء وتنمسؤوليات العمل والمشارك

  .ا�طفال

  عمال التي يثبت أنھا مؤذية لھا.د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في ا� (

ي}ا ف}ي ض}وء المعرف}ة (ھـ) يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بھذه المادة استعراض}ا دور

  العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحھا أو إلغاؤھا أو توسيع نطاقھا حسب ا�قتضاء.

 أوOً: الحق في العمل والمساواة في فرص التوظيف

حرصت دول}ة قط}ر عل}ى ت}أمين ف}رص العم}ل لمواطنيھ}ا كح}ق م}ن حق}وھم، وتطبي}ق مب}دأ المس}اواة وع}دم التميي}ز بي}نھم ف}ي  .181

) م}ن الدس}تور عل}ى 35ة، بما في ذلك مجال العمل، على أساس العرق أو اللون أو الج}نس، فق}د نص}ت الم}ادة (المجا�ت كاف

أن "الناس متس}اوون أم}ام الق}انون. � تميي}ز بي}نھم ف}ي ذل}ك بس}بب الج}نس، أو ا�ص}ل، أو اللغ}ة، أو ال}دين".  ونص}ت الم}ادة 

أس}اس العدال}ة ا�جتماعي}ة والتع}اون المت}وازن ب}ين النش}اط الع}ام ) على أن "تكفل الدولة حرية النشاط ا�قتص}ادي عل}ى 28(

والخ}}اص، لتحقي}}ق التنمي}}ة ا�قتص}}ادية وا�جتماعي}}ة، وزي}}ادة اAنت}}اج، وتحقي}}ق الرخ}}اء للم}}واطنين، ورف}}ع مس}}توى معيش}}تھم 

فلھ}ا الدس}تور لجمي}ع وتوفير فرص العمل لھم، وفقا �حكام الق}انون". وب}ذلك يعتب}ر ح}ق العم}ل م}ن الحق}وق ا�ساس}ية الت}ي ك

  السكان دون تفريق بين الذكور واAناث.

وشكلت مواد الدستور المذكورة أساساً مھماً لجملة التشريعات التي سنتھا دولة قطر في مجال العم}ل فق}د ع}رف  ق}انون إدارة   .182

ى الوظ}ائف طبق}اً ح}دإومي) الموظ}ف بأن}ه "ك}ل موظ}ف يش}غل الموارد البشرية (الذي يخضع له الع}املون ف}ي القط}اع الحك}

ن ف}ي ولعم}ل (وال}ذي يخض}ع �حكام}ه الع}امل�حكام ھذا القانون"، ولم يمي}ز ف}ي ذل}ك ب}ين الم}رأة والرج}ل.  وع}رف ق}انون ا
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القطاع الخاص) العامل بأنه " كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عم}ل وتح}ت إدارت}ه أو إش}رافه".  والمقص}ود 

  الذكر فقط. بالعامل ھنا الذكر وا�نثى، وليس 

كما تضمن قانون إدارة الموارد البشرية أحكاماً خاصة بالمرأة فيما يتعلق بإج}ازة الوض}ع وس}اعتي رض}اعة يومي}اً لم}دة س}نة   .183

لموظفة القطرية إجازة لرعاي}ة اكما منح القانون ).  109تبدأ بعد إجازة الوضع وترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة (المادة 

قة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين ط}وال م}دة خ}دمتھا، وبح}د أقص}ى ث}>ث س}نوات ف}ي ك}ل او�دھا من ذوي اAعا

مرة. ومع مراعاة مقتضيات الصالح العام، أجاز لرئيس مجلس ال}وزراء، ف}ي الح}ا�ت الت}ي يق}درھا، م}نح الموظف}ة القطري}ة 

س}}نوات ال}}ث>ث ا�ول}}ى، وبنص}}ف رات}}ب الي ف}}ي إج}}ازة لرعاي}}ة أو�دھ}}ا. وف}}ي جمي}}ع ا�ح}}وال، تك}}ون اAج}}ازة برات}}ب إجم}}ال

).  كم}ا م}نح الق}انون الموظف}ة المس}لمة الت}ي يت}وفى عنھ}ا زوجھ}ا إج}ازة ع}دة ش}رعية 110إجمالي فيما زاد عن ذلك (الم}ادة 

براتب إجمالي لمدة أربعة أشھر وعشرة أيام من تاريخ وف}اة ال}زوج، أو إل}ى ح}ين الوض}ع إذا كان}ت ح}ام>ً، و� تحس}ب ھ}ذه 

 ).113لمدة من إجازاتھا ا�خرى (المادة ا

) النص على تشغيل النساء، ومنح 98-93في المواد من ( 2004) لسنة 14وتضمن الفصل التاسع من قانون العمل رقم ( .184

، وحقھا في الحصول ھا، وإتاحة فرص التدريب والترقي ذاتهذات العملبالمرأة العاملة أجراً مساوياً �جر الرجل عند قيامھا 

، وعدم جواز إنھاء عقد عملھا بسبب الزواج أوالحصول على إجازة ةإجازة وضع، وساعة رضاعة يومياً لمدة سنى عل

  الوضع، وكذلك عدم جواز إخطارھا بإنھاء عقد عملھا أثناء اAجازة.

ج}ال القض}ائي، وق}د تمييزاً بين الرج}ل والم}رأة بالنس}بة للعم}ل ف}ي الم 2003) لسنة 10ولم يضع قانون السلطة القضائية رقم ( .185

م}رأة ا، وق}د س}بق ذل}ك تعي}ين 2010صدر مرسوم أميري بتعيين أول قطرية قاضية ف}ي المحكم}ة ا�بتدائي}ة ف}ي ش}ھر يوني}و 

 . هفي شھر مارس من العام نفس بوظيفة مساعد قاضٍ 

 دة في نيويورك .تعيين أول قطرية بدرجة سفير في المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى ا�مم المتح 2010وشھد عام    .186

ص}ادقت الدول}ة عل}ى اتفاقي}ة من}ع  1976صادقت دولة قطر على عدة اتفاقيات دولي}ة تتعل}ق بحري}ة اختي}ار العم}ل، فف}ي ع}ام  .187

تم المصادقة على ا�تفاقية المتعلق}ة بالعم}ل الجب}ري، كم}ا ص}ادقت عل}ى  2006التمييز في العمل وشغل الوظائف، وفي عام 

.  وبذلك تلتزم دولة قطر بتحريم العمل الجبري ومنح الحرية المطلقة للذكور واAن}اث 2007عام  اتفاقية إلغاء العمل الجبري

باختيار العمل.  وعلى ال}رغم م}ن ع}دم وج}ود أي تميي}ز تش}ريعي أو تنظيم}ي يتطل}ب م}ن الم}رأة القطري}ة ا�لتح}اق بوظ}ائف 

بيئ}ة تناس}بھا م}ن حي}ث س}اعات العم}ل وا�ج}ر وا�م}ان معينة، إ� أنھا تفضل العمل في وظائف القطاع العام الذي ي}وفر لھ}ا 

  الوظيفي.

 ثانيا: الحق في المساواة في ا;جر واOستحقاقات
188.  F م}ن ق}انون العم}ل 93نصت المادة ( يوجد في دولة قطر تمييز قائم على أساس الجنس في مجال ا�جر وا�ستحقاقات، فقد (

. كم}ا ھ}اذات ، وتت}اح لھ}ا ف}رص الت}دريب والترق}يهذات} العم}لبرج}ل عن}د قيامھ}ا على منح المرأة العاملة أجراً مساوياً �ج}ر ال

 ة) من قانون العمل على استحقاق العامل (رج>ً كان أم امرأة) الذي أمضى في خدمة ص}احب العم}ل س}ن79تضمنت المادة (

المس}لم (ذك}راً ك}ان أم أنث}ى) إج}ازة ) من القانون ذاته إلى منح العام}ل 83كاملة مستمرة إجازة سنوية بأجر. وأشارت المادة (

خاصة بدون أجر �داء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمت}ه.  كم}ا تض}من الفص}ل العاش}ر م}ن ق}انون العم}ل "الس}>مة 

والصحة المھنية والرعاية ا�جتماعية" إلزام صاحب العمل أو من ين}وب عن}ه بإحاط}ة ك}ل عام}ل عن}د ب}دء الخدم}ة بمخ}اطر 
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أو م}}رض ينش}أ ع}}ن إص}ابة  ةل الوقاي}}ة منھ}ا، واتخ}}اذ ا�حتياط}ات ال>زم}ة لحماي}}ة العام}ل أثن}}اء العم}ل م}ن أي}}العم}ل، ووس}ائ

  في منشأته، وإجراء الفحوص الدورية للعمال لحظر اAصابة با�مراض المھنية.  ىا�عمال التي تؤد

ج}ل والم}رأة ف}ي الحص}ول عل}ى ا�ج}ر ع}ن أداء بشأن إدارة الم}وارد البش}رية ب}ين الر 2009) لسنة 8ولم يميز القانون رقم (  .189

العمل نفسه وفي فرص التدريب والترقي.  وقد منح ھذا القانون أولوية التعيين في الوظائف للقطريين من الجنس}ين ث}م �بن}اء 

 القطرية المتزوجة من غير قط}ري. وم}نح ك}ذلك إج}ازة الع}دة الش}رعية للموظف}ة المس}لمة المت}وفى عنھ}ا زوجھ}ا دون تحدي}د

  جنسيتھا. ومنح القانون الموظفة القطرية بدل سكن.

وقد كانت المرأة القطرية تعاني من تفاوت مع الرجل في الع>وة ا�جتماعية، حيث كانت تحصل عل}ى الع}>وة فئ}ة "أع}زب"   .190

وظ}ف، ا�ب الم (أقل في القيمة المادية من البدل الممنوح للمتزوج) تأسيساً على أن ا�صل شرعاً ھو أن اAعالة واجبة على

اAعالة للحصول على الع>وة بفئة متزوج أو يع}ول أو�ده، وق}د أنص}ف ق}انون الم}وارد  ثباتإويقع على الموظفة ا�م عبء 

المرأة، حيث منح الع>وة بفئة "متزوج أو يعول أو�ده" لمن يستحق من الزوجين الموظفين  2009البشرية الصادر في عام 

Iخر الع>وة بفئة "أعزب" دون تميي}ز. كم}ا ن}ص عل}ى اس}تحقاق الزوج}ة الموظف}ة الع}>وة أو الب}دل الع>وة ا�على، ومنح ا

  بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً أو إذا ترتب على حبس الزوج الموظف وقف راتبه.

 ثالثا: الحق في الضمان اOجتماعي
ول على الضمان ا�جتماعي على أساس المساواة م}ع وتعدي>ته حقوق المرأة في الحص 1995) لسنة 38ضمن القانون رقم (  .191

سنة من  18الرجل. كما حدد القانون المذكور الفئات المستفيدة كالتالي: ا�رملة، المطلقة، ا�سرة المحتاجة، المعاق (أقل من 

المھج}ورة، أس}رة  عاماً)، أسرة الس}جين، الزوج}ة 60سنة فأكثر)، المسن (من تجاوز  18العمر)، اليتيم، العاجز عن العمل (

المفقود. وأعطى القطرية المتزوجة من غير القطري حق الحصول على المعاش "إذا طلقت أو ترمل}ت أو ھجرھ}ا زوجھ}ا". 

  %.100بمقدار  2006، ثم رفع مرة أخرى عام 1996% عام 50وقد رفع معاش الضمان 

تب ا�ساسي والع>وة ا�جتماعية وبدل الس}كن) % من الرا100وتتساوى المرأة مع الرجل في الحصول على راتب التقاعد (  .192

. وتس}ري أحك}ام ھ}ذا 2004) لس}نة 33بش}أن التقاع}د والمعاش}ات المع}دل بالق}انون رق}م ( 2002) لسنة 24القانون رقم (وفقاً 

م}ع ) للم}رأة، 55) للرج}ل و(60للتقاع}د ( ةيس}تحق المع}اش م}ن بل}غ الس}ن القانوني}القانون على القطاع العام والخاص، حيث 

  بسبب ا�ستقالة أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو عدم اللياقة الطبية.  ةنتھاء الخدما. وة) سن15توافر مدة ا�شتراكات �تقل عن (

بصفة إلزامية على الموظفين القطريين الخاضعين �حكام قانون إدارة الم}وارد  2002) لسنة 24القانون رقم (وتسري أحكام   .193

دائم}}ة، والم}}وظفين والع}}املين القط}}ريين ف}}ي الھيئ}}ات والمؤسس}}ات العام}}ة والش}}ركات المس}}اھمة  البش}}رية ويش}}غلون وظ}}ائف

ك}ان رج}>ً أم ام}رأة، اً  والجھات ا�خرى التي يصدر بتحديدھا قرار من مجلس ال}وزراء. ويس}ھم الموظ}ف أو العام}ل، س}واء

  ، وتتحمل جھة العمل ضعف ھذه النسبة.إليه الع>وة ا�جتماعية) من الراتب (الراتب ا�ساسي مضاف%) 5بنسبة (

وتعدي>ته بشأن التقاعد والمعاشات، استحقاق المعاش للموظ}ف  2002) لسنة 24كما ألزمت المادة السادسة من القانون رقم ( .194

أو العامل (من الجنسين) عند ا�ستقالة متى كانت مدة الخدمة � تقل عن خمس عش}رة س}نة وك}ان العم}ر � يق}ل ع}ن أربع}ين 

  ة.سن

 رابعا: التلمذة المھنية 
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يت}ولى معھ}د التنمي}ة اAداري}ة ت}وفير ب}رامج تدريبي}ة واAن}اث،  مكز للتدريب المھني سواء لل}ذكور أ� توجد في دولة قطر مرا .195

  متاحة للجنسين دون تمييز أو تقييد. وتقدم البرامج في مجا�ت مختلفة كاAدارية والمالية وتقنيات المعلومات.

% م}ن 54لمشاركين في برامج معھد التنمية اAدارية تفوق}اً لyن}اث ف}ي الس}نوات ا�خي}رة، حي}ث بلغ}ت نس}بتھن وتبين أعداد ا .196

لتصل النس}بة إل}ى  2009، وحافظن على تفوقھن عام 2008% عام 58، ثم ارتفعت إلى نحو 2007مجموع المشاركين عام 

المعارف الحديثة وحرص}ھا عل}ى التط}وير وا�رتق}اء %. وھذا يدل على حرص المرأة القطرية على اكتساب المھارات و55

 بعملھا.

  2009مارس  -2006): المشاركون في برامج التدريب خIل الفترة أبريل 20الجدول (           

 2008/2009 2007/2008 2006/2007 المشاركون

 2583 1115 1056 رجال

 3225 1553 1277 نساء

 5808 2668 2333 المجموع

  .2009-2008السنوي  التقرير. معھد التنمية اSدارية، 2010المصدر: دولة قطر.                 

  

كما تتولى جھات أخرى تدريب الجنسين دون تمييز �داء مھام تخدم اختصاصات معينة كتدريب ا�طباء في جامع}ة كورني}ل  .197

  والعاملين في حقل النفط والغاز في مؤسسة قطر للبترول. بالدوحة، والصيادلة في جامعة قطر، 

بھ}ا ف}ى ثو للت	دريب ا�لكترون	ي  بواب	ة قط	ر الوطني	ةأعلن المجل}س ا�عل}ى ل>تص}ا�ت وتكنولوجي}ا المعلوم}ات ع}ن إط}>ق   .198

دورة تعليمي}ة مجاني}ة لم}وظفي الحكوم}ة (ذك}وراً وإناث}اً)  2500، حيث وفرت البوابة أكثر من 2010الجديد، وذلك في يناير 

عبر شبكة اAنترن}ت، وف}ي مجموع}ة متنوع}ة م}ن المج}ا�ت، ھ}ي: ا�عم}ال، وتكنولوجي}ا المعلوم}ات، ومھ}ارات الحاس}وب، 

 خصية، واAدارة.والموارد البشرية، والتسويق، والتنمية الش

تبنت دولة قطر مشروع ا�سر المنتجة الذي تقوم على تنفيذه وزارة الشؤون ا�جتماعي}ة، وق}د ش}اركت ع}دة مؤسس}ات أھلي}ة  .199

في دعم ھذا المشروع من خ>ل تقديم دعم لتأسيس معرض الفنة، وھو محل يضم منتجات ا�سر المنتج}ة المتنوع}ة، وت}وفير 

vسر المنتجة، وتجھيز كامل لمواقع التدريب بمراكز التأھيل ب}وزارة الش}ؤون ا�جتماعي}ة م}ن مكان العرض لمشروع الفنة ل

حيث ا�جھزة وا�دوات ال>زمة للتدريب.  والتبرع بأرض لبناء مشروع السوق الدائم لvسر المنتجة، وتوفير دراسة جدوى 

ؤھل م}ن المنتج}ات ليعم}ل بإنش}اء وتط}وير المش}اريع لمشروع السوق الدائم لvسر المنتجة، وتقديم دعم بتدريب طاقم كامل م

 الصغيرة.

الجمعي}}ات  م ب}}رامج ت}}دريب المھ}}ارات وب}}رامج العم}}ل الح}}ر للنس}}اء، و�س}}يمايوتق}}وم بع}}ض المنظم}}ات غي}}ر الحكومي}}ة بتنظ}} .200

ية ف}ي جمعي}ة الخيرية التي تنظم عدداً من البرامج كبرامج التمريض في الھ>ل ا�حمر القطري، وبرامج المساعدات اAنسان

قطر الخيرية وغيرھا.  وتنظم دار اAنماء ا�جتماعي (وھي منظمة شبه حكومية) برامج تدريبية مختلفة لعمل النس}اء الح}ر، 

  كما سبقت اAشارة. 

 خامساً: تدابير حماية المرأة العاملة
 

  حظر تشغيل النساء في ا�عمال الخطرة في القطاع ا�ھلي •
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) م}ن 94ولة قطر تدابير حمائية تجنبھا المخاطر أثناء العمل في كافة القطاعات، حيث نصت المادة (نالت المرأة العاملة في د  .201

و أعل}ى "يحظ}ر تش}غيل النس}اء ف}ي ا�عم}ال الخط}رة أو الش}اقة أو الض}ارة بھ}ن ص}حياً  2004) لس}نة 14قانون العمل رقم (

خ}ذاً آلق}انون الم}رأة العامل}ة بالحماي}ة ر". وقد  أحاط ھ}ذا اخ>قياً أو غيرھا من ا�عمال التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزيأ

طبيعتھ}}ا الخاص}}ة بحك}}م تكوينھ}}ا الفس}}يولوجي ووض}}عھا ا�س}}ري، ف}}نص عل}}ى حظ}}ر تش}}غيل النس}}اء ف}}ي بع}}ض  عتب}}ارFبا

الصناعات وا�عمال الخطرة التي ترك أمر تحديدھا لقرار من وزير العم}ل بع}د اس}تط>ع رأي الجھ}ات المختص}ة. ويھ}دف 

ھ}ا فيش}كل عملھ}ا يالعمل با�عمال والص}ناعات الت}ي  المشرع من ھذا النص إلى حماية النساء العام>ت أخ>قياً وصحياً، من

) الم}}ذكورة أع}}>ه ج}}اءت مطلق}}ة، حي}}ث تم}}نح وزي}}ر العم}}ل بع}}د اس}}تط>عه رأي 94تھدي}}داً لس}}>متھن. ون>ح}}ظ أن الم}}ادة (

ھ}}ا خط}}راً عل}}ى جس}}دھا وأخ>قھ}}ا وص}}حتھا فيالت}}ي يش}}كل عم}}ل الم}}رأة وا�عم}}ال  الجھ}}ات المختص}}ة أن يح}}دد الص}}ناعات

ونفسيتھا، وتتجلى صورة الحماية القانونية في ھذه الفقرة بحيث تستوعب كل عمل من شأنه أن يشكل خط}راً عل}ى أي جان}ب 

  للمرأة العاملة جسدياً أو نفسياً أو صحياً. 

 

•    ًIحظر تشغيل النساء لي  

) م}ن ق}انون العم}ل عل}ى حظ}ر تش}غيل النس}اء ف}ي غي}ر 95قات عمل الم}رأة، حي}ث نص}ت الم}اده (راعى المشرع القطري أو  .202

من قب}ل وزي}ر  ا�وقات التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير. وھدف المشرع القطري إلى تحديد أوقات عمل  النساء بقرار

A ج}راءات إن أكلم}ا اقتض}ى ا�م}ر ذل}ك، حي}ث  فعطاء ھذا الجانب مرونة أكثر من حيث التعديل أو ا�ضافة أو الحذالعمل

 جراءات أقل تعقيداً من صدور قانون أو تعديله.إأقصر و اري أو تعديله يقتضي وقتاً صدور قرار وز

  حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو ا�مومة    •

العمل على حق المرأة العامل}ة ) من قانون 96تھتم دولة قطر بوضع المرأة اثناء الحمل ورعاية ا�طفال، حيث نصت المادة (  .203

كاملة في الحصول على إجازة وضع بكامل ا�جر م}دتھا خمس}ون يوم}اً. وتض}منت  ةالتي قضت في خدمة صاحب العمل سن

) من القانون ذات}ه ح}ق الم}رأة العامل}ة ف}ي الحص}ول عل}ى س}اعة رض}اعة يومي}اً لم}دة س}نة تب}دأ بع}د انتھ}اء إج}ازة 97المادة (

  العمل و� يترتب عليھا أي تخفيض لvجر.  الوضع، وتحسب من وقت

و� يجوز بأي حال من ا�حوال فصل المرأة من وظيفتھا بسبب الزواج أو أثناء الحم}ل وال}و�دة.  فق}د من}ع ق}انون العم}ل ف}ي  .204

 ) إنھاء عمل المرأة العاملة بسبب زواجھا أو بسبب حصولھا على إجازة الوضع.98المادة (

  

  

  لتظلم من القرار ا.داريحق المرأة العاملة في ا •

قرار  فقد حدد. اھتم المشرع القطري بحقوق الموظف أكان رج>ً أم المرأة، حيث نظم لھما أسلوب التظلم من القرار اAداري .205

إج}راءات ال}تظلم م}ن بع}ض الق}رارات اAداري}ة النھائي}ة والتأديبي}ة، حي}ث يرف}ع  2008) لسنة 5رئيس مجلس الوزراء رقم (

ظفة التظلم إلى الجھة اAدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لھا، بحسب ا�حوال، بطلب يقدم لھا الموظف أو المو

وتت}ولى الس}لطة المختص}ة  أو يرسل إليھا بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وس}يلة م}ن وس}ائل ا�تص}ال الحديث}ة

وي}تم  خ تقديمه، وإذا صدر القرار ب}الرفض وج}ب أن يك}ون مس}بباً.البت في التظلم بقبوله أو رفضه خ>ل ستين يوماً من تاري



CEDAW/C/QAT/1 

76  

كم}ا بوس}ع الموظ}ف الم}تظلم اللج}وء للقض}اء م}ن  إخطار المتظلم بقرار البت في التظلم خ>ل ث>ثة أيام م}ن ت}اريخ ص}دوره.

  .نتيجة ذلك في الدائرة اAدارية بالمحكمة ا�بتدائية

ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة سادساً: التوفيق بين اOلتزامات ا;سرية  

) 107لھ}ا، وق}د ألزم}ت الم}ادة (التزاماتھا ا�سرية ومسؤوليات عملمرأة بين امام يتنامى في دولة قطر لتحقيق توفيق بدأ ا�ھت .206

نس}اء م}ن ت}وفير أنم}اط عم}ل م>ئم}ة وخ}دمات لتمك}ين البمن قانون العمل صاحب العمل الذي يس}تخدم خمس}ين ع}ام>ً ف}أكثر 

الجمع بين العمل والمسؤوليات ا�سرية. كما نص}ت السياس}ة الس}كانية لدول}ة قط}ر عل}ى ض}رورة التوس}ع ف}ي دور الحض}انة 

  ورياض ا�طفال في أماكن العمل للغرض نفسه.

ر والت}}ي وم}}ن ب}}ين أھ}}م المب}}ادرات ف}}ي ھ}}ذا المج}}ال قي}}ام المجل}}س ا�عل}}ى للتعل}}يم باعتم}}اد الخط}}ة اAس}}تراتيجية للتعل}}يم المبك}} .207

، 2011/2012بمقتضاھا يتحول التعليم في رياض ا�طفال إلى تعليم إلزامي بدءاً من عمر ث>ث سنوات ف}ي الع}ام الدراس}ي 

س}نوات للحص}}ول عل}ى الفرص}ة الكامل}}ة ل>لتح}اق ب}}التعليم  6-3مم}ا يت}يح المج}}ال لجمي}ع ا�طف}ال ف}}ي المرحل}ة العمري}}ة م}ن 

  لة بتوفير تعليم نوعي لھم. المبكر في رياض ا�طفال وتلتزم الدو

س المس}تقلة، اثنت}ان روضة موزعة على مختلف مناطق الدولة وملحقة بالمدار 13وتبلغ عدد رياض ا�طفال الحكومية حالياً  .208

مستقلة بھا والباقي ضمن المدارس ا�بتدائية، وتقوم ھذه الرياض بتقديم تعليم متميز من خ}>ل مع}ايير معتم}دة.  منھا في مبان

  سنوات. 4أشھر إلى  9سنوات، وتمھيدي لvطفال من  3أشھر إلى  9م إلى قسمين الروضة من وتنقس

برن}}امج بك}}الوريوس التربي}ة ف}}ي التعل}}يم ا�بت}دائي، وذل}}ك Aع}}داد وتأھي}}ل  2009وق}د أطلق}}ت كلي}}ة التربي}ة بجامع}}ة قط}}ر ع}ام  .209

بعة تخصصات من بينھا تخصص الطفولة المبك}رة، معلمات مؤھ>ت تأھي>ً عالياً للعمل في المدارس المستقلة.  ويتضمن أر

  حيث يتم إعداد المعلمات للعمل في رياض ا�طفال وكمعلمة صف للمرحلة ا�بتدائية ا�ولى من (الصف ا�ول إلى الثالث).

ر ت}}م ذك}}ره س}ابقاً م}}ن اAج}}راءات القانوني}}ة، و�س}}يما حظ}}ر تش}غيل النس}}اء ف}}ي غي}}ر ا�وق}}ات الت}}ي يص}}د يض}اف إل}}ى ذل}}ك م}}ا  .210

كامل}ة ف}ي الحص}ول عل}ى إج}ازة  ةبتحديدھا قرار من الوزير. وحق المرأة العاملة الت}ي قض}ت ف}ي خدم}ة ص}احب العم}ل س}ن

وضع بكامل ا�جر م}دتھا خمس}ون يوم}اً. وحقھ}ا ف}ي الحص}ول عل}ى س}اعة رض}اعة يومي}اً لم}دة س}نة تب}دأ بع}د انتھ}اء إج}ازة 

  يض لvجر. الوضع، وتحسب من وقت العمل و� يترتب عليھا أي تخف

ع>ن المجلس ا�على ل>تصا�ت وتكنولوجيا المعلوم}ات (آي س}ي ت}ي قط}ر) وش}ركة اتص}ا�ت إومن بين المبادرات الرائدة   .211

بعن}وان "عم}ل الم}رأة م}ن المن}زل". ويھ}دف ھ}ذا  2010قطر (كيوتل) عن توقيع اتفاقية لتدشين مشروع تجريب}ي ف}ي أبري}ل 

زل وتمكينھ}ا م}ن مواجھ}ة التح}ديات الت}ي تجابھھ}ا للمواءم}ة ب}ين التزاماتھ}ا العائلي}ة المشروع إلى دع}م عم}ل الم}رأة م}ن المن}

ومش}}اركتھا بش}}كل فع}}ال ف}}ي الق}}وة العامل}}ة. وم}}ن المتوق}}ع أن يس}}ھم ھ}}ذا المش}}روع الق}}ائم عل}}ى أح}}دث تكنولوجي}}ا المعلوم}}ات 

  وا�تصا�ت في تحقيق منافع لھن و�رباب العمل على حد سواء. 

المرأة القطرية في إجمالي قوة العمل المحليةسابعاً: مساھمة   
ارتفع}}ت مع}}د�ت مش}}اركة الق}}وى العامل}}ة ف}}ي دول}}ة قط}}ر، س}}واء بالنس}}بة لل}}ذكور أم بالنس}}بة لyن}}اث، وانخف}}اض ف}}ي مع}}د�ت  .212

% لyن}اث 49.1% لل}ذكور و96إل}ى  2004% لyن}اث ع}ام 40.6% لل}ذكور و91.7البطالة. فقد ارتفع معدل المشاركة من 
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. وبالمقاب}ل، تع}د ك}ل 39-25أعل}ى قيم}ة ل}ه ف}ي الفئ}ة العمري}ة  لنس}اءا. وكما ھو متوقع، فقد سجل معدل مش}اركة 2009عام 

 ية.معد�ت المشاركة للذكور غير القطريين في الفئات العمرية الرئيسية عال

  نوات): معدKت المشاركة المرتبطة بالعمر لكل من الذكور واDناث بحسب الس21الجدول (           

 الفئة العمرية
2004 2006 2007 2008 2009 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

15 – 19 12.4 2.8 22 4.4 27.8 5.4 28.6 6.4 24.9 4.3 

20 – 24 85.7 27.7 90.9 37.7 93.8 54.7 94.5 53.7 95 52.3 

25 – 29 98.1 53 98.4 60.2 99.2 66.7 99.3 70.6 99.4 70.3 

30 – 34 99 56.8 99.3 60.3 99.7 63.1 99.6 64.3 99.6 59.2 

35 – 39 99.2 56.4 99.5 58.8 99.7 56.9 99.6 59.3 99.8 52.4 

40 – 44 99 48.9 98.9 56.2 99.4 52.2 99.4 48.3 99.4 49.2 

45 – 49 98.4 44.5 98.3 51.4 98.4 46.1 99.1 46.5 98.7 46.4 

50 – 54 97.4 34 96.9 34.4 96.9 42 98.3 37.8 97.4 39.8 

55 – 59 94.5 19.8 91.6 21 94.4 14.4 95.3 26.2 95.2 27.4 

60 – 64 84.5 10.5 76.6 15.3 83.7 14.8 86.3 14.7 90 19.3 

65 + 52.2 3.1 47.3 5.8 59.1 6.9 54.8 4.7 50.9 5.2 

 49.1 96 50.4 95.8 49.3 94.9 45.4 93 40.6 91.7 سنة فأكثر15

  ، بيانات غير منشورة.www.qix.gov.qa. مشروع "قلم"، 2010المصدر: دولة قطر.           

  

)، أكث}ر 22نسبتھن، وفقاً للجدول رقم ( والمؤشر اAيجابي ھنا ھو زيادة مساھمة اAناث القطريات في قوة العمل، حيث بلغت.213

  . 2004% عام  30بعد أن كانت حوالي  2009وة العمل القطرية لعام % من مجموع ق36من 

  ): النسبة المئوية ل[ناث في قوة العمل بحسب السنوات22الجدول (

 (%)    النسبة المئوية السنة

2004 30.30 

2006 34.50 

2007 35.50 

2008 37.20 

2009 36.40 

  www.qix.gov.qa. مشروع "قلم"، 2010المصدر: دولة قطر. 
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وفي سياق متصل، فقد أوجدت النھضة التنموية الشاملة التي شھدتھا، و� تزال تشھدھا، دولة قط}ر ف}رص عم}ل جدي}دة، مم}ا  .214

% 1.44سمح باستيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل، ا�مر الذي أدى، بالتالي، إلى انخفاض ملموس في مع}د�ت البطال}ة م}ن 

). ويشير ارتفاع معد�ت بطالة اAن}اث ع}ن مع}د�ت 23، كما يبين الجدول رقم (2009% في عام 0.31إلى  2004في عام 

الذكور إلى اتجاه نسبة أكبر من الفتيات للبح}ث ع}ن عم}ل، و�س}يما بع}د تخ}رج أع}داد كبي}رة م}ن الجامعي}ات، كم}ا يعن}ي ھ}ذا 

  � تحبذ عمل النساء خارج المنزل أو تقصر عملھن على قطاعات معينة. أيضاً تراجع تأثير الثقافة التقليدية التي

  ): معدKت البطالة للذكور واDناث بحسب الجنسية والسنوات23الجدول (

 العام

 مجموع غير قطريين قطريون

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

2004 3.9 4.91 4.21 0.7 3.48 1.07 1.02 3.83 1.44 

2006 2.17 6.6 3.7 0.25 2.37 0.51 0.42 3.47 0.87 

2007 1.71 5.97 3.22 0.13 1.71 0.29 0.22 2.64 0.52 

2008 1.6 3.66 2.36 0.08 1.17 0.18 0.14 1.69 0.31 

2009 1.61 3.44 2.27 0.07 1.51 0.19 0.14 1.92 0.31 

  ، بيانات غير منشورة.www.qix.gov.qa. مشروع "قلم"، 2010المصدر: دولة قطر.     

  

، ل}م يتج}}اوز ال}}ـ 2009% ف}}ي ع}}ام 2.27وم}ن الج}}دول الس}}ابق يتب}ين أن}}ه ف}}ي ح}ين وص}}ل مع}}دل البطال}ة ل}}دى القط}}ريين إل}ى  .215

% لدى غير القطريين. إن معدل بطالة غير القطريين المنخفض جداً يدل عل}ى أن ق}انون العم}ل القط}ري يكف}ل للعمال}ة 0.19

  الحصول على فرص العمل المتوافرة دون عراقيل أو تمييز يذكر.   الوافدة حقھا في

) يب}ين أن 24وبالرغم من تواضع نسبة العام>ت لحسابھن الخ}اص ف}ي إجم}الي الق}وة العامل}ة النس}ائية، إ� أن الج}دول رق}م ( .216

% 0.41أص}بحت  2004ام % ف}ي ع}0.16ھذه النسبة بدأت تشھد ارتفاعاً ولو طفيفاً لدى القطري}ات تحدي}داً، فبع}د أن كان}ت 

قطر لم تعد تقتصر على العم}ل الم}أجور فحس}ب، ب}ل دولة ، مما يدل على أن المكاسب التي تحققت للمرأة في 2009في عام 

أيضاً على العمل الذي يمكنھ}ا م}ن ا�س}تثمار ف}ي مج}ال الص}ناعة والتج}ارة والس}ياحة والبن}وك، وھ}ذا بح}د ذات}ه بداي}ة تح}ول 

 ثمارية التقليدية للمرأة القطرية. نوعي في ا�نماط ا�ست

  نسبة اDناث العامIت لحسابھن في إجمالي القوة العاملة النسائية (%)): 24الجدول (                 

 مجموع غير قطريات قطريات السنة

2004 0.16 0.11 0.12 

2006 0.18 0.13 0.14 

2007 0.24 0.01 0.13 

2008 0.18 0.01 0.11 

2009 0.41 0.01 0.16 

  www.qix.gov.qa. مشروع "قلم"، 2010المصدر: دولة قطر. 
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قطاع التعليم في المرتبة ا�ولى من حيث تفضيل المرأة العم}ل ب}ه، حي}ث وص}لت نس}بة الع}ام>ت ف}ي ھ}ذا القط}اع إل}ى  ويأتي .217

والض}مان ا�جتم}اعي  ، وف}ي اAدارة العام}ة وال}دفاع2009% من مجم}وع ق}وة العم}ل النس}ائية القطري}ة ف}ي ع}ام 38حوالي 

%. أما عل}ى المس}توى الع}ام، فتترك}ز النس}اء النش}طات 33اAجباري ثانياً، حيث بلغت نسبة العام>ت في ھذا القطاع حوالي 

، وكلھ}ن م}ن غي}ر القطري}ات ال>ت}ي تعمل}ن ف}ي الخ}دمات المنزلي}ة 2009% ع}ام 38.8اقتصادياً في القط}اع المنزل}ي بنس}بة 

  ).25(الجدول رقم 

  2009): النسبة المئوية ل[ناث في القوى العاملة بحسب الجنسية وا�نشطة اKقتصادية لعام 25الجدول (                 

 النشاط اKقتصادي

 الجنسية

 غير قطريات قطريات مجموع

 0 0 0 الزراعة والصيد والغابات

 0 0 0 صيد ا�سماك

 2.69 2.65 2.86 التعدين واستغIل المحاجر

 0.33 0.33 0.31 عات التحويليةالصنا

 0.28 0.04 1.2 إمدادات الكھرباء والغاز والبخار والمياه

 2.79 3.45 0.25 اDنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة وإصIح المركبات ذات المحركات والدراجات الناريgة والسgلع 

 الشخصية وا�سرية
0.37 4.35 3.53 

 3.76 4.73 0 الفنادق والمطاعم

 6.33 7.32 2.48 والتخزين واKتصاKتالنقل 

 2.9 2.32 5.14 الوساطة المالية

 1.85 2.1 0.88 ا�نشطة العقارية واDيجارية وأنشطة المشاريع التجارية

 7.56 0.95 33.08 اDدارة العامة والدفاع الضمان اKجتماعي اDجباري

 14.43 8.38 37.83 التعليم

 12.72 12.54 13.44 الصحة والعمل اKجتماعي

 1.78 1.68 2.16 فصل أنشطة الخدمة المجتمعية واKجتماعية والشخصية ا�خرى

 38.86 48.92 0 الخدمات المنزلية

 0.19 0.24 0 المنظمات والھيئات اDقليمية والدولية

 100 100 100 المجموع %

 123883 98420 25463 مجموع قوة العمل النسائية

المصدر: دولة قطر.    www.qix.gov.qa. مشروع "قلم"، 2010
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ث}م إل}ى أكث}ر  2004% ع}ام 44إل}ى  1986% من معدل الذكور عام 30ارتفعت معد�ت النشاط ا�قتصادي لyناث من نحو و .218

فر بيانات موثوقة حول النس}بة ، مما يدل على تزايد مساھمة المرأة في الناتج المحلي اAجمالي. و� تتو2007% عام 52من 

بلغ}ت قيم}ة ال}دخل التقديري}ة (مع}دل ق}وة  2009المئوية لھذه المساھمة، لكن استناداً إلى تقرير التنمية اAنس}انية العربي}ة لع}ام 

  %). 24.4الشراء بالدو�ر ا�مريكي) في دولة قطر للنساء نحو ربع مجموع تلك القيمة للرجال (

ية للعاملين حس}ب النش}اط ا�قتص}ادي تحس}ناً ملحوظ}اً للع}املين م}ن الجنس}ين ف}ي دول}ة قط}ر، حي}ث وشھد متوسط ا�جور النقد .219

 2006) لyناث ف}ي ع}ام 4131) لایر قطري للذكور و(5611ارتفع ھذا المتوسط بالنسبة لمجموع ا�نشطة ا�قتصادية من (

واAن}اث تتعل}ق، بالدرج}ة ا�ول}ى، ب}اخت>ف  . والف}روق ب}ين ال}ذكور2009) لyناث ف}ي ع}ام 6106) للذكور و (8484إلى (

ميادين النشاط ا�قتصادي وليس بانخفاض أج}ر النس}اء ع}ن أج}ر ال}ذكور ف}ي العم}ل الواح}د. وف}ي س}ياق متص}ل، ف}إن أعل}ى 

Aدارة العام}}ة وال}}دفاع ا�ج}}ور ھ}}ي تل}}ك الت}}ي يتقاض}}اھا الع}}املون ف}}ي الوس}}اطات المالي}}ة، والتع}}دين واس}}تغ>ل المح}}اجر، وا

وبسبب التدابير واAجراءات المختلفة التي تتخذھا دولة قط}ر لتض}ييق الفج}وة الجندري}ة ف}ي جتماعي اAجباري. Fمان اوالض

، 2009%) ف}ي ع}ام 72متوسط ا�جر النقدي المكتسب لyناث إلى متوسط ا�جر النقدي المكتسب للرجال التي بلغت (نسبة 

توسط ا�جور للجنسين، علماً بأن ھذا الفارق � يعد كبي}راً قياس}اً بمثيل}ه عل}ى الفارق النسبي في م فإنه من المتوقع أن يتراجع

 مستوى العالم.

  

  

 

  ): متوسط ا�جور النقدية للعاملين بحسب النشاط اKقتصادي (بالريال القطري)26الجدول (         

 النشاط اDقتصادي

2006 2007 2008 2009 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0 1895 0 2708 0 2048 0 1740 الزراعة والصيد والغابات

 0 2743 0 3259 0 2357 0 1685 صيد ا�سماك

 14902 17001 13073 18575 11364 16404 7637 11987 ستغIل المحاجراالتعدين و

 9457 7116 6294 6094 7118 5027 4092 3668 الصناعات التحويلية

 11425 15340 7292 13848 8194 11526 6264 8438 والبخار والمياه إمدادات الكھرباء والغاز

 10087 4847 8554 3904 7242 3940 7365 3418 اDنشاءات

تجggارة الجملggة والتجزئggة وإصIggح المركبggات 

ذات المحركgggات والgggدراجات الناريgggة والسgggلع 

 الشخصية وا�سرية

3109 3659 3607 5702 5425 5695 5043 4882 

 4091 4061 3148 4656 5425 3766 3820 2682 والمطاعمالفنادق 

Kتالنقل والتخزين واK9436 9800 9145 8331 6644 7721 5638 7158 تصا 

 10426 17035 12540 16286 8929 13211 6106 9994 الوساطة المالية

ا�نشggggggطة العقاريggggggة واDيجاريggggggة وأنشggggggطة 

 المشاريع التجارية
4934 5580 6288 7246 7277 7928 7079 10859 
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اDدارة العامgggة والgggدفاع الضgggمان اKجتمgggاعي 

 اDجباري
9085 6741 12258 9485 14897 10421 15907 12477 

 11677 13449 11130 13940 9300 11065 7448 9205 التعليم

 10764 13860 11160 13066 8379 11224 6684 8872 الصحة والعمل اDجتماعي

جتماعيgggggة يgggggة واKأنشgggggطة الخدمgggggة المجتمع

 والشخصية ا�خرى
6936 4893 9252 7128 11307 8258 11833 10858 

 1718 1847 1718 1825 1804 1771 1610 1701 الخدمات المنزلية

 9857 15761 10136 15787 11828 19397 8750 16281 المنظمات والھيئات اDقليمية والدولية

 6106 8484 5819 8064 4939 6884 4131 5611 المجموع

النسgggبة المئويgggة �جgggور اDنgggاث الgggى أجgggور 

 الذكور
73.6 71.7 72.2 72.0 

  www.qsa.gov.qa. مسح القوى العاملة. سنوات متتالية. 2010المصدر: دولة قطر.    

  

 ثامناً: المشاركة النقابية للمرأة
) والتش}ريعات ذات الص}لة الح}ق ف}ي تك}وين الجمعي}ات والنقاب}ات المھني}ة للجنس}ين مع}اً 45كفل الدستور القطري في الم}ادة ( .220

  دون أي تمييز.

ومن أھم الجمعيات التي تشھد اقبا�ً من النساء جمعية المحاسبين القانونيين والمحامين وا�طباء. وتقارب نسبة العام>ت في  .221

في جمعيتي المحاسبين القانونيين والمحامين لقلة عدد النساء  جمعية ا�طباء القطرية من نسبة الرجال، مع انخفاظھا

 القطريات في ھذين المجالين. 

  ): نسبة العام5ت والعاملين في الجمعيات المھنية27الجدول (

 عدد النساء الجمعيات المھنية

النسبة المئوية 

 عدد الرجال (%)

  النسبة المئوية

     (%) 

 83 56 16 11 طريةجمعية المحاسبين القانونيين الق

 86 53 13 8 جمعية المحامين القطرية

 50 39 49 38 جمعية ا�طباء القطرية

      جمعية المھندسين 

  ستناداً إلى مصادر مختلفة.اصمم الجدول المصدر:    

  

  المحامين القطرية.وتوجد امرأتان فقط في مركز صنع القرار في مجلس إدارة جمعية  .222

 تاسعاً: حماية المرأة من التحرش الجنسي
يؤكد قانون العقوبات القطري على أھمي}ة حماي}ة المجتم}ع م}ن ا�فع}ال المنافي}ة ل}�داب العام}ة، وعل}ى احت}رام الم}رأة، وع}دم  .223

ام}ة الت}ي � تزي}د ع}ن ) ب}الحبس م}دة � تتج}اوز س}نة، وبالغر291خدش حيائھ}ا بأي}ة طريق}ة، إذ يعاق}ب الق}انون بمادت}ه رق}م (

خمسة آ�ف لایر، أو بإحدى ھاتين العقوبتين، كل من قصد خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأية كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو 

إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى س}مع تل}ك ا�نث}ى، أو يق}ع بص}رھا عل}ى اAيم}اء أو الش}يء 
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أن}ه  ه) م}ن الق}انون نفس}293قوب}ة ذاتھ}ا، ك}ل م}ن تطف}ل عل}ى أنث}ى ف}ي خلوتھ}ا. وتض}يف الم}ادة (الذي يعرضه، ويعاقب بالع

يعاقب بالحبس مدة � تتجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي � تزيد ع}ن ث>ث}ة آ�ف لایر، أو بإح}دى ھ}اتين العق}وبتين، ك}ل م}ن 

أو ا�خ}}>ق ع}}ن طري}}ق اس}}تعمال أجھ}}زة ا�تص}}ال تس}}بب ف}}ي مض}}ايقة أو إزع}}اج اIخ}}رين أو تلف}}ظ بعب}}ارات منافي}}ة ل}}�داب 

  السلكية أو ال>سلكية أو الوسائط اAلكترونية أو أية وسيلة أخرى.

وتقدم لضحايا التحرش الجنس}ي الخدم}ة ا�جتماعي}ة ال>زم}ة، والرعاي}ة الص}حية والنفس}ية Aزال}ة اIث}ار الس}لبية الت}ي خلفھ}ا  .224

عدة القض}ائية بتكلي}ف أح}د المح}امين المتط}وعين ب}الترافع عنھ}ا أم}ام القض}اء، التحرش الجنسي، والمشورة القانوني}ة والمس}ا

 وإيواء الضحية إن كانت ھناك ضرورة Aبعادھا عن مصدر العنف أو التھديد به.

 عاشراً: المرأة العاملة ا;جنبية
ي تش}ھدھا ف}ي كاف}ة القطاع}ات، وق}د تعتمد دولة قطر بشكل كبير على العمال}ة الواف}دة نتيج}ة لقل}ة س}كانھا والتنمي}ة الكبي}رة الت} .225

% 79.4% من مجموع الع}املين و7.8، أي ما نسبته 2009عام  98,420بلغت أعداد النساء ا�جنبيات العام>ت في الدولة 

 من مجموع العام>ت في الدولة.

الصحة والعمل ا�جتم}اعي  %، تليھا مھن48.9تأتي ا�عمال المنزلية في مقدمة المھن التي تعمل بھا المرأة ا�جنبية وبنسبة  .226

  %.8.4%، ثم مھنة التعليم بنسبة 12.5بنسبة 

وتخضع المرأة العاملة ا�جنبية لقانون العمل القطري، وھي بذلك تتمت}ع با�متي}ازات نفس}ھا الت}ي تتمت}ع بھ}ا الم}رأة القطري}ة،  .227

ن العاملين في المنازل ومن في حكمھ}م، م}ن عدا العام>ت في المنازل، حيث يتم حالياً إعداد ومراجعة المسودة النھائية لقانو

قبل لجنة تض}م ممثل}ين م}ن ع}دة وزارات وجھ}ات مختلف}ة بالدول}ة م}ن بينھ}ا وزارة العم}ل ووزارة الداخلي}ة واللجن}ة الوطني}ة 

نتھاء م}ن لحقوق اAنسان وا�مانة العامة للتخطيط التنموي. ويأتي تشكيل ھذه اللجنة تأكيداً على التوجه العام باAسراع في ا�

قانون العاملين في المنازل الذي سيراعي مصلحة الكفيل والخادم الذي ستكون له ا�ھلية والمحاسبة القانوني}ة، حي}ث س}يعالج 

قضايا مھمة وستصدر في حيثياته ل}وائح تنفيذي}ة، وق}د تض}منت أھ}م م>م}ح مش}روع ق}انون الع}املين ف}ي المن}ازل العدي}د م}ن 

بحق}وق وواجب}ات العام}ل ف}ي المن}زل بم}ا فيھ}ا عملي}ة ا�س}تقدام والتعاق}د وص}رف مس}تحقات  المواد التي نظمت كل م}ايتعلق

العمالة المنزلية، والعط>ت وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام عمال المنازل من خ>ل مكاتب استقدام العمالة 

لعمل بين الكف>ء وھ}ذه الش}ريحة العمالي}ة الكبي}رة المرخص لھا بالدولة.  كما يتضمن مشروع القانون ضرورة تنظيم ع>قة ا

من خ>ل عقود عمل سيجري توثيقھا حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينھما، كما يحدد ض}وابط التعاق}د ب}ين 

Aورة جازات السنوية وتذاكر الس}فر. ويتض}من مش}روع الق}انون ض}رھؤ�ء العمال إذ سيتعين أن ينص العقد على ا�جور وا

منح العمالة المنزلية مكافأة نھاية الخدمة أسوة بنظرائھم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يس}تحقون مكاف}أة 

تتخذ إدارة العمل أية إجراءات للتص}ديق عليھ}ا إ� إذا كان}ت مس}توفية كاف}ة  نھاية خدمة تنص عليھا صراحة عقود العمل و�

ملين بالقط}اع الخ}اص الت}ي ن}ص عليھ}ا ق}انون العم}ل ف}إن مش}روع ق}انون عم}ال المن}ازل الشروط.  وعلى غرار حق}وق الع}ا

 سوف يؤكد ضرورة توفير الرعاية الصحية لھذه الشريحة العمالية.

  فأكثر) حسب الجنسية والجنس والنشاط اKقتصادي سنة 15ن اقتصاديا (و): السكان النشيط28جدول (                  

  المجموع قطريين غير قطريون النشاط اOقتصادي
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 العام المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 16,955 16,955 0 16,955 0 0 0 والغابات الزراعة والصيد

 2,822 2,822 0 2,822 0 0 0 صيد ا;سماك

 62,774 57,602 2,609 54,993 5,172 727 4,445 المحاجر ستغ$لاالتعدين و

 108,786 107,866 328 107,538 920 78 842 التحويلية الصناعات

 6,158 4,098 44 4,054 2,060 306 1,754 والبخار والمياه إمدادات الكھرباء والغاز

 559,066 558,138 3,398 554,740 928 64 864 اSنشاءات

تجqqqارة الجملqqqة والتجزئqqqة وإصqqq$ح المركبqqqات 

ذات المحركqqqات والqqqدراجات الناريqqqة والسqqqلع 

 ريةوا;س الشخصية

708 94 802 133,275 4,281 137,556 138,358 

 24,940 24,924 4,652 20,272 16 0 16 والمطاعم الفنادق

 55,900 54,196 7,208 46,988 1,704 632 1,072 ت'تصاواO النقل والتخزين

 15,422 12,677 2,288 10,389 2,745 1,308 1,437 المالية الوساطة

يqqqqة وأنشqqqqqطة واSيجار ا;نشqqqqطة العقاريqqqqة

 المشاريع التجارية
813 225 1,038 43,222 2,066 45,288 46,326 

اSدارة العامqqqة والqqqدفاع والضqqqمان اOجتمqqqاعي 

 اSجباري
28,122 8,424 36,546 27,325 937 28,262 64,808 

 31,105 19,663 8,243 11,420 11,442 9,633 1,809 التعليم

 30,090 25,014 12,337 12,677 5,076 3,423 1,653 اOجتماعي الصحة والعمل

المجتمعيqqة واOجتماعيqqة  فصqل أنشqqطة الخدمqqة

 والشخصية ا;خرى
1,841 549 2,390 12,347 1,650 13,997 16,387 

 80,342 80,342 48,147 32,195 0 0 0 المنزلية الخدمات

 2,024 1,990 232 1,758 34 0 34 اSقليمية والدولية والھيئات المنظمات

 1,262,263 1,191,390 98,420 1,092,970 70,873 25,463 45,410 مجموعال

  . وجھاز اSحصاء.www.qix.gov.qa. مشروع "قلم"، 2010المصدر:  دولة قطر. 

  

 الحادي عشر: مبادرات المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال تمكين المرأة اقتصادياً 

ي منظمة غير حكومية منبثقة عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتم}ع مجموع}ة م}ن . توفر دار اAنماء ا�جتماعي وھ291

البرامج في مجال التأھيل والتدريب والتمويل بھدف تشجيع الشباب من الجنس}ين عل}ى العم}ل لحس}ابھم الخ}اص أو الحص}ول 

  على وظيفة مناسبة، ومثال على ذلك:

بدعم من شركة اتصا�ت قطر (كيوتل) ويق}وم  2007يرة والمتوسطة) في عام إنشاء (مركز تنمية لتنمية المشاريع الصغ •

قط}ر. دولة المركز بتقديم خدمات التدريب والمتابعة الضرورية، والعمل على ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

 عل}ى يعمل عصرية) الذيال برنامج (ا�سرة وتوفر الجنسين اقتصاديًا، من المجتمع فرادأ تمكين على بالعمل كما تختص

 ورش ت}وفير خ}>ل م}ن والتط}وير الت}دريب خ}دمات الدار وتقدم  العملية اAنتاجية. في دورھا وتفعيل ا�سرة دخل تنمية

 ٢٠٠٩ بري}لأ حت}ى ع}ددھا وص}ل والت}ي العص}رية)  (ا�س}رة  ق}درات أف}راد برن}امج وتنمي}ة لرعاي}ة متخصص}ة عم}ل
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 اAنم}اء دار ) ، كم}ا تنف}ذ246ويبل}غ ع}دد النس}اء المنتس}بات لھ}ذ البرن}امج ( البرن}امج ، لھ}ذا ) م}ن المنتس}بات٢٤٦(

 والمعرفي والمھاري للشباب في النفسي لyعداد متكامل تأھيلي برنامج وھو ا�ولى)  الخطوةبرنامج (أيضاً  ا�جتماعي

  2008ا البرنامج في ع}ام خريجي ھذ عدد ا�نخراط في سوق العمل وبلغ علىسنة لمساعدتھم  30 – ١٨ العمرية الفئة

 ت}م ٢٠٠٥ ع}ام ف}ي حال}ة )٥٧( ب}ـ ةمقارن} النس}اء م}ن أغل}بھم ، م}نھم حالة )١٦٣( توظيف تم الجنسين من حالة )٢١٧(

  منھم. ) ٥٣ توظيف (

كآلي}ة مھم}ة ل}دعم اص}حاب المب}ادرات الذاتي}ة وتش}جيعھم  2003إنشاء  صندوق (رساميل) لدعم المبادرات الذاتي}ة ع}ام  •

) 11ادراتھم لمشاريع منتجة وذلك بدعم من الشركة القطرية للتأمين. وقد بلغ ع}دد المس}تفيدين م}ن الص}ندوق (لتمويل مب

 مستفيدا كلھم من النساء عدا رجل واحد.

للس}يدات بمج}ال خ}دمات التجمي}ل  ، بھدف طرح برامج تأھيل وتدريب2009للتجميل عام  ةكاديمية قطر العالميأتأسيس  •

 تمدة دولياً.وفقاً للمعايير المع

وتم تحويله إل}ى مس}مى رابط}ة س}يدات ا�عم}ال القطري}ات ف}ي ع}ام  2000تأسس منتدى سيدات ا�عمال القطريات في عام  .292

وتھدف الرابطة إلى تفصيل دور سيدات ا�عمال ليساھمنا بفعالية في النم}و ا�قتص}ادي للدول}ة عل}ى كاف}ة ا�ص}عدة.  2010

رابطة س}يدات ا�عم}ال القطري}ات وش}ركة ش}ل ج}ائرة س}يدات ا�عم}ال القطري}ات كما أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر و

بنت ناص}ر المس}ند، ح}رم س}مو ا�مي}ر وتض}م الج}ائزة فئت}ين: (س}يدات  موزاصاحبة السمو الشيخة  تحت رعاية 2007عام 

   .2008ا�عمال) و (السيدات المھنيات) وتم منح الجائزة �ول مرة عام 

واuفاق المستقبلية  الثاني عشر: التحديات  
ص}بحت متاح}ة لھ}ا دون أحدث تحسن كبير في الوظائف التي تشغلھا المرأة القطرية في مختلف القطاعات، فجميع الوظائف  .293

وجود عوائق تحول دون ذلك. وفي السنوات القليلة الماض}ية تقل}دت الم}رأة القطري}ة العدي}د م}ن المناص}ب العلي}ا وعمل}ت ف}ي 

  حكرا على الرجال مثل القضاء والنيابة العامة والھندسة. مجا�ت كانت في السابق 

وعلى الرغم من الجھود الكبيرة التي بذلتھا، و� تزال تبذلھا، دولة قطر في سبيل مساواة المرأة بالرجل في مجال العم}ل، إ�  .294

المج}ال بالص}ورة المأمول}ة. أن ھذه الجھود � تزال تواجه ببعض التحديات والمعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في ھذا 

ومن أھم ھذه التحديات انخف}اض حص}تھا م}ن المناص}ب القيادي}ة ف}ي القط}اع اAداري ب}الرغم م}ن ا�رتف}اع المط}رد ف}ي ھ}ذه 

النسبة في العقد ا�خير. إضافة إلى ذل}ك، �ت}زال عملي}ة رب}ط مخرج}ات التعل}يم باحتياج}ات س}وق العم}ل تش}كل تح}دياً يع}وق 

مة على فرصة عمل مناسبة �ختصاصھا الجامعي. و� تزال ا�عراف ا�جتماعية والموروثات الثقافيه حصول المرأة المتعل

 وعزوفھا عن العمل في بعض الوظائف.  ةفي توجيه المرأة إلى تخصصات علمية معين ةمؤثر

�قتص}ادي بش}كل مط}رد نتيج}ة ومع ذلك فإن اAسقاطات المستقبلية للقوى العاملة تشير إلى تزايد مساھمة المرأة في النش}اط ا .295

 ستراتيجية سوق العمل والتوسع في توفير فرص العمل للمرأة في القطاعين العام والخاص. إل>ستمرار في تفعيل 

مواجھ}ة تل}ك التح}ديات وت}ذليل العقب}ات الت}ي تح}ول دون لفإن الجھات الرسمية وا�ھلي}ة ق}د كثف}ت جھودھ}ا  هوفي الوقت نفس .296

لعمل عموماً، والمرأة العاملة لحسابھا الخاص تحديداً، عبر ا�س}تمرار ف}ي دع}م المش}اريع الص}غيرة تمكين المرأة في مجال ا

 والمتوسطة والبرامج المتنوعة الموجھة لدعم ا�سر المنتجة في الدولة.

 الصحة )12المادة (
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عل}ى وتض}من لھ}ا، لرعاية الص}حية تتخذ الدول ا�طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان ال .297

  أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم ا�سرة.

) من ھذه المادة تكفل الدول ا�طراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والو�دة وفت}رة م}ا 1بالرغم من أحكام الفقرة ( .298

 .تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعةود الو�دة، موفرة لھا خدمات مجانية عند ا�قتضاء، بع

  

 

 أوOً: اSطار الدستوري والتشريعي
) م}ن 23حرصت دولة قطر على توفير مستلزمات الرعاية الصحية لكل مواطنيھا كح}ق م}ن حق}وقھم، عم}>ً بأحك}ام الم}ادة ( .299

ولة تعن}ى "بالص}حة العام}ة، وت}وفر وس}ائل الوقاي}ة والع}>ج م}ن ا�م}راض وا�وبئ}ة الدستور القطري التي تنص على أن الد

 وفقاً للقانون".

ولت الدولة اھتماماً كبيراً بقطاع الصحة، فسنت التشريعات والق}وانين الكفيل}ة بتمك}ين س}كانھا ص}حياً دون تميي}ز. فق}د ن}ص وأ .300

 2009) لس}نة 13مات الصحية، وقضى الق}رار ا�مي}ري رق}م (على تنظيم الع>ج الطبي والخد 1996 ) لسنة7القانون رقم (

بإنش}}اء المجل}}س ا�عل}}ى للص}}حة ال}}ذي س}}عى و� ي}}زال يس}}عى لتط}}وير نظ}}ام الرعاي}}ة الص}}حية كم}}اً ونوع}}اً وإتاح}}ة الفرص}}ة 

 للوصول إلى الخدمات التي يوفرھا ھذا النظام لكل سكان الدولة بغض النظر عن جنسھم أو جنسيتھم.

 

اواة بين الرجل والمرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحيةثانياً: المس  

  المرافق والخدمات الصحية العامة •

، ش}}ھد القط}}اع الص}}حي الحك}}ومي والخ}}اص العدي}}د م}}ن التط}}ورات 1945من}}ذ إنش}}اء أول مستش}}فى ع}}ام ف}}ي دول}}ة قط}}ر ع}}ام  .301

، وافتت}اح 1991مستش}فى النس}اء وال}و�دة ع}ام  مرك}زاً، وافتت}اح 23الھامة، كافتتاح العديد من المراكز الص}حية الت}ي بلغ}ت 

. وض}من مؤسس}ة حم}د الطبي}ة يج}ري حالي}اً التحض}ير 2006، ومستش}فى الش}مال (الخ}ور) ع}ام 2004مستشفى ا�م}ل ع}ام 

�فتتاح مستشفى الوكرة (جنوب الدولة)، والمستشفى التعليمي التخصصي، كما يجري إنشاء مستشفى دخان (غرب الدولة)، 

طف}ال والعدي}د م}ن المراك}ز الطبي}ة المتقدم}ة كمرك}ز القل}ب.  ويتوق}ع تش}غيل ھ}ذه المستش}فيات والمراك}ز خ}>ل ومستشفى ا�

  .2011-2010عامي 

  2008 - 1990): المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية خIل الفترة 29الجدول (

  المستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة المراكز الصحية

22  3 1990 

25 1 3 2000 

23 4 5 2004 

23 4 5 2005 

23 4 5 2006 

23 4 5 2007 
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23 4 5 2008 

  . الھيئة الوطنية للصحة، التقرير الصحي السنوي، أعداد مختلفة.2010المصدر: دولة قطر. 
  

ط}ب "واي}ل وقد تراف}ق توس}ع وتط}ور الخ}دمات الص}حية م}ع تط}ور نظ}ام التعل}يم الطب}ي والص}حي، حي}ث أنش}ئ ف}رع لكلي}ة  .302

كورنيل" لتدريس الطب في الدولة وفق أعلى المعايير.  كما أنشئت كلية شمال ا�طلنطي وكلية كالجاري لت}دريس التم}ريض 

والمھ}}ن الص}}حية المس}}اعدة.  وعل}}ى ال}}رغم م}}ن الفت}}رة القص}}يرة لعم}}ر القط}}اع الص}}حي، إ� أن}}ه حق}}ق العدي}}د م}}ن اAنج}}ازات 

حال}}ة الص}}حية للس}}كان، وس}}ھولة ا�س}}تفادة م}}ن الخ}}دمات الص}}حية، ومكافح}}ة ا�وبئ}}ة الس}}ريعة الت}}ي انعكس}}ت إيجاب}}اً عل}}ى ال

  وا�مراض المعدية، وتقييم الحالة الصحية والمرضية للسكان. 

وتسعى دولة قطر إلى توفير الخدمات الصحية اAلكترونية م}ن خ}>ل وض}ع نظ}ام ص}حي يتمت}ع بالكف}اءة وس}رعة ا�س}تجابة  .303

ى مع اAص>حات السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية بالدولة الرامية إلى وض}ع نظ}ام خ}دمات ص}حية والنتائج الفعالة ليتماش

متكاملة وبمواصفات عالمي}ة، بم}ا يض}من لك}ل الس}كان وعل}ى اخ}ت>ف أعم}ارھم وأجناس}ھم التمت}ع بحي}اة أكث}ر ص}حة ط}وال 

تكنولوجي}ا ا�تص}ا�ت والمعلوم}ات   وتنش}يط حياتھم. ويراعي نظام الرعاية الصحية ف}ي دول}ة قط}ر اعتم}اد ب}رامج متط}ورة

المجل}س ا�عل}ى ل>تص}ا�ت وتكنولوجي}ا المعلوم}ات وبالش}راكة م}ع المجل}س ا�عل}ى للص}حة ومؤسس}ة حم}د   تحت إشراف

الطبي}}ة. وسيس}}ھم برن}}امج الص}}حة اAلكتروني}}ة ف}}ي وض}}ع البني}}ة التحتي}}ة الرقمي}}ة الض}}رورية لتعزي}}ز جمي}}ع جوان}}ب الرعاي}}ة 

موع}داً  2010جا�ت الوقاية والكشف وتشخيص ا�مراض والع>ج وإعادة التأھيل. وقد حددت دولة قطر عام الصحية في م

 ستراتيجية الرعاية الصحية اAلكترونية.ايق مستھدفاً �ستكمال تطب

  

  المرافق والخدمات الصحية المتوافرة للمرأة خصوصاً  •

الع>جي}ة للم}رأة ط}وال حياتھ}ا ف}ي مختل}ف المستش}فيات والمراك}ز تحرص دولة قطر على تقديم الخدمات الصحية الوقائي}ة و .304

الع>جية في الدولة تحت إشراف أطباء وممرضين مؤھلين. وق}د بلغ}ت نس}بة النس}اء والفتي}ات (القطري}ات وغي}ر القطري}ات) 

  .2003%) منذ العام 100ال>تي يحصلن على ھذه الخدمات (

ة م}ن مختل}ف المستش}فيات والمراك}ز الص}حية، وق}د خص}ص لھ}ا مستش}فى وتستطيع المرأة الحصول عل}ى الخ}دمات الع>جي} .305

سريراً. ويشتمل في الوقت الحاضر عل}ى وح}دة إج}راء عملي}ات ال}و�دة  334، ويضم 1988النساء والو�دة الذي افتتح عام 

  الطبيعية أو القيصرية، ووحدة للعناية المركزة با�طفال الخدج.

مركز يعد م}ن أكث}ر مش}روعات الدول}ة طموح}اً. الدرة للطب والبحوث، ولعل إنشاء ھذا سيتم افتتاح مركز س 2012وفي عام  .306

ويعنى المركز بتقديم رعاية طبية متخصصة للنساء وا�طف}ال، إض}افة إل}ى خ}دمات طبي}ة وجراحي}ة مخت}ارة للراش}دين. كم}ا 

كلية ط}ب اً، بتوجيه من ھيئة تدريس سوف يتيح المركز الفرصة لط>ب الطب بالدراسة في ظل أكثر التجھيزات التقنية تقدم

، وھي إحدى فروع الجامعة ا�م المرموقة في نيويورك. وس}يقدم مرك}ز س}درة الرعاي}ة الطبي}ة للنس}اء وايل كورنيل في قطر

عالية الخطورة، ورعاية ما قبل الالو�دة  كمركز متخصص في مجا�ت الو�دة وأمراض النساء في حا�ت الو�دة، وحا�ت

ال}}و�دة، وعل}}م ا�ورام ف}}ي ط}}ب النس}}اء، وعل}}م الغ}}دد المتك}}اثرة الت}}ي تتض}}من أطف}}ال ا�نابي}}ب وتقني}}ات أكث}}ر تط}}وراً، وعل}}م 

: أمراض المسالك البولية والتناسلية. وكذلك سيقدم المركز خدمات وبرامج في مجال الرعاي}ة الص}حية لvطف}ال ، م}ن أھمھ}ا
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جراح}ة الم}}خ وا�عص}}اب، وا�ن}}ف وا�ذن والحنج}}رة، وجراح}}ة تجمي}ل الوج}}ه والفك}}ين، والمس}}الك البولي}}ة، وط}}ب العي}}ون، 

والحساسية/الربو.  باAضافة إلى الخدمات المساندة كصيدلية ا�طف}ال، ووح}دة النط}ق وتط}وير المھ}ارات، وعل}م الباثولوجي}ا 

  .السريرية، وحياة ا�طفال، والع>ج التنفسي

وتنفذ الجھات المختصة برامج لتثقيف النساء وتوعيتھن حول ص}حتھن وتغ}ذيتھن، حي}ث يعق}د ع}دد م}ن الورش}ات وال}دورات  .307

التدريبية في إطار "مشروع تعزيز أنماط الحياة الص}حية"، مث}ل الورش}ة التدريبي}ة لتعزي}ز أنم}اط الحي}اة الص}حية ف}ي مج}ال 

 بأھمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي، وغيرھا.  أمراض القلب والشرايين، وورشة زيادة المعرفة

  

 الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد الحمل والو#دة •

  الفحص وتقديم خدمات اDرشاد والمشورة للمقبلين على الزواج -أ

يين للقطر على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وأن يكون إلزاميا 2006) لسنة 22ينص قانون ا�سرة رقم ( .308

الطرفان  ) "� يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم18ولغير القطريين، وحسب ما ورد في المادة (

بعض عن لذي ينفذ بدقة إلى الكشف المبكر ما يثبت أنه أجرى الفحص الطبي من خ>ل تقديم الشھادة. ويھدف ھذا الفحص ا

 والتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة Aصابة ،ا�مراض من أجل أن يكون الزواج صحياً 

ا�مراض التي تفحص إلى ث>ث مجموعات، ھي: ا�مراض  تصنيفأحدھما بأحد ا�مراض الوراثية أو الخطيرة. ويتم 

تنتقل من الزوج إلى الزوجة مثل الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلى ا�طفال وراثياً، وا�مراض ا�نتقالية التي يمكن أن 

  والسكري. الوبائية، ونقص المناعة، وا�مراض المزمنة مثل أمراض الضغط أمراض الكبد

وتتولى المؤسسات الصحية وبعض المؤسسات ا�ھلية المعنية بالمرأة تنظيم المحاضرات وتوزي}ع الكتيب}ات اAرش}ادية لرف}ع  .309

  ئل المتعلقة بالزواج وتكوين ا�سرة، وبا�مراض المنتشرة في المجتمع.وعي المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً بالمسا

  صحة المرأة أثناء الحمل والوKدة وما بعد الوKدة -ب 

تكفل الرعاية الصحية في دولة قطر العناية الطبية الكاملة للنساء قبل الو�دة من خ>ل توفير مختلف الخ}دمات الطبي}ة المتعلق}ة  .310

. وتتميز الخ}دمات الطبي}ة قب}ل ال}و�دة والت}ي تش}مل المواطن}ات والمقيم}ات عل}ى ح}د س}واء بانتظامھ}ا، بفحوصات ا�م والجنين

�س}}يما ف}}ي ا�ش}}ھر ا�خي}}رة الت}}ي تس}}بق ال}}و�دة مم}}ا ين}}تج عن}}ه ت}}ردد النس}}اء الحوام}}ل عل}}ى مص}}حات ال}}و�دة. وق}}د بل}}غ ع}}دد 

  مما يؤكد طبيعة الرعاية الصحية للنساء. 2008مرأة عام ا 200,000المترددات على عيادة مستشفى النساء والو�دة  حوالي 

وتتميز دولة قطر بوجود سياسات تمكن الرجال والنساء من الوصول ال}ى خ}دمات تنظ}يم ا�س}رة، إذ ف}ي ح}ين توص}ي منظم}ة  .311

، الصحة العالمي}ة عل}ى أن تك}ون ھنال}ك ث}>ث زي}ارات للفح}ص خ}>ل م}دة الحم}ل، ت}وفر الدول}ة زي}ارة للفح}ص ف}ي ك}ل ش}ھر

  زيارة خ>ل فترة الحمل الواحدة. 12أيام في الشھر ا�خير من الحمل، ليكون إجمالي عدد مرات الكشف  10وزيارة كل 

برنامج متكامل لرعاية المرأة الحامل عبر المتابعة الدورية لصحة ا�م والجنين حتى موعد الو�دة وما بع}ده، ويتب}ع ذل}ك  وينفذ .312

فال حديثي ال}و�دة تلقائي}اً، كم}ا يعم}ل عل}ى تحص}ين ا�مھ}ات أيض}اً قب}ل خ}روجھن م}ن برنامج للتحصين يقضي بتحصين ا�ط

المستشفى. ويتم اس}تخدام أجھ}زة الموج}ات ف}وق الص}وتية لفح}ص الحوام}ل ومتابع}ة وض}عھن الص}حي تح}ت إش}راف طبيب}ات 

 ومعالجة حا�ت العقم عند الجنسينكما تقدم خدمات للمساعدة على اAنجاب   ،مؤھ>ت
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  التطعيم للنساء الحواملج. 

ينفذ ف}ي دول}ة قط}ر فح}ص دوري للنس}اء الحوام}ل �كتش}اف الحص}بة ا�لماني}ة وف}ق البرن}امج الخ}اص ب}ذلك، كم}ا تعط}ى ا�م  .313

بالش}ھرين الخ}امس والس}ابع م}ن الحم}ل ا�ول،  ن م}ن توكس}يد التيت}انوسيلشھر الخ}امس م}ن الحم}ل ا�ول ج}رعتالحامل عند ا

  قادم. وجرعة واحدة عند كل حمل

  د. الرضاعة الطبيعية وتطعيم ا�طفال

ومحاولة ضم مستشفى النساء  ھادعموومؤسسة حمد الطبية على تشجيع الرضاعة الطبيعية  المجلس ا�على للصحةلقد عملت  .314

) وذل}}ك م}}ن خ}}>ل BFIوال}}و�دة والمراك}}ز الص}}حية المتض}}منة لخ}}دمات ا�موم}}ة والطفول}}ة إل}}ى المب}}ادرة الص}}ديقة لvطف}}ال (

جھود المبذولة من قبل قسم رعاية ا�مومة والطفولة ولجنة الرض}اعة الطبيعي}ة بالتع}اون م}ع ا�قس}ام المختلف}ة، كقس}م النس}اء ال

والو�دة، وقسم ا�طفال، وقسم التمريض والرعاية الصحية ا�ولية. ومن أولى ثم}رات تل}ك الجھ}ود إص}دار سياس}ة الرض}اعة 

 ، وھي على النحو التالي: 2000ضاعة الطبيعية بأواخر عام الطبيعية لدولة قطر عن طريق لجنة الر

يجqqب علqqى جميqqع العqqاملين فqqي المجqqال الصqqحي مqqن أطبqqاء النسqqاء والqqوOدة وأطبqqاء ا;طفqqال وأعضqqاء ھيئqqة التمqqريض والمثقفqqين الصqqحيين  •

  وأخصائيي التغذية الع$جية، اتباع سياسة الرضاعة الطبيعية.

  موظفين اSداريين والعاملين في المجال الصحي على المھارات ال$زمة لتنفيذ ھذه السياسة.ينبغي العمل على تدريب جميع ال •

  يجب أن تشمل فحوصات الحوامل وفحوصات ما بعد الوOدة على فحص الثدي وتعليم ا;مھات كيفية اSرضاع. •

• qل وا;مھqيدات الحوامqع السqد جميqن تزويqد مqحي التأكqال الصqد ينبغي على العاملين في المجqرح واف لفوائqرھن بشqراد أسqعات وأفqات والمرض

الرضاعة الطبيعية مع تشجيع ا;مھات على ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة خ$ل ا;شھر الستة ا;ولى من العمqر واOسqتمرار فqي إرضqاع 

  أطفالھن من أثدائھن حتى بعد إدخال ا;غذية التكميلية لھم وذلك حتى تمام العامين من العمر.

  البدء في إرضاع المواليد من أثداء أمھاتھم اعتباراً من الساعة ا;ولى من الوOدة ما لم تسمح حالة ا;م أو المولود بذلك. يجب •

أطعمة أو مشروبات أو حليب صناعي خ$ف حليب ا;م ما لم يكن ھنqاك ضqرورة طبيqة وحسqب تعليمqات  ةحديث الوOدة أيالعدم إعطاء الطفل  •

  الطبيب.

  ء ا;م والطفل بغرفة واحدة على مدار اليوم.ممارسة إبقا •

  تشجيع ا;مھات على إرضاع أطفالھن عند الطلب. •

عدم السماح بالترويج داخل المستشفى لمواد وأدوات الرضاعة الصناعية كالحليب الصناعي وزجاجات الرضqاعة، وذلqك مqن خq$ل الملصqقات  •

 ت أو أفراد العائلة.أو العينات المجانية وما شابه ذلك وعدم إعطائھا ل�مھا

 يجب تبني وتشكيل جماعات لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومساندة ا;مھات على اOستمرار في ممارسة الرضاعة الطبيعية. •

  

وقد ارتفعت نسبة التغطي}ة بالتحص}ينات لvطف}ال الرض}ع ا�ق}ل م}ن س}نة مقارن}ة بم}ا كان}ت علي}ه الح}ال ف}ي الس}نوات العش}ر  .315

%، 97.1والتطعيم للجرعة الثالثة من طع}م ش}لل ا�طف}ال  2008% عام 98لغ معدل التطعيم بالنسبة للدرن السابقة. فمث>ً، ب

%.  وھ}ذا ي}دل عل}ى م}دى الجھ}ود الت}ي تب}ذلھا الدول}ة ف}ي ھ}ذا المج}ال، 97.4%، والتھ}اب الكب}د الفيروس}ي 95.3والحصبة 

 عزيز صحة ا�طفال الرضع. وارتفاع وعي ا�مھات وحرصھن على تطعيم أبنائھن، مما يسھم في ت
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  2008 – 2004): نسبة التغطية بالتحصينات ل_طفال الذين تقل أعمارھم عن سنة خIل الفترة 30الجدول (      

 نوع التطعيم
 السنوات

2004 2005 2006 2006 2007 

 96.2 100 100 100 100 درن (بي. سي . جي) 

 96.7 95 95 98 95 ل ا;طفال (جرعة ثالثة)لقطرات ش

 94.2 96 96 97 96 ثُ*ثي (جرعة ثالثة)

 94.2 96 96 97 97 التھاب الكبد الفيروسي (ب) (جرعة ثالثة)

 94.2 96 96 97 96 ھيموفليكس أنفلونزا (جرعة ثالثة)

الحصqqqبة والحصqqqبة ا;لمانيqqqة والنكqqqاف (جرعqqqة 

 ثالثة)
99 100 99 99 92.3 

 92.2 98 98 100 98 الجديري

 90 91 91 2006بدأ في سنة  رئويةالمكورات ال

  . النشرة السنوية ل�حصاءات الحيوية، المواليد والوفيات، جھاز اSحصاء.2009المصدر: دولة قطر،       

  

 ثالثاً: ضمان حصول المرأة على التغذية الكافية:
 أ)  أثناء الحمل والرضاعة

امل والمرضعات ضمن دليل العناية بفترة الحم}ل المعم}ول برامج تغذية للنساء الحو وتحت إشراف طبي تطبق في دولة قطر .316

  بھا في جميع المراكز الصحية بالدولة والذي يشمل مكافحة عوز الحديد وا�نيميا.

سنة وما فوق 19التغذية عموماً بين النساء بدءاً من  )ب  
وي ب}}ين النس}}اء والرج}}ال % م}}ن العوام}}ل الش}}ائعة لخط}}ر أم}}راض الجھ}}از ال}}دوري ال}}دم32تب}}ين أح}}دث اAحص}}ائيات ب}}أن  .317

كشفت نتائج الدراسة الت}ي أجراھ}ا . والقطريين، ھي: السمنة وقلة الحركة، والسكر، وا�ستھ>ك العالي من الدھون الحيوانية

% من أطفال الم}دارس ا�بتدائي}ة يع}انون م}ن 39أن  2008المركز الثقافي للطفولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 

% يع}انون م}ن الزي}ادة المفرط}ة ف}ي ال}وزن 16% من ا�طفال قيد الدراسة يع}انون م}ن الس}منة، و23عين إلى: السمنة، موز

ومرض السمنة. ووفقاً لھذه الدراسة، يتوقع زيادة بعض ا�مراض بين القطريين في المستقبل نظراً �نتشار أم}راض الس}منة 

 توعية فعالة للحد من العادات الغذائية غير الصحية. والعادات الغذائية غير الصحية؛  مما يتطلب إيجاد حم>ت

 رابعا: المؤشرات العامة حول الوضع الصحي للمرأة في دولة قطر
 أ) معدل وفيات ا;مھات أثناء الحمل والوOدة والنفاس

في}ات اAن}اث النسبة المئوية لوفيات ا�مھ}ات م}ن مجم}وع و لقد أدت ھذه الجھود إلى انخفاض نسبة وفيات ا�مھات، حيث أن .318

% لغير القطريات، وھي نسبة منخفضة جداً بالمق}اييس العالمي}ة، ا�م}ر 0.5% للقطريات والـ 0.4الـ  2008لم تتجاوز عام  

  الذي يدل على ا�ھتمام الكبير بصحة ا�مھات في دولة قطر.  

  ناث بحسب الجنسية والسنوات): النسبة المئوية لوفيات ا�مھات من مجموع وفيات ا31Dالجدول (                 
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 السنة

  وفيات
ا�مھات 

  القطريات

مجموع حاKت 

وفيات اDناث 

 القطريات

  وفيات
ا�مھات غير 

  القطريات

مجموع حاKت 

وفيات اDناث 

 غير القطريات

  وفيات
ا�مھات في 

  قطر

مجموع حاKت 

وفيات اDناث في 

 قطر

2004 0 272 0.7 145  417 

2005 0.4 262 1.1 175 0.7 437 

2006 0 277 0.5 199 0.2 476 

2007 0.4 272 2.2 185 1.1 457 

2008 0.4 267 0.5 220 0.4 487 

جھاز اAحصاء. -.2010المصدر:  دولة قطر.         

 ب) متوسط توقع الحياة عند الوOدة
بش}كل ملح}وظ،  اة بالنسبة للقطريينارتفاع معدل البقاء على قيد الحي علىلقد انعكست كافة الجھود المبذولة في قطاع الصحة  .319

) 77.8) لل}ذكور و (74.5إل}ى ( 2005) لyن}اث ع}ام 75.8) لل}ذكور و(71.4و�سيما اAناث منھم، حيث ارتفع المعدل من (

  . 2009لyناث عام 

 ): معدل البقاء على قيد الحياة للقطريين بحسب الجنس والسنوات32الجدول (

  العام ذكور إناث لمجموعا

73.6 75.8 71.4 2005 

74.9 76.8 73 2006 

74.9 76.8 73 2007 

75.9 77.4 74.2 2008 

76.2 77.8 74.5 2009 
  . المجموعة اSحصائية السنوية،  أعداد مختلفة.2010المصدر: دولة قطر، جھاز اSحصاء. 

 

معدل وفيات ا;طفال - ج  
الرض}ع نتيج}ة لب}رامج ص}حة الطف}ل الوقائي}ة والع>جي}ة  كما حققت دولة قطر تق}دماً كبي}راً ف}ي خف}ض نس}بة وفي}ات ا�طف}ال .320

، كما ھو مبين في الجدول رقم 2008با�لف في عام  7.7إلى  2000با�لف في عام  12الفعالة، حيث انخفضت النسبة من 

)33.(  

  

  ت): معدل وفيات ا�طفال الرضع (با�لف) بحسب الجنسية والسنوا33الجدول (                           

 المجموع غير قطريين قطريون السنة

2000 10.7 13.3 12 

2001 9.1 9.3 9.2 

2002 10.5 7.2 8.8 

2003 11.9 9.5 10.7 

2004 6.9 10.1 8.6 
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2005 7.7 8.7 8.2 

2006 8.4 7.8 8.1 

2007 7.2 7.6 7.5 

2008 5.7 9.1 7.7 

  . مشروع "قلم"، وجھاز اSحصاء.2010المصدر:  دولة قطر. 

لكل أل}ف مول}ود ح}ي ع}ام  8.80راجع معدل وفيات ا�طفال دون الخامسة في السنوات ا�خيرة تراجعاً ملموساً، ليصل إلى ت.321

، ليقترب بذلك من مستويات الدول الصناعية المتقدمة والت}ي 2000لكل ألف مولود حي عام  13بعد أن كان يتعدى  2009

  لكل ألف مولود حي. 7يبلغ معدل الوفيات فيھا دون سن الخامسة حوالي 

 د) معدل استخدام موانع الحمل
يمكن الحصول على موانع الحمل من مختلف المستشفيات والمراكز الص}حية بع}د أن ي}تم إج}راء فحوص}ات لتحدي}د أفض}ل  .322

  الطرق المستخدمة والتأكد من عدم التأثير على صحة المرأة.

ن}}ات رس}}مية ح}}ول مع}}د�ت اس}}تخدام موان}}ع الحم}}ل كنتيج}}ة � توج}}د ف}}ي دول}}ة قط}}ر، كم}}ا ف}}ي ال}}دول العربي}}ة ا�خ}}رى، بيا .323

�س}}تمرار بع}}ض الموروث}}ات ا�جتماعي}}ة التقليدي}}ة م}}ن جھ}}ة، و�ن ا�س}}رة القطري}}ة � تس}}عى إل}}ى تحدي}}د النس}}ل م}}ن جھ}}ة 

وھ}و أخرى. ولھذا فإن استخدام موانع الحمل يقتصر على تنظيم مرات الحمل والتباعد بينھا، بما � يؤثر عل}ى ص}حة ا�م. 

وس}ائل موان}}ع الحم}ل التقليدي}}ة دون ش}يوع الوس}}ائل الحديث}ة، حت}}ى وإن س}لمنا بمعرف}}ة تل}}ك  ق}د ينحص}}ر ف}ي معرف}}ة بع}ض

ف}إن مع}دل اس}تخدام وس}ائل تنظ}يم ، 1998الوسائل لدى النساء المتزوجات، كما بين ذلك مسح صحة ا�سرة الذي نفذ ع}ام 

 %.20 ا�سرة (استخدام الواقي الذكري) � تتجاوز نسبته

  

 خامساً: ا;مراض النسائية في دولة قطر
) المرأة والعقم1  

وفرت دولة قط}ر أفض}ل ا�س}اليب لمعالج}ة العق}م ل}دى ال}ذكور واAن}اث، حي}ث اس}تحدثت ف}ي مستش}فى النس}اء وال}و�دة وح}دة  .324

ة متمي}زة، كم}ا ف}ي للمساعدة على اAنجاب ومعالجة حا�ت العقم عند الجنسين، وقد تحقق}ت عل}ى ھ}ذا الص}عيد إنج}ازات طبي}

استخدام تقني}ات مختبري}ة جدي}دة ف}ي التخص}يب ا�ص}طناعي خ}ارج ال}رحم، وتس}جيل أعل}ى نس}بة نج}اح ف}ي عملي}ات أطف}ال 

  ا�نابيب والحقن المجھري (المايكرو إنجكشن).

ت}}م إدخ}}ال تقني}}ة اللي}}زر ف}}ي معالج}}ة أم}}راض ومش}}اكل ال}}رحم، وتحس}}ين ف}}رص نج}}اح عملي}}ات التلق}}يح  1999وف}}ي ع}}ام  .325

ا�ص}}طناعي للنس}}اء، الل}}واتي يع}}انين م}}ن ض}}عف التب}}ويض، واAجھ}}اض المتك}}رر، وع}}دم الق}}درة عل}}ى ا�حتف}}اظ ب}}الجنين، 

باAضافة إلى استخدام تقنية رائدة في تكوين وسيط جديد خ}ال م}ن الب}روتين، لزراع}ة الجن}ين ف}ي عملي}ات التخص}يب خ}ارج 

  الرحم.

وعنق الرحم ) الفحص الدوري للمرأة Oكتشاف سرطان الثدي2  
تھ}}تم دول}}ة قط}}ر ب}}الفحص ال}}دوري للم}}رأة �كتش}}اف س}}رطان الث}}دي وعن}}ق ال}}رحم، وتت}}وفر خدم}}ة الفح}}ص ف}}ي عي}}ادتين  .326

متخصصتين للفحص المبكر في مستشفى النساء والو�دة، باAضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وفي حال}ة اكتش}اف 

  vورام.المرض يتم تحويل الحا�ت إلى مستشفى ا�مل ل
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وتنظم حم>ت توعية منتظمة حول الوقاية من السرطان وع>قة ذلك بالغذاء الصحي وكيفية الفحص الذاتي، وذلك من خ>ل  .327

 2010توزي}ع كتيب}ات وتنظ}}يم محاض}رات وورش عم}ل ب}}المراكز الص}حية أو م}ن خ}}>ل جمي}ع وس}ائل اAع}}>م.  وف}ي ع}}ام 

س}}يدة، وھ}}دفت المس}}يرة إل}}ى توعي}}ة  500توعوي}}ة بمش}}اركة أكث}}ر م}}ن نظم}}ت الجمعي}}ة القطري}}ة لمكافح}}ة الس}}رطان مس}}يرة 

السيدات بأھمية الكشف المبكر في ع>ج سرطان الثدي والعناية بالثدي وتعزيز دور ا�فراد وتفعيل المش}اركة ف}ي الفعالي}ات 

بأھمي}ة الفح}ص المبك}ر،  والمحافل التي تشرف عليھا الجمعية للتوعية بھذا المجال. وق}د ازدادت ح}ا�ت ال}وعي ل}دى النس}اء

  .2009حا�ت عام  10امرأة Aجراء للفحص المبكر لسرطان الثدي، وتم اكتشاف  800فمثJً تقدمت  

) معدOت اSصابة با;ورام السرطانية3  
بلغ}ت ع}دد ح}ا�ت الس}رطان الجدي}دة  2009. وف}ي ع}ام 1987قطر بتسجيل حا�ت ا�ورام الس}رطانية من}ذ ع}ام بدأت دولة  .328

حال}ة  141غير قط}ريين. منھ}ا  562قطرياً، و 194حالة، تشمل جميع ا�نواع من السرطان، منھا  756أكد تشخيصھا التي ت

  مصابة بسرطان الثدي.

، والمع}دل 2008%) حدثت بسببھا عام 12وفياتھم ( منوتعد ا�ورام السبب الثالث للوفاة عند القطريين، حيث أن أكثر نسبة  .329

لكل مئ}ة أل}ف م}ن ال}ذكور.  10.2لكل مئة ألف من اAناث و 17.9لدى الذكور، حيث بلغ المعدل  مرتفع لدى اAناث أكثر منه

  سنة. 49-40ويعتبر سرطان الثدي ھو السبب ا�ول لوفيات النساء في الفئة العمرية من 

ج ا�ورام، وتوفر دولة قطر خدمات طبية حديث}ة لمعالج}ة كاف}ة ا�ورام الس}رطانية، وق}د خص}ص ل}ذلك مستش}فى ا�م}ل لع}> .330

وھو مستشفى متخصص في ع>ج أمراض السرطان، ويشمل ذلك ا�كتشاف المبكر، والع>ج، وتقديم ا�ستشارات، وإع}ادة 

التأھيل والتعليم والتوعية للمرضى وأفراد أسرھم، ويش}تمل عل}ى المع}دات وا�جھ}زة والك}وادر الطبي}ة والفني}ة �س}تيعاب م}ا 

أجھ}زة  3س}ريراً للرج}ال والنس}اء وا�طف}ال، كم}ا يحت}وى عل}ى  82يض}م المستش}فى مريض في العام. و 4500 -3000بين 

للع>ج اAشعاعي، وأقسام لvشعة والمختبرات وتحضير ا�دوية والفيزياء والكشف النووي. كما تم تأسيس الجمعية القطري}ة 

ماھيري}ة والمس}اھمة بنظاف}ة البيئ}ة التوعي}ة الج ، وھي جمعية خيرية، ھدفھا مكافحة السرطان من خ>ل1997للسرطان عام 

 النشرات والمؤتمرات والمحاضرات والبحوث. والتعاون مع ا�جھزة الصحية من خ>ل

) ا;مراض التناسلية واSيدز4  
  أ) مرض اDيدز (نقص المناعة المكتسبة)

. وھذا � يش}مل HIV/AIDSتكتشف في دولة قطر نحو عشر حا�ت جديدة سنوياً من مرض نقص المناعة المكتسبة اAيدز  .331

حال}ة  242الحا�ت التي تسجل من خ>ل القومسيون الطبي للقادمين الجدد. وقد بلغ إجمالي الحا�ت من القطريين والمقيمين 

نصفھا من القطريين والنصف اIخر من غير القطريين. وتبلغ نسبة إص}ابة ال}ذكور ض}عف  2008حتى عام  1999منذ عام 

بة لھذا الم}رض. م}ع م>حظ}ة أن اAص}ابات المكتش}فة ق}د تك}ون أق}ل م}ن اAص}ابات الفعلي}ة، فھن}اك نسبة إصابة اAناث بالنس

بعض ا�شخاص المصابين الذين � يعلمون بأنھم مصابون. كما أن ھناك أشخاصاً مصابون، ولك}نھم يخف}ون ذل}ك خوف}اً م}ن 

  الوصمة ا�جتماعية التي قد تلحق بھم .

، ك}ذلك وقّع}ت اتفاقي}ة التع}اون م}ع برن}امج ا�م}م المتح}دة 2006نية للوقاي}ة م}ن اAي}دز ع}ام وقد شكلت دولة قطر اللجنة الوط .332

لوضع الخطة الوطنية للتعام}ل م}ع ا�ي}دز.  ونظم}ت اللجن}ة من}ذ تأسيس}ھا س}بعة ب}رامج مخصص}ة لق}ادة  )UNDPاAنمائي (
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ق الوقاي}ة من}ه، وھ}ذه الب}رامج مقس}مة عل}ى الرأي حتى يتمكنوا من رفع الوعي العام �فراد المجتمع نحو مرض ا�يدز وطر

 لصناع القرار، وواحد لوسائل اAع>م. واثنان�ئمة المساجد،  أربعةالنحو التالي: 

  

  ب) ا�مراض التناسلية ا�خرى

أما بالنسبة لvمراض التناسلية ا�خرى، فإن جميع ا�مراض منتشرة لدى الذكور على نحو أكبر مما ھ}ي علي}ه عن}د اAن}اث،  .333

نس}بة المص}ابين بم}رض ھ}ربس  تيرجع السبب ف}ي ذل}ك إل}ى أن أع}داد الواف}دين ال}ذكور أعل}ى بكثي}ر م}ن اAن}اث، فق}د بلغ}و

% 67% لدى اAناث. وبلغت نسبة اAص}ابة بم}رض التھ}اب الكب}د الفيروس}ي م}ن ن}وع (ب) 18% لدى الذكور و82زوستر 

% ل}دى 75رض التھ}اب الكب}د الفيروس}ي م}ن ن}وع (ج) % ل}دى اAن}اث، ف}ي ح}ين بلغ}ت نس}بة اAص}ابة بم}33لدى الذكور و

  % لدى اAناث.25الذكور و

) ا;مراض النفسية5  
دولة قطر مثل غيرھا من دول العالم، تواجه ع}دة تح}ديات ف}ي مج}ال تط}وير الص}حة النفس}ية للس}كان. وأب}رز ھ}ذه التح}ديات  .334

ات رسمية عن مدى انتشار المرض النفسي في دول}ة يتمثل في تزايد العبء العالمي ل>ضطرابات النفسية، و� توجد إحصاء

قط}}ر. ويفس}}ر ا�س}}تخدام الم}}نخفض لخ}}دمات الص}}حة النفس}}ية إم}}ا �ن انتش}}ار ا�م}}راض النفس}}ية م}}نخفض أو �ن تش}}خيص 

ا�مراض النفسية � يتم بطريقة صحيحة للناس. كما أن ھناك ضعفاً في نظ}م المعلوم}ات الص}حية المتعلق}ة ب}المرض النفس}ي 

ا�ضطرابات النفسية مرتبطة بالوصم ا�جتماعي. لذلك، فإن العديد من المرضى � يقدمون على طل}ب خ}دمات الص}حة �ن 

النفسية، كما أن ھناك مرضى يطلبون الخدمة خارج الدولة. وعليه، فإن تل}ك الح}ا�ت � تس}جل بس}بب الخ}وف م}ن الوص}مة 

  ا�جتماعية.

، بعد أن كانت 2008زيارة في عام  18,225نفسية زيادة تصاعدية فقد بلغ عددھا وقد شھد عدد الزيارات لعيادة ا�مراض ال .335

، زادت إل}ى 2000س}ريراً ع}ام  37. وقد بلغ عدد ا�س}رة المخصص}ة لع}>ج ا�م}راض النفس}ية 2001زيارة عام  14,017

س}ريراً  76ا لتص}ل إل}ى سريراً للنساء، ثم واصلت ارتفاعھ} 16سريراً منھا مخصصة للرجال و 40؛ 2006سريراً عام  56

 .2008عام 

 سادساً: الرعاية الصحية للمسنات
سنة فأكثر) من  65ازدادت أعداد كبار السن في دولة قطر نتيجة للرعاية الصحية وا�جتماعية، فقد ارتفعت أعداد المسنات ( .336

  .  2009مسنة عام  6,026إلى  1986مسنة عام  1,595

الت}}ي ترع}}ى المس}}نات ف}}ي دول}}ة قط}}ر، مم}}ا يؤك}}د م}}دى اھتم}}ام الدول}}ة بھ}}ذه الفئ}}ة، وتتع}}دد الجھ}}ات الع>جي}}ة وا�جتماعي}}ة  .337

حي}ث أص}بح أول مستش}فى  1957ويضطلع مستشفى الرميلة بالدور ا�ساسي لرعاية المسنين والمسنات منذ إنش}ائه ع}ام 

مستش}فى  تتخصص} 1982في الدولة يقدم خدماته لجميع الفئات ومنھم كبار السن، ومع افتتاح مستش}فى حم}د الع}ام س}نة 

رعاية كبار الس}ن، وح}ا�ت التأھي}ل م}ن كاف}ة ا�عم}ار وك}ان كب}ار الس}ن يش}غلون أغل}ب أس}رة المستش}فى الب}الغ بالرميلة 

س}}ريراً  459زاد ع}}دد ا�س}}رة إل}}ى  1997س}}ريًرا، وم}}ع إع}}ادة افتت}}اح المستش}}فى عق}}ب تجدي}}ده ع}}ام  120ع}}ددھا حينئ}}ذ 

نھ}}ا. ويق}وم مستش}}فى الرميل}ة ب}دور ب}}ارز وفع}ال ف}ي ت}}وفير الرعاي}ة الص}}حية س}ريراً م 244ويش}رف قس}م المس}}نين عل}ى 

والنفس}}ية وا�جتماعي}}ة للمس}}نات، ويش}}مل ذل}}ك الع}}>ج والرعاي}}ة الص}}حية المس}}تمرة والخاص}}ة، كم}}ا يس}}توعب المستش}}فى 
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ب ا�س}رة ومعاونتھ}ا عدداً من كبار السن ممن ليس لديھم أسر تتولى رعايتھم في المنازل، وتتولى مستشفى الرميلة ت}دري

ف}ي رعاي}ة مس}}نيھا، وذل}ك ع}ن طري}}ق الزي}ارات المنزلي}ة وت}}وفير احتياج}ات ومس}تلزمات المس}}نين ف}ي المن}ازل. وتت}}ولى 

وحدة الرعاية المنزلية توفير الرعاية الصحية والنفسية وا�جتماعية من خ>ل أطباء متخصصين في أمراض الش}يخوخة 

  يعاونھم فريق من التمريض.

تتوفر كافة  سنات اللواتي لسن بحاجة ماسة إلى رعاية طبية فيتم رعايتھن في المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، حيثأما الم .338

بأحدث المعدات ومنفصل ع}ن جن}اح الرج}ال، م}ع تنفي}ذ مجموع}ة  المستلزمات والتجھيزات المطلوبة في جناح خاص مجھز

، نقل}ة 2003ات.  ويع}د إنش}اء المؤسس}ة القطري}ة لرعاي}ة المس}نين ع}ام والترفيھي}ة للمس}ن م}ن الب}رامج التثقيفي}ة وا�جتماعي}ة

نوعية كبرى في مجال رعاية كبار السن في دولة قطر. وتھ}دف ھ}ذه المؤسس}ة إل}ى إي}واء المس}نين ال}ذين تعج}ز أس}رھم ع}ن 

سبة لھم، وتقديم خ}دمات رعايتھم أو من ليس لديھم أسر ترعاھم، وتوفير خدمات الرعاية الصحية وا�جتماعية والنفسية المنا

الرعاية للمسنين في مساكنھم وبين أسرھم، وتوعية ا�سر �حتضان المسنين وتوجيھھم �فضل أساليب العناية بھ}م، وتأھي}ل 

المس}}نين لمواجھ}}ة مش}}كلة كب}}ر الس}}ن والت}}أقلم معھ}}ا، ومحاول}}ة إدم}}اج المس}}نين ف}}ي المجتم}}ع ك}}ل حس}}ب قدرات}}ه، و� تھ}}دف 

 تحقيق ربح مادي.المؤسسة المذكورة إلى 

  

  

 سابعاً: الرعاية الصحية للنساء من ذوي اSعاقة
ب}أن مجم}}وع الح}ا�ت المعل}ن عنھ}ا م}ن قب}ل المع}اقين أو ذويھ}م ھ}}ي  ،2007تفي}د نت}ائج مس}ح ذوي اAعاق}ة ال}ذي ج}رى ع}ام  .339

ي اAعاق}ة %. أم}ا ع}ن توزي}ع ذو41% من مجموع الح}ا�ت الم}ذكورة وغي}ر القط}ريين 59، حيث يشكل القطريون 4,321

% لل}}ذكور. وق}}د انخفض}}ت نس}}بة ا�ش}}خاص ذوي 61المع}}اقين مقاب}}ل  % م}}ن إجم}}الي39حس}}ب الن}}وع، ف}}إن اAن}}اث يش}}كلن 

، وھي نسبة منخفضة جداً 2009% عام 1.4من مجموع السكان القطريين إلى  2004% عام 2.1اAعاقة بين القطريين من 

%. وفي السياق ذاته، ي>حظ أن نسبة اAعاقة لدى القطريات ھي 10حوالي مقارنة بمثيلتھا على المستوى الدولي والتي تبلغ 

  أقل من مثيلتھا لدى القطريين.

 ): النسبة المئوية Kنتشار اDعاقة بحسب الجنس والجنسية والسنوات33الجدول (

 السنة

 نسبة اDعاقة في قطر نسبة اDعاقة بين غير القطريين نسبة اDعاقة بين القطريين

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

2004 2.6 1.7 2.1 0.4 0.7 0.5 0.8 1.1 0.9 

2005 2.2 1.4 1.8 0.3 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 

2006 1.7 1.1 1.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.6 0.5 

2007 1.6 1.1 1.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.7 0.4 

2008 1.8 1.2 1.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.7 0.4 

2009 1.7 1.2 1.4 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4 

  ، أعداد مختلفة.www.qsa.gov.qaدولة قطر. المجموعة اSحصائية السنوية،  -المصدر:         

  . وجھاز اSحصاء.www.qix.gov.qa. مشروع "قلم"، 2010دولة قطر.  -               
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، والت}}ي تھ}}دف إل}}ى تأھي}}ل ذوي 1974ا�حتياج}}ات الخاص}}ة ع}}ام وق}}د أسس}}ت دول}}ة قط}}ر الجمعي}}ة القطري}}ة لتأھي}}ل ذوي  .340

ا�حتياجات الخاصة من خ>ل توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية وا�جتماعية والنفسية والثقافية لھم. وتقدم الجمعية 

، والمس}}اعدة ف}}ي ا�جھ}}زة الطبي}}ة والتعويض}}ية والمس}}اعدة المعين}}ة لجمي}}ع أعض}}اء الجمعي}}ة حس}}ب الحاج}}ة وطبيع}}ة اAعاق}}ة

توظيف ا�شخاص ذوي ا�حتياج}ات الخاص}ة بالتع}اون المثم}ر م}ع كاف}ة ال}وزارات والمؤسس}ات والجھ}ات المعني}ة بالدول}ة، 

فض> عن وضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية والذاتية لvشخاص ذوي ا�حتياجات الخاصة، والعمل عل}ى إرش}ادھم 

تربوي والمھني، باAضافة إلى تدريب أسر ذوي ا�حتياجات الخاص}ة عل}ى كيفي}ة التعام}ل وتوجيھھم النفسي وا�جتماعي وال

مع أبنائھم من ھذه الفئة من خ>ل تنظيم العديد من ورش العم}ل وال}دورات التدريبي}ة ف}ي ھ}ذا الجان}ب. ويتب}ع الجمعي}ة أربع}ة 

تم}اعي ال}ذي يھ}دف إل}ى دم}ج ذوي ا�حتياج}ات مراكز تھتم بشؤون وقضايا ذوي ا�حتياجات الخاصة كالمركز الثق}افي ا�ج

الخاص}}ة ف}}ي المجتم}}ع ع}}ن طري}}ق العم}}ل ا�جتم}}اعي وتنمي}}ة الع>ق}}ات الودي}}ة والثقافي}}ة وا�جتماعي}}ة ب}}ين المراك}}ز وا�ندي}}ة 

وتدريب المنتسبين وأسرھم من خ>ل ت}وفير دورات وورش مھني}ة لھ}م تق}ام عل}ى م}دار الع}ام، والمرك}ز التعليم}ي ال}ذي يق}دم 

عديد من الخدمات التدريبية لvشخاص ذوي ا�حتياجات الخاصة من فئة اAعاقة العقلي}ة والمتع}ددة، باAض}افة إل}ى المرك}ز ال

  التأھيلي للبنين والمركز التأھيلي للبنات، ويقدمان خدمات التأھيل الشامل المھني والنفسي وا�جتماعي لك> الجنسين.

، ويھ}دف المرك}ز إل}ى ع}>ج وتعل}يم المع}اقين والمعاق}ات 2001ياجات الخاص}ة ع}ام كما تم تأسيس مركز الشفلّح لذوي ا�حت .341

المھارات المناسبة وال>زمة لمساعدتھم على ا�ندماج في المجتمع بشكل أفضل، وإلى نشر الوعي في المجتمع وتقديم ال}دعم 

  نة عشرة.وا�ستشارات لvھالي.  ويقدم المركز خدماته لvطفال من سن الو�دة وحتى الثام

 ثامناً: النساء العام$ت في القطاع الصحي والمجاOت التي يعملن بھا
تتيح دولة قطر فرص التدريب وفرص التعليم والتقدم في مجال العمل للعام>ت والمتخصص}ات ف}ي المج}ال الص}حي، حي}ث  .342

والبعث}ات الخارجي}ة لدارس}ة دلة تتولى جامعة وايل كورنيل بالدوحة تخريج ا�طباء، بينما تت}ولى جامع}ة قط}ر تخ}ريج الص}يا

ت}م تأس}يس مرك}ز س}درة للط}ب  كم}ا وتتاح فرص ا�لتحاق على أساس الكفاءة وبدون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني. الطب 

والبحوث وإتاحة الفرصة أمام الذكور واAناث دون تمييز للقيام با�بحاث العلمية. إضافة إلى ذل}ك، ف}إن مزاول}ة مھن}ة الط}ب 

  ا�سنان والصيدلة متاحة للخريجين من الجنسين. البشري وطب

% 16.8انخفضت نسبة مشاركة القطريين العاملين في المھن الصحية في المجلس ا�على للصحة ومؤسسة حمد الطبي}ة م}ن  .343

، على ال}رغم م}ن زي}ادة ا�ع}داد المطلق}ة للعمال}ة الص}حية الوطني}ة، ولك}ن نس}بتھم إل}ى 2007% عام 14.1إلى   2005عام 

  مالة الوافدة تنخفض نظراً للتوسع في الخدمات الصحية، وبالتالي استقدام عمالة صحية وافدة. الع

وتفوق أعداد النساء أعداد الرجال في العديد من المج}ا�ت، و�س}يما التم}ريض، وتقني}ي وفني}ي المختب}رات، وط}ب ا�س}نان،  .344

ي. بينم}ا �زال}ت نس}بة مش}اركة القط}ريين ف}ي العدي}د م}ن وتتقارب أعداد اAناث والذكور في بقية المجا�ت عدا الطب البشر

  التخصصات الطبية والصحية ضعيفة أو معدومة.

  



CEDAW/C/QAT/1 

96  

  ): توزع العاملين بالمھن الصحية في الھيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية34الجدول (

  2008حسب المھنة والجنس والجنسية عام 

غير قطري  المجموع الكلي         

% 

طري ق غير قطري

% 

 المھنة قطري

 ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع

 1 طبيب بشري 178 341 519 23 1236 513 1749 77 1414 854 2268

 2 طبيب أسنان 22 74 96 38 92 66 158 62 114 140 254

ممرضqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqة  0 612 612 9 866 5413 6279 91 866 6025 6891

 وممرض

3 

تقنqqqqqqqqqي وفنqqqqqqqqqي  10 140 150 23 211 286 497 77 221 426 647

 مختبر

4 

صqqيدلي ومسqqاعد  5 38 43 8 300 214 514 92 305 252 557

 صيدلي

5 

 6 تقني وفني أشعة 3 19 22 7 179 137 316 93 182 156 338

أخصqqqائيو عqqq$ج  1 11 12 9 73 54 127 91 74 65 139

طبيعqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqي 

 ومساعديھم

7 

 8 فني أسنان 1 4 5 3 59 110 169 97 60 114 174

أخصqqqائيو عqqq$ج  3 9 12 15 43 27 70 85 46 36 82

تنفسqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqي 

 ومساعديھم

9 

أخصqqqائيو تأھيqqqل  3 5 8 11 32 31 63 89 35 36 71

مھنqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqي 

 ومساعديھم

10 

 11 فني تخدير 0 0 0 0 35 27 62 100 35 27 62

أخصqqqqائي وفنqqqqي  1 13 14 44 7 11 18 56 8 24 32

 تغذية

12 

 13 معلمة تمريض 0 0 0 0 7 24 31 100 7 24 31

 14 فني السمع 0 9 9 38 3 12 15 63 3 21 24

 15 فني غسيل كلوي - - - - 22 12 34 100 22 12 34

  . التقرير السنوي، مؤسسة حمد الطبية.2008المصدر: دولة قطر. 

  

  

 تاسعاً: اSجھاض وحقوق المرأة اSنجابية 
فعند توفر  ،) منه حاOت اSجھاض المعاقب عليھا قانوناً  317، 316، 315حيث جاء في المواد (لمتعمد، . يحظر قانون العقوبات القطري اSجھاض ا343

لمجني عليھا النية العمدية لعملية اSجھاض للجاني وتوفر النية الرضائية من قبل المجنى عليھا، وعدم وجود حسن النية من قبل الجاني Sنقاذ حياة ا
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 O تتجاوز الخمس سنوات. كما تسري ھذه ا;حكام على المرأة التي تجھض نفسھا أو تسمح لغيرھا بإجھاضھا. وقد تتضاعف تكون عقوبة الجاني مدة

العقوبة في حالة اSجھاض ال$رضائي، فتكون العقوبة الحبس مدة O تزيد عن عشر سنوات. أما في حالة قيام الجاني بعمل يسبب إزھاق روح 

من ذلك إجھاضھا برضائھا مع توفر حسن النية Sنقاذ حياتھا (حياة المجني عليھا) فان العقوبة على ذلك العمل  الحبلى (المجني عليھا) قاصداً 

  اSجرامي تكون بالحبس مدة O تزيد على عشر سنوات.

م}ل المعنية بالص}حة اAنجابي}ة ف}ي دول}ة قط}ر جھ}داً ف}ي ھ}ذا الش}أن، فھن}اك العدي}د م}ن الن}دوات وورش الع و� تدخر الجھات .345

والبرامج والحم>ت اAع>مية المنظمة الت}ي تتف}ق م}ع التوجھ}ات العام}ة للسياس}ة الس}كانية للدول}ة، والت}ي تش}جع عل}ى زي}ادة 

اAنجاب في صفوف المواطنين القطريين ال}ذين يش}كلون أقلي}ة ف}ي بل}دھم بش}رط الحف}اظ عل}ى ص}حة ا�م والطف}ل م}ن خ}>ل 

  المباعدة بين مرات الحمل.

المقيماتت الصحية المقدمة للنساء عاشراً: الخدما  
بين المواطنات والمقيمات بالدولة في تقديم الع}>ج، حي}ث يق}وم مستش}فى حم}د ومستش}فى النس}اء وال}و�دة  � تفرق دولة قطر .346

مراك}ز ص}حية جدي}دة  5مستش}فيات و 3ومستشفى الخور والمراكز الصحية المختلفة باستقبال الجميع. وھنالك مشروع لبناء 

  اكن التي تكتظ بالعمال والعام>ت.في ا�م

وتتلخص السياسة الصحية المتبعة في الدولة بالكشف الطبي على جميع العمال الباحثين ع}ن عم}ل بم}ن ف}يھم النس}اء، وت}وفير  .347

  الخدمات الصحية للعمالة الوافدة وفقا للنظم المعمول بھا.

ة تش}مل الع}املين فيھ}ا بنظ}ام الت}أمين الص}حي وال}ذي إضافة إلى الخدمات الصحية الحكومية فإن أغلب جھ}ات العم}ل الخاص} .348

  يتيح للموظف/ الموظفة الحصول على أفضل الخدمات الصحية. 

 الحادي عشر: دور القطاع ا;ھلي في دعم الرعاية الصحية للمرأة في دولة قطر
ج}ود أربع}ة مستش}فيات أھلي}ة تق}دم � شك بأن السنوات القليلة ا�خيرة شھدت دعماً أھلياً للرعاية الصحية للم}رأة، تمث}ل ف}ي و .349

  مختلف أنواع الرعاية الصحية للمرأة كإضافة قيمة للجھود الحكومية في ھذا المجال.

وتقدم بعض الجمعيات كالھ>ل ا�حمر القطري الخ}دمات الطبي}ة ال>زم}ة لفئ}ات المجتم}ع المحتاج}ة، والقي}ام بحم}>ت توعي}ة  .350

  من ا�مراض واAصابات، وزيادة القدرة على ع>جھا.موجھة للنساء خاصة للتثقيف الصحي للوقاية 

كم}}ا تق}}وم المؤسس}}ة القطري}}ة لمكافح}}ة اAتج}}ار بالبش}}ر بت}}وفير الرعاي}}ة المتكامل}}ة لض}}حايا ا�تج}}ار بالبش}}ر. وتعتب}}ر الرعاي}}ة  .351

التي الصحية من أھم ما تقدمه المؤسسة، حيث تحرص على عرض الضحايا على المؤسسات الطبية للكشف عن ا�نتھاكات 

ح}}دثت لھ}}م ومتابع}}ة ع>جھ}}م حت}}ى ش}}فائھم. وبم}}ا أن الكش}}ف الطب}}ي عل}}ى جمي}}ع العم}}ال ال}}ذي ي}}تم بواس}}طة إدارة القومس}}يون 

الطبي، والذي � يشمل الكشف عن حا�ت الحمل لدى النساء، فقد قامت المؤسسة بمخاطبة إدارة العم}ل Aعم}ال ص}>حياتھا 

دي العامل}}ة ب}إجراء الكش}}ف ع}ن الحم}}ل للنس}اء ف}}ي البل}دان المص}}درة للعمال}}ة بموج}ب ق}}انون العم}ل Aل}}زام مكات}ب جل}}ب ا�ي}

المنزلية وإل}زامھم ب}دفع غرام}ات مادي}ة ف}ي حال}ة مخ}الفتھم، وذل}ك لتف}ادى اIث}ار الص}حية المترتب}ة عل}ى ع}دم العل}م بالحم}ل 

ش}عة وغيرھ}ا. وبالفع}ل اس}تجابت ومخاطره على النساء أثناء العمل ومخاطره على الطف}ل أثن}اء الكش}ف الطب}ي باس}تعمال ا�

  إدارة العمل وتم تعميم ھذا القرار على الجھات ذات الصلة بالعمالة ومكاتب جلب ا�يدي العاملة. 

وقد تم تأسيس العديد من الجمعيات التي تقدم خدمات في مجال الصحة، من أھمھا: الجمعي}ة القطري}ة للس}رطان الت}ي تأسس}ت  .352

ولتقديم التوصيات والخط}ط ال>زم}ة لمكافح}ة  شامل لمكافحة مرض السرطان، امج وطنيتقديم برن ، وتھدف إلى1997عام 

المرض، والتنسيق بين مختلف الجھات المعني}ة بع}>ج الس}رطان، وعق}د الم}ؤتمرات التثقيفي}ة الخاص}ة بالس}رطان، واAع}>م 



CEDAW/C/QAT/1 

98  

وا�ط}>ع عل}ى أح}دث الوس}ائل  ومس}اعدة مرض}ى الس}رطان المحت}اجين، وإع}داد البح}وث والدراس}ات، الش}املة، والتوعي}ة

، وتق}دم الجمعي}ة ال}دعم للمص}ابين 1995وكذلك ت}م تأس}يس الجمعي}ة القطري}ة للس}كري ع}ام   .الع>جية لمواجھة ھذا المرض

ومنتج}ة ع}ن طري}ق رف}ع ال}وعي الع}ام بأس}باب الحال}ة المرض}ية وع}ن طري}ق  بمرض السكري وأسرھم للتمتع بحياة طبيعية

م}ع  بش}كل وثي}ق عامل مع المرض من خ>ل تنظيم مستويات سكر الدم بوسائل متعددة. وتعمل الجمعي}ةالت تثقيفھم بشأن كيفية

ممارس}ة الرياض}ة بانتظ}ام وتن}اول الطع}ام الص}حي. كم}ا ت}ولي  السلطات الصحية والرياضية لتشجيع أعض}اء المجتم}ع عل}ى

  بصفتھن المرشدات الصحيات لvسرة. النساء اھتماماً خاصاً 

فاق المستقبليةواu التحدياتالثاني عشر:   

مع أن دولة قط}ر ق}د خط}ت خط}وات متقدم}ة ف}ي نظامھ}ا الص}حي ال}ذي يس}اوي الم}رأة بالرج}ل والم}واطن ب}المقيم م}ن حي}ث  .353

الوص}ول إل}}ى خدمات}}ه المختلف}ة وبج}}ودة عالي}}ة، إ� أن الواق}ع الص}}حي للم}}رأة � ي}زال يواج}}ه بع}}ض التح}ديات وھ}}و واق}}ع � 

ل، و�سيما قلة البرامج الصحية للتوعي}ة ب}بعض المخ}اطر الص}حية، وبس}يادة نم}ط م}ن الحي}اة يتس}م يختلف عما يواجھه الرج

  بقلة الحركة وعدم ممارسة ا�نشطة الرياضية، مما يسبب لھا العديد من ا�مراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم.

% م}}ن ا�طب}}اء 23بة القط}}ريين م}}ن جان}}ب آخ}}ر، يع}}اني القط}}اع الص}}حي م}}ن نق}}ص الك}}وادر الوطني}}ة حي}}ث � تتج}}اوز نس}} .354

% م}}ن الممرض}}ات والممرض}}ين. لك}}ن المؤش}}ر اAيج}}ابي بھ}}ذا الص}}دد أن ع}}دد الطبيب}}ات القطري}}ات يق}}ارب  9البش}}ريين، و 

  طبيباً). 178طبيبة بشرية مقابل  341ضعف عدد ا�طباء القطريين (

ل}دائم لتط}وير نظامھ}ا الص}حي ل س}عيھا اتتطلع دولة قطر للوصول إل}ى أفض}ل ح}ا�ت تمك}ين الم}رأة ص}حياً، وذل}ك م}ن خ}> .355

س}}تراتيجية خاص}}ة بص}}حة الم}}رأة، إض}}افة إل}}ى تعزي}}ز الب}}رامج الوقائي}}ة الموجھ}}ة للم}}رأة وتط}}وير خ}}دمات الرعاي}}ة اووض}}ع 

  الصحية ا�ولية، إضافة إلى خدمات الصحة النفسية الموجھة للمرأة.

زيز الوعي الصحي من خ>ل حم>ت التوعية المختلفة الموجھة وفي السياق ذاته، تسعى الدولة بمشاركة المجتمع ا�ھلي لتع .356

  للحد من انتشار بعض السلوكيات الصحية الضارة بالمجتمع عموماً وبالمرأة خصوصاً.    

 المنافع اOقتصادية واOجتماعية) 13المادة (
ا�ت ا�خ}}رى للحي}}اة ا�قتص}}ادية تتخ}}ذ ال}}دول ا�ط}}راف جمي}}ع الت}}دابير المناس}}بة للقض}}اء عل}}ى التميي}}ز ض}}د الم}}رأة ف}}ي المج}} .357

  وا�جتماعية لكي تكفل لھا، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، و�سيما

  الحق في ا�ستحقاقات العائلية، (أ)

  (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرھون العقارية وغير ذلك من أشكال ا�ئتمان المالي.

  راك في ا�نشطة الترويحية وا�لعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.(ج) الحق في ا�شت

 أوOً:  الحق في اOستحقاقات ا;سرية
وتش}}دد ك}}ل التش}}ريعات المتعلق}}ة بالمن}}افع ا�قتص}}ادية وا�جتماعي}}ة عل}}ى المس}}اواة ب}}ين الم}}رأة والرج}}ل. فعل}}ى س}}بيل المث}}ال،  .358

المرأة بصفتھا موظف}ة أو عامل}ة دون تميي}ز وتعدي>ته، بشأن التقاعد والمعاشات  2002) لسنة 24تخاطب أحكام القانون رقم (

ل}م تمنحھ}ا للرج}ل، كأحقي}ة أرمل}ة  بينھا وب}ين الرج}ل، ب}ل إن ھ}ذه ا�حك}ام أعط}ت مزاي}ا للم}رأة المش}تركة أو ص}احبة المع}اش

لھ}ا ع}ن زوجھ}ا ب}دون ح}د أقص}ى. وأحقي}ة  صاحب المعاش في الجمع بين راتبھا من عملھا أو معاشھا وبين المعاش المس}تحق

  البنت في الجمع بين معاشھا والمعاش المستحق لھا عن أمھا أو أبيھا أو عن كليھما.
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كانت الموظفة القطرية تعاني التمييز بينھا وبين الموظف القطري في استحقاق الع>وة ا�جتماعية، حي}ث كان}ت تحص}ل عل}ى  .359

ص}ل ش}رعاً أن اAعال}ة واجب}ة عل}ى ا�ب لمادي}ة م}ن الب}دل الممن}وح للمت}زوج)، �ن ا�الع>وة فئة "أع}زب" (أق}ل ف}ي القيم}ة ا

عالة للحصول على الع>وة بفئ}ة مت}زوج أو يع}ول أو�ده. وق}د أنص}ف ق}انون اA الموظف، ويقع على الموظفة ا�م عبء اثبات

يع}ول أو�ده" لم}ن يس}تحق م}ن ال}زوجين  م}نح الع}>وة بفئ}ة "مت}زوج أو ، الم}رأة، حي}ث2009الم}وارد البش}رية الص}ادر ع}ام 

م}نح الع}>وة بفئ}ة "مت}زوج أو يع}ول أو�ده" لم}ن يس}تحق  حي}ث .الموظفين الع>وة ا�على، ومنح اIخر الع>وة بفئة "أعزب"

كم}}ا ن}ص عل}}ى اس}}تحقاق الزوج}}ة  .م}ن ال}}زوجين الم}}وظفين الع}>وة ا�عل}}ى ، وم}}نح اIخ}ر الع}}>وة بفئ}}ة "أع}زب" دون تميي}}ز

فة الع>وة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً أو محا�ً للتقاعد المبكر أو إذا ترتب عل}ى ح}بس ال}زوج الموظ}ف الموظ

  .وقف راتبه

بنظ}}ام اAس}}كان تحق}}ق انتف}}اع الم}}رأة القطري}}ة م}}ن نظ}}ام اAس}}كان ال}}ذي ت}}وفره الدول}}ة  2007لس}}نة  2وبموج}}ب الق}}انون رق}}م  .360

الزواج والحاجة. وتوفر الدول}ة اAس}كان المج}اني  –أولويات ا�نتفاع بھذا النظام بما يلي: اAعالة  لمواطنينھا. وقد قرر القانون

للفئات من ذوي الحاجة من المواطنين الذين تنطبق عليھم شروط ا�نتفاع بنظام ذوي الحاجة الواردة في قرار مجلس ال}وزراء 

ول بھا في نظم اAسكان السابقة. وقد شمل القانون جمي}ع فئ}ات النس}اء ، والذي وسع قاعدة ا�نتفاع المعم2007) لسنة 18رقم (

م}ن ا�رام}ل والمطلق}ات والمس}نات والم}رأة المتزوج}ة م}ن غي}ر قط}ري. وت}تم ا�س}تفادة م}ن ذل}ك  ةالمواطنات من ذوي الحاج}

بض}}وابط  2007لس}}نة ) 17النظ}}ام م}}ن خ}}>ل ا�نتف}}اع بوح}}دة س}}كنية أو ب}}دل إيج}}ار. كم}}ا تض}}من ق}}رار مجل}}س ال}}وزراء رق}}م (

ا�نتفاع بنظام اAسكان (منحة أرض وقرض مدعوم من الدولة للبناء) استفادة المرأة القطرية �ول مرة من ھذا النظام وشملت 

 الفئات المستفيدة ا�رملة والمطلقة والمرأة التي بلغت الخامسة والث>ثين من عمرھا ولم تتزوج أو المعيلة �سرتھا.

  

الحصول على القروض المصرفية والرھون العقارية، وغير ذلك من أشكال اOئتمان المالي:ثانيا: الحق في   
ك}انوا رج}ا�ً أم نس}اًء، دون تميي}ز. والتعليم}ات الص}ادرة م}ن مص}رف أتمنح البنوك في دولة قطر الق}روض لعم>ئھ}ا، س}واء  .361

>مية لvش}}خاص، بغ}}ض النظ}}ر ع}}ن جنس}}ھم، قط}}ر المرك}}زي بش}}أن م}}نح ا�ئتم}}ان/ التموي}}ل م}}ن قب}}ل البن}}وك التقليدي}}ة واAس}}

 باعتبارھم عم>ء لھا.  

بل}}غ ع}}دد ھ}}ذه المؤسس}}ات الت}}ي تق}}دم خ}}دمات توعي}}ة للنس}}اء ح}}ول آلي}}ة حص}}ولھن عل}}ى الق}}روض ث}}>ث، ھ}}ي: دار اAنم}}اء  .362

 ا�جتماعي، وبنك التنمية، ومنظمة الخليج ل>ستشارات الصناعية. 

تموي}ل مش}روعات ص}غيرة، تمام}اً كم}ا ھ}و مت}اح للرج}ل، غي}ر أن م}دى إقب}ال ويتاح للمرأة القطرية الحصول على ق}روض ل .363

 النساء على ذلك محدود، �ن ذلك � يعود للتشريعات بقدر ما يعود �سباب شخصية أو اجتماعية أو ثقافية. 

دارة ش}ؤونھا المالي}ة توفر البنوك الوطنية فروعاً خاصة لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للسيدات مما ساعد الم}رأة عل}ى إ .364

دون الحاجة إلى وس}يط علم}ا ب}أن الف}روع العام}ة للبن}وك تق}دم خ}دماتھا للعم}>ء م}ن الجنس}ين مم}ا يي}تح لك}ل س}يدة باستق>لية 

  فرصة اختيار البديل المناسب لھا.

ةثالثاً: الحق في اOشتراك في ا;نشطة الترويحية وا;لعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافي  
ون ا�س}رة ، بق}رار رئ}يس ؤتطوعي}ة التابع}ة للمجل}س ا�عل}ى لش}ح}دى اللج}ان الإلجنة رياضة المرأة في دولة قطر كتأسست  .365

قط}}ر تح}ت مظلتھ}}ا  دول}ة . ولكــ}ـي تك}}ون لجن}ة رياض}ة المــ}}ـرأة ف}ي2000) لس}}نة 3ون ا�س}رة رق}م (ؤلش}}المجل}س ا�عل}ى 
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م ، بموج}ب الق}رار رق}م 2001م}ارس  18ــة ا�ھليــ}ـة القطـــ}ـرية بتاريــ}ـخ الشرعية انضمــت اللجنة إلى اللجنـــة ا�ولمبي

) من سمو ولـــي العھـــد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيــس اللجنة ا�ولمبيـة القطرية، تحت مس}مى (لجن}ة 112(

ورف}ع المس}توى الفن}ي واAداري للنش}اط  رياضة المرأة القطرية). وم}ن أب}رز أھ}دافھا النھ}وض بالرياض}ة النس}ائية ودعمھ}ا،

الرياض}}ي النس}}ائي وتعزي}}ز مش}}اركة الم}}رأة القطري}}ة ف}}ي ا�نش}}طة الرياض}}ية. وق}}د بل}}غ ع}}دد المؤسس}}ات الرياض}}ية الموجھ}}ة 

 ) مؤسسات، تتبع اثنتان منھا لبلدية الدوحة، وث>ث لبلدية الريان وواحدة لبلدية أم ص>ل. 6للفتيات والنساء (

بفعالية في جميع أوجة الحياة الثقافية في دولة قطر وفي الفعاليات التي تنظمھا وزارة الثقاف}ة والفن}ون والت}راث  تشارك المراة .366

ومختلف المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفي جميع محا�ت الثقافة والفنون واAب}داع. وق}د حص}لت العدي}د 

  وفي مجا�ت الجائزة المختلفة.  2003عام  جعية منذ إط>قھاالتقديرية والتشمن النساء على جائزتي الدولة 

 رابعا: التحديات وا;فاق المستقبلية 

كشف الواقع العملي أن قلة الوعي المالي وا�س}تثماري للم}رأة وس}ھولة الحص}ول عل}ى الق}روض المص}رفية، باAض}افة إل}ى  .367

وقع بعض النساء ف}ي مص}يدة ال}ديون نتيج}ة أدولة قطر قد  زدھار ا�قتصادي الذي تشھدهزايد الفرص ا�ستثمارية نتيجة ا�ت

الدخول في مشاريع غير مدروس}ة، مم}ا يتطل}ب تكثي}ف الجھ}ود الموجھ}ة لتثقي}ف النس}اء بمخ}اطر ال}ديون ومتطلب}ات تأس}يس 

 وھن}}اك ع}}دة ب}}رامج لھ}}ذا الغ}}رض كمرك}}ز تنمي}}ة لتنمي}}ة المش}}اريع الص}}غيرة والمتوس}}طة الت}}ابع ل}}دار اAنم}}اء ،المش}}اريع

  ا�جتماعي.

كما كشف الواقع العملي ودراسة اس}تط>عية قام}ت بھ}ا منظم}ة الخل}يج ل>ستش}ارات الص}ناعية بتكلي}ف م}ن المجل}س ا�عل}ى  .368

نساء نظراً لقيامھن بتسجيل تلك المشاريع العن صعوبة تحديد الحجم الفعلي للمشاريع ا�قتصادية التي تملكھا  ةلشؤون ا�سر

 �سباب اجتماعية وثقافية.   بأسماء أزواجھن أو أبائھن 

س}كان واس}تحقاقات عائلي}ة ف}ي مج}ا�ت اA كما كشف الواقع العملي عن قلة وعي الم}رأة بم}ا ت}وفره لھ}ا الدول}ة م}ن امتي}ازات .369

 والضمان ا�جتماعي.  

ذات الص}لة جراءات من قب}ل ال}وزارات المعني}ة والمنظم}ات غي}ر الحكومي}ة الصعوبات تم اتخاذ العديد من اA ولمواجھة تلك .370

 ق}دلبناء قدرات النساء في مجال إدارة القروض وا�ستثمارات وتأسيس المشاريع الصغيرة وبرامج التمويل لتلك المشاريع. و

سكان والض}مان ا�جتم}اعي وتس}ھيل اA على كثفت وزارة الشؤون ا�جتماعية جھودھا لتوعية النساء بحقوقھن في الحصول

ال}وزارة جھودھ}ا ف}ي مج}ال دع}م النس}اء م}ن ذوي ال}دخل المح}دود لتحقي}ق ا�س}تق>ل  جراءات حصولھن عليھ}ا. كم}ا كثف}تإ

تم اس}تحداث إدارة متخصص}ة لھ}ذا الغ}رض ب}الوزارة باس}م (إدارة  ا�قتصادي من خ>ل برامج ا�سر المنتجة التي تقدمھا و

 ا�سر المنتجة). 

  المرأة الريفية )14المادة (
لمش}اكل الخاص}ة الت}ي تواجھھ}ا الم}رأة الريفي}ة، وا�دوار الھام}ة الت}ي تؤديھ}ا ف}ي ت}وفير تضع الدول ا�طراف في اعتبارھ}ا ا .371

أسباب البقاء اقتصاديا �سرتھا، بما في ذلك عملھا في قطاعات ا�قتصاد غير النقدي}ة، وتتخ}ذ جمي}ع الت}دابير المناس}بة لكفال}ة 

  تطبيق أحكام ھذه ا�تفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

الدول ا�طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لھا، عل}ى أس}اس ذ تتخ .372

 المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منھا، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: 
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  .جميع المستويات المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اAنمائي على ) أ(

  .الوصول إلى تسھي>ت العناية الصحية الم>ئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم ا�سرة ) ب(

  .(ج) ا�ستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان ا�جتماعي

  يتص}}ل من}}ه بمح}}و ا�مي}}ة  الحص}}ول عل}}ى جمي}}ع أن}}واع الت}}دريب والتعل}}يم، الرس}}مي وغي}}ر الرس}}مي، بم}}ا ف}}ي ذل}}ك م}}ا (د) 

  .الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واAرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتھا التقنية

  (ھ}}ـ) تنظ}}يم جماع}}ات المس}}اعدة الذاتي}}ة والتعاوني}}ات م}}ن أج}}ل الحص}}ول عل}}ى ف}}رص اقتص}}ادية مكافئ}}ة لف}}رص الرج}}ل ع}}ن 

  .سابھن الخاصطريق العمل لدى الغير أو العمل لح

  .المشاركة في جميع ا�نشطة المجتمعية  (و)

  فرص}ة الحص}}ول عل}ى ا�ئتمان}}ات والق}روض الزراعي}}ة، وتس}ھي>ت التس}}ويق، والتكنولوجي}ا المناس}}بة، والمس}اواة ف}}ي  (ز) 

  .المعاملة في مشاريع إص>ح ا�راضي واAص>ح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي

وف معيشية م>ئمة، و� س}يما فيم}ا يتعل}ق باAس}كان والمراف}ق الص}حية واAم}داد بالكھرب}اء والم}اء، والنق}ل، التمتع بظر (ح)

  والمواص>ت.

كيل}ومتراً  �11,437نعدام وجود الريف أص>ً، حي}ث تبل}غ مس}احة الدول}ة  � نستطيع الحديث عن امرأة ريفية في دولة قطر، .373

). ويتميز مناخ 2عظم منھم في مدينة الدوحة (الشكلألف نسمة، يتمركز السواد ا� 670و مربعاً، وعدد سكانھا حوالي مليون

ملم/س}نة)، وارتف}اع درج}ات الح}رارة ومع}د�ت  81الدولة بن}درة ا�مط}ار (� تزي}د مع}د�ت تس}اقط ا�مط}ار ف}ي قط}ر ع}ن 

رب}ة الت}ي تتص}ف بض}حالة العم}ق وقل}ة ملم/س}نة) وانع}دام المي}اه الس}طحية، والت 2300التبخر (تبلغ معد�ت التبخر أكثر من 

م}ن % من مجموع مس}احة دول}ة قط}ر ص}الحة للزراع}ة مباش}رة أو بع}د تأھي}ل 3المواد العضوية، بحيث � يتبقى سوى نحو 

 الف>حة. خ>ل أعمال

ف}ي جمي}ع  وتحرص الدولة ممثلة في وزارتھا واجھزتھا المعنية على توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والرياض}ية .374

مناطق الدولة للسكان من الجنسين. كما قامت العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الم}دني بافتت}اح ف}روع لھ}ا ف}ي 

 تلك المناطق.

  ): التوزع السكاني في دولة قطر2الشكل (
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  .. جھاز اSحصاء، نظم المعلومات الجغرافية2008المصدر:  دولة قطر.                      

  

ھذه وغيرھا من ا�سباب البيئية لعبت دوراً كبي}راً ف}ي ع}دم قي}ام نش}اط زراع}ي مكث}ف ف}ي دول}ة قط}ر، ا�م}ر ال}ذي أدى إل}ى  .375

محدودية المناطق الريفية التي لم يعد لھا وجود حقيقي في اIونة ا�خيرة. فبسبب النھضة التنموية الشاملة، دخلت دولة قط}ر 

ن حي}}ث الحج}}م والس}}رعة، حي}}ث اتس}}ع نط}}اق العم}}ران الحض}}ري وتع}}ددت أنماط}}ه مرحل}}ة م}}ن مراح}}ل التحض}}ر الس}}ريع م}}

  وتنوعت تصميماته وازدحمت المدن، وخاصة الدوحة، بالسكان القطريين وغير القطريين. 

، ووص}لت 2004% ع}ام 93% من مجموع سكان قط}ر، ث}م ارتفع}ت إل}ى 88م صارت نسبة سكان الحضر 1986ومنذ عام  .376

 .%100إلى  2008منذ عام 

  

  

 

  2010-1986): نسبة سكان الحضر من إجمالي سكان قطر خIل الفترة 3الشكل (
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  . جھاز اSحصاء. التعداد العام للسكان والمساكن، سنوات مختلفة.2010المصدر:  دولة قطر.                

  الحقوق المدنية) 15المادة (
 نون.تعترف الدول ا�طراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القا .377

ون المدنية، أھلية قانونية مماثلة �ھلية الرجل، وتساوى بينھا وبينه في فرص ممارس}ة ؤنح الدول ا�طراف المرأة، في الشتم .378

تلك ا�ھلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مس}اوية لحق}وق الرج}ل ف}ي إب}رام العق}ود وإدارة الممتلك}ات، وتعاملھم}ا عل}ى 

  اAجراءات القضائية.قدم المساواة في جميع مراحل 

تتفق الدول ا�طراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لھ}ا أث}ر ق}انوني يس}تھدف الح}د م}ن  .379

  ا�ھلية القانونية للمرأة باطلة و�غية.

ري}ة اختي}ار مح}ل فيم}ا يتعل}ق بالتش}ريع المتص}ل بحرك}ة ا�ش}خاص وح ھاتمنح الدول ا�طراف الرج}ل والم}رأة الحق}وق نفس} .380

 .سكناھم وإقامتھم

وOً: المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون أ  

) التي نصت عل}ى أن "الن}اس متس}اوون 35كفل الدستور القطري مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ، في المادة ( .381

  غة، أو الدين."  أمام القانون � تمييز بينھم في ذلك بسبب الجنس ، أو ا�صل، أو الل

) 22) م}ن الق}انون رق}م (49تتمتع المرأة با�ھلية القانونية Aبرام العقود ومباشرة إدارة أموالھا وممتلكاتھا حيث بينت الم}ادة ( .382

بإصدار القانون المدني إلى أن كل شخص بلغ سن الرشد  يك}ون كام}ل ا�ھلي}ة �داء التص}رفات القانوني}ة م}ا ل}م  2004لسنة 

أو الحجرعليه. وبذلك فإن القانون ل}م يمي}ز ب}ين الم}رأة والرج}ل ف}ي أھلي}ة  همرار الو�ية أو الوصاية على مالستيكن قضي با

بأنه � يكون أھ>ً �داء التصرفات القانونية م}ن ك}ان ع}ديم التميي}ز لص}غر  ه) من القانون ذات50التقاضي. كما نصت المادة (

 بعة من عمره يعتبر عديم التمييز. السن أو عته أو جنون، وكل من لم يكمل السا

) 57بإص}در ق}انون ا�س}رة ف}ي الم}ادة ( 2006) لس}نة 22وأكد ح}ق الم}رأة ف}ي إدارة أموالھ}ا وممتكاتھ}ا أيض}اً الق}انون رق}م ( .383

 والمتعلقة بحقوق المراة على زوجھا ومنھا (عدم التعرض �موالھا الخاصة).

نشطة التجارية وا�قتصادية مبدأ المساواة بين الجنسين، فعلى س}بيل المث}ال وكما أكدت جميع التشريعات المتعلقة بممارسة ا� .384

كل قطري بلغ س}ن الرش}د المق}رر قانون}اً، ول}م يق}م () منه على أن 17) في المادة ( 2006لسنة  27نص قانون التجارة (رقم 

ف}ي  ها�م}ر ذات}و ل>ش}تغال بالتج}ارة). به مانع قانوني يتعلق بشخص}ه أو بن}وع المعامل}ة التجاري}ة الت}ي يباش}رھا، يك}ون أھ}>ً 

الذي جعل للرج}ل والم}رأة عل}ى الس}واء الح}ق ف}ي إنش}اء الش}ركات التجاري}ة  2002) لسنة 5قانون الشركات التجارية رقم (

، بأنواعھا وإدارتھا دون تمييز بينھما وعلى ذلك، فإنه � يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في إجراء المع}ام>ت وإب}رام العق}ود

إدارة الممتلكات، حيث تتمتع المرأة بأھلية قانونية مساوية �ھلية الرج}ل ف}> تحت}اج الم}رأة ف}ي دول}ة قط}ر إل}ى اللج}وء إل}ى و

 وسيط أو وكيل ذكر Aدارة شؤونھا المالية.

التعليم}}ات الص}}ادرة م}}ن مص}}رف قط}}ر حس}}ب دون تميي}}ز و نس}}اء مأ Fً ارج}} واك}}انأتم}}نح البن}}وك الق}}روض لعم>ئھ}}ا س}}واء  .385

المركزي بشأن منح ا�ئتمان/ التمويل م}ن قب}ل البن}وك التقليدي}ة واAس}>مية لvش}خاص أو الش}ركات والمؤسس}ات باعتبارھ}ا 

 عمي>ً لھا وھو ما أكدت عليه بصورة تفصيلية التعليمات الصادرة للبنوك من جانب مصرف قطر المركزي. 

اء غرف}ة تج}ارة وص}ناعة قط}ر والمتعلق}ة بش}روط ا�نض}مام بإنش} 1990) لس}نة 11) م}ن الق}انون رق}م (9كما نصت الم}ادة ( .386
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) م}ن 7ة (للغرفة على أن يكون مقدم الطلب (قطري الجنسية أو أجنبياً مرخصاً له بمزاولة ا�عمال المنص}وص عليھ}ا بالم}اد

جھزة الغرف}ة وھ}ي دون تمييز على أساس الجنس ولم يميز القانون ذاته بين المرأة والرجل في ا�نضمام إلى أھذا القانون) و

 الجمعية العمومية ومجلس اAدارة والمكتب التنفيذي.  ويضم مجلس اAدارة الحالي للغرفة في عضويته سيدة واحدة.

 ثانياً: المساواة بين المرأة والرجل أمام المحاكم والھيئات القضائية

ج}راءات وأوض}}اع إويب}ين الق}انون مكف}ول للن}}اس كاف}ة ) م}ن الدس}تور عل}}ى أن (التقاض}ي ح}ق مص}ون و135نص}ت الم}ادة ( .387

 ىويح}ق لھ}ا أن ترف}ع ال}دعاوممارسة ھذا الحق). وتتمتع المرأة والرجل بحق التقاضي أم}ام جمي}ع المح}اكم ف}ي دول}ة قط}ر، 

 أمام تلك المحاكم وفي جميع مراحل التقاضي. ھاالمعاملة نفسبسمھا كما تحظى اب

تعي}ين  2010المرأة بالترافع أمام جميع المح}اكم ف}ي الدول}ة وس}جل ع}ام  دخلت المرأة القطرية سلك المحاماة منذ عقود وتقوم .388

الم}رأة القطري}ة ف}ي النياب}ة  عمل}تذلك تعي}ين أول ام}رأة كمس}اعدة ق}اض. كم}ا أول قاضية قطرية بمرسوم أميري، وقد سبق 

 العامة ووصلت فيھا إلى درجة رئيس نيابة.

ي}ق العقوب}ات بص}فة لعقوب}ات تمام}اً ب}ين الرج}ل والم}رأة م}ن حي}ث تطببإصدار ق}انون ا 2004) لسنة 11ساوى القانون رقم ( .389

منھما، بل وأفرد حماية خاصة للمرأة من شتى أشكال العنف أو التمييز التي ق}د تتع}رض لھ}ا، ون}ذكر منھ}ا  يأعامة في شأن 

 على سبيل المثال:

بالحيل}ة  مبالتھدي}د أ ما س}واء ب}اAكراه أأنث}ى بغي}ر رض}اھ): يعاقب باAعدام أو الحبس المؤبد كل من واقع 279المادة ( •

وتكون العقوبة اAعدام إذا كان الجاني من أصول المجني عليھا أو من المتولين تربيتھا أو رعايتھا أو مم}ن لھ}م س}لطة 

  عليھا أو خادماً عندھا أو عند من تقدم ذكرھم.

، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، م}ع ): يعاقب بالحبس مدة � تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً 315مادة ( •

 علمه بذلك، وأفضى ا�عتداء إلى إجھاضھا.

ام}}رأة حبل}}ى، بإعطائھ}}ا أدوي}}ة، أو  س}}بع س}}نوات، ك}}ل م}}ن أجھ}}ض عم}}داً  تج}}اوزت): يعاق}}ب ب}}الحبس م}}دة � 316م}}ادة ( •

 ىلجريم}ة بغي}ر رض}س}نوات، إذا وقع}ت اباستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة � تجاوز عشر 

، أو م}ن الع}املين بإح}دى المھ}ن المعاون}ة ةالمرأة، أو إذا كان من قام باAجھاض طبيباً، أو جراحاً، أو ص}يدلياً، أو قابل}

 لمھنة الطب أو الصيدلة.

 .امن قانون العقوبات سالف اAشارة إليھ  297،  296،  291،  286، 280المواد أرقام:  هوفي اAطار ذات •

المث}ال، س}اوى  . فعل}ى س}بيلنون القط}ري ب}ين الرج}ل والم}رأة ف}ي التع}ويض ع}ن الض}رر ف}ي الظ}روف المش}ابھةساوى القا .390

بين الرج}ل والم}رأة ف}ي تحدي}د دي}ة المت}وفى ع}ن القت}ل الخط}أ، فق}د نص}ت الم}ادة م}ن الق}انون  2008) لسنة 19القانون رقم (

لایر قط}ري. ويج}وز بق}رار م}ن  200,000أو أنث}ى، بمبل}غ  المشار إليه عل}ى أن تح}دد دي}ة المت}وفى ع}ن القت}ل الخط}أ، ذك}راً 

مجلس الوزراء، تعديل المبلغ المشار إلي}ه. وبالت}الي ف}إن الق}انون ل}م يمي}ز ب}ين الرج}ل والم}رأة ف}ي اس}تحقاق الدي}ة ع}ن القت}ل 

لرج}ل. وينطب}ق ا�م}ر ذات}ه دية االممارسة السابقة لھذا القانون تعتبر قيمة دية المرأة نصف الخطأ، وساوى بينھما، علماً بأن 

 على بقية القوانين السارية في الدولة.
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مرأة، حيث نظم لھما أسلوب التظلم من القرار اAداري. فقد حدد ق}رار ري بحقوق الموظف أكان رج>ً أم ااھتم المشرع القط .391

والتأديبي}ة، حي}ث يرف}ع  إج}راءات ال}تظلم م}ن بع}ض الق}رارات اAداري}ة النھائي}ة 2008) لسنة 5رئيس مجلس الوزراء رقم (

الموظفة التظلم إلى الجھة اAدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لھا، بحسب ا�حوال، بطلب يقدم لھا  وأ الموظف

ف الم}تظلم كما بوسع الموظ} وسيلة من وسائل ا�تصال الحديثة. ةأو يرسل إليھا بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي

 الخدم}ة، والق}رارات التأديبي}ة. ءدائرة ا�بتدائية بالمحكمة اAدارية في ال}تظلم م}ن ق}رارات بينھ}ا الترقي}ات وإنھ}الى الإاللجوء 

وتتولى السلطة المختصة البت في التظلم بقبوله أو رفضه خ}>ل س}تين يوم}اً م}ن ت}اريخ تقديم}ه، وإذا ص}در الق}رار ب}الرفض 

 ار البت في التظلم خ>ل ث>ثة أيام من تاريخ صدوره.ويتم إخطار المتظلم بقر وجب أن يكون مسبباً.

وأفرد المشرع القطري مكاناً خاصاً لتنفيذ أمر النيابة العامة بالحبس ا�حتياطي لvنثى، وذلك في ق}انون تنظ}يم الس}جون رق}م  .392

دت الفق}رة (ج) ) منه تقسيم السجون إلى نوعين؛ سجن للرجال وسجن للنس}اء. وأك}2، حيث تضمنت المادة (2009) لسنة 3(

) على أن يكون لسجن النساء مشرفة ض}ابطة، تق}وم بجمي}ع المھ}ام والمس}ؤوليات المخول}ة لض}ابط وفق}اً �حك}ام 2من المادة (

ھذا القانون، فإذا تعذر وجود ضابطة، يديره ضابط، على أن تعاونه في أداء مھامه مش}رفة تك}ون مس}ؤولة أمام}ه. كم}ا يج}ب 

النساء بقدر اAمكان. وفي جميع ا�حوال يجب أن تتولى حراس}ة الس}جينات وأعم}ال الخدم}ة  أن يكون موظفو ھذا السجن من

المتعلقة بھن نساء. أما الفقرة (د)، فقد شددت على أن يك}ون لض}ابط الس}جن وض}ابط ش}ؤون الن}ز�ء، والمش}رفة ف}ي س}جون 

  النساء، صفة مأمور الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه.

) م}ن ق}انون تنظ}يم الس}جون عل}ى أن "تعام}ل المس}جونة 39امل على حقوق إضافية، حيث نصت المادة (وحصلت المرأة الح .393

الحامل معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا لم تكن من ھذه الفئة. وتعفى من العمل بالسجن. وتعامل ابتداء من الش}ھر الس}ادس 

ي}ة تتناس}ب م}ع حالتھ}ا الص}حية. وتنق}ل إل}ى المستش}فى عن}د للحمل معاملة خاصة، من حيث الغذاء والن}وم. وتم}نح رعاي}ة طب

) عل}ى أن "يؤج}ل تنفي}ذ أي ج}زاءات 40اقتراب الوضع. وتبقى فيه إلى أن يصرح لھا الطبيب بالخروج، كما نص}ت الم}ادة (

   ".تأديبية على المسجونة الحامل إلى ما بعد الوضع، أو إلى حين انتھاء فترة وجود مولودھا معھا، بحسب ا�حوال

بشأن النيابة العامة، النيابة العامة الحق في تفت}يش الس}جون وتلق}ي ش}كاوى المس}جونين،  2002) لسنة 10ومنح القانون رقم ( .394

، بش}أن تنظ}يم المؤسس}ات العقابي}ة واAص}>حية أعض}اء النياب}ة العام}ة ح}ق التفت}يش. 2009) لس}نة 3كما م}نح الق}انون رق}م (

 ة بالعديد من الزيارات الميدانية المفاجئة للمؤسسات العقابية.وتنفيذاً لذلك قامت النيابة العام

 ثالثا: تحفظات دولة قطر على ھذه المادة:
) 1) تحفظ دولة قطر على الفقرة (1  

) ف لمخالفتھ}ا أحك}ام الش}ريعة اAس}>مية ف}ي مس}ائل الش}ھادة والمي}راث 15) م}ن الم}ادة (1تحفظت دول}ة قط}ر عل}ى الفق}رة ( .395

 بيانه: وعلى النحو اIتي 

ليس صحيحاً أن شھادة المرأة منقوصة أو مرفوضة بشكل مطل}ق ب}ل الص}حيح أن الش}ريعة اAس}>مية رجح}ت ش}ھادة الم}رأة  .396

مور، ورجحت شھادة الرجل على شھادة المرأة في بعضھا اIخر. وھذا ي}دل عل}ى أن مس}ألة التميي}ز أعلى شھادة الرجل في 

ج}}ل منت}}ف ف}}ي اش}}تراط أكث}}ر م}}ن رج}}ل ف}}ي بع}}ض ح}}ا�ت الش}}ھادة، وأم}}ا ح}}ين ي}}ز ض}}د الريالتمض}}د الم}}رأة منتفي}}ة، كم}}ا أن 

 فشھادتھما متساوية.  ومةتتعارض شھادة رجل مع شھادة امرأة في الخص

المسائل المتعلقة بالميراث في الشريعة اAس>مية، ھي من أكثر المسائل التي يس}اء فھمھ}ا  نتيج}ة للتفس}ير الظ}اھري للتش}ريع  .397
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والواق}ع أن  يتضمن تمييزاً ضد المرأة بمنحھا نصف ميراث الرجل. ھذا التفسير أن ھذا التشريعمن تج اAس>مي، حيث يستن

اAس>م لم يجعل ميراث المرأة نص}ف مي}راث الرج}ل إ� ف}ي بع}ض الح}ا�ت. ولكنھ}ا تأخ}ذ ف}ي ح}ا�ت أخ}رى ق}دراً مس}اوياً 

ن تميي}ز ب}ين ا�ب وا�م. وف}ي ح}ا�ت أخ}رى تأخ}ذ لحصة الرجل كما في ميراث ا�بوين حي}ث يم}نح ك}ل منھم}ا الس}دس، دو

بنتاً واحدة وأبويه، فعندھا تأخذ البنت النص}ف أي أكث}ر م}ن ج}دھا ال}ذي يحص}ل  ىالمرأة أكثر من الرجل، كما لو ترك المتوف

ثل}ث ن ف}أكثر) عل}ى الثلث}ين بينم}ا يحص}ل إخوت}ه ال}ذكور عل}ى الاعلى السدس. وفي حا�ت أخرى تحصل بنات المتوفى (اثنت}

الباقي. وھذا يعني أن سبب نقص الميراث للمرأة في بعض الحا�ت مقارن}ة م}ع الرج}ل ل}يس تميي}زاً ض}د الم}رأة ب}ل �س}باب 

حتى ل}و  لميراثتتعلق بتوزيع الميراث وفقاً للعدالة ا�جتماعية ودرجة القربي وعدد الورثة، وضمن اAس>م حق المرأة في ا

) من}ه والت}ي أك}دت أن (ح}ق اAرث 51ي على تكريس الحق في الميراث ف}ي الم}ادة (كانت غنية. وقد حرص الدستور القطر

  مصون وتحكمه الشريعة اAس>مية)

) من ق}انون ا�س}رة، وح}افظ عل}ى ح}ق اAرث، ذك}را ك}ان أم 301-241وقد عالج المشرع القطري أحكام اAرث في المواد ( .398

ة اAس}>مية، ب}ل وذھ}ب إل}ى وق}ف مي}راث الجن}ين ف}ي بط}ن أم}ه، أنثى، حيث يستحق نصيبه من اAرث وفقاً �حك}ام الش}ريع

). كما أعطى المرأة الحق في اAرث سواء بوصفھا زوجة 294وذلك بأوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى في المادة (

 ة اAس>مية.جدة، كل حسب النصيب المفروض لھا في التركة وفقاً للشريع وبنت ابن أ وأ اَ بنتوأ اَ أخت وأ اَ أم مأ

  15) من المادة 4تحفظ دولة قطر على الفقرة ( -2
) من الدستور على أن الشريعة اAس}>مية مص}در رئيس}ي لتش}ريعات الدول}ة، وج}اءت أحك}ام ق}انون 1وقد نصت المادة رقم ( .399

ن عل}ى أن: فيم}ا ل}م ) م}ن الق}انو�3حكام الشريعة اAس>مية في مجال ا�حوال الشخصية، ونصت الم}ادة رق}م ( ةا�سرة مقنن

يرد بشأنه نص في ھذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذھب الحنبلي، ما لم تر المحكمة ا�خذ بغي}ره �س}باب تبينھ}ا ف}ي 

حكمھا. وإذا لم يوجد رأي راجح في المذھب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنھا نص خاص في ھذا القانون طبق القاض}ي م}ا ي}راه 

  المذاھب ا�ربعة، وإذا تعذر ذلك طبق القواعد الفقھية العامة في الشريعة اAس>مية. م>ئماً من آراء 

تمنح ھذه الفقرة الم}رأة البالغ}ة الح}ق ف}ي أن تنتق}ل وتس}افر وتغي}ر مك}ان إقامتھ}ا برغبتھ}ا المج}ردة وبغ}ض النظ}ر ع}ن كونھ}ا  .400

بإص}دار ق}انون ا�س}رة وا�ع}راف  2006ة ) لس}ن22متزوجة أو غير متزوجة وھو أم}ر يتع}ارض م}ع أحك}ام الق}انون رق}م (

) من ذلك القانون ال}زوج ب}أن (يھي}ئ لزوجت}ه ف}ي مح}ل إقامت}ه مس}كناً ش}رعياً 64ا�جتماعية السائدة. فقد الزمت المادة رقم  (

، على أن (تسكن الزوجة مع زوجھ}ا ف}ي المس}كن ال}ذي أع}ده ه) من القانون ذات65م>ئماً يتناسب وحالتيھما" ونصت المادة (

) الزوج}ة 69وتنتقل منه بانتقاله، إ� إذا اشترطت في العقد خ}>ف ذل}ك أو قص}د م}ن ا�نتق}ال اAض}رار بھ}ا) وع}دت الم}ادة (

عدة أحوال منھا ا�متناع عن ا�نتقال إلى مسكن الزوجية أو تركه  دون ع}ذر ش}رعي أو ا�متن}اع في ناشزاً � تستحق النفقة 

شرعي، أو سافرت بغي}ر إذن}ه وعمل}ت خ}ارج المس}كن دون موافق}ة زوجھ}ا، م}ا ل}م يك}ن من سفر النقلة مع زوجھا دون عذر 

دتھا في تلك الح}ا�ت وإنم}ا االزوج متعسفاً في منعھا من العمل. إ� أن القانون لم يجبر المرأة على السكن مع زوجھا بغير إر

س}>مية وا�ع}راف ا�جتماعي}ة الس}ائدة والت}ي Mر المتزوج}ة فق}د نظمت}ه الش}ريعة ااتاح لھا طلب التفريق. أما سكن المرأة غي

تلزم المرأة بالسكن مع أسرتھا وولي أمرھ}ا و� تس}تقل الم}رأة بالس}كن بمفردھ}ا إ� ف}ي بع}ض الظ}روف الخاص}ة ك}أن تك}ون 

  متقدمة أو ليس لھا من يعولھا.  اً مطلقة أو أرملة ولھا أو�د أو تكون غير متزوجة وبلغت سن

uفاق المستقبلية رابعاً:  التحديات وا  
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ج}راءات الحص}ول عل}ى تل}ك الحق}وق أو س}بل إحقوق التي ض}منتھا لھ}ن الق}وانين ويشكل ضعف الوعي لدى بعض النساء بال .401

ممارستھا تحدياً حقيقياً في تحسين أوض}اعھن ويزي}د م}ن ذل}ك أن ھ}ذه الفئ}ة بش}كل خ}اص تع}زف ع}ن حض}ور المحاض}رات 

بحقوقھ}ا علم}اً أن الجھ}ات المعني}ة ق}د وف}رت كتيب}ات متخصص}ة للتعري}ف ب}أھم  والندوات التي تعقد في إطار تعريف الم}رأة

ة اعرفي حقوقك الت}ي ق}ام بإع}دادھا المجل}س ا�عل}ى لش}ؤون ا�س}رة، لا�حكام التي تھم النساء، ومنھا على سبيل المثال سلس

ه النس}اء ف}ي الحص}ول عل}ى حق}وقھن مما يتطلب ابتكار وسائل جديدة للوصول لھؤ�ء النساء. ومن أھم التح}ديات الت}ي تواج}

    .أمام المحاكم جھل النساء باجراءات التقاضي

الزواج والع$قات اOسرية )16المادة (  
تتخذ الدول ا�طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة ا�مور المتعلقة بالزواج  .402

 اس المساواة بين الرجل والمرأة:والع>قات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أس

  .نفس الحق في عقد الزواج ) أ(

  .د الزواج إ� برضاھا الحر الكاملنفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عق ) ب(

 .مسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخهنفس الحقوق وال ) ج(

متعلقة بأطفالھما وفى نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفھما أبوين، بغض النظر عن حالتھما الزوجية، في ا�مور ال ) د(

 .ال ا�عتبار ا�ولجميع ا�حوال، يكون لمصلحة ا�طف

نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالھا والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على  ) ه(

 .ة بتمكينھا من ممارسة ھذه الحقوقالمعلومات والتثقيف والوسائل الكفيل

سؤوليات فيما يتعلق بالو�ية والقوامة والوصاية على ا�طفال وتبنيھم، أو ما شابه ذلك من فس الحقوق والمن ) و(

  .ا�عراف، حين توجد ھذه المفاھيم في التشريع الوطني، وفى جميع ا�حوال يكون لمصلحة ا�طفال ا�عتبار ا�ول

  . رة والمھنة ونوع العملر اسم ا�سنفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيا ) ز(

ارتھا والتمتع بھا والتصرف نفس الحقوق لك> الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واAشراف عليھا وإد ) ح(

 مقابل عوض. مسواء ب> مقابل أ، فيھا

ي منھا، لتحديد � يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع اAجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريع .403

 سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

 أوOً: اSطار الدستوري والتشريعي
) من الدستور على أن "ا�سرة أساس المجتمع قوامھا 21تعتبر ا�سرة إحدى مقومات المجتمع القطري ونصت المادة ( .404

سائل الكفيلة بحمايتھا وتدعيم كيانھا وتقوية أواصرھا والحفاظ على ا�مومة الدين وا�خ>ق وحب الوطن، وينظم القانون الو

والطفولة والشيخوخة في ظلھا". وتنظم كل ا�حكام المتعلقة با�سرة مثل الزواج والط>ق والحضانة والنفقة وغيرھا أحكام 

القانون أول تقنين مكتوب �حكام ا�سرة في . ويعتبر ھذا 2006) لسنة 22الشريعة ا�س>مية المقننة في قانون ا�سرة رقم (

، وقد ساھم المجلس ا�على لشوؤون 2000دولة قطر. وقد أعدت مشروع القانون لجنة برئاسة المحاكم الشرعية عام 

ا�سرة في  تطوير المشروع المقدم من خ>ل الم>حظات التي قدمھا والتي تم ا�خذ بالعديد منھا، مثل: تحديد سن أدنى 

حكام أج  وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج واشتراط التحقق من القدرة المالية لمن يرغب في التعدد وعدم تطبيق للزوا
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  الطاعة بالقوة الجبرية. 

ستمر سنوات من خ>ل الجھود التي قام بھا المجلس اولم يمر أي قانون بمثل ما مر به مشروع قانون ا�سرة من نقاش عام  .405

في عقده للندوات العامة، باAضافة إلى التحقيقات الصحفية والبرامج اAذاعية والتليفزيونية التي  ا�على لشؤون ا�سرة

ن بشؤون ا�سرة والمرأة من داخل الدولة والدول العربية ون والمعنييو>مية والخبراء القانونشارك فيھا علماء الشريعة اAس

  كان له أثر في الشكل النھائي الذي خرج به القانون.ستفاضة مما اتم فيھا مناقشة أحكام القانون ب والتي

) منه بالعمل بالرأي الراجح من المذھب الحنبلي على ما لم يرد 3سرة بالمرونة لما ورد في نص المادة رقم (تميز قانون ا� .406

ي راجح في المذھب بشأنه نص في ھذا القانون ما لم تر المحكمة ا�خذ بغيره، �سباب تبيّنھا في حكمھا. وإذا لم يوجد رأ

الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنھا نص خاص في ھذا القانون، طبق القاضي ما يراه م>ئماً من آراء المذاھب ا�ربعة، وإذا تعذر 

 ذلك، طبق القواعد الفقھية العامة في الشريعة اAس>مية.

لي، وفيما عدا ذلك، فتطبق عليھم ا�حكام ) من القانون فإنه يطبق على من يطبق عليھم المذھب الحنب4وفقا لنص المادة ( .407

وفي جميع ا�حوال تسري  وتسري على مسائل ا�سرة لvطراف من غير المسلمين ا�حكام الخاصة بھم. الخاصة بھم.

  أحكام ھذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين ديناً أو مذھباً.

مرأة بعقد زواج شرعي وقانوني، وعليه اكونة من ارتباط رجل وإن نمط ا�سرة المعترف به في دولة قطر ھو ا�سرة الم .408

 ممارسات خارج إطار ھذا التعريف ھي ممارسات غير شرعية وغير قانونية و� تخضع �حكام ھذا القانون.  ةفإن أي

 ثانيا: عقد الزواج
 ي اشترط لصحة عقد الزواج) من القانون الذ12المرأة شرط أساسي يلزم Aبرام عقد نكاحھا، وفقا لنص المادة ( ىرض .409

) من قانون 13أھلية الزوجين وخلوھما من الموانع الشرعية، واستيفاء اAيجاب والقبول لشروط صحتھما. وحددت المادة (

تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفاً، وفي ى ا�سرة شروط صحة اAيجاب والقبول، حيث ينبغي صدورھما عن رض

  فبالكتابة، فإن تعذرت فباAشارة المفھومة. حالة العجز عن النطق،

ولي المرأة عقد  ى) على أن "يتول26قانون ا�سرة لم يجز للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسھا، حيث نصت المادة ( أنإ�  .410

ثم ) على أن "الولي في الزواج ھو ا�ب ، فالجد العاصب، فا�بن ، فا�خ الشقيق 26ونصت المادة (. زواجھا برضاھا"

vب، فالعم الشقيق ثم �ب. ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاق>ً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت ل

) من ذات القانون على أن "القاضي ولي من � ولي له، و� يجوز له أن يزوج نفسه 30الو�ية على مسلمة". كما المادة (

 ممن له الو�ية عليھا".

) من قانون ا�سرة على أن (يتم الزواج بإذن 29مرأة من تعسف الولي في منعھا من الزواج فقد نصت المادة (وحماية لل .411

 القاضي بو�ية الولي ا�بعد في الحالتين التاليتين:

  .ختلفوااإذا عضل الولي ا;قرب للمرأة و/أو تعدد ا;ولياء ، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً أو  -1

). وقد قامت محكمة ا�سرة فعلياً جي ا�قرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواإذا غاب الول -2

 بعقد العديد من الزيجات استنادا لحكم ھذه المادة.
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) لطرفي العقد تضمين عقد الزواج شروطاً خاصة، وحددت المادة أثر تلك الشروط على صحة 35أجاز القانون في المادة ( .413

زت المادة إثبات الشرط بالبينة. ومن الشروط التي يمكن للمرأة تضمينھا عقد الزواج اشتراط استمرارھا في العقد وأجا

  التعليم أو العمل أو عدم الزواج عليھا أو عدم ا�نتقال مع الزوج في حال السفر.

 ثالثا: سن الزواج
حيث سنة للفتى)،  18(و 16لزواج الفتاة ھو  بإصدار قانون ا�سرة تحديد سن أدنى 2006) لسنة 22تضمن القانون رقم ( .414

موافقة ولي بعد المشار إليه إ� ) من القانون المذكور على عدم توثيق زواج الفتاة التي يقل سنھا عن السن 17تنص المادة (

ذا طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص. ويعد ھذا الحكم من أھم ا�حكام التي جاء بھا ھ ىأمرھا والتأكد من رض

  القانون حيث لم يكن ھناك سن أدنى للزواج قبل صدوره.

الزيجات المبكرة في دولة قطر حالياً، �ن زواج الفتاة بصفه خاصة يمثل عائقاً  ةويعتبر انتشار التعليم من أھم أسباب ندر .415

لى الشھادة الثانويه على بعد الحصول ع ما أمام استمرارھا في التعليم العام، مما جعل ا�سر تفضل تأجيل زواج بناتھا إلى

ا�قل. كما رصدت الجھات المعنية توجه بعض ا�سر التي كانت ترغب في تزويج بناتھا مبكراً إلى التأجيل بسبب القيد 

التي يقل سنھا عن ذلك إ� بعد موافقة ولي أمرھا والتأكد من رضاھا  ةالذي وضعه قانون ا�سرة بشأن عدم توثيق زواج الفتا

 اضي المختص. وبإذن من الق

 رابعاً : استق$ل الذمة المالية للزوجة
تعترف الشريعة اAس>مية بالذمة المالية المستقلة للمرأة، و� يوجد في التشريع المتعلق بتنظيم الحياة ا�قتصادية ما يفيد  .416

ل تنظيم العملية التمييز بين المرأة والرجل، حيث جاءت النصوص مطلقة، وتشمل كل المواطنين على حٍد سواء في مجا

 ا�قتصادية من تجارة وصناعة واستثمار والتعامل با�سھم والحصول على القروض من البنوك وفتح الحسابات فيھا.

و� يوجد مانع في الشريعة اAس>مية أن يتفق الزوجان على نظام الذمة المالية المشتركة في عقد الزواج, وھذا معناه أن كل  .417

خ>ل حياتھما الزوجية يعتبر ملكاً مشتركاً بينھما. وقد يحدث في بعض ا�حيان أن بعض النساء ما يكسبه أي من الزوجين 

المتزوجات العام>ت أو صاحبات ا�موال, يتعرضن بعد انفصالھن عن أزواجھن للخسائر المادية، و�سيما بعد مساھمتھن 

ومن المھم في ھذا اAطار القيام بحملة للتوعية في مصاريف شراء أو بناء بيت الزوجية الذي يسجل عادة باسم الزوج. 

أن للمرأة حق استرجاع  2006لسنة  22للحفاظ على حقوق الزوجات في ھذا النوع من الحا�ت. وقد أكد قانون ا�سرة رقم 

كن منه بأن للزوجة الرجوع على زوجھا بما ساھمت به في بناء مس 46ما أنفقته على منزل الزوجية حيث بيَّنت المادة 

الزوجية و� يعتبر ذلك تبرعاً منھا إ�َّ بإقرار صريح . أما ما يتعلق بمتاع منزل الزوجية فإن اختلف الزوجان عليه فتثبت 

في حالة تساوي البيِّنات أو العجز عن إقامة  48وأضافت المادة  47أحقيته بالبيِّنة أو باليمين حسب ما نصت عليه المادة 

 بالمتاع مناصفةً.البيِّنة فيقضي بأحقيتھما 

 خامساً: مسؤوليات الزوجين 
) من القانون حقوق مشتركة بين الزوجين وحقوق خاصة لكل منھما على 55للمادة ( ترتب على عقد الزواج الصحيح وفقاً ت .418

Iا) حقوق الزوجة على زوجھ57والمادة ( ،) الحقوق المشتركة بين الزوجين56خر وفقا �حكام القانون. وحددت المادة (ا، 

ساس لتقوية ھا على النحو الواجب ھو ا�ؤ) حقوق الزوج على زوجته. ومراعاة الزوجين لھذه الحقوق وأدا58والمادة (

  واستقرار حياة ا�سرة. ةرابطة الزوجي
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لزوج حق القوامة على زوجته، وقوامة الرجل في ا�سرة ليست درجة رئاسية، بل ھي اشريعة ا�س>مية وقد منحت ال .419

نية صريحة في اIيات آ>مية للرجل بنصوص قرلطة ينبغي أن تكون �حد الزوجين، وقد منحتھا الشريعة اAسولية وسؤمس

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم" (ا َجاِل َعلَْيِھنَّ َدَرَجةٌ َوهللاَّ اُمونَ 228لبقرة/الكريمة "َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ َجاُل قَوَّ  )، و"الرِّ

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم .." (النساء/ َل هللاَّ ھو المسؤول عن حماية  ).  فالرجل34َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ

دورھا في لرجل أو تجريد الزوجة أو المرأة من االتسلط أو ا�ستبداد من قبل  القوامة أبداً  يا�سرة واAنفاق عليھا، و� تعن

ا�سرة. و�بد للمعاشرة بالمعروف التي سعت الشريعة ا�س>مية إلى تكريسھا من مراعاة التوازن والتقابل في الحقوق 

والواجبات, والتشاور في الحياة الزوجية. ويسود لدى بعض الرجال اعتقاد خاطىء بأن القوامة تمنح الرجل الحق في التسلط 

ملھا أو منعھا من مزاولته أو التدخل في تحديد طبيعة المھنة بالنسبة للزوجة، ھذا مفھوم على زوجته والتحكم في طبيعة ع

 . ه�س>مية وشؤون ا�سرة إلى تصحيحخاطىء للقوامة تسعى الجھات المعنية بالشؤون ا

انون ا�سرة المتعلقة ) من ق57وفقا للشريعة ا�س>مية فإن لكل من المرأة والرجل ذمة مالية مستقلة. وقد أكدت ذلك المادة ( .420

بحقوق الزوجة على زوجھا حين نصت على أن من حقھا (عدم التعرض �موالھا الخاصة).  و� يوجد مانع في الشريعة 

اAس>مية أن يتفق الزوجان على نظام الذمة المالية المشتركة في عقد الزواج, وھذا معناه أن كل ما يكسبه أي من الزوجين 

يعتبر ملكاً مشتركاً بينھما. وقد يحدث في بعض ا�حيان أن بعض النساء المتزوجات العام>ت أو  خ>ل حياتھما الزوجية

صاحبات ا�موال, يتعرضن بعد انفصالھن عن أزواجھن للخسائر المادية، و�سيما بعد مساھمتھن في مصاريف شراء أو 

لنساء بحقوقھن والخجل ا�جتماعي من المطالبة بناء بيت الزوجية الذي يسجل عادة باسم الزوج، وذلك نتيجة ضعف وعي ا

عراف ا�جتماعية السائدة وخوفا من تفسير ذلك بغياب الثقة في الزوج مما Aاتھن المادية في ا�سرة لمخالفته ابتوثيق اسھام

اً بأن قانون يؤثر على الحياة الزوجية. مما يتطلب المزيد من الجھود لنشر الوعي بين النساء والرجال على حد سواء، علم

 ) المتعلقة بمنازعات مسكن الزوجية.  48 – 46ا�سرة قد عالج ھذا الموضوع في المواد (

 سادساً: حضانة ا;بناء 
تعتبر الحضانة من الواجبات المشتركة بين الزوجين خ>ل الع>قة الزوجية, وبانقضاء ھذه الع>قة فإن حق أولوية الحضانة  .421

) من قانون ا�سرة التي تنص على "والحضانة من واجبات ا�بوين ما دامت الزوجية قائمة 166تكون لvم وفقاً للمادة (

بينھما، فإن افترقا ولو بغير ط>ق، فا�م أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خ>ف ذلك لمصلحة المحضون، ويقوم 

ة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أ� يتعارض ھذا الصلح مع مصلح

سقطت لمانع، أو حكم بإسقاطھا، وزال المانع أو سبب اAسقاط عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين 

  الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى".

خامسة عشرة، إ� أنه ترك ا�مر المشرع سناً معينة �نتھاء الحضانة للذكر بانتھاء الثالثة عشرة وا�نثى بإتمام ال وقد حدد .422

للمحكمة لyذن باستمرار الحضانة لما بعد ھذا السن إذا رأت أنه من مصلحة المحضون (الطفل) ذلك، أو أنھا تخير 

المحضون (الطفل) بين المتنازعين بعد التحقق من ص>حيتھما. كما أنه ومراعاة لذوي ا�حتياجات الخاصة من ا�طفال 

  ة النساء لھم.أجاز استمرار حضان
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على  23و 22و 21و 19و 18بشأن الو�ية على أموال القاصرين، حيث تنص مواده  2004لسنة  40وينظم القانون رقم  .423

منح المرأة حق الوصاية على القاصر دون تمييز بينھا وبين الرجل بأن أجاز بأن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو 

  اً ذا أھلية كاملة وأميناً ومتحداً بالدين مع القاصر.متعدداً بشرط كون الوصي عد�ً كفؤ

 سابعاً : النفقة
) المتعلقة بحقوق الزوجة على زوجھا. ونص القانون بان 57النفقة ھي حق واجب للزوجة حتى ولو كانت غنية وفقاً للمادة ( .424

 - 61المواد ( العرف)، ونظمت الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة اAنسان حسب(تشمل النفقة 

) جميع ا�حكام المتصلة بنفقة الزوحية. ويسقط حق الزوجة في النفقة بحكم المحكمة إذا ثبت نشوزھا في ا�حوال التي 73

  .  ه) من القانون ذات69حددتھا المادة (

 ) في قانون ا�سرة ا�حكام المتصلة بنفقة ا�قارب وأھمھا:84 -74كما نظمت المواد ( .425

  وجوب نفقة البنت على أبيھا حتى تتزوج. -1

  عودة نفقة البنت على أبيھا إذا تطلقت أو ترملت ما لم يكن لھا مال. -2

  وجوب نفقة الوالدين على الولد الموسر (ذكر أو أنثى) إذا لم يكن لھما مال. -3

  وجوب نفقة الطفل المحضون على والده ما لم يكن له مال. - 4

) من قانون ا�سرة إ� أن المرأة المطلقة تواجه العديد من 83على سائر الديون وفقا للمادة ( ة المستمرة امتيازقللنف .426

جراءات أو بسبب تھرب المحكوم عليه بالنفقة من أدائھا، ولذلك ام المتعلقة بالنفقة بسبب طول اAاAشكاليات في تنفيذ ا�حك

نية اقتراح إنشاء صندوق للنفقة لضمان صرف النفقة للمنتفع بھا تأثير سلبي على المرأة وا�طفال، لھذا تدرس الجھات المع

  عند امتناع المحكوم عليه بتنفيذ حكم النفقة.

المتعة إذا كان الط>ق سببه الزوج، ويستثنى من أحكام الفقرة في ) من القانون ذاته على حق كل مطلقة 115وأكدت المادة ( .427

زوج وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما � يجاوز نفقة ث>ث السابقة التطليق لعدم اAنفاق بسبب إعسار ال

  .سنوات

) من قانون ا�سرة على حق الزوجة بمنزل زوجية في حال كون المرأة المطلقة حاضنة، وحصل 181تنص المادة رقم (و .428

  زوجھا على المنزل من الدولة بسبب زواجه منھا. 

بنظام اAسكان حيث  2007) لسنة 2مرأة (بما في ذلك المرأة المطلقة) في القانون (كما عالج المشرع القطري قضية سكن ال .429

بشأن أولويات ا�نتفاع بنظام اAسكان حق المرأة المطلقة في الحصول على  2007) لسنة 17أكد قرار مجلس الوزراء رقم (

وأكد قرار مجلس الوزراء رقم  منحة أرض من الدولة وقرض مدعوم لبناء مسكن بعد مرور خمس سنوات على ط>قھا.

نتفاع بإسكان ذوي الحاجة حق المطلقة من ذوي الحاجة (غير القادرة مادياً) بشأن أولويات وضوابط ا� 2007سنة ) ل18(

في الحصول على وحدة سكنية مجانية أو بدل إيجار، وبذلك فقد حرص المشرع على توفير عدة بدائل لتوفير السكن الم>ئم 

  ية.للمرأة القطر

 ثامناً: إنھاء الع$قة الزوجية
) الط$ق1  

الط>ق بيد الرجل مبدئياً ويقع الط>ق باAرادة المنفردة للرجل، ولكن يجوز أن يملك الزوج الزوجة عند إبرام الزواج أمر  .430

ذلك في عقد النكاح.  نفسھا فيما يتعلق بتطليقھا منه أي أنه يمكنھا, في ھذه الحالة, من تطليق نفسھا منه, إذا اشترطت الزوجة 
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انون ا�سرة على "يقع الط>ق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكھا ق) من 109وتنص المادة (

 الزوج أمر نفسه". 

) الخلع2  
على  ) من قانون ا�سرة ھو (حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو ما في معناه118الخلع كما عرفته المادة ( .431

مال تبذله الزوجة) ولم يجز القانون أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة ا�بناء أو أي من حقوقھم. وفي حال لم يتراض 

) من القانون ذاته القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك 122فعلى المحكمة وفقا للمادة (الزوجان على الخلع 

دة � تجاوز ستة أشھر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة حكمين لمباشرة مساعي الصلح خ>ل م

مقابل تنازلھا عن جميع حقوقھا المالية الشرعية، وردت عليه الصداق (المھر) الذي أعطاه لھا، حكمت المحكمة بالتفريق 

 بينھما.

) التفريق بحكم القضاء 3  
خر عيب أو مرض مستحكم � يمكن البرء منه تفريق إذا ثبت بالزوج اIسرة لكل من الزوجين حق طلب الجاز قانون ا�أ .432

وتوسع القانون في العيوب أو  .أص> أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث � يتسنى اAقامة معه إ� بضرر شديد

موضوع (المواد بذوي ا�ختصاص في ال ةا�مراض المبيحة للتفريق فلم يذكرھا على سبيل الحصر وإنما فضل ا�ستعان

123 – 127.(  

  ).128كما أجاز القانون للزوجة التي لم يتم الدخول بھا طلب التفريق لعدم أداء المھر الحال (المادة  .433

لزم القانون القاضي أرر الذي يتعذر معه دوام العشرة ووأجاز القانون للزوجة قبل الدخول أو بعده حق طلب التفريق للض .434

جاز القانون إثبات أالحكم بالتفريق. و ص>ح وثبت الضرر فعليهن فإن لم تنجح محاو�ت اAات البيببذل الجھد Aص>ح ذ

  ).136 – 129الضرر بشھادة التسامع. (المواد 

  ).142 – 137نفاق أو اAعسار (المواد ن للزوجة حق طلب التفريق لعدم اAجاز القانوأو .435

  )145 -143حبسه (جاز لھا حق طلب التفريق لغيبة الزوج أو فقده أو أكما  .436

 تاسعاً: تنظيم النسل

من التشريعات القطرية لموضوع تنظيم النسل �ن ذلك من ا�مور المتعلقة بالحياة  هلم يتعرض قانون ا�سرة أو غير .437

في حال وجود ، �سيما ي الشريعة اAس>مية ما يمنع ذلكالخاصة للزوحين والتي � مجال للتدخل فيھا. كما � يوجد ف

وتوفر الجھات المعنية بينت ا�حكام العامة للشريعة وآراء الفقھاء ذلك بضوابط. رعية (مثل المرض) حيث مبررات ش

) من 12بالصحة كافة أشكال الرعاية الصحية في مجال صحة ا�مومة والطفولة مجاناً وفقاً لما ھو مبين بنص المادة (

   و.ااتفاقية السيد

 عاشراً: التبني

بن إ� �بيه أو الشريعة اAس>مية, و�تجوز نسبة النسب الواجب شرعاً, فالتبنى إذن تحرمه ايتناقض التبنى مع حفظ  .438

للتبني وھو نظام (الكفالة) حيث يمكن  بدي>ً  اً مجھولي الھوية إلى غير آبائھم الشرعيين. ولكن الشريعة اAس>مية وفرت نظام

فالة ا�طفال مجھولي الھوية تحت إشراف المؤسسة القطرية ك ةلvسر أو ا�فراد الذين تتوفر فيھم شروط وضوابط معين
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و� يحق للطفل الذي يتم  لرعاية ا�يتام، مع احتفاظ الطفل باسمه الحقيقي أو باسمه الممنوح له بحكم محكمة إن كان لقيطاً. 

 رعايتھما�بوين ف ومعروفالام ي بنسبة من الميراث � تتجاوز الثلث. أما ا�طفال ا�يتصن يوأولكن لكافله  كفالته الميراث،

  في إطار ا�سرة الممتدة. تتم

 الحادي عشر : الميراث
الميراث حق للرجل والمرأة و تطبق فيه أحكام الشريعة اAس>مية, وأنصبة الورثة مبينة بنص القرآن الكريم، وقد أخذ بذلك  .439

  اقية.) من ا�تف15قانون ا�سرة. وقد سبق تفصيل موضوع الميراث في المادة (

 الثاني عشر: قضاء ا;سرة 

القضاء الشرعي والمدني في الدولة حيث كانت المحاكم الشرعية سابقاً تتولى البت في  2003) لسنة 10وحد قانون رقم ( .440

  جميع الدعاوى المتعلقة با�حوال الشخصية وفقا �حكام الشريعة اAس>مية.

تولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل ا�سرة بإصدار قانون ت 2006) لسنة 22وبموجب القانون رقم ( .441

  والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة ا�بتدائية ومحكمة ا�ستئناف تسمى محكمة ا�سرة. 

الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية  جرائية وما عدا ذلك تطبق القواعدقانون ا�سرة على بعض المسائل اAنص  .442

جراءات إعداد مشروع قانون A نتھاء منعة البت فيھا فقد تم ا�ه. ونظراً لخصوصية قضايا ا�سرة وأھمية سروتعدي>ت

  التقاضي في مسائل ا�سرة والتركات.

في مقر المحكمة بموجب اتفاقية تعاون بين المجلس ا�على  2004نشاء فرع لمركز ا�ستشارات العائلية عام إوقد تم  .443

ث يعتبر ھذا الفرع استشارات قانونية وشرعية واجتماعية، ويبذل جھوداً متميزة في مجال التسوية بين للقضاء والمركز، حي

ن ا�طراف المتنازعة وإص>ح ذات البين من خ>ل التنسيق المستمر مع المحاكم، حيث يتم تحويل الحا�ت إلى المركز م

قوم تبين بين الطرفين أصحاب الخ>ف. ولى إص>ح ذات الطـ>ع على أسبابھا والسعي إقبل محكمة ا�سرة لدراستھا ول>

بذلك مجموعة مؤھلة من ا�ستشاريين والمرشدين في المجا�ت ا�جتماعية والنفسية والشرعية والقانونية، حيث يتم التعامل 

 والتسوية العائلية في القضايا التالية:

• yص>ح بين الطرفين، كحا�ت طلب الط>ق والخلع الحا�ت المنظورة أمام المحكمة: وھي الحا�ت التي تحال ل

 محضون والخ>فات بين أفراد ا�سرة وغيرھا. الوالنفقة وزيارة 

 .تهتنفيذ ا�حكام: وھي الحا�ت التي صدرت فيھا أحكام أو قرارات بشأن نقل حضانة أو زيارة محضون  أو رؤي •

أو الخلع وتحال بعضھا إلى المركز لبذل مساعي الصلح  التوثيق: وھي الحا�ت التي اتفق فيھا الزوجان على الط>ق •

  فيھا.

/أ ، ج، و) 1الفقرة ( 16الثالث عشر: تحفظات دولة قطر على المادة   

في عقد الزواج،  هالحق نفسب/أ، ج) بشأن (أ) المساواة بين الرجل والمرأة 1) الفقرة (16تحفظت دولة قطر على المادة ( .444

Aد الزواج مثل مباشرة عقد الزواج دون س>مية والتي خصت الرجل ببعض الحقوق بالنسبة لعقلمخالفتھا �حكام الشريعة ا

  ، والزواج من المرأة الكتابية (المسيحية أو اليھودية)، والجمع بين أكثر من زوجة.اشتراط الولي

اج وعند فسخه، لتعارضھا مع أثناء الزو ھاكما تحفظت على الفقرة (ج) والتي تمنح المرأة والرجل الحقوق والمسؤوليات نفس .445
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 خاصة ينفرد بھا كل منھما.  اً مشتركة للزوجين وحقوق اً أحكام الشريعة اAس>مية، حيث أن ھناك حقوق

فيما يتعلق  ھاالحقوق والمسؤوليات نفسب/و بشأن المساواة بين الرجل والمرأة 1الفقرة  16وتحفظت دولة قطر على المادة  .446

وتبنيھم، أو ما شابه ذلك من ا�عراف حين توجد ھذه المفاھيم في التشريع الوطني وفي جميع  ةبالو�ية والقوامة والوصاي

ا�حوال يكون لمصلحة ا�طفال على ا�عتبار ا�ول. وذلك أن أحكام الشريعة اAس>مية والقوانين القطرية � تقر مفھوم 

ت و�ية مطلقة و� تشمل تزويج ا�بناء القصر (الحد التبني. كما أن و�ية المرأة على ا�طفال تنحصر في التربية وليس

  سنة للفتى). 18سنة للفتاة و  16ا�دني لسن الزواج في قانون ا�سرة ھو 

فاق المستقبلية لرابع عشر: التحديات واuا  

، إO أن ضعف الوعي لدى بعض نصفت الشريعة اSس$مية والتشريعات المعمول بھا في دولة قطر المرأة في مجال الزواج والع$قات ا;سريةأ .447

;حوال الشخصية، تجعلھن عرضة للتمييز، مما يشكل تحدياً للجھود الرسمية وغير االنساء بالحقوق التي تكفلھا لھا ھذه التشريعات، Oسيما مسائل 

  الرسمية المبذولة في سبيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

طول إجراءات التقاضي، و�سيما بالنسبة لقضايا ا�سرة، وضعف التنسيق بين  إضافة إلى ذلك، ھناك تحديات أخرى، مثل: .448

   الجھات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بحماية المرأة من العنف ا�سري. 

ة كافة الجھود تسعى الدولة إلى متابعة التقدم نحو تحقيق أھداف ا�ستراتيجيات التنموية ذات الصلة با�سرة وأفرادھا، ومتابع .449

الرامية إلى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مسائل الزواج والع>قات ا�سرية، ونشر الوعي 

بمضمونھا، وتدريب المختصين في مجال إنفاذ القانون والمحامين واAع>ميين بصفة خاصة على أحكامھا، بما يكفل تحقيق 

بين المرأة والرجل في ھذا المجال. كما تدرس السلطات المختصة حالياً مشروع قانون اجراءات  المزيد من فرص المساواة

التقاضي في مسائل ا�سرة والتركات والذي يمكن حال اعتماده أن يحد من الصعوبات التي تواجھھا النساء في قضايا 

  ا�سرة.

  

  ) 29المادة (
ن اOتفاقية) م29اSع$ن التفسيري لدولة قطر على المادة (  

) من ا�تفاقية التي جاء فيھا "�ية طرف أن تعلن لدى توقيع ھذه ا�تفاقية 29/2أبدت دولة قطر إع>ناً تفسيرياً بشأن المادة ( .450

) من ھذه المادة و� تكون الدول ا�طراف ا�خرى ملزمة 1أو التصديق أو ا�نضمام إليھا � تعتبر نفسھا ملزمة بالفقرة (

  زاء أية دولة طرف أبدى تحفظاً من ھذا القبيل". وقد جاء تفسير دولة قطر لyع>ن على النحو التالي: بتلك الفقرة إ

ن أي خ>ف ينشأ بين الدول ا�طراف بشأن تفسير ا�تفاقية أو تطبيقھا يجب ان تتم أ) من ا�تفاقية على 29تنص المادة ( .451

ھذه المادة التحفظ على الحكم المذكور. فقد رأت دولة قطر إعما�ً تسويته عن طريق التحكيم ومحكمة العدل الدولية. وتجيز 

لممارسة حقھا المنصوص عليه في ھذه المادة إبداء التحفظ على الحكم المذكور وذلك لكي � تجبر الدولة على الخضوع 

، وقد درجت الدولة على الخضوع عند نشوء النزاع رادتھا حرة لتقرر ذلكإللتحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية بل تبقى 

 خيرة .  برمتھا دولة قطر، �سيما في السنوات ا�أالتحفظ على ا�حكام المماثلة الواردة في ا�تفاقيات ا�خرى التي 

  الخـاتمة
إن حكومة دولة قطر إذ ترفع ھذا التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإنھا تؤكد على  .452

ذل أقصى الجھود من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. منطلقة في ذلك من دستور الدولة، ومن رؤيتھا ب
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الوطنية التي تسعى إلى بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وإلى تعزيز قدرات المرأة 

وستعمل  ا�قتصادية والسياسية والعامة، وتأكيد حضورھا في مواقع صنع القرار.وتمكينھا من المشاركة الفعالة في الحياة 

دولة قطر بكل جدية من أجل تحقيق رؤيتھا في ا�رتقاء بالوضع ا�جتماعي للمرأة وزيادة مساھمتھا في تنمية المجتمع 

  القطري جنب إلى جنب مع الرجل.

ة أشكال التمييز ضد المرأة على جھودھا الرائدة من أجل تمكين المرأة ودولة قطر إذ تشكر اللجنة المعنية بالقضاء على كاف .453

وتعزيز قدراتھا، تتعھد بإقامة أوثق الع>قات مع اللجنة الموقرة، وستحرص على تقديم كافة المعلومات والبيانات المتوفرة 

 .في تقاريرھا القادمة

  

  رفقاتالم
  المراسيم –القرارات  –القوانين 

  

 التمييز أشكال على جميع القضاء  اتفاقية تنفيذ لدولة قطر بشأن �ولوا يا�ول للتقريرينتقرير الجامع لل
  المرأة ضد

   

 
 

  

  .م بشأن الضمان ا/جتماعي1995) لسنة  38القانون رقم (   1
  .م بشأن التعليم ا/لزامي2001) لسنة  25القانون رقم (   2
  وتعدي5ته. لمعاشاتم بشأن التقاعد وا2002) لسنة  24القانون رقم (   3
  .بشأن إصدار قانون السلطة القضائية 2003) لسنة  10القانون رقم (   4
  .م بشأن ذوي ا/حتياجات الخاصة2004) لسنة  2القانون رقم (   5
  وتعدي5ته. بشأن إصدار قانون العقوبات 2004) لسنة  11القانون رقم (   6
  وتعدي5ته.  عيات والمؤسسات الخاصةم بشأن الجم2004) لسنة  12القانون رقم (   7
  وتعدي5ته.  بشأن إصدار قانون العمل 2004) لسنة  14القانون رقم (   8
  .بإصدار القانون المدني 2004) لسنة  22القانون رقم (   9
  .بشأن إصدار قانون ا/جراءات الجنائية 2004) لسنة  23القانون رقم (   10
  .م بشأن الوBية على أموال القاصرين2004) لسنة  40القانون رقم (   11
  بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام 2006) لسنة 21قانون رقم (مرسوم ب  12
  .م بشأن إصدار قانون ا�سرة2006) لسنة  22القانون رقم (   13
  .م الخاص بنظام ا/سكان والقرارات التنفيذية2007) لسنة  2القانون رقم (   14
  .بشأن الفصل في المنازعات ا/دارية 2007) لسنة 7قم (القانون ر  15
  .بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا 2008) لسنة  12القانون رقم (   16
  .م بتحديد دية المتوفي2008) لسنة  19القانون رقم (   17
  .اطيةبالموافقة على إنشاء المؤسسة العربية للديمقر 2007) لسنة 51القرار اBميري رقم (  18
  .بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية ا/ع5م 2007) لسنة 86القرار ا�ميري رقم (  19
  .بالموافقة على إنشاء مؤسسة "صلتك" 2008) لسنة 3القرار ا�ميري رقم (  20
  .باعتماد رؤية قطر 2008) لسنة 44القرار ا�ميري رقم (  21
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  المجلس ا�على لشؤون ا�سرة.تنظيم المجلس  2009 نة ) لس15القرار ا�ميري رقم (  22
  .إلزامية التعليم بتشكيل لجنة لمتابعة مخالفات أولياء ا�مور المتعلقة بقانون 2010) لسنة 10القرار الوزاري رقم (  23
  .بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار ا�ديان 2010) لسنة 20القرار ا�ميري رقم (  24
  بضوابط اBنتفاع بنظام ا/سكان. 2007)  لسنة 17قرار مجلس الوزراء رقم (  25
  بأولويات وضوابط اBنتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة. 2007) لسنة 18قرار مجلس الوزراء رقم (  26
ة إلى مؤسسة بتحويل المؤسسة القطرية لحماية ا�سر 2007) لسنة 4قرار رئيس المجلس ا�على لشؤون ا�سرة رقم (  27

 خاصة ذات نفع عام.
بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة اBتجار  2008) لسنة 1قرار رئيس المجلس ا�على لشؤون ا�سرة رقم (  28

  بالبشر.
  بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل وتعدي5ته. 1995) لسنة 54مرسوم رقم (  29

  لتحفظوثيقة سحب جزئي  ل -
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتكول اBختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل  2003) لسنة 15مرسوم رقم (  30

  بشأن بيع ا�طفال واستغ5لھم في البقاء وفي المواد اBباحية وتعدي5ته. 
  وثيقة سحب التحفظ. -

  ة المعاقين.بشأن التصديق على اتفاقي 2008) لسنة 28مرسوم رقم (  31
  بشأن اBنضمام إلى اBتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). 2009) لسنة 28مرسوم رقم (  32
  بشأن لجنة حقوق ا/نسان. 2010) لسنة 17مرسوم رقم (  33


