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ال التقرير األويل لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشك              
  التمييز ضد املرأة

  مقدمة  -والًأ  
 لألمهية اليت توليها دولة قطر لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض               جتسيداً -١

 من املشاركة يف التنمية الوطنية وتفعيالً ألحكام الدستور بشأن املساواة           مومتكينه مبأوضاعه
فقد انضمت دولة قطر    م،  بني املواطنني يف احلقوق والواجبات العامة بغض النظر عن جنسه         

 الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد         إىل االتفاقية  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤بتاريخ  
، ١٩٧٩ديسمرب عـام    /كانون األول  ١٨املرأة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف         

، ١٩٨١ام  سبتمرب ع /أيلول ٣يف   دخلت حيز التنفيذ  اليت  ، و )٣٤/١٨٠(مبوجب القرار رقم    
 باملوافقة على االنضمام ٢٠٠٩ لسنة ٢٨وصدر املرسوم رقم ). ٢٧/١(مبوجب أحكام املادة 

 من ذلك املرسوم علـى أن يكـون   ١، ونصت املادة  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣لالتفاقية يف   
 من الدستور مع مراعاة التحفظات واإلعالنات الواردة        ٦٨ للمادة   وفقاًلالتفاقية قوة القانون    

 ٢٣ونشرت االتفاقية يف العدد الثامن من اجلريدة الرمسية الصادر بتاريخ           . ثيقة االنضمام يف و 
 .٢٠٠٩يونيه /حزيران

  :وقد حتفظت دولة قطر عندما انضمت إىل االتفاقية على املواد التالية  -٢
 مـن   ٨فيما يتعلق بأحكام الوراثة ملخالفتها لألحكام الواردة يف املادة          ) أ/٢(املادة   •

  ؛رالدستو
 ؛ملخالفتها أحكام قانون اجلنسية القطرية) ٩/٢(املادة  •

فيما يتعلق مبسائل اإلرث والشهادة ملخالفتـها أحكـام الـشريعة           ) ١٥/١(املادة   •
 ؛اإلسالمية

 ؛ملخالفتها أحكام قانون األسرة واألعراف السائدة) ١٥/٤( املادة •

 ؛ ملخالفتها أحكام الشريعة اإلسالمية))ج( و،)أ)(١(١٦(املادة  •

  ؛ ملخالفتها أحكام الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة))و) (١(١٦(املادة  •

 دولة قطر أن مجيع تشريعاهتا الوطنية ذات الصلة تصب يف مصلحة تشجيع التكافل              ؤكدوت -٣
 . من هذا التقريرالثالثوسيتم تناول أسباب هذه التحفظات بالشرح يف اجلزء . االجتماعي

  : النات التالية يف وثيقة انضمامها لالتفاقية أدرجت الدولة اإلعكما  -٤
 من االتفاقية بشرط أال يقـصد مـن         ١تقبل حكومة دولة قطر نص املادة         )أ(  

الوارد يف هذه املادة تشجيع العالقـات األسـرية         " بغض النظر عن حالتها الزوجية    " عبارة  
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وحتـتفظ  . ت القطريةخارج إطار الزواج الشرعي وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية والتشريعا    
 ؛حبق تنفيذ االتفاقية وفقاً هلذا املفهوم

       ينبغـي ) أ/٥(الـواردة يف املـادة      " األمناط"تعلن دولة قطر أن مسألة تغيري         )ب(  
 ؛أال يفهم منها تشجيع املرأة للتخلي عن دورها كأم ومربية مما يؤدي إىل خلخلة كيان األسرة

 من االتفاقية تعلن دولة قطر، مبوجـب هـذا          ٢٩ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )ج(  
  . من تلك املادة٢النص، أهنا تعترب نفسها ملزمة بالفقرة 

وقد حرصت دولة قطر على حتديد حتفظاهتا ومل تلجأ للتحفظات العامة، أو التحفظ               -٥
. على مواد كاملة تأكيداً منها على االلتزام بوضع أحكام هذه االتفاقيـة موضـع التنفيـذ               

واليت سيتم تناوهلا بالتفصيل يف اجلزء اء التحفظات على أحكام االتفاقية الواردة أعاله، نوباستث
، فإن دولة قطر حريصة على تفعيل هذه االتفاقية وصوالً إىل اهلـدف             هذا التقرير  من   الثالث

  .املنشود وهو القضاء على التمييز ضد املرأة
بالقضاء على مجيع أشكال جنة املعنية إىل الل وتقدم حكومة دولة قطر تقريريها األويل      -٦

لدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        من االتفاقية ا   ١٨ وفقاً للمادة    التمييز ضد املرأة  
تتعهد الدول األطراف أن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، للنظر           : "املرأة اليت نصت على   

شريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ       من قبل اللجنة، تقريراً عما اختذته من تدابري ت        
  :أحكام هذه االتفاقية، وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد، وذلك

  ؛يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدول املعنية  )أ(  
  ".وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك  )ب(  

  ريرمنهجية وعملية إعداد التق    
بقرار من جملس الوزراء يف اجتماعه العادي مت تشكيل جلنة وطنية إلعداد هذا التقرير         -٧

 برئاسة اجمللـس    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول كانون   ٣٠، املنعقد بتاريخ    ٢٠٠٩لسنة  ) ٣٩(رقم  
األعلى لشؤون األسرة وعضوية ممثلني عن وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية ووزارة األوقاف            

 واجمللس األعلى   االجتماعيةسالمية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون        والشؤون اإل 
للصحة واجمللس األعلى للتعليم واألمانة العامة للتخطيط التنموي والنيابة العامـة واملؤسـسة          

ستـشارات   بالبشر واملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة ومركز اال    االجتارالقطرية ملكافحة   
 .للجنة الوطنية حلقوق اإلنسانالعائلية وا

جتميع "واملعنونة ، (HRI/GEN/Rev. 6)الوثيقة مت االستناد يف إعداد هذا التقرير على  -٨
علقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطـراف يف           ت التوجيهية امل  املبادئ

العامة الصادرة عن اللجنة    ، وبعد االطالع على التوصيات      "املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   
 أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى وجه اخلصوص التوصيات العامـة  مجيعالدولية للقضاء على  
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 بشأن تـساوي أجـور األعمـال        )١٩٨٩(١٣، ورقم   اإلحصاءاتبشأن  ) ١٩٨٩(٩رقم  
 بشأن العنف )١٩٩٢(١٩بشأن النساء املعوقات، ورقم ) ١٩٩١(١٨تساوية القيمة، ورقم    امل

ـ                 بـشان املـساواة يف الـزواج والعالقـات األسـرية،         )١٩٩٤(٢١رأة، ورقـم    ضد امل
 بشأن املرأة والصحة،    )١٩٩٩(٢٤ بشأن احلياة السياسية والعامة، ورقم       )١٩٩٧(٢٣ورقم  

 .وتعليقات اللجنة بشأن مواد حمددة من االتفاقية

ء اللجنة بشأن منهجية     اجمللس األعلى لشؤون األسرة بتنظيم دورة خاصة ألعضا        قام -٩
 ٤-١إعداد التقارير اخلاصة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف الفترة من               

متـها  ظممثلون عن اللجنة يف أعمال الورشة اإلقليمية اليت ن        فيها   شارك   ،٢٠١٠مارس  /آذار
  الوطنيـة للنـهوض  اآلليات  حول دور)سكوااإل(اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغريب أسيا 

        املـرأة يف منطقـة االسـكوا       يف تفعيل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         باملرأة
 .٢٠١٠بريل أ/نيسان ٢٩-٢٨يف 

جاء إعداد هذا التقرير يف أعقاب قيام الدولة بإعداد تقريرها الوطين عن حالة حقوق             -١٠
) ٦٠/٢٥١( اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم       من قرار ) ه/٥( وفقاً للمادة    هاإلنسان وتقدمي 

 التوجيهية اليت نص عليها قرار جملـس        للمبادئ املتعلق بإنشاء جملس حقوق اإلنسان، وطبقاً     
املتعلق ببناء هياكل ومؤسسات اجمللس، والذي سعت فيه الدولة         ) ٥/١(حقوق اإلنسان رقم    

 إقليمها وما حتقق من تعزيز هلـا  إىل إعطاء صورة شاملة وشفافة عن حالة حقوق اإلنسان يف 
على أرض الواقع، وإبراز الصعوبات والتحديات اليت تواجهها الدولة حنو حتقيق املزيد مـن              

 مبا يف ذلك دراسـة      هذه احلقوق على النحو املطلوب، واخلطوات اليت تعتزم اتباعها مستقبالً         
 .التصديق على بعض االتفاقيات اليت مل تصادق عليها الدولة

 سبق ذلك قيام الدولة بالرد على االستبيان املوجه للحكومات بـشأن تنفيـذ              كما -١١
ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمـم        ) ١٩٩٥(عالن ومنهاج عمل بيجني     إ

لإلعداد لعملية االستعراض والتقييم اإلقليمية يف إطار الـذكرى اخلامـسة     ) ٢٠٠٠(املتحدة  
، ومشاركتها يف أعمال الـدورة الرابعـة   ٢٠١٠منهاج عمل بيجني عشرة العتماد إعالن و  

 .واخلمسني للجنة وضع املرأة

قامت اللجنة املكلفة بإعداد التقرير مبراجعة التقارير والدراسات املتعلقة حبقوق املرأة            -١٢
وعلى رأسها اجمللس األعلـى لـشؤون       يف دولة قطر، والصادرة عن أجهزة الدولة املختلفة،         

 واألمانة العامة للتخطيط التنموي واللجنة الدائمة للسكان، باإلضافة         اإلحصاء وجهاز   األسرة
كما قامت . إىل التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومؤسسات اجملتمع املدين    

 التقرير الوطين عن حالة    ال سيما ، و  األمم املتحدة  اللجنة مبراجعة تقارير الدولة املقدمة هليئات     
حقوق اإلنسان يف دولة قطر املقدم يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقـوق               
اإلنسان، ورد دولة قطر على االستبيان املوجه للحكومات بشأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل             

) ٢٠٠٠(، ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحـدة           )١٩٩٥(بيجني  
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 االستعراض والتقييم اإلقليمية يف إطار الذكرى اخلامسة عشرة العتماد إعالن           لإلعداد لعملية 
ومنهاج عمل بيجني، وعلى تعليقات جملس حقوق اإلنسان واللجان التعاقدية ذات الـصلة             

  .مبوضوع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 الوثيقة األساسية املشتركة  -ثانياً  

  كاناألرض والس  -ألف  

  املوقع اجلغرايف والتضاريس    
منتصف اخلط الساحلي الغريب للخليج العـريب بـني         دولة قطر شبه جزيرة تقع يف         -١٣

 شـرقاً،   ٥١-٤٠ ،٥٠-٤٥مشاالً وخطي الطول    . ْ د ١٠- ْ ٢٦ ، ْ ٢٧- ْ ٢٤خطي العرض   
.  كيلـو متـراً مربعـاً      ١١ ٥٧٢ومتتد شبه جزيرة قـطر مشـاالً لتغـطي مساحة قدرها         

ل الدولة على عدد من اجلزر والسالسل الصخرية واملياه الضحلة الواقعة على الساحل             وتشتم
ويبلغ طول شبه اجلزيرة القطرية     . من أشهرها جزر حالول، شراعوه، واألسحاط، والبشريية      

كيلو متراً، وحتيط بغالبيتها مياه اخلليج العـريب يف حـني       ) ٨٥(كيلو متراً وعرضها     )١٨٥(
كيلو متراً عن اململكة العربية السعودية، وتقع دولـة         ) ٦٠(ربية البالغة حنو    تفصلها احلدود ال  

ميالً حبرياً  ) ٩٥(ومتتد املياه اإلقليمية القطرية إىل حنو       . اإلمارات العربية املتحدة شرق الدولة    
  .ميالً حبرياً باجتاه الشمال يف اخلليج العريب) ٥١(يف عرض البحر باجتاه الشرق وحوايل 

ون أراضي دولة قطر من سطح صخري منبسط مع بعض اهلـضاب والـتالل              تتك -١٤
الكلسية يف منطقة دخان يف الغرب ومنطقة جبل فويرط يف الشمال، وميتاز هذا السطح بكثرة  

وتتواجد يف منـاطق    ) الرياض(األخوار واخللجان واألحواض واملنخفضات اليت يطلق عليها        
 .صب املواقع اليت تكثر فيها النباتات الطبيعيةالشمال والوسط اليت تعترب بدورها من أخ

  السكان    
) ١ ٦٩٦ ٥٦٣(ما جمموعه    ،٢٠١٠يبلغ عدد سكان دولة قطر، حبسب تعداد عام           -١٥

) ٤١١ ٦٩٦(و)  يف املائة  ٧٦(ذكور، أي ما نسبته     ) ١ ٢٨٤ ٨٦٧(: نسمة، يتوزعون إىل  
عداد الـذكور إىل أن معظـم       ويرجع السبب يف زيادة أ     ). يف املائة  ٢٤(إناث، أي ما نسبته     

 ويوضح اجلـدول    .سكان الدولة من العمالة الوافدة اليت يشكل الذكور النسبة األكرب منها          
 حبـسب اجلـنس     ٢٠٠٩ وحىت عـام     ١٩٨٦ تطور حجم السكان يف دولة قطر من عام          ١رقم  

 )١(كل ، بينما يوضح الـش ة سن٦٥ سنة وحىت ما يزيد عن ١٣ إىل ٥والفئات العمرية املختلفة من    
  .اهلرم السكاين لدولة قطر
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  ١ رقم جدول
  تطور حجم السكان يف قطر حبسب اجلنس والفئات العمرية املوسعة

  السنة إناث ذكور

 ٦٥ ٦٤-١٥ ١٤-٠+ 
  الذكورجمموع

٦٥ ٦٤-١٥ ١٤-٠+ 
 اجملموع العام اإلناث جمموع

٣٧٢٤٣١ ١٢٢٣٣٦ ١٥٩٥ ٧٠٤٩٣ ٥٠٢٤٨ ٢٥٠٠٩٥ ٢٢٠٧ ١٩٤٨٥٠ ٥٣٠٣٨ ١٩٨٦ 

٤٨٣٨٢٣ ١٨٢٣١٣ ٢٨٨٩ ١١١٤١٣  ٦٨٠١١ ٣٠١٥١٠ ٤٩١١ ٢٢٤٨٤٦ ٧١٧٥٣ ١٩٩٧ 

٧٦٠٩٤٦ ٢٠٨١٣٠ ٤٣٢٩ ١٣٩٠٨٥ ٦٤٧١٦ ٥٥٢٨١٦ ٦٥٥٠ ٤٧٨٣٥٤ ٦٧٩١٢ ٢٠٠٤ 

١٦٣٨٦٢٦ ٣٧٣٤٨٠ ٦٠٢٦ ٢٥٩١٧٣ ١٠٨٢٨١ ١٢٦٥١٤٦ ٩٦٧٥ ١١٣٩٩٨٦ ١١٥٤٨٥ ٢٠٠٩ 

  )١(الشكل 
  ٢٠٠٩اهلرم السكاين لعام 

  

  

  

  

  

  

  
  .٢٠٠٩اء، جهاز اإلحص: املصدر
كمـا   .، والغالبية العظمى من سكاهنا من أهل السنة       اإلسالميدين القطريون بدين      -١٦

لتلبية  العاملة،ستقبل دولة قطر كل عام أعداداً كبرية من القوى  توجد ديانات أخرى، حيث ت    
احتياجات خططها التنموية الطموحة على اختالف مستوياهتا وختصـصاهتا، حـىت بـات             
الوافدون يشكلون أكثر من أربعة أمخاس سكان الدولة، ويأيت هـؤالء مـن بقـاع األرض         

ولقد بينـت   . املختلفة، ويتعايشون جنباً إىل جنب بأدياهنم وثقافاهتم وأمناط حياهتم املتنوعة         
   النسبة العالية للوافدين، والتنوع الكبري يف جنسياهتم وأدياهنم وثقافـاهتم،          ة القطرية أن  التجرب

ال تشكل عائقاً أمام التعايش اإلجيايب بني خمتلف مكونات اجملتمع، حىت صار اجملتمع القطري              
  .يشكل منوذجاً للعيش املشترك بني الناس من خمتلف املعتقدات والثقافات
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  )٢(شكل 
  ٢٠٠٩إلثين يف دولة قطر عام التنوع ا

آسيويون; 
65.6

عرب; 29.7

أفارقة; 1.5 أوروبيون; 
1.1

آخرون; 2.1

  
  .٢٠١٠خطة دولة قطر لتحالف احلضارات، اللجنة القطرية لتحالف احلضارات، . ٢٠١٠. دولة قطر: املصدر

  حملة تارخيية    
الشيخ  ويعد   ،حكمت أسرة آل ثاين دولة قطر منذ أوائل القرن الثامن عشر للميالد            -١٧

 مؤسس دولـة    ١٩١٣ حىت عام    ١٨٧٨ الذي توىل احلكم من عام       جاسم بن حممد آل ثاين    
كل عام بيومها ديسمرب /كانون األولقطر احلديثة، وحتتفل دولة قطر يف الثامن عشر من شهر 

ما متخض عنها من    وقد أدى نشوب احلرب العاملية األوىل و       .الوطين وهو تاريخ توليه احلكم    
 نصت على محايـة أراضـي قطـر         ١٩١٦نتائج إىل توقيع الدولة معاهدة مع بريطانيا عام         

وكان النفوذ الربيطاين يف البالد ال يتجاوز اإلشراف على بعض اجلوانب اإلدارية            . ورعاياها
  .١٩٧١حىت نالت دولة قطر استقالهلا عام 

ففي جمال التعليم علـى     . صف القرن املاضي  مل تدخل الدولة عصر احلداثة إال يف منت         -١٨
، لتكـون   ٥٠/١٩٥١سبيل املثال مت افتتاح أول مبىن مدرسي للبنني يف مطلع العام الدراسي             

أساس قواعد تعليم منهجي حديث، وكانت تضم أربعـة صـفوف            أول مدرسة تقوم على   
فتتـاح أول    مت ا  ٥٣/١٩٥٤ مطلع العام الدراسـي       ويف . تلميذاً ١٩٠ابتدائية، يدرس فيها    

كأول وزارة يف تاريخ البالد يف مطلـع        " وزارة للمعارف " وأنشئت .مدرسة ابتدائية للبنات  
، حيث باشرت بإرساء قواعد تعميم وتطـوير التعلـيم اجملـاين            ٥٧/١٩٥٨العام الدراسي   

     أما التعليم العـايل فقـد انطلـق   . للمراحل الدراسية كافة، وجعله إلزامياً للمرحلة االبتدائية  
 طالباً وطالبـة مث     ١٥٠ بكلييت التربية للبنني والبنات اليت مل يتجاوز عدد طالهبا           ١٩٧٣عام  

وتضم اجلامعة حاليـاً سـبع      . ١٩٧٧عام  ) اجلامعة احلكومية الوطنية  (تأسست جامعة قطر    
كلية اآلداب والعلوم، وكلية اهلندسة، وكليـة اإلدارة واالقتـصاد، وكليـة       : وهيكليات،  

  .اسات اإلسالمية، وكلية القانون، وكلية التربية، وكلية الصيدلةالشريعة والدر
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، مث أنـشئت    ١٩٤٥أول مستشفى يف عام     لقطاع الصحي فقد مت افتتاح      أما بالنسبة ل    -١٩
ويف .  ليصبح العالج منذ ذلك الوقت جمانياً وحتت مسؤولية احلكومة         ١٩٥١الدائرة الطبية عام    

 ١٩٥٤ويف عام . لإلشراف على كافة الشؤون الصحية أنشئت دائرة الصحة العامة   ١٩٥٣عام  
مت افتتاح ثالثة مستوصفات حكومية وأصبح لكل مواطن أو موظف حكومي من غري املواطنني              

وتـواىل إنـشاء    . احلق يف العالج باخلارج على نفقة الدولة إذا مل يتوفر عالجـه بالـداخل             
   .١٩٧٠ا مل تنشأ إال يف عام املستشفيات احلكومية املتخصصة إال أن وزارة الصحة نفسه

حياة األسـرة   ضمن  و عاشت املرأة القطرية يف ظل نظام اجتماعي يتميز بالسالسة،          -٢٠
وكانـت املـرأة قبـل      . القطرية يف ظل أجواء األسرة املمتدة والعالقات القرابية املتماسكة        

عندما كـان    ال سيما اكتشاف النفط، تشارك يف كثري من النشاطات االقتصادية التقليدية،          
أما مع حياة الوفرة اليت هيأها إنتـاج        . الرجال يتغيبون ألشهر يف رحالت البحث عن اللؤلؤ       

النفط وتسويقه، ومع انتفاء احلاجة لألعمال التقليدية اليت كانت تقوم هبا املرأة، فقد تراجـع               
وضـع  إال أن ال. واكتفت برعاية األطفال وباألعمال املرتليـة األخـرى     دورها االقتصادي، 

االجتماعي اجلديد أفرز قيوداً اجتماعية على عمل املرأة خارج املرتل، وصارت تلك القيـود              
إال أن التطور الذي شهده اجملتمـع يف العقـدين           تشكل جزءاً من منظومة القيم االجتماعية،     

 وانتشار التعليم بني النساء بصفه خاصة، كان له تأثري كبري يف احلد من تلك القيود            األخريين،
  .وتأثريها على مسامهة املرأة يف خمتلف جماالت احلياة

 ١٩٩٥وبعد تويل حضرة مسو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين مقاليد احلكـم عـام                 -٢١
وقد اجتهت إرادة حضرة صاحب السمو أمري  .شهدت الدولة تنمية شاملة يف كافة القطاعات   

ورى والدميقراطية، ومشاركة املواطنني    البالد إىل استكمال بناء الدولة احلديثة بتعزيز دور الش        
    ١١يف تقرير أمورهم، ورسم سياسات وطنهم، حيث أصدر مسوه القرار األمـريي رقـم               

ويف . ٢٠٠٢ بتشكيل جلنة إلعداد الدستور الـدائم، الـذي أجنـز يف عـام               ١٩٩٩لسنة  
دستور  شارك الشعب القطري رجاالً ونساء يف استفتاء عام على ال          ٢٠٠٣أبريل عام   /نيسان

 من جمموع الناخبني القطريني ممن هلم حق االقتراع، علـى   يف املائة٩٦,٦٤حيث وافق عليه  
 .الدستور الدائم للبالد

  نطالقـاً اعملت دولة قطر على ترسيخ مبدأ املساواة بني اجلنسني على أرض الواقع               -٢٢
 اإلسالمتأخذ مبقاصد  الدستور، وجتسيداً إلرادة سياسية واعية، وفق منهجية تدرجية  همما أكد 

وأصبحت قضية إدماج املرأة يف عملية التنمية       . السمحة، وتراعي متطلبات االنفتاح والتطور    
وقد ترتب علـى ذلـك،       .كمساهم فيها ومستفيد من مثارها من ضمن األولويات الوطنية        

 النسب ، وهي من أعلى يف املائة٣٦ارتفاع مشاركة املرأة يف قوة العمل القطرية إىل أكثر من     
ووصول املرأة القطرية إىل أعلى مواقع صنع القرار، حيث تولت سـعادة             يف البلدان العربية،  

 لتكون أول   ٢٠٠٣يف دولة قطر عام     ) التربية والتعليم (السيدة شيخة احملمود، منصب الوزارة      
كما تولـت    .٢٠٠٩ وزارية، وذلك حىت عام      ة تتوىل فيها سيدة حقيب    اخلليجدولة يف منطقة    
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   ٢٠٠٨حقيبة وزارة الصحة العامة يف الفتـرة مـن           دة الشيخة الدكتورة غالية آل ثاين،     سعا
 ٢٠٠٥، وشغلت سعادهتا منصب رئيس اهليئة الوطنية للصحة خالل الفترة مـن             ٢٠٠٩إىل  

  .٢٠٠٨وحىت حتويلها إىل وزارة عام 
يف تعزيز وقامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حرم مسو األمري بدور كبري             -٢٣

مكانة املرأة ومشاركتها من خالل املناصب املختلفة اليت تقلدهتا مسوهـا وطنيـاً، وتـشمل              
وهي مؤسسة غري حكومية    (رئاستها جمللس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع          

، وتقوم بدور كبري يف النهوض باجملتمع القطري من  ١٩٩٥أسسها صاحب السمو األمري عام      
، ومهام نائـب رئـيس      ) االستثمار يف التعليم، وتشجيع البحث العلمي وتنمية اجملتمع        خالل

اجمللس األعلى للتعليم، ونائب رئيس اجمللس األعلى للصحة وكرئيس للمجلس األعلى لشؤون  
، باإلضافة إىل الدور الذي تقوم بـه        ٢٠٠٩أبريل  / وحىت نيسان  ١٩٩٨األسرة يف الفترة من     
إلقليمي والدويل من خالل املناصب اليت تتقلدها، ومنها املبعوث اخلاص         مسوها على املستوى ا   

للتعليم األساسي والعايل لدى اليونسكو، وعضو اجملموعة الرفيعة املستوى حـول حتـالف             
احلضارات التابعة ملنظمة األمم املتحدة، وعضو الفريق الدويل الرفيع املستوى املشكل من قبل             

داف اإلمنائية لأللفية وحماربة الفقر يف العامل، ورئاستها جمللس إدارة          األمم املتحدة لتحقيق األه   
   . الدولية" صلتك"مبادرة 
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين أمري الـبالد املفـدى               و -٢٤

        رؤيـة قطـر   " باعتمـاد الرؤيـة الـشاملة للتنميـة     ٢٠٠٨ لسنة ٤٤ رقم   األمرييالقرار  
وهتدف الرؤيـة إىل    .  اجلريدة الرمسية  يفوقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر      ". م ٢٠٣٠الوطنية  

وتقوم رؤية قطر الوطنية على     . حتويل قطر إىل دولة متقدمة قادرة على حتقيق التنمية املستدامة         
حـسان   الدستور، وتوجيهات القيادة السياسية إلرساء جمتمع أساسـه العـدل واإل           مبادئ

ريات العامة والقيم األخالقية والدينية والتقاليد، إىل جانب حتقيق تكافؤ          واملساواة، ومحاية احل  
 . الفرص، وتكريس األمن واالستقرار

كائز أوهلا التنمية البشرية هبدف تطوير وتنمية سكان قطر         وترتكز الرؤية على أربع ر     -٢٥
اعية لتحقيق جمتمـع  وتعىن الركيزة الثانية بالتنمية االجتم. لكي يتمكنوا من بناء جمتمع مزدهر 

عادل وآمن، مستند إىل األخالق احلميدة والرعاية االجتماعية، قادر على التعامل والتفاعـل             
أما الركيزة الثالثة فهي التنمية االقتصادية هبدف تطوير اقتصاد وطين          . مع اجملتمعات األخرى  

رابعة هي التنميـة    والركيزة ال . متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطين دولة قطر        
كما تتيح  . البيئية لتحقيق االنسجام والتناسق بني التنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاية البيئة         
 . الرؤية اليت حتدد االجتاهات العامة للمستقبل إعداد االستراتيجيات واخلطط التنفيذية

ـ وكان من بني أهم املوضوعات اليت تعرضت هلا تلك الركائز مسألة       -٢٦ ادة فـرص  زي
ودعمها مهنياً، وأمهية تكوين دور فعال هلا يف كافة جوانب احلياة يف اجملتمع              العمل أمام املرأة  

وتعزيز قدرات املـرأة      املشاركة يف صنع القرارات االقتصادية والسياسية،      ال سيما القطري،  
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 الداعمـة  الـسياسية  اإلرادة ستمراراذلك  كومتكينها من املشاركة السياسية واالقتصادية، و     
 .اجملاالت مجيع يف مشاركتها  وتعزيز،املرأة لتمكني

   املؤشرات االجتماعية واالقتصادية    
تأسيس جهاز اإلحصاء هتتم دولة قطر بتوفري اإلحصاءات احلديثة املوثوق هبا، وقد مت   -٢٧
 كمؤسسة مستقلة لتحل حمل إدارة اإلحصاء اليت كانت تتبع جملس           ٢٠٠٧ يونيه/حزيرانيف  
ويف حني أن جهاز اإلحصاء هو املؤسسة اإلحصائية الرمسيـة فـإن مؤسـسات               .طيطالتخ

حكومية أخرى كوزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة املالية، ومصرف قطر املركـزي،            
وهكذا فإن النظام الوطين لإلحصاء يـضم كـل الـربامج            .تقوم بإعداد إحصاءات رمسية   
د اجلهاز استراتيجية لتطوير اإلحصاء بغـرض تعزيـز         وقد أع . اإلحصائية الرمسية لدولة قطر   

وتنسجم االستراتيجية يف أهدافها مـع       .القدرات اإلحصائية للنظام الوطين لإلحصاء مبجمله     
سياسة وأهداف التنمية الوطنية يف دولة قطر اليت تعتمد املعايري الدولية، وتتناول كافة اجلوانب 

لها ونشرها واستخدامها، وحتتل إحـصاءات النـوع        اإلحصائية مبا فيها مجع البيانات وحتلي     
  .االجتماعي مكاناً متميزاً يف هذه اجلوانب

    دشنت دولة قطر مشروع قطر لتبـادل املعلومـات         ٢٠١٠ يونيه/حزيرانويف شهر     -٢٨
، www.qix.gov.qaووضع على شبكة اإلنترنت على العنوان اإللكتـروين         ) QALM -قلم  (

 متعددة مدجمة زمنياً ومنهجياً بناًء على أسس معيارية واحدة، تسمح          وتستخدم فيه مصادر بيانية   
 ١٩٨٤بوضع املقارنات املتوازية، وصياغة املعلومات التفاعلية يف سالسل زمنية ممتدة من عـام          

وتشمل القاعدة ثالثة أطر دميوغرافية واسعة؛ السكان، واحلياة األسـرية،          . ٢٠١٠وحىت عام   
. سكانية تصف الفرد يف جمتمعه الكيـاين والتعليمـي واإلنتـاجي          فالبيانات ال . وسوق العمل 

والبيانات اخلاصة باحلياة األسرية، تظهر األوجه اإلحصائية لتغريات وعالقات وتفاعالت أفراد           
واملعلومات املوضوعة عن سوق العمل توفر البيانات عن الـسكان          . األسر الداخلية واخلارجية  

وتنتج كافة هذه البيانات عـن      . التفاعلية القائمة فيما بينهم   وأوضاعهم االقتصادية والعالقات    
مسوحات شاملة، كالتعدادات، أو مسوحات عينية متخصصة، أو عن مؤشرات رئيسية مدجمة            

  .يف إطار مسوحات متقاطعة أو متوازية مع املعلومات عن األوضاع الدميوغرافية
ميزة من تارخيها تتمثـل يف       أحدث اإلحصائيات بأن دولة قطر تشهد مرحلة مت        تبني  -٢٩

مضيها قدماً حنو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولـة قطـر                
ملعدالت منو وانتعاش اقتصادي مل تشهدها من قبل، حيث شهد الناتج احمللي اإلمجايل منـواً               

باألسـعار   (٢٠٠٩-٢٠٠٤ سنوياً خالل الفترة      يف املائة  ٢٦,٨ و  يف املائة  ٧,٦يتراوح بني   
 يضاف إىل هذا تزايد اإلنفاق احلكومي العام، حيث سجلت ميزانيـة            .)٢٠٠٤الثابتة لعام   

          مليـار ريـال     ١٢٧,٥ إىل   ٢٠١٠-٢٠٠٩ مليار ريـال تقريبـاً يف        ٩٥الدولة زيادة من    
وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العامل متتعاً مبستوى تنمية مرتفع،            . ٢٠١١-٢٠١٠يف  

 الصادر عن برنـامج  ٢٠٠٩يف تقرير التنمية البشرية الدويل لعام       ) ٣٣( حتلت املركز حيث ا 
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وتعكس تلك املرتبة اجلديدة مدى التطور والتقدم الكبري واملطرد الذي          . األمم املتحدة اإلمنائي  
وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية يف الدولة        . حققته دولة قطر يف جمال التنمية البشرية      

، وهو مؤشر يعكس التطور يف جماالت التعليم والـصحة          )٠,٩١٠(إىل  ) ٠,٨٧٥( من   قفز
مع )  يف املائة  ٦,٩(ففي جمال التعليم يشري التقرير إىل اخنفاض معدل األمية إىل           . والناتج احمللي 

العـام  )  يف املائة  ٧٧,٧(بعد أن كان    )  يف املائة  ٨٠,٤(ارتفاع معدل االلتحاق باملدارس إىل      
العـام  )  سـنة  ٧٥(أما يف جمال الصحة فقد ارتفع معدل البقاء على قيد احلياة من             . املاضي

ويف جمال معدل دخل الفرد، أشار التقرير إىل أن دولـة           . هذا العام )  سنة ٧٥,٥(املاضي إىل   
  .٢٠٠٩عام ) دوالر ٧٤ ٨٨٢(قطر حققت قفزة كبرية حيث قفز هذا املعدل إىل 

ه من حتقيق لألهداف اإلمنائية لأللفيـة،       إليوصلت   دولة قطر على تقييم ما ت      حترص -٣٠
وقد بـني   . ٢٠١٠أغسطس من عام    /آبحيث أصدرت ثالثة تقارير، كان آخرها يف شهر         

 وحققـت تقـدماً     ،التقرير بأن دولة قطر قد حققت بالفعل جل األهداف اإلمنائية لأللفيـة           
 :الثملموساً يف األهداف املتبقية، وفيما يلي أهم نتائج التقرير الث

 ؛)واحد السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر (انعدام حاالت الفقر  •

   ، بعد أن كانـت    ٢٠٠٩ عام    يف املائة  ٧٦ إمجايل السكان    إىلبلغت نسبة العاملني     •
 ؛٢٠٠٤ عام  يف املائة٦٠ال تتجاوز 

 بـني   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ الصايف يف التعليم االبتدائي خالل الفترة        القيدمعدل  بلغت نسبة    •
 ؛ يف املائة لإلناث٩٣ يف املائة و٩٥ يف املائة للذكور وبني ٩٢ يف املائة و٨٨و حن

 بني  أعمارهمالذين تتراوح     اإلملام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور        معدلبلغ   •
 ؛٢٠٠٩ عام  يف املائة٩٨ سنة ٢٤ و١٥

 يف جامعة    من إمجايل الطلبة املسجلني     يف املائة  ٨٢بلغت نسبة الطالبات القطريات      •
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨قطر خالل السنة اجلامعية 

    بلغت نسبة اإلناث إىل الذكور ملن يلمون بالقراءة والكتابـة يف الفئـة العمريـة               •
 ؛٢٠٠٩ عام  يف املائة١٠٠,٢) ٢٤-١٥(

         املائـة  يف٣٠,٣ ارتفعت معدالت مشاركة املرأة يف النـشاط االقتـصادي مـن         •
 ؛٢٠٠٩ عام  يف املائة٣٦,٤ إىل ٢٠٠٤عام 

 مـن    مولود حي  ١ ٠٠٠اخنفضت معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل         •
 ؛٢٠٠٩ عام ٤,٨٠ إىل ١٩٩٠  عام٥,٥٠

 حـي    مولود ١ ٠٠٠ سنوات لكل    ٥اخنفضت معدالت وفيات األطفال األقل من        •
 ؛٢٠٠٩ عام ٨,٨ إىل ٢٠٠٥ عام ١٠,٤من 
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 يف ١٠٠ضد احلـصبة   صنني نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة وحم  بلغت   •
 ؛٢٠٠٩ عام املائة

 ؛ يف املائة١٠٠ حتت إشراف طيب ىبلغت نسبة الوالدات اليت جتر •

   ٢٠٠٥ طفل عـام     ٣,٩ الكلية للنساء القطريات من      اخلصوبة معدالت   اخنفضت •
 ؛٢٠٠٩ طفل عام ٣,٨ إىل

       ١٢ إىل) ١٩-١٥( بني القطريـات يف الفئـة العمريـة          الوالدات معدل   اخنفض •
، وواصـل   ١٩٩٧ عام   ٢١ و ١٩٨٦ يف األلف عام     ٤٣ بعد أن كان     ٢٠٠٩عام  

 ؛٢٠٠٤ عام ١٣االخنفاض ليصل إىل 

       )٢٤-١٥( بفريوس نقص املناعـة يف الفئـة العمريـة           إصابة أية حالة    تسجلمل   •
 ؛٢٠٠٩عام 

     مـن الـسكان    ١٠ ٠٠٠ لكل   ٢,١ معدالت اإلصابة مبرض املالريا من       اخنفضت •
كما بلغت معدالت اإلصابة مبرض التدرن الرئوي       . ٢٠٠٨ عام   ١,٥  إىل ٢٠٠٥عام  

 ؛٢٠٠٥ عام ٢ بعد أن كانت ٢٠٠٨ نسمة عام ١٠ ٠٠٠ لكل ٢,١) السل(

 ؛ يف املائة١٠٠حمسنة   الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب السكان نسبة بلغت •

 ؛ يف املائة١٠٠ نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمسنة بلغت •

 ؛ أحياء فقرية أو جتمعات سكانية قصديرية ومناطق صفيحيةتواجد دامانع •

   ٢٠٠٩-٢٠٠٥بلغ إمجايل املساعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة خـالل الفتـرة            •
 يف  ٠,٤٩  مليار دوالر، وشكلت هذه املساعدات واملعونات ما نـسبته         ٢,٠١حنو  
 .٢٠٠٩-٢٠٠٥ة  من الناتج احمللي اإلمجايل للدولة كمتوسط للفتراملائة

   لسياسي والقانوين للدولةل الدستوري وااهليك  -باء  

  لدستور الدائم لدولة قطر ا    
 ألهداف استكمال أسباب احلكم الدميقراطي، فقد أصدر حضرة صـاحب           حتقيقاً  -٣١

 وذلك إلرسـاء    ٢٠٠٤ الشيخ محد بن خليفة آل ثاين الدستور الدائم لدولة قطر عام             السمو
يتضمن الدستور املكون . للمجتمع وجتسيد املشاركة الشعبية يف اختاذ القرار  الدعائم األساسية   

:  مادة املبادئ املوجهة لسياسة الدولة واألسس اجلوهرية ملمارسة السلطة مبا يف ذلك١٥٠من 
التأكيد على مبادئ فصل السلطات، وسيادة حكم القانون واسـتقالل القـضاء، وكفالـة              

  .احلقوق واحلريات األساسية
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 بـأن   ١  أكد الدستور يف الباب األول واخلاص بالدولة وأُسس احلكم يف املادة           وقد -٣٢
 دين الدولة هو اإلسالم وأن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لتشريعاهتا، وقد أكدت املذكرة     

 القطعيـة الثبـوت،     املبادئالتفسريية للدستور بأنه ال جيوز أن يصدر تشريع يف قطر خيالف            
 . اإلسالمية من أحكام الشريعة قطعية الداللة

 آل ثاين وذرية محد بن خليفة       ةحكم الدولة وراثي يف عائل    " بأن   ٨كما نصت املادة     -٣٣
 ".بن محد بن عبد اهللا بن جاسم من الذكور

، على  "املقومات األساسية للمجتمع   "ب الدستور يف الباب الثاين منه، واخلاص        وأكد  -٣٤
عامات العدل، واإلحسان، واحلريـة واملـساواة، ومكـارم         أن اجملتمع القطري يقوم على د     

وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هـذه الـدعامات وكفالـة األمـن               . األخالق
وأبـرز الدسـتور دور     . واالستقرار، وتكافؤ الفرص بني املواطنني، والتضامن واإلخاء بينهم       

ق وحب الوطن، وحدد واجب الدولة      األسرة باعتبارها أساس اجملتمع، قوامها الدين واألخال      
هتم بالنشء وأوجب صيانته من أسباب الفساد ومحايته من االستغالل ووقايته           احنوها، كما   

 . من شر اإلمهال البدين والعقلي والروحي وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاته

ـ             -٣٥ واطنني وأفرد الدستور بابه الثالث للحقوق واحلريات األساسية حيث أكـد أن امل
 والواجبات العامة أمام القانون، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس، أو         احلقوقمتساوون يف   

 . األصل، أو اللغة، أو الدين

أما فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية فقد أشار الدستور إىل أن السياسة اخلارجية للدولة        -٣٦
حقوق اإلنسان، ونبذ العنف واستخدام     السلم واألمن الدوليني، واحترام       توطيد مببادئهتتدي  

 .القوة، وتشجيع فض املنازعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع األمم احملبة للسالم

  تنظيم السلطات    
املبدأ األساسي لتنظيم السلطات يف دولة قطر هو أن الشعب مصدر السلطات الـيت           -٣٧

 على أساس مبدأ الفصل بني الـسلطات،        ويقوم نظام احلكم   .ميارسها وفقاً ألحكام الدستور   
ويتوىل جملس الشورى السلطة التـشريعية، أمـا الـسلطة          . مع تعاوهنا على الوجه األكمل    

احملاكم فأمري البالد يتوالها، ويعاونه يف ذلك جملس الوزراء، أما السلطة القضائية،            فالتنفيذية،  
ابه الرابع هلذا املوضوع وفيما يلي      فرد الدستور ب  أوقد   .تتوالها وتصدر األحكام باسم األمري    

  :موجز ملا ورد فيه

   األمري    
  ذاته مصونة، واحترامه واجب، وهو القائـد األعلـى         ،أمري البالد هو رئيس الدولة      -٣٨

كمـا أنـه     .للقوات املسلحة، وميثل الدولة يف الداخل واخلارج، ويف مجيع العالقات الدولية          
مبرسوم، ويبلغها جمللس الشورى حبيث تكون هلـا قـوة          خيتص بإبرام املعاهدات واالتفاقيات     
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يباشر األمري رسم السياسة العامـة  و. القانون بعد التصديق عليها، ونشرها يف اجلريدة الرمسية   
         وال يـصدر قـانون     . للدولة مبعاونة جملس الوزراء، واملصادقة على القـوانني وإصـدارها         

يم الوزارات واألجهزة احلكومية األخـرى وتعـيني        ما مل يصادق عليه األمري، وإنشاء وتنظ      
اختصاصاهتا، وإنشاء وتنظيم األجهزة اليت تعينه بالرأي واملشورة على توجيه السياسات العليا            

وغريها من االختـصاصات الـيت نظمهـا         .للدولة، واإلشراف عليها، وتعيني اختصاصاهتا    
  . الدستور أو القانون

 السلطة التشريعية     

 ألحكام الدستور فإن جملس الشورى يتوىل سلطة التشريع، وإقـرار املوازنـة             وفقاً  -٣٩
 من الدستور فإن الدسـتور      ٧٧ووفقاً للمادة   . العامة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية     

 معني وإمنا أخذ خبيـار جملـس   واآلخرالدائم مل يأخذ بفكرة وجود جملسني أحدمها منتخب        
 فإن  ٧٧ للمادة   وفقاًو. عينني على أن يكون للمنتخبني أغلبية واضحة      واحد يضم املنتخبني وامل   

جملس الشورى يتكون من مخسة وأربعني عضواً يتم انتخاب ثلثيهم باالقتراع العام الـسري              
كما يصدر نظام االنتخاب بقانون حتدد فيه شـروط  . املباشر، ويعني مسو األمري الثلث الباقي    

  . االنتخاب والترشيح

  التنفيذيةالسلطة     
 للدستور وأحكام   وفقاًممارسة سلطاته   و على أداء    األمرييقوم جملس الوزراء مبعاونة       -٤٠

إدارة مجيع الـشؤون الداخليـة      ناط مبجلس الوزراء بصفته اهليئة التنفيذية العليا        تو. القانون
ـ     . واخلارجية اليت خيتص هبا وفقاً للدستور وأحكام القانون        وانني ويتوىل اجمللس اقتـراح الق

ويف حالة املوافقة عليها فإهنا ترفع لألمري       . واملراسيم اليت تعرض على جملس الشورى ملناقشتها      
كما يتوىل جملس الوزراء اعتماد اللـوائح       .  ألحكام الدستور  وفقاًللتصديق عليها وإصدارها    

ري النظام  والقرارات اليت تعدها الوزارات، ويشرف على تنفيذ القوانني، والرقابة العليا على س           
  .احلكومي املايل واإلداري، وغري ذلك من االختصاصات

  السلطة القضائية    
سيادة القانون  " على أن    ١٢٩تبىن الدستور مبدأ سيادة القانون، حيث نصت املادة           -٤١

لحقوق واحلريـات،  لأساس احلكم يف الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان       
السلطة القضائية مستقلة وتتوالها احملاكم على اخـتالف        "ى أن    عل ١٣٠كما أكد يف املادة     

القضاة مستقلون، ال سـلطان علـيهم يف        " على أن    ١٣١، ونصت املادة    "أنواعها ودرجاهتا 
 ونـصت  ". قضائهم لغري القانون وال جيوز ألية جهة التدخل يف القضايا أو يف سري العدالـة              

 يشرف على سري العمل يف احملاكم واألجهزة        يكون للقضاء جملس أعلى   " على أن    ١٣٧املادة  
  ".املعاونة هلا ويبني القانون تشكيله وصالحياته واختصاصاته
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بشأن السلطة القضائية، فإن احملاكم يف دولـة         ٢٠٠٣ لسنة   ١٠ووفقاً للقانون رقم     -٤٢
على  اجمللس األ  ئنشأو. قطر تتكون من حمكمة التمييز وحمكمة االستئناف واحملكمة االبتدائية        

  وحـددت   من هذا القانون للعمل على حتقيق استقالل القـضاء،         ٢٢للقضاء مبوجب املادة    
 اختصاصات اجمللس واليت تتضمن فضالً عن االختصاصات املنصوص عليها يف هذا            ٢٣املادة  

القانون إبداء الرأي يف املسائل املتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات اخلاصة بتطـوير             
لقضائي، وإبداء الرأي يف تعيني القضاة وترقيتهم ونقلهم وندهبم وإحالتهم إىل التقاعد            النظام ا 

 .والنظر يف التظلمات املتعلقة بشؤون القضاة حيث يكون قرار اجمللس بشأهنا هنائياً

جتاه اكما أخذ الدستور القطري بفكرة الرقابة املركزية على دستورية القوانني وهو              -٤٣
اتري احلديثة، إذ حيقق أهم صور التوازن مـا بـني الـسلطات، فاحملكمـة             تتبناه أغلب الدس  

الدستورية ختتص بالفصل يف سائر املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح، وذلك من            
تلقاء نفسها أو بناًء على دفع اخلصوم، وأحكامها وقراراهتا يف هذا الشأن تكون هنائية غـري                

املـشرع    ملبدأ استقالل القضاء أصدر    اًوتعزيز.  لكافة جهات الدولة   ملزمةيها و فقابلة للطعن   
الذي جعل مـن إسـاءة       . بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية     ٢٠٠٧ لسنة   ٧القانون رقم   

  .استعمال السلطة سبباً ومربراً إللغاء القرار اإلداري أو التعويض عنه
دعوى العمومية باسم اجملتمع وتشرف     تعد النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتوىل ال       و -٤٤

وختتص دون غريها كأصل عـام      .  وتسهر على تطبيق القوانني    القضائيعلى شؤون الضبط    
 واختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري املتعلقة هبا وفقاً للقانون،         هامبباشرة الدعوى اجلنائية وحتريك   

  .هتامكما تتوىل ممارسة سلطيت التحقيق واال

 نظمة لالعتراف باملنظمات غري احلكوميةالتشريعات امل    

نشئت مجعية اهلـالل    أُ القطري حديث العهد بالعمل األهلي املؤسسي حيث         اجملتمع  -٤٥
مث تواىل إنشاء اجلمعيات    . ١٩٨٠ وتلتها مجعية قطر اخلريية عام       ١٩٧٨األمحر القطري عام    

م يتم إنشاء أي مجعيـة      ومع ذلك فل  . األهلية واملؤسسات اخلاصة ذات النفع العام بعد ذلك       
وقد عرف اجملتمع القطري منذ القدم اإلقبـال علـى العمـل            . نسائية يف الدولة حىت اليوم    

 من الثقافة اإلسالمية اليت تدعم العمل اخلريي وتعتربه مـن أفـضل             التطوعي اخلريي انطالقاً  
  .األعمال اليت ميكن لإلنسان املسلم القيام هبا

 بشأن اجلمعيات األهلية واملؤسـسات اخلاصـة   ٢٠٠٤  لسنة ١٢نظم القانون رقم     -٤٦
احلق يف تكوين اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة، وقد حصر القانون عمل تلـك اجلمعيـات              

ونص القانون . واملؤسسات يف جماالت العمل اإلنساين واالجتماعي والثقايف والعلمي واخلريي    
وتعترب وزارة .  األمور السياسية يفاالنشغالعلى أال يكون من أغراضها حتقيق ربح مادي، أو     

 ة اجلهة املعنية بتسجيل وإشهار اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة والرقاب         هي الشؤون االجتماعية 
، منح اجلمعية إعانة     املختص بناًء على اقتراح الوزير   كما أجاز القانون جمللس الوزراء      . عليها
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، أو أية ضرائب أو رسوم أخـرى،  مالية، أو قرضاً، كما جيوز إعفاؤها من الرسوم اجلمركية        
  .وذلك ملعاونتها على حتقيق أغراضها

 بشأن املؤسسات اخلاصة ذات النفع      ٢٠٠٦ لسنة   ٢١ نظم املرسوم بقانون رقم      كما -٤٧
العام إنشاء تلك املؤسسات وجعل جهة الترخيص إلنشائها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق            

 يؤسـسها   وعرف القانون تلك املؤسسات بأهنا منشأة     .  جهة حتل حملها   ةبوزارة العدل أو أي   
شخص أو أكثر من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني، لتحقيق غرض أو أكثر من أغـراض               

تقرير إعانات :  منح املؤسسة كل أو بعض املزايا التاليةكما أجاز القانون جمللس الوزراء. النفع
الزمة ملمارسة نشاطها، واإلعفاء من كل أو مالية ومزايا عينية مبا يف ذلك ختصيص األراضي ال

 .وعدم جواز احلجز على أمواهلا أو متلكها بالتقادم بعض الضرائب والرسوم،

 العديد من املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام بقرارات أمريية          أنشئت لذلك   إضافة -٤٨
للدميقراطيـة،   باملوافقة على إنشاء املؤسسة العربيـة        ٢٠٠٧ لسنة   ٥١ رقم   األمرييالقرار  ك

 باملوافقة على إنشاء مركز الدوحة حلريـة اإلعـالم،         ٢٠٠٧ لسنة   ٨٦والقرار األمريي رقم    
، والقرار األمريي   "صلتك" باملوافقة على إنشاء مؤسسة      ٢٠٠٨ لسنة   ٣والقرار األمريي رقم    

نـشئ  أكما  .  باملوافقة على إنشاء مركز الدوحة الدويل حلوار األديان        ٢٠١٠ لسنة   ٢٠رقم  
مؤسسة أيادي  كلعديد من املنظمات حتت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع            ا

 والتنمية وكالمها حاصل على األسريةومعهد الدوحة الدويل للدراسات ) روتا(سيا آاخلري إىل 
ومن منظماهتا   .قتصادي واالجتماعي ملنظمة األمم املتحدة    الصفة االستشارية لدى اجمللس اال    

 . عمل على تنمية اجملتمع القطري دار اإلمناء االجتماعي واجلمعية القطرية للسكرياليت ت

  اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان  -جيم  

  احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان    
منذ تويل حضرة صاحب السمو، الشيخ محد بن خليفة آل ثاين، مقاليـد احلكـم،              -٤٩

ل، حرص مسوه على أن يكون موضوع حقـوق اإلنـسان يف   وتبنيه لسياسة اإلصالح الشام 
صلب اإلصالح الدستوري والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، حيث انعكس هذا          

. االهتمام يف تطوير وتقوية البنية التحتية حلقوق اإلنسان يف مستوياهتا التشريعية واملؤسـسية            
للحقـوق واحلريـات   ) ٥٨-٣٤املواد ( بابه الثالث    ٢٠٠٤وقد أفرد الدستور القطري لعام      

األساسية، حيث تبىن مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئـة للحقـوق، فكفـل              
ومـن ضـمن    . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية على حد سواء        

املساواة أمـام   : صراحلقوق واحلريات األساسية اليت كفلها الدستور، على سبيل املثال ال احل          
القانون، وحظر التمييز، واحلرية الشخصية، وجترمي التعذيب، وحرية الـصحافة والتعـبري،            

وقد أكد الدستور على     وإنشاء اجلمعيات، وحرية العبادة، واحلق يف العمل، واحلق يف التعليم،         
ـ                    صت عدم التضييق على هذه احلقوق أو االنتقاص منها، حبجة تنظيمهـا أو تعديلـها، فن
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 على أنه ال جيوز تعديل األحكام اخلاصة باحلقوق واحلريات العامة إال يف احلدود              ١٤٦املادة  
 . اليت يكون الغرض منها منح املزيد من الضمانات لصاحل املواطن

  : القانونية حلقوق اإلنسانالضمانات    
دار جمموعة   اليت كفلها الدستور من خالل إص      األساسيةمت تعزيز احلقوق واحلريات      -٥٠

 :من التشريعات الوطنية، ومنها على سبيل املثال

  ؛ بشأن األحداث١٩٩٤ لسنة ١القانون رقم  •
 ؛ بشأن الضمان االجتماعي١٩٩٥ لسنة ٣٨القانون رقم  •

        بشأن تنظيم العـالج الطـيب واخلـدمات الـصحية          ١٩٩٦ لسنة   ٧القانون رقم    •
 ؛يف الداخل

 ؛تعليم اإللزامي بشأن ال٢٠٠١ لسنة ٢٥القانون رقم  •

 ؛ بشأن التقاعد واملعاشات٢٠٠٢ لسنة ٢٤القانون رقم  •

 ؛ بإصدار قانون السلطة القضائية٢٠٠٣ لسنة ١٠القانون رقم  •

  ؛ بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة٢٠٠٤ لسنة ٢القانون رقم  •
 ؛ بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة٢٠٠٤ لسنة ١٢القانون رقم  •

 ؛صدار قانون العمل بإ٢٠٠٤ لسنة ١٤القانون رقم  •

  ؛ بشأن االجتماعات العامة واملسريات٢٠٠٤ لسنة ١٨القانون رقم  •
   ؛ بإصدار القانون املدين٢٠٠٤ لسنة ٢٢القانون رقم  •
  ؛ بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية٢٠٠٤ لسنة ٢٣القانون رقم  •
 تضمن مجلة من    ، بشأن الوالية على أموال القاصرين     ٢٠٠٤ لسنة   ٤٠القانون رقم    •

  ؛ألحكام اليت تكفل محاية أموال الطفل والرقابة على تصرفات املسؤول عنها

 األعمـال  بشأن   ٢٠٠٥ لسنة   ١٥ اخلدمة املدنية واإلسكان رقم      شؤونقرار وزير    •
  ؛اليت ال جيوز تشغيل األحداث فيها

 حبظر وجلب وتشغيل وتدريب وإشراك األطفال يف        ٢٠٠٥ لسنة   ٢٢القانون رقم    •
 ؛سباق اهلجن

 ؛ بشأن اجلنسية القطرية٢٠٠٥ لسنة ٣٨ن رقم القانو •

 ؛ بشأن املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام٢٠٠٦ لسنة ٢١قانون رقم مرسوم ب •

  ؛ بإصدار قانون األسرة٢٠٠٦ لسنة ٢٢القانون رقم  •
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 ؛ بنظام اإلسكان٢٠٠٧ لسنة ٢القانون رقم  •

 ؛اإلسكاننظام  بأولويات وضوابط االنتفاع ب٢٠٠٧ لسنة ١٧قرار جملس الوزراء رقم  •

 إسكان بنظاماالنتفاع   بأولويات وضوابط٢٠٠٧ لسنة  ١٨قرار جملس الوزراء رقم      •
 ؛)اإلسكان اجملاين(ذوي احلاجة 

 ؛ بإنشاء احملكمة الدستورية العليا٢٠٠٨ لسنة ١٢القانون رقم  •

  ؛ بتحديد دية املتوىف عن القتل اخلطأ٢٠٠٨ لسنة ١٩القانون رقم  •

 ؛ بتنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية٢٠٠٩ لسنة ٣القانون رقم  •

  ؛ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم٢٠٠٩ لسنة ٤القانون رقم  •

 . بإصدار قانون إدارة املوارد البشرية٢٠٠٩ لسنة ٨القانون رقم  •

  االنضمام للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 حلقوق اإلنسان، صادقت دولة قطر وانضمت  ويف إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية      -٥١

واإلقليمي وذلك علـى  إىل العديد من االتفاقيات املعنية حبقوق اإلنسان على املستوى الدويل       
 :النحو التايل

 ؛)١٩٧٦(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري عام  •

 ؛)١٩٧٦( عام ةستخدام واملهنااللقضاء على التمييز يف جمال ا اتفاقية •

 ؛)١٩٩٥(اتفاقية حقوق الطفل عام  •

 ؛)١٩٩٨(اتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي عام  •

 األطفال  واستغاللالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال          •
 ؛)٢٠٠١(يف البغاء ويف املواد اإلباحية عام 

عقوبة القاسية أو الالإنسانية    اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ال         •
 ؛)٢٠٠١(أو املهينة عام 

      اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوريـة للقـضاء عليهـا              •
 ؛)٢٠٠١ (عام

 عـات زااملنشتراك األطفال يف    اتياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      الربوتوكول االخ  •
 ؛)٢٠٠٢(املسلحة عام 

  ؛)٢٠٠٥(لسن االستخدام عام اتفاقية بشأن احلد األدىن  •

  ؛)٢٠٠٧(اتفاقية إلغاء العمل اجلربي عام  •
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 ؛)٢٠٠٨(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام  •

 ؛)٢٠٠٨( عام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف •

" و بـالرمي بروتوكول"بروتوكول منع وقمع االجتار بالبشر وخباصة النساء واألطفال          •
 ؛)٢٠٠٩(عام 

 ؛)٢٠٠٩(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام  •

 باحلقوقالعهد الدويل اخلاص    ( االنضمام للعهدين الدوليني     إىل الدولة أيضاً    وتتطلع •
 ؛)املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   اإلنـسان ، صادقت دولة قطر على امليثاق العريب حلقـوق          وعلى املستوى اإلقليمي   •
 ).٢٠٠٩(عام 

 من الدستور على أن يربم األمري املعاهدات واالتفاقيـات الدوليـة            ٦٨نصت املادة    -٥٢
وتكـون للمعاهـدة أو     . مبرسوم ويبلغها إىل جملس الشورى مشفوعة مبا يناسب من البيان         

وقد نشرت اتفاقيـات    . ها ونشرها يف اجلريدة الرمسية    االتفاقية قوة القانون بعد التصديق علي     
 .حقوق اإلنسان اليت انضمت هلا الدولة يف اجلريدة الرمسية

النضمام للعديد مـن االتفاقيـات      إىل ا إن اإلرادة السياسية يف الدولة تدعم التوجه         -٥٣
ر الفين والبشري   ، إال أن نقص الكاد    هاتعزيزومياناً بأمهيتها يف محاية حقوق اإلنسان       إالدولية  

علماً بأن انضمام الدولة  .حيول دون االنضمام للمزيد من االتفاقيات الدولية يف الوقت الراهن     
للعديد من االتفاقيات الدولية يف فترة وجيزة قد شكل ضغطاً وعبئاً على اجلهات التشريعية يف   

 .الدولة نظراً لنقص الكوادر البشرية والفنية املؤهلة

  عالنات على االتفاقيات الدولية واإللتحفظاتا    
بدأت الدولة يف السنوات األخرية سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة علـى             -٥٤

االتفاقيات الدولية، وقد نتج عن هذه السياسة مراجعة الدولة لتحفظاهتا العامة على اتفاقيات             
العـام علـى    وقامت الدولة بـسحب حتفظهـا       . حقوق اإلنسان اليت أصبحت طرفاً فيها     

كول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء            والربوت
 وسحبها اجلزئي لتحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفـل بـشأن أي             ،ويف املواد اإلباحية  

 .من االتفاقية ١٤ و٢نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية لينطبق على املادتني 

ية مناهضة التعذيب وغيــره مـن      كما تنظر الدولة إىل سحب حتفظها العام على اتفاق         -٥٥
كما عمدت الدولـة   . جزئية أو الالإنسانية أو املهينة، واستبداله بتحفظ        ضروب املعامـلة القاسي  

إىل التخلي متاماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إىل اتفاقية القـضاء علـى مجيـع                 
 . مع بيان أسباب تلك التحفظاتةلتمييز ضد املرأة وحصرت حتفظاهتا على بنود معينأشكال ا
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  إطار تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  -دال  

  : املؤسسية لتعزيز حقوق اإلنساناآلليات    
جتسد اهتمام دولة قطر حبقوق اإلنسان من خالل إنشاء العديد من املؤسسات محاية              -٥٦

 علـى املـستوى     ة التكاملي واملترابط وغري القابل للتجزئ     مبفهومها هاتعزيز و حقوق اإلنسان 
 :احلكومي وغري احلكومي وتشمل

  اآلليات املستقلة    

 للجنة الوطنية حلقوق اإلنسانا    

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٨أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باملرسوم األمريي رقـم           -٥٧
   / آب ١٩وبتـاريخ   ،  هـا تعزيز و  اإلنـسان  كمؤسسة وطنية مستقلة معنية حبماية حقـوق      

 بتنظيم اللجنة الوطنية حلقوق     ٢٠١٠ لسنة   ١٧ صدر املرسوم بقانون رقم      ٢٠١٠أغسطس  
اإلنسان، وذلك هبدف منح اللجنة املزيد من الضمانات واالختصاصات حىت تتوافـق مـع              

 وتعمـل   ،مبادئ باريس وهي تلك املبادئ اليت تنظم املؤسسات حلقوق اإلنسان حول العامل           
 :اللجنة على حتقيق األهداف التالية

واملواثيـق   اقتراح السبل الالزمة لتعزيز ومتابعة حتقيق األهداف الواردة باالتفاقيات •
بـشأن   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية

 ؛انضمام الدولة إىل غريها من االتفاقيات واملواثيق

 ؛شورة والتوصيات للجهات املعنية يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان املتقدمي •

جتاوزات أو انتهاكات حلقوق اإلنسان، والعمل على تسوية ما تتلقـاه          يف أي  النظر •
بشأهنا، والتنسيق مع اجلهات املختصة الختاذ الالزم بشأهنا،  من بالغات أو شكاوى
 ؛عهامبعاجلتها ومنع وقو واقتراح السبل الكفيلة

التشريعات القائمـة ومـشروعات       املقترحات الالزمة للجهات املعنية بشأن     إبداء •
حلقوق اإلنسان اليت تكـون   القوانني، ومدى مالءمتها ألحكام االتفاقيات الدولية

 ؛الدولة طرفاً فيها

اإلنسان يف الدولة، وإعداد التقارير املتعلقة هبا، ورفعهـا إىل            أوضاع حقوق  رصد •
 ؛مبرئياهتا يف هذا الشأن  مشفوعةجملس الوزراء

أوضاع حقوق اإلنسان بالدولة، والتنسيق مع اجلهات املعنيـة    ما قد يثار عنرصد •
 ؛للرد عليها
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  يف إعداد التقارير الوطنية، املقرر تقدميها من الدولة إىل اهليئات واجلهـات املسامهة •
  ؛فيها الدولة طرفاًالدولية املعنية حبقوق اإلنسان، بشأن االتفاقيات اليت أصبحت 

  مع املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وحرياتـه،          التعاون •
 ؛واملشاركة يف احملافل الدولية املتعلقة هبا

والتثقيف حبقوق اإلنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، علـى صـعيدي     الوعينشر •
 ؛الفكر واملمارسة

سسات العقابية واإلصـالحية وأمـاكن االحتجـاز         الزيارات امليدانية للمؤ   إجراء •
والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقـوق اإلنـسان    

 ؛ئها رئيس اللجنة وأعضا قبلها، منفي

بالدولة يف جمال اختـصاصات   التنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان •
 ؛ومهام كل منها

والدورات وحلقات النقاش يف املوضوعات املتعلقة  الندوات وتنظيم املؤمترات وعقد •
 ؛اجلهات املعنية يف هذا الشأن عند االقتضاء حرياته، والتنسيق معوحبقوق اإلنسان 

إعداد الربامج املتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة حبقوق اإلنـسان،   املسامهة يف •
   .اتنفيذه واملشاركة يف

عضاء ال يقل عن سبعة، ميثلـون اجملتمـع املـدين           من األ  اللجنة من عدد     وتتشكل -٥٨
وزارة : ي اخلربة واملهتمني حبقوق اإلنسان وممثل عن كل من اجلهات التالية          ووخيتارون من ذ  

 اجمللس األعلـى    - وزارة الشؤون االجتماعية     - وزارة العمل    - وزارة الداخلية    -اخلارجية  
يف عضوية اللجنة وال يكـون هلـم حـق          لشؤون األسرة، وترشح هذه اجلهات من ميثلها        

وختتار اللجنة من بني أعضائها املمثلني      . ويصدر بتعيني أعضاء اللجنة قرار أمريي     . التصويت
 . للرئيس ونائباًللمجتمع املدين رئيساً

علـى الـوزارات   ( أنه ٢٠١٠ لسنة ١٧ من املرسوم بقانون رقم ١٦ونصت املادة    -٥٩
ملؤسسات العامة التعـاون مـع اللجنـة يف أداء مهامهـا             احلكومية واهليئات وا   واألجهزة

واختصاصاهتا وتقدمي املعلومات والبيانات الالزمة يف هذا الشأن وللجنة دعوة ممثل ألي مـن            
 .هذه اجلهات حلضور اجتماعاهتا دون أن يكون له حق التصويت

ن دراسة  وتقوم اللجنة بتقدمي تقرير دوري كل ستة أشهر إىل جملس الوزراء، يتضم            -٦٠
التشريعات وأوضاع حقوق اإلنسان ونشاطات اللجنة وتوصياهتا، وتقوم اللجنة بنشر تقريرها 

 مببدأ الـشفافية وتنميـةًً       وذلك عمالً  ،www.nhrc-qa.orgالسنوي على موقعها االلكتروين     
 .للوعي العام يف جمال حقوق اإلنسان
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يتعلق  ان بصفه عامة ومنها ماوقد تلقت اللجنة شكاوى متعلقة بانتهاك حقوق اإلنس  -٦١
كما تقوم اللجنة بدراسة التشريعات الوطنية وبيـان         .حبقوق املرأة، وقامت مبعاجلة معظمها    

مدى مالءمتها مع االتفاقيات واملواثيق الدولية، وتشجيع الدولة على التصديق أو االنـضمام             
ضافة إىل املـسامهة يف إعـداد       إىل املواثيق الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة حبقوق املرأة، باإل         

التقارير اليت ينبغي على الدولة تقدميها إىل هيئات وجلان األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية             
ذات الصلة حبقوق املرأة، وتتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة حلمايـة املـرأة وتقـدمي           

والقيام بدور الوساطة أو املصاحلة بني      املساعدة القانونية هلا يف حدود والية اللجنة القانونية،         
األطراف بشأن الوصول للحلول الودية فيما يتعلق حبقوق املرأة، وذلك قبـل اللجـوء إىل               

 .هالقضاء أو بعد

 املفوضـية الـسامية     ال سيما  الدولية، و  تاملنظماوتتعاون اللجنة بشكل وثيق مع       -٦٢
املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان      حلقوق اإلنسان، حيث ُعقد مؤمتر مشترك بني اللجنة و        

 .، حول نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب٢٠٠٩بالدوحة يف مارس 

 اآلليات احلكومية     

 اجمللس األعلى لشؤون األسرة    

 ١٩٩٨ لعـام    ٥٣ اجمللس األعلى لشؤون األسرة مبوجب القرار األمريي رقم          ئأنش -٦٣
سرة يف اجملتمع، وختـتص بوضـع االسـتراتيجيات         كجهة عليا مستقلة تعىن بتعزيز دور األ      

وترأست اجمللـس   . والسياسات واخلطط ومتابعة تنفيذها، ويتبع اجمللس لسمو األمري مباشرة        
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر املسند، حرم مسو األمري خالل الفترة منـذ تأسيـسه        

    ١٥قرار األمـريي رقـم      وقد مت إعادة تنظيم اجمللس مبوجب ال      . ٢٠٠٩مارس  /آذاروحىت  
 .، حيث تترأسه حالياً سعادة الشيخة حصة بنت محد بن خليفة آل ثاين٢٠٠٩لسنة 

وقد استطاع اجمللس أن حيقق إجنازات كبرية يف جمال النهوض باملرأة منذ تأسيـسه،               -٦٤
 سيما يف اجملال التشريعي حيث كان اجمللس وراء إصدار العديد من التشريعات فضالً عن              وال

 اآلخر مبا يضمن حقوق الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقـة، وجنـح يف              هاتعديل بعض 
تفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على         حتقيق انضمام الدولة لال   

.  امللحقني باتفاقية حقوق الطفـل     نيمجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكولني االختياري      
 اجمللس عدداً كبرياً من الربامج والدراسات والبحوث اليت سامهت يف تعزيز االهتمام             كما أجنز 

 . بقضايا املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة بصفة خاصة

 املنظور احلقوقي يف التعـاطي      سرة أول مؤسسة تتبىن   يعترب اجمللس األعلى لشؤون األ      -٦٥
ه قد سبق إنـشاء     ءني حيث أن إنشا   مع قضايا الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسن       

وقد ساهم اجمللس يف نشر الوعي احلقوقي يف الدولـة مـن             .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   
مثل محلة نعم لألطفال وبرنامج نشر اتفاقية حقـوق         (خالل احلمالت اإلعالمية اليت قام هبا       
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 هلا أثر على املـستوى      ، وتنظيمه لعديد من املؤمترات والندوات اليت كان       )الطفل يف املدارس  
، ومـؤمتر   )٢٠٠٢(ندوة املرأة والسياسة ودورها يف التنميـة        كالوطين واإلقليمي والدويل،    

، واالجتماع اإلقليمي لدول اخلليج العربية واليمن ملتابعـة         )٢٠٠٤(الدوحة الدويل لألسرة    
) ٢٠٠٥( ةتنفيذ التوصيات اخلتامية الصادرة عن جلنة حقوق الطفل التابعة لألمـم املتحـد            

، )اليونيـسيف (ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       
  ).٢٠٠٨(ومنتدى الفضائيات والتحدي القيمي واألخالقي الذي يواجه الشباب اخلليجي 

قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خالل فترة رئاستها للمجلس بإنشاء             -٦٦
ت ئنشأهتمت حبماية وتعزيز حقوق الفئات اليت       اؤسسات ذات النفع العام واليت      العديد من امل  
 :وهي، من أجلها

   ؛٢٠٠١ ،ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةلمركز الشفلّح  •
  ؛٢٠٠٢ ،املركز الثقايف للطفولة •
 ؛٢٠٠٢مركز االستشارات العائلية،  •

 ؛٢٠٠٢ ،املؤسسة القطرية حلماية الطفل و املرأة •

 ؛٢٠٠٢ ،طرية لرعاية األيتاماملؤسسة الق •

 ؛٢٠٠٢ ،املؤسسة القطرية لرعاية املسنني •

 ؛٢٠٠٨املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر،  •

 . ٢٠٠٨مركز التأهيل االجتماعي،  •

 فإنـه  اهتمامه باألسرة،    فهو إىل جانب  وميثل اجمللس اآللية املؤسسية للنهوض باملرأة         -٦٧
سيما تلـك    كينها من املشاركة االقتصادية والسياسية وال     عمل على تعزيز قدرات املرأة ومت     ي

املتعلقة بصنع القرار وزيادة فرص العمل أمام املرأة القطرية ودعمها مهنياً فضالً عن متابعـة               
  .كافة اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقيات اليت تنضم هلا دولة قطر يف جمال حقوق املرأة

  دولةاإلدارات املختصة يف وزارات ال    
مت إنشاء العديد من اإلدارات يف هياكل الوزارات واألجهزة احلكومية ومنها علـى              -٦٨

 :سبيل املثال

  إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية     
 هتم باحلريات واحلقوق وحرصاً من وزارةا للدستور الدائم لدولة قطر الذي إعماالً -٦٩

 مت إنـشاء إدارة حقـوق        فقـد  االت عملها  اإلنسان يف كافة جم    الداخلية على تعزيز حقوق   
     ٢٦ون الداخليـة رقـم      ؤبوزارة الداخلية بناء على قرار سعادة وزير الدولة للـش          اإلنسان
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اإلنسان ووزارة الداخلية    لتكون القناة الرئيسية للربط بني اللجنة الوطنية حلقوق        ٢٠٠٥ لسنة
 .من جهة وبني أفراد اجملتمع والوزارة من جهة أخرى

وتتضمن اختصاصات اإلدارة العمل على حتقيق أهداف االتفاقيـات الدوليـة ذات             -٧٠
اإلنسان، فيما خيص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الـوزارة             الصلة حبقوق 

 ماألشخاص، أ وتلقي ودراسة وحبث الشكاوي اليت ترد إىل وزارة الداخلية سواًء من. املعنية
 وزيارة .التوصية بشأهنا ة حلقوق اإلنسان، والتحقيق يف أسباهبا ورفععن طريق اللجنة الوطني

مدى التزامهم بالقوانني واللوائح     املؤسسات العقابية واإلبعاد واإلدارات األمنية للوقوف على      
وتوعيـة  ،  ورفع تقارير دورية للـوزير     املعمول هبا يف الدولة، وعدم انتهاك حقوق اإلنسان       

والتعاميم، وإقامة النـدوات      من خالل إصدار النشرات    اإلنسانحبقوق  أجهزة الوزارة املعنية    
واحمللية ذات  واحملاضرات، باإلضافة إىل متثيل الوزارة يف املؤمترات والندوات الدولية واإلقليمية

حصلت إدارة حقوق اإلنسان علـى       ٢٠١٠أغسطس عام   /آب ويف   .الصلة حبقوق اإلنسان  
خضعت اإلدارة لكافة املتطلبات واملعايري الـيت         حيث ز، بتميّ ٢٠٠٩-٢٠٠٨شهادة األيزو   

 .يتطلبها احلصول على األيزو من قبل اجلهة املشرفة

  مكتب حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية    

 ١٦أنشئ مكتب حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية بناء على قرار وزير اخلارجية رقم      -٧١
مور واملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت      ، وخيتص بتقدمي الرأي واملشورة يف األ      ٢٠٠٣لسنة  

حتال إليه وإبداء الرأي يف مشروعات االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت ترغب             
الدولة أن تكون طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة واجلهـات              

 اليت تعدها الدولة عن حقوق اإلنسان مبوجـب         املختصة بالدولة واملشاركة يف إعداد التقارير     
االتفاقيات الدولية وتقدميها هليئات الرصد الدولية املعنية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية            

وإعداد الردود املناسبة على تقارير املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية حول           . بالوزارة
نسيق مع اجلهات املختصة، وإرساهلا هلذه املنظمـات،        أوضاع حقوق اإلنسان يف الدولة، بالت     

وإعداد الردود على تقارير احلكومات األجنبية عن أحوال حقـوق اإلنـسان يف الدولـة،               
بالتنسيق مع اجلهات املختصة، وإبالغها لتلك احلكومات وموافاة بعثات الدولة الدبلوماسية           

ومتابعة القضايا املتعلقة حبقـوق     . ولةوالقنصلية يف اخلارج مبستجدات حقوق اإلنسان يف الد       
اإلنسان حملياً ودولياً، ومتابعة االجتماعات واألنشطة اليت تعقد يف إطار املنظمات اإلقليميـة             
والدولية يف جمال حقوق اإلنسان والتنسيق إلشراك اجلهات املعنية يف الوزارة أو خارجها يف              

 واملتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان إىل      وإحالة الشكاوى اليت ترد من اخلارج      .هذه األعمال 
وإعداد اخلطط واملقترحات الالزمة لالستفادة مـن خـدمات         . اجلهات املختصة ومتابعتها  

االستشارة واملساعدة الفنية اليت تقدمها املنظمات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، ومتثيـل             
  .لةالوزارة يف اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان اليت تنشئها الدو
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  اللجنة الوطنية للرتاهة والشفافية    
        ٨٤مت إنشاء اللجنة الوطنية للرتاهة والشفافية مبوجـب القـرار األمـريي رقـم                -٧٢

، وتتبع هذه اللجنة مسو ويل العهد مباشرة، وقد جاء إنشاء هذه اللجنة نتيجـة               ٢٠٠٧لسنة  
وشكلت اللجنـة   . ٢٠٠٧ يف عام    ملصادقة الدولة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       

برئاسة ديوان احملاسبة وعضوية كل من وزارة اخلارجية، وزارة الداخليـة، وزارة االقتـصاد             
 .والتجارة، مصرف قطر املركزي، النيابة العامة، وقطر للبترول

وختتص اللجنة بالعمل على تنفيذ االلتزامات املترتبة على الدولة الناجتة عن تـصديقها              -٧٣
تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ووضع إستراتيجية وطنية لتعزيز الرتاهـة والـشفافية             على ا 

واقتراح التشريعات الالزمة ملكافحة الفساد وفقاً للمعايري واملتطلبات املنصوص عليها يف اتفاقية            
يما موظفي  س األمم املتحدة، إضافة لوضع الربامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وال          

وترفع اللجنة إىل مسـو ويل      . املؤسسات املالية على استخدام األساليب املتطورة لكشف الفساد       
. العهد تقريراً سنوياً متضمناً نشاطها وإجنازاهتا والتوصيات اليت تراها مناسبة لتحقيق أهـدافها            

اقية األمم املتحدة   واجلدير بالذكر أن دولة قطر استضافت املؤمتر الثالث للدول األطراف يف اتف           
، واستعرض املؤمتر التقـدم احملـرز يف جمـال          ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ملكافحة الفساد يف    

كما استضافت الدورة السادسة للمنتدى العاملي حملاربة الفساد ومحاية الرتاهة          . مكافحة الفساد 
ن أجـل حماربـة     القوة يف الوحدة والعمل معاً م     " حتت شعار    ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يف  

  . الفسادوناقش املنتدى مسائل تتعلق بدور القطاعني العام واخلاص يف حماربة". الفساد

 ليات غري احلكوميةاآل    

 املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر    

مكتب املنسق الـوطين ملكافحـة      ( بالبشر االجتارمت إنشاء املؤسسة القطرية ملكافحة        -٧٤
، واليت هتدف إىل اقتراح السياسات، ووضع خطط العمل         ٢٠٠٥عام  ) اً بالبشر سابق  االجتار

الـدار  " بالبشر، إضافة إىل اإلشراف علـى    االجتارالوطنية، وتفعيل القوانني املتعلقة مبكافحة      
 بقرار من جملس الوزراء املوقر      ٢٠٠٣اليت أنشئت يف عام     " القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية   

 والعمل على إعادة تأهيلهم وإعـادة       االجتارواحلماية املطلوبة لضحايا    هبدف تقدمي املساعدة    
  . إدماجهم يف اجملتمع

 بالبـشر   االجتـار قامت املؤسسة القطرية بتنظيم محالت إعالمية للتوعية مبفـاهيم            -٧٥
واستهدفت كافة شرائح اجملتمع، إضافة إىل إصدار العديد من املطبوعات وتنظـيم             وحاالته،

 بالتعاون  -ويف إطار بناء القدرات، قامت املؤسسة القطرية        . لقاءات واملقابالت العديد من ال  
 بتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل حـول مفهـوم            - مع اجلهات املختصة  

واستهدفت هذه األنشطة بـشكل رئيـسي       .  بالبشر، وكيفية التعرف على ضحاياه     االجتار
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 قامت املؤسسة بالتعاون والتنسيق مع إدارة العمل بتنفيـذ          كما. القائمني على إنفاذ القانون   
  .برامج توعية للعمالة الوافدة، إضافة إىل إصدار دليل العامل الوافد بعدة لغات

  املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة    
 إلحكام القانون القطرية حلماية الطفل واملرأة كمؤسسة خاصة طبقاً   أنشئت املؤسسة  -٧٦

 بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة، مث حتولت إىل مؤسسة خاصة ذات ١٩٩٨نة لس ٨رقم 
وهتـدف  . ٢٠٠٧ لـسنة  ٤نفع عام مبوجب قرار رئيس اجمللس األعلى لشؤون األسرة رقم          

املؤسسة بصفة عامة إىل محاية الفئات املستهدفة من العنف يف األسرة واجملتمع ومعاجلتـها،              
 :كما هتدف بصفة خاصة إىل

  ؛فة وتقدمي الرعاية املتكاملة هلمدة يف توفري أماكن إليواء الفئات املستهداملساع •
 ؛محاية الفئات املستهدفة من املمارسات املنحرفة يف األسرة واجملتمع •

 ؛التوعية االجتماعية والقانونية للفئات املستهدفة واألسرة واجملتمع حول حقوق اإلنسان •

 ؛فئات املستهدفة القضائية لغري القادرين من الاملساعدة •

 . وتأهيل ضحايا العنف من الفئات املستهدفة وإعادة إدماجهم يف اجملتمعمساعدة •

تقدم املؤسسة خدمات اجتماعية كتوجيه احلالة وإرشادها وتوفري كافة اخلـدمات           و  -٧٧
والربامج االندماجية والتأهيلية لضحايا اإلساءة والعنف، وخـدمات قانونيـة كاملـساعدة            

ستشارات القانونية وخدمات الصحة النفسية كإجراء الفحص وعمل جلسات         القضائية واال 
 اجلماعي للحالة ولألطـراف املعنيـة إذا        -  املعريف - التدعيمي   -للعالج النفسي السلوكي    

حيث مت فتح مكتب خاص باستقبال النساء واألطفال يف إدارة امن العاصـمة             . تطلب األمر 
وتواصلهم مع الشرطة حلمايتهم من العنف واإلساءة        وحتريك شكاواهم  لتسهيل أمر إبالغهم  

أوكل أمر هذا املكتب إىل املؤسـسة القطريـة          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٩أو التهديد هبما ومنذ     
حلماية الطفل واملرأة حيث تتواجد يف هذا املكتب أخصائية اجتماعيـة مـن األخـصائيات           

ة اخلدمات اليت تقدمها املؤسـسة      تقوم باستقبال احلاالت وتقدمي كاف     العامالت يف املؤسسة  
 .واملشار إليها أعاله

دار األمان القطرية إليواء األطفال والنساء كوقد قامت املؤسسة بإنشاء بعض املرافق       -٧٨
الذين تعرضوا لإلساءة والعنف ممن ليس لديهم مأوى لفترة معينة حلني ترتيب أوضـاعهم،              

وقد استقبلت املؤسسة يف دار األمان من . اعياًوالعمل على إعادة تأهيل احلاالت نفسياً واجتم      
 حالـة   ٨٥و حالة من األطفال     ٦٩ ،٢٠١٠ أغسطس/آب إىل   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

من النساء، إضافة إىل افتتاح مكتب للمؤسسة بقسم الطوارئ واحلوادث مبستشفى محد العام             
ستشفى من ضحايا اإلسـاءة     بغرض توفري املساندة والرعاية واحلماية للحاالت الواردة إىل امل        
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     والعنف من األطفال والنساء وقد استقبلت املؤسسة يف مكتبها مبستـشفى محـد خـالل               
  . حالة من النساء١٨٠ حالة من األطفال، و١٧، ٢٠٠٨العام 
ويف جمال التدريب قامت املؤسسة بتنظيم العديد مـن النـدوات وورش العمـل               -٧٩

عليمي، والقطاع الصحي، والقطاع األمين إضـافة لتـبين         والدورات للعاملني يف القطاع الت    
وتنظيم عدة محالت توعوية وتثقيفية لنشر ثقافة احلماية يف اجملتمـع والتعريـف باملؤسـسة               
واخلطوط الساخنة اليت أنشأهتا وإصدار العديد من املطبوعات والنـشرات مـن الكتيبـات              

 . واملطويات واإلصدارات كمجلة أمان

 ية للدميقراطيةاملؤسسة العرب    

 ٢٠٠٧ لـسنة    ٥١ رقم   األمريي املؤسسة العربية للدميقراطية مبوجب القرار       أنشئت -٨٠
يف " امللتقى الثاين للدميقراطية واإلصالح السياسي يف الوطن العـريب        "نتيجة الستضافة الدولة    

 ، وتتخذ املؤسسة من مدينة الدوحة مقراً هلا، وتعد املؤسـسة األوىل مـن           ٢٠٠٧شهر مايو   
واجلـدير  . وهتدف إىل تشجيع املنطقة على تعزيز ثقافة الدميقراطيـة        . نوعها يف العامل العريب   

بالذكر أن الدولة قد تربعت مببلغ عشرة ماليني دوالر أمريكي دعماً ألعمـال املؤسـسة،               
 وارتكز  ٢٠٠٨وأصدرت املؤسسة تقريرها األول عن حالة الدميقراطية يف البالد العربية لعام            

 .)www.adf.org.qa(وملزيد من املعلومات، انظر .  تقريراً وطنيا١٧ً على التقرير

  ممركز الدوحة حلرية اإلعال
 كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، على اعتبار        -يف إطار تأكيد دور اإلعالم       -٨١

دى دعامات بنـاء جمتمـع دميقراطـي        أن حرية الرأي والتعبري اليت يكفلها الدستور متثل إح        
عصري وحداثي، إضافة إىل التأكيد على أمهية دور وسائل اإلعالم يف تعزيز احلوار وتوسيع              
آفاق التفاهم وتشجيع التسامح والتعايش وهتيئة بيئة ال تفضي إىل التحريض على اإلرهـاب              

ـ   ٢٠٠٧ لسنة   ٨٦والكراهية، فقد صدر القرار األمريي رقم        ى إنـشاء مركـز      باملوافقة عل
ومتثل مبادئ احلريـة، واملـصداقية،      . الدوحة حلرية اإلعالم كمؤسسة خاصة ذات نفع عام       

واالستقاللية، واملسؤولية، والشفافية، األسس االستراتيجية اليت بنيت على أساسها أهـداف           
يام ببحوث  املركز املتمثلة يف محاية املنظومة اإلعالمية وفق ما ينسجم مع املعايري الدولية، والق            

إعالمية، وبناء قاعدة بيانات ختدم قطاعات اإلعالم، إىل جانب إقامة نصب تذكاري يكون             
مبثابة ذاكرة دولية ختلد رموز ورواد وضحايا اإلعالم احلر، وتقدمي املساعدة لإلعالميني الذين             

ير واجلـد . يتعرضون لالنتهاكات أثناء ممارستهم لدورهم املهين، خاصة يف وضعية األزمات         
مراسلون "بالذكر أن مركز الدوحة حلرية اإلعالم قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة              

 ، انظــرمــن املعلومــاتملزيــد و. ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاينيف " بــال حــدود
)www.dohacentre.org.( 
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 مركز الدوحة الدويل حلوار األديان

نشاء مركز الدوحة الدويل حلوار األديان كثمرة لتوصيات مؤمتر الدوحة اخلامس           مت إ  -٨٢
، وذلك  ٢٠٠٨مايو  /أياريف   وقد مت افتتاحه     ٢٠٠٧مايو  /أيارحلوار األديان، والذي عقد يف      

ويهدف املركـز إىل نـشر      . بالتزامن مع انعقاد مؤمتر الدوحة الدويل السادس حلوار األديان        
 . )www.dicid.org(، انظر وملزيد من املعلومات. والتعايش السلميوتعزيز ثقافة احلوار 

 نشر صكوك حقوق اإلنسان     

 بطباعة ونشر اتفاقية حقوق الطفل باللغتني العربية        األسرةقام اجمللس األعلى لشؤون       -٨٣
، ومت توزيع النسخ على نطاق واسع، كما قام اجمللس بطباعة االتفاقية            ٢٠٠٠واإلجنليزية عام   

وقام اجمللس بطباعة ونشر االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي         . ورة مبسطة لألطفال  بص
وقامت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بطباعة ونشر مجيـع         . اإلعاقة باللغة العربية وتوزيعها   

االتفاقيات الدولية اليت انضمت هلا دولة قطر وتوزيعها باللغتني العربية واإلجنليزية باإلضـافة             
  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإىل

   الدولية املعنية حبقوق اإلنسان االتفاقياتنشر وتعزيز الوعي بأحكام     
قامت املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان وعلى رأسها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            -٨٤

قطريـة  وإدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية واملؤسـسة ال      واجمللس األعلى لشؤون األسرة   
 بالبشر بتنظيم العشرات من الندوات      االجتارحلماية الطفل واملرأة واملؤسسة القطرية ملكافحة       

وورش العمل والدورات التدريبية املتخصصة يف جماالت حقوق الطفل واملرأة واألشـخاص            
 من املوظفني احلكوميني    ةذوي اإلعاقة وحقوق العمال وغريها من املوضوعات لفئات عريض        

 العامة والقضاة واألطباء يذكر منها على سبيل        ةذلك العاملني يف وزارة الداخلية والنياب     مبا يف   
 : املثال ال احلصر

 بتنفيذ برامج تدريبية لتوعية الفئات العاملة مـع         األسرةقام اجمللس األعلى لشؤون     و -٨٥
لـس  الطفل حول مبادئ وأحكام االتفاقية، وكيفية ترمجتها لواقع ملموس، حيث بـدأ اجمل            

األعلى لشؤون األسرة بتنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف        
 مستعيناً باخلرباء العرب يف جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة، وقد درب يف ٢٠٠٤عام 
.  مشاركاً من أطباء وطبيبات األطفـال      ٥٠ مشاركاً من سلك القضاء، و       ٣٥ ،٢٠٠٤عام  

 مشاركاً من العاملني يف جمال الشرطة والنيابة و رعاية وقضاء ٣٠ ،٢٠٠٥رب يف عام كما د
 مشاركاً من العاملني يف قطـاع       ٣٥ ،٢٠٠٦كما درب يف عام     . األحداث ومفتشي العمل  

 مت تدريب فئـة     ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨كما مت تدريب فئة أئمة املساجد يف عام         . التعليم
كما قام اجمللس األعلى    . ووزارة الداخلية بالتعاون مع اليونيسيف    العاملني يف القوات املسلحة     

   /تـشرين الثـاين   يف  " العنف ضد املرأة وتأثريه على األسـرة      "مؤمتر  لشؤون األسرة بتنظيم    
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باإلضافة إىل تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لإلعالميني والعـاملني يف           ،  ٢٠٠٨نوفمرب  
 .ضاء على مجيع أشكال التمييزوزارات الدولة حول اتفاقية الق

 بالبشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتدريب       االجتارقامت املؤسسة القطرية ملكافحة     و -٨٦
العاملني منهم يف جمال اهلجرة واجلوازات واحلدود وكـان          ال سيما ،  عدد من ضباط الشرطة   

ة العـاملني هبـا     االنضمام هلذه الدورة عن طريق الترشيح من الوحدات املعنية لرفع كفـاء           
أسبابه وسبل مكافحته والقوانني والربوتوكوالت اليت      : وللتعرف على مفاهيم االجتار بالبشر    

 ضحاياه وكيفية التعرف على الضحايا ومعاملتـهم كـضحايا          ي بالبشر وحتم  االجتارتكافح  
كما قامت املؤسـسة    . وليس كمتهمني أو جمرمني مع إيالء اهتمام خاص بالنساء واألطفال         

لتعريفهم باالتفاقيات والقوانني الدولية )  ورجاالًنساًء(دريب عدد من قوات األمن الداخلي بت
 دورة إعـداد وتأهيـل      ٢٠٠٧ونفذت املؤسسة عام    .  بالبشر االجتاراخلاصة حبماية ضحايا    

 مـشاركاً   ٢٥ضباط الشرطة العاملني يف جماالت مجع االستدالل والتحقيق اجلنائي وعددهم           
ودورة . ارات األمنية بوزارة الداخلية واملوزعة على خمتلف منـاطق الدولـة          من خمتلف اإلد  

تدريبية للعاملني يف الشرطة على مهارات التعامل مع ضحايا اإلساءة والعنف من األطفـال              
 - نائـب    -وكيل ضابط   ( ٤٣ مبشاركة   ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ١٥بتاريخ   والنساء
 .دة يف دولة قطر من إدارات خمتلفة موجو) رقيب-عريف 

 ١٠ عشرة دورة تدريبية منها      ىحدإ قامت املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بتنفيذ         و -٨٧
 دورات منها للعاملني يف املؤسـسات التعليميـة         ٧دورات داخل دولة قطر وواحدة خارجية       

 ١٩٠ مشارك ومخس دورات للعاملني يف املؤسسات األمنية شـارك فيهـا             ٣١٥شارك فيها   
، مت فيهـا  مشاركاً ٢١٣ ومخس دورات للعاملني يف املؤسسات الصحية شارك فيها     اًاركمش

تدريب العاملني يف املؤسسات املذكورة على كيفية كشف حاالت اإلساءة والعنف وعلـى             
مهارات التعامل مع ضحاياها إضافة إىل التوعية والتعريف بالقوانني والتشريعات واالتفاقيات           

 من كافة الـوزارات     اً مشارك ٣٧شارك فيها   قد   أما الدورة اخلارجية ف    .الدولية ذات الصلة  
واملراكز واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية ونفذهتا املؤسسة يف اململكة األردنية اهلامشيـة            

وأطلقت ضمن هذا الربنامج    ) غيِّر حياتك (وأطلقت املؤسسة برنامج العالج والتأهيل النفسي       
 .٢٠١٠عام  أبريل/نيسانيف ) وقفوا الصمتأ(محلة ضد العنف اجلنسي 

 نفذت املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة دورة تدريب العاملني باخلدمات           كما -٨٨
 ١٠-٨الصحية على التعامل مع حاالت اإلساءة والعنف الـيت عقـدت يف الفتـرة مـن                 

ـ  ، للممرضني واملمرضات يف إدارة رعاية الصحة األولية       ٢٠٠٨ هيوني/حزيران  ٤٨شاركة   مب
تـشرين   ١٥ بتـاريخ    )اإلساءة والـصحة العقليـة    (وورشة عمل بعنوان     ، وممرضة اًممرض
 من اجلهات احلكومية وشبه احلكومية ومنظمات اجملتمع        ٦٣ مبشاركة   ٢٠٠٨ أكتوبر/األول

 .املدين وغريها
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كما نفذت الدولة العديد من الربامج يف جمال دمج مفاهيم حقوق اإلنسان وحقوق               -٨٩
إصدار العديد من األحباث والدراسات اخلاصة حبقوق املرأة، وتنظيم العديد من           ، فقد مت    أةاملر

  .الندوات وورش العمل والدورات التدريبية احمللية

نظمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان العديد من الدورات والـربامج التدريبيـة            و -٩٠
أساسيات القانون "حول دورة :  احلصرتوعوية يف جمال حقوق اإلنسان على سبيل املثال ال      الو

ودورة تدريبية حول اتفاقية حقوق املرأة يف        ،٢٠٠٩فرباير  /شباطيف  " الدويل حلقوق اإلنسان  
، ودورة أخرى يف الشهر ذاته للقائمني على إنفـاذ القـوانني حـول              ٢٠٠٩فرباير  /شباط

 نظمـت دورة    ٢٠٠٩مـارس   /آذارويف  ". االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان     "
ويف ". حقوق اإلنسان يف االتفاقيـات الدوليـة      "تثقيفية لدعاة وخطباء املساجد حتت عنوان       

 نظمت محلة إعالنية للتوعية والتثقيف حبقوق املرأة والطفل حتـت عنـوان     ٢٠٠٩مايو  /أيار
ر الـوعي والتثقيـف      لنش ٢٠٠٩ يوليه/متوزطالق محلة أخرى يف     إومت  ". اكتشف احلقيقة "

حقوق اإلنسان لدى كافة فئات اجملتمع باستخدام أساليب التوعية احلديثة ومبشاركة           مببادئ  
      /كـانون الثـاين   كما عقدت دورة تدريبية للتعريف باالتفاقيـة يف         . كافة وسائل اإلعالم  

كمـا قامـت يف     .  وشارك فيها الفريق الوطين املعين بإعداد تقرير دولة قطـر          ٢٠١٠يناير  
 مدرسة هبـدف التوعيـة      ١٦اضرات يف أكثر من     احمليم العديد من     بتنظ ٢٠١٠مارس  /آذار
 .قوق السياسية والدينية والثقافية واالجتماعية واالقتصاديةاحلب

   تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق الربامج التعليمية واإلعالم احلكومي    
 يف صـور متعـددة       ويظهـر  ،تضمني املناهج ملفاهيم حقـوق اإلنـسان      وذلك ب  -٩١
قـد  لو. موضوعات مستقلة أو كمفاهيم أو أنشطة صفية أو ال صفية أو رسوم وأشـكال  ك

احلقوق السياسية واملدنية واحلقـوق     كتضمنت املناهج والكتب املدرسية العديد من احلقوق        
االقتصادية وحقوق الطفل وحقوق املرأة واحلقوق االجتماعية والثقافية وحقـوق املـسنني            

ارة يف هذا اإلطار ملنهج التربية القيمية والذي يعزز قيم التعـاون            وميكن اإلش . وذوي اإلعاقة 
 أخـرى مرتبطـة باملـسؤوليات       اًوالتعاطف، واملساواة، واحلب والسالم والتسامح، وقيم     

احترام القانون واملواطنة الصاحلة، واملـشاركة يف فعاليـات اجملتمـع           كاالجتماعية واملدنية   
واألمانة، إضافة لتعزيز القيم املرتبطة بـاحترام التـراث         وأنشطته املختلفة والصدق والرتاهة     

 .احملافظة على املوروث احلضاري والبيئةكالثقايف واحلضاري لدولة قطر 

 ومن املبادرات التعليمية اهلادفة اليت قام هبا اجمللس األعلى لشؤون األسرة بالتعاون مع              -٩٢
استحداث "لطفل وتثقيف وتوعية الطلبة هبا      وزارة التعليم والتعليم العايل لنشر اتفاقية حقوق ا       

وقد مت تشكيل جلنة عليـا لإلشـراف علـى          ". برنامج نشر ثقافة حقوق الطفل يف املدارس      
وزارة التعليم والتعلـيم العـايل      : الربنامج ضمت أعضاء من مؤسسات خمتلفة بالدولة، وهي       

لجنة بوضع خطة عمل    وقد قامت هذه ال   . واجمللس األعلى لشؤون األسرة، ومنظمة اليونسكو     
وطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو تتضمن إعداد أدلة تعليمية للمعلمني تشتمل على تبسيط             

كما تضمنت هذه األدلة التعليمية بطاقات      . احلقوق واملبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل      
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 امللونـة   تعليمية توضح لألطفال احلقوق واالنتهاكات من خالل القصص الواقعية والرسـوم          
التوضيحية، كما احتوى الربنامج على ورش عمل تدريبية لتدريب أعضاء اهليئات املدرسـية             

  .على استخدام هذه األدلة التعليمية يف األنشطة الصفية والالصفية
ويف إطار دمج مادة حقوق الطفل يف املناهج الدراسية، قام اجمللـس األعلـى لـشؤون               -٩٣

 بالتعاون مع القوات املسلحة القطرية واليونيسيف لدمج مـادة         مببادرة ٢٠٠٩-٢٠٠٨األسرة يف   
   .حقوق الطفل يف مناهج الكلية العسكرية ومعهد التدريب التابعني للقوات املسلحة القطرية

  املساعدات اإلمنائية املقدمة من الدولة  -هاء  
ومتثـل هـذا    تويل دولة قطر اهتماماً كبرياً مبوضوع املساعدات واملعونات اإلمنائية            -٩٤

االهتمام يف توجيهات مسو أمري البالد املفدى بضرورة تقدمي العون واملساعدة لكافة اجلهـود              
وعلى هذا األساس بادرت دولة قطر إىل تقدمي        . واملبادرات اخلرية اليت تستهدف تنمية البشر     

هـداف  الدعم التنموي للدول النامية يف خمتلف أرجاء العامل وأسهمت بتحقيق العديد من األ            
وتتسم املساعدات اإلمنائية القطرية حبيادها وعدم مراهنتها على الواقع         . التنموية لتلك الدول  

السياسي للدول املستفيدة، ومرونتها، وسالسة إجراءات احلصول عليها، واليت تقـدم مـن             
  .جهات حكومية وغري حكومية

لـة قطـر خـالل الفتـرة        وبلغ إمجايل املساعدات واملعونات اإلمنائية املقدمة من دو         -٩٥
 يف املائة من الناتج احمللي ٠,٤٩ مليار دوالر، مما يشكل ما نسبته ٢,٠١حنو  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(

وتشمل مناطق خمتلفة من العامل تدل على تفاعـل         . اإلمجايل للدولة كمتوسط للفترة املذكورة    
  .اهتا وانتماءاهتااجلهات املاحنة القطرية مع خمتلف مناطق العامل على اختالف أوضاعها ومعتقد

  ٢رقم اجلدول 
خالل ) بالدوالر األمريكي (التوزيع اجلغرايف للمساعدات احلكومية املقدمة من دولة قطر         

  ٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة 
 اجملموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ اجلهة املستفيدة

 ١١٥٣٢٥٣٩٠٠ ٢٦٢٦٩٢٨٧٤ ٢٨٤٨٢٨٧٦٦ ٤٤٩٧٦٣٦٢٢ ١٠٠٨٩٨٢٨٠ ٥٤٠٧٠٣٥٩ العربيةالدول 

 ١١٤٧٤٥٠٤٧ ٩٢٤٧١٢١ ٣٧٨١٩٥٤٠ ٦٢٧٩٧٠٢٦ ٤٥٣٠٠٠٠ ٣٥١٣٦٠ نااألمريكيت

 ٥٤٥٤٨٠٣٤ ٢٠٢١٧٨٧٥ ١٣٣٨٧٥٥٥ ١٤٦٩٤٢٣٢ ٢٤٢١٢٢ ٦٠٠٦٢٥١ األفريقية

 ٣٦٠١٥٨٨٦ ٣٦٩٤٨٨٥ ٤٢١٢٨٥ ١٨٨٧٤٧٩٢ ٤١٤٢١٩٦ ٨٨٨٢٧٢٧ اآلسيوية

 ٢٤٣٣٢٢٢٣ ٣٦٧٩٥٤٣ ٦٢٦٨٩٧٥ ٧٤٦٦٢٦٢ ١٩٨٥٤٥٦ ٤٩٣١٩٨٧ األوروبية

 ١٥٦٠٦٨٨ ٣٠٠٠٠   ١٥٣٠٦٨٨  األوقيانوس

 ٧١٦٨٩٧٢٨ ١٧٦٣٢٦٢١ ٢٠٧٣٢٧٥٧ ٩٤٤٠٧٧٩ ٨٠٣٣٥٨٦ ١٥٨٤٩٩٨٥ غري حمدد

 ١٤٥٦١٤٥٥٠٦ ٣١٨١٩٤٣١٦ ٣٦٣٤٥٨٨٧٨ ٥٦٣٠٣٦٧١٢ ١٢١٣٦٢٣٢٨ ٩٠٠٩٢٦٦٩ اجملموع  

  .٢٠٠٩املسـاعدات واملعونـات اإلمنائيـة املقدمـة من دولـة قطـر، وزارة اخلارجية، : املصدر
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ملساعدات اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية الناشطة يف العمل اإلنـساين           اقدرت   -٩٦
وتغطي هذه املـساعدات     ،٢٠٠٩-٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي خالل الفترة       ٥٠٨بنحو  

 .احتياجات الدول النامية يف اجملاالت التنموية والتربوية واإلنسانية

  ٣رقم  اجلدول
) األمريكيبالدوالر  ( لمساعدات واملعونات اإلمنائية  اجلهات غري احلكومية القطرية املاحنة ل     

  ٢٠٠٨-٢٠٠٤خالل الفترة 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ اجلهة املقدمة

 ٣٨٦٤٦٦٥٦ ٤٧٧٦٢٠٠٢ ٣٠٣٨٣٠٧٨ ٢١٣٧٢٥٤٣ ١٣٥٣٤٣٧٥ ٥٤٢٠٢٣٣ قطر اخلريية

 ٥٢٦٥٦٦٢٥ ٤٤٠١٩٥٠٥ ٢٥٩٨٩٠١٢ ٢٤٩٤١٩٣٩ ٤٦٨٩٩٥٧ ٦٦٢٨٣٥٢ مؤسسة عيد اخلريية

 ١١٥٨٣٥٠٧٨ ١٦٦٨٥٧٢٧ ١٠٢٣٠١٤٥ ١١٧٩١١٣٠ ٣٣٠٧٥٧٩ ٩١٠٠٣٩ الل األمحر القطرياهل
 ٥٤٦٢١٠٦ ٣٤٣٥٩٨٤ ٢٥٦٩٨٤٠ ٨٤٦٥٦٣ ٢٦٥٠٠٥ ٤٩٩٣٨ صندوق الزكاة

 ٧٠١١٣٤٩ ١٦٥١٩٢٧ ٣٠٢٤٦٦٥ ١٢٨٦٠٦٤  مؤسسة أيادي اخلري حنو آسيا
 ١٩٩٧٦٤١ ١٢٥٢٢٢٩ ٣٧٠٨٢١ ١٠٩٣٦٩٣ ٤٠١١٨٦ ٦٢٠٢٨٠ منظمة الدعوة اإلسالمية

 ٦٧١٢٨٠ ٤٩٩٤٢ ٥٤٧٩١٥ ٦٠٠٠ ٨٠٨٦١ ٣٢٨٧٥ مؤسسة الشيخ جاسم اخلريية
 ٥٣٣٥٧٧   اهللا مؤسسة الشيخ ثاين بن عبد

 ٣١٣٨١٤٢٢٢ ١١٤٨٥٧٣١٦ ٧٣١١٥٤٧٦ ٦١٣٣٧٩٣١ ٢٢٢٧٨٩٦٤ ١٣٦٦١٧١٦ اجملموع  

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩املسـاعدات واملعونـات اإلمنائيـة املقدمـة من دولـة قطـر،  وزارة اخلارجية، :املصدر

  عملية إعداد التقارير على املستوى الوطين  -واو  
 دولة قطر على الوفاء بالتزاماهتا جتاه مجيع االتفاقيات الدولية اليت انـضمت             حترص  -٩٧
 مشتركة إلعداد تقارير الدولة عن تنفيذ تلك االتفاقيات،         اًها، ويشكل جملس الوزراء جلان    إلي

ن اجلهات احلكومية الرئيسية املعنية باالتفاقية وهي       ن ع وويشارك يف عضوية تلك اللجان ممثل     
 اجمللس  - وزارة العدل    - وزارة الداخلية    -اجمللس األعلى لشؤون األسرة      -وزارة اخلارجية   

باإلضافة إىل إشراك ممـثلني عـن        .اإلحصاءاألعلى للتعليم واجمللس األعلى للصحة وجهاز       
نة الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسة القطريـة  املنظمات غري احلكومية ذات العالقة وهي اللج  

وترأس وزارة اخلارجيـة يف     .  بالبشر االجتارحلماية الطفل واملرأة واملؤسسة القطرية ملكافحة       
العادة هذه اللجان باستثناء التقارير املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختيـاري            

اد اإلباحية والبغاء واتفاقية القضاء على مجيـع        بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف املو      
  .  تلك اللجاناألسرةرأس اجمللس األعلى لشؤون يأشكال التمييز ضد املرأة حيث 

 مع اهليئـات    تهايشكل جملس الوزراء وفود الدولة اليت تقوم بعرض تقارير الدولة ومناقش            -٩٨
 الوفود على مستوى متثيـل عـالٍ      التعاقدية حلقوق اإلنسان، وحترص الدولة على أن تكون تلك          

كما حترص الدولة على متابعة املالحظـات       . وممثله لكل اجلهات اليت شاركت يف إعداد التقارير       
اخلتامية اليت تقدمها اللجان التعاقدية وتقوم وزارة اخلارجية بصفتها اجلهة املعنية األساسية بالتنسيق             
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وحث الوزارات واملنظمات املعنية على وضـع       مع مجيع اجلهات املعنية ملناقشة تلك املالحظات        
  . تلك املالحظات نصب عينها عند وضع خططها وبراجمها السنوية

 بصفته اجلهة العليا املعنية بقضايا الطفولة مبتابعـة  األسرة اجمللس األعلى لشؤون  يقوم  -٩٩
املالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة الدولية حلقوق الطفـل وحيـرص علـى تـضمني               

كما يقوم اجمللـس    .  بتلك املالحظات  يالستراتيجيات واخلطط الوطنية املعنية بالطفولة ما يف      ا
ـ           هبنشر تقارير الدولة املقدمة إىل اللجنة الدولية حلقوق الطفل ومالحظاهتا اخلتامية على موقع

  .لكتروين لتعميم املعرفة بشأهنااإل

  اول املوضوعي ملوادها االتفاقية والتنبأحكام املتعلقة املعلومات  -ثالثاً  
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اتفاقية   اديتناول هذا اجلزء من التقرير مو       -١٠٠

مادة مادة وبيان اإلطار الدستوري والتشريعي املتصل بكل منها والصعوبات والتحديات اليت            
املرأة يف كل جمال    فاق املستقبلية للنهوض ب   تواجه تطبيق بعض أحكامها على أرض الواقع واآل       

. وقد روعي يف تناول املواد جتنب التكرار بقدر املستطاع مبا ال خيـل بـالعرض   . من جماالهتا 
سيما بيانات جهاز اإلحصاء وبقيـة       واعتمد هذا اجلزء من التقرير على البيانات الرمسية، وال        

  .املؤسسات املعنية

  ١املادة     
  التمييز ضد املرأة     

  الدستور    
الدستـور القطري على مبدأ املساواة أمام القانون بـني مجيـع املـواطنني يف    أكد   -١٠١

احلقوق والواجبات وبغض النظر عن اجلنس مبا يضمن محاية املرأة من كافة أشكال التمييـز               
 متكافئة متكنها من بناء قدراهتا ومحاية وتعزيز حقوقها واملشاركة بشكل           اًحبيث يتيح هلا فرص   
تمع، وقد ورد مبدأ عدم التمييز كمبدأ عام وملزم يف الدستور حيث نصت             إجيايب يف تنمية اجمل   

، إذ خاطب كافة    "املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات العامة       "  منه على أن     ٣٤املادة  
وهو لفظ عـام   ) املواطنون(فئات اجملتمع القطري من رجال ونساء وأطفال دون متييز، بلفظ           

، كما ساوى بينهم يف احلقوق والواجبات دون متييز، وفيما يلي )رجال ونساء(لكال اجلنسني 
  : أهم املبادئ األساسية الواردة يف الدستور واليت تؤكد املساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص

 يقوم اجملتمع القطري على دعامات العـدل، واإلحـسان، واحلريـة،          : ١٨ املادة •
 ؛واملساواة، ومكارم األخالق
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 الدولة دعامات اجملتمع، وتكفل األمـن واالسـتقرار، وتكـافؤ        تصون  : ١٩ املادة •
  ؛الفرص للمواطنني

 ؛املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات العامة :٣٤املادة  •

الناس متساوون أمـام القانـون، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس،           : ٣٥املادة   •
 ؛أو األصل، أو اللغة، أو الدين

  ؛ حق االنتخاب والترشيح للمواطنني، وفقاً للقانونتكفل الدولة: ٤٢املادة  •

 ؛حق املواطنني يف التجمع مكفول وفقاً ألحكام القانون: ٤٤املادة  •

 ؛لكل فرد احلق يف خماطبة السلطات العامة: ٤٦ املادة •

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية وجمانية التعلـيم           : ٤٩ملادة  ا •
  ؛والقوانني املعمول هبا يف الدولةالعام، وفقاً للنظم 

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبني القانون إجـراءات          : ١٣٥املادة   •
  ؛وأوضاع ممارسة هذا احلق

األحكام اخلاصة باحلقوق واحلريات العامة ال جيوز طلب تعديلها إال يف  :١٤٦املادة  •
 .الضمانات لصاحل املواطناحلدود اليت يكون الغرض منها منح املزيد من احلقوق و

  التشريعات     
إن األصل يف التشريعات القطرية هو املساواة بني اجلنـسني إال أن هنـاك بعـض                  -١٠٢

احلاالت احملدودة واليت تعترب خروجاً عن هذا األصل ألسباب تتعلق بالتوافق مـع أحكـام               
سـرة، أو   تعلقـة باأل  الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق باملرياث والشهادة، وبعض األحكـام امل         

وكما سريد بالتفصيل يف مواد االتفاقيـة ذات         باملصلحة العليا للدولة كما يف قانون اجلنسية،      
وبالتايل  رست قواعد العدالة بني اجلنسني،    أواجلدير بالتأكيد أن الشريعة اإلسالمية قد       . الصلة

ال أهنا تتكامل لتحقيق     يف مجيع األحوال إ    ةوليات قد ال تكون متماثل    ؤفإن تلك احلقوق واملس   
  .مصلحة األسرة واجملتمع

  ١ املادة بشأناإلعالن الوارد     
بغض النظـر  " من االتفاقية بشرط أال يقصد من عبارة      ١قبلت دولة قطر نص املادة        -١٠٣

 يف هذه املادة تشجيع العالقات األسرية خارج إطـار الـزواج            ةالوارد" عن حالتها الزوجية  
وحتفظت الدولة حبق تنفيـذ     . لشريعة اإلسالمية والتشريعات القطرية   الشرعي وفقاً ألحكام ا   

ليس مقتصراً على    ومنع العالقات خارج إطار الزواج تشريع عام      . االتفاقية وفقاً هلذا املفهوم   
املرأة، بل يشمل املرأة والرجل، أكده املشرع القطري انسجاماً مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  

فالعالقة األسرية اليت يعترف هبا املشرع        للتشريعات يف دولة قطر،    اًاسي أس اًواليت تعترب مصدر  
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القطري هي العالقة بني الرجل واملرأة اليت ينظمها عقد شرعي وقانوين حسب أحكام قانون              
  .األسرة املستمدة من الشريعة اإلسالمية

 ةوغري املتزوج ة  وحيب أال يفهم من هذا اإلعالن أن دولة قطر متيز بني املرأة املتزوج             -١٠٤
ن املشرع القطري قد أوىل املـرأة املطلقـة         إ والواجبات العامة، بل     احلقوقيف جمال ممارسة    

واألرملة وغري املتزوجة كل العناية وحرص على توفري كل األسباب اليت تضمن هلن احليـاة               
 :احلصرالكرمية ومتكنهن من اإلسهام بفعالية يف كل جماالت احلياة، فعلى سبيل املثال ال 

واملرأة القطريـة   (حرصت الدولة على استفادة املرأة املطلقة واألرملة وغري املتزوجة           •
سكان اليت توفرها الدولة للمواطنني، وذلك      من أنظمة اإل  ) املتزوجة من غري قطري   

حسب الضوابط اليت قررها املشرع واليت هتدف إىل ضبط اإلنفاق احلكومي، واليت            
 علما بأن األساس يف تلك األنظمة أهنا توفر السكن          تشمل منع ازدواجية الصرف،   

 . التنفيذيةهوقرارات ٢٠٠٧ لسنة ٢لألسرة الزوجية، وذلك مبوجب القانون رقم 

  التحديات واألفاق املستقبلية    
بالرغم من كل اإلجنازات اليت حققتها املرأة القطرية على طريق املساواة مع الرجـل             -١٠٥

، إال أن التطبيق الفعال هلذه املادة ال يزال يواجه بعض التحـديات             يف جماالت احلياة املختلفة   
املتمثلة، بالدرجة األوىل، بضعف وعي املرأة حبقوقها الدستورية والقانونية، وسيطرة بعـض            
العادات والتقاليد غري املالئمة يف اجملتمع، وسوء فهم بعض النصوص الدينية أحيانا، وغري ذلك 

   .لوعي االجتماعي الذي حيتاج تغيريه إىل زمن قد يطول أحياناًمن املسائل املتعلقة با
إال أن اجلهود احلكومية واألهلية متواصلة للنهوض بواقع املرأة القطرية، والعمل على             -١٠٦

إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، من خالل التنسيق بني اجلهات احلكومية واألهلية إلنفـاذ              
 .بني النصوص القانونية والتطبيق العملي هلا على أرض الواقـع         القوانني وردم الفجوة القائمة     

اهلادفـة إىل بنـاء املـواطن       ) ٢٠٣٠رؤية قطر   (إضافة إىل أن اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية        
وىل التنمية البشرية وهتدف إىل تطوير وتنمية سكان دولة قطر القطري من خالل الركيزتني األ 

والثانية التنمية االجتماعية وهتدف إىل تطوير جمتمع عـادل         ليتمكنوا من بناء جمتمع مزدهر،      
وآمن مستند على األخالق احلميدة والرعاية االجتماعية وقادر على التعامل والتفاعـل مـع              

أجل التنمية، وما سوف يتبعها من اجملتمعات األخرى، ولعب دور هام يف الشراكة العاملية من 
توفر ترمجة   عداد اخلطة االستراتيجية التنموية لدولة قطر،     إجراءات وتدابري تنفيذية متمثلة يف إ     

 املشاركة  ال سيما يف كافة جوانب احلياة اجملتمعية،       واقعية لاللتزام السياسي لتفعيل دور املرأة     
 .يف صنع القرارات االقتصادية والسياسية
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  ٢املادة     
   طراف فيما خيص القضاء على التمييزالتزام الدول األ    

 الدستوري والتشريعي اإلطار     

أكد الدستور القطري على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، مبا يكفل ضمان عـدم                -١٠٧
ـ  "٣٤وجود أي متييز بينهما يف شىت اجملاالت، ويتجلى ذلك من خالل نص املادة               ن واملواطن

النـاس  " اليت تـنص علـى أن        ٣٥، وكذلك املادة    "متساوون يف احلقوق والواجبات العامة    
   ".بسبب اجلنس، أو األصل، أو اللغة، أو الدين متساوون أمام القانون، ال متييز بينهم يف ذلك

 بعد صدور   ال سيما اهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خالل السنوات األخرية، و       و  -١٠٨
 أوجه التمييز بينها وبني الرجـل،  وإزالة بتعزيز حقوق املرأة، ،٢٠٠٤الدستور الدائم يف عام  

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

حيتمل تفرقة بني الرجل واملرأة، باعتبار أن اخلطاب املوجه إىل الرجل إمنـا ينـصرف،                مبا ال 
  . عة احلال، إىل املرأة يف الوقت ذاته، إال إذا ورد النص على غري ذلك صراحةبطبي
وفيما يلي إشارة إىل األمثلة اليت مت مبوجبها إلغاء أو تعديل بعض النصوص القانونية               -١٠٩

 :اليت تكرس التمييز ضد املرأة

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

لغى حرمان املـرأة    أ بشأن إدارة املوارد البشرية والذي       ٢٠٠٩ لسنة   ٨القانون رقم    •
  ؛من احلصول على بدل السكن أسوة بالرجل

، حيث  ١٩٩٣ لسنة   ١٤ املعدل لقانون اجلوازات رقم      ٢٠٠٩ لسنة   ٥القانون رقم    •
موافقة الويل على إصدار جواز سفر املرأة، وبقي شرط موافقـة            التعديل شرط    ىألغ

  ؛الويل على إصدار جواز ناقصي األهلية أو معدوميها
 بنظام اإلسكان والذي ألغى حصر انتفاع املواطنني من         ٢٠٠٧ لسنة   ٢القانون رقم    •

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

     سنة مـن العمـر أو      ٣٥ل ا أنثى، وجتاوز    مذكراً أ   أكان للمواطن غري املتزوج سواء   
بعد أن   مل يتجاوزها، ولكنه معيل ملن جتب عليه نفقته يف االنتفاع بنظام اإلسكان،           

 ؛كان هذا احلق حمصوراً بالذكر دون األنثى

 بإصدار قانون املرور والذي ساوى بني املرأة        ٢٠٠٧ لسنة   ١٩ بقانون رقم    املرسوم •
  . على رخصة قيادة السيارةاحلصولوالرجل بالنسبة لشروط 
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  التدابري التنفيذية واملؤسسية    
ختتص هذه احملكمة دون غريهـا      و،  ٢٠٠٨ إنشاء احملكمة الدستورية العليا يف عام        مت -١١٠

ات املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح، والفـصل يف تنـازع االختـصاص            بالفصل يف املنازع  
بتحديد اجلهة املختصة بالفصل يف الدعوى من بني جهات القضاء أو اهليئات ذات االختصاص              

ومل تتخل إحـدامها      عن موضوع واحد أمام جهتني منها،      القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى    
الفصل يف املنازعات اليت تنشأ بشأن تنفيذ األحكام النهائية         عن نظرها أو ختلت كلتامها عنها، و      

 .املتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي

 بتوجيه أعـضاء    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩بتاريخ   النائب العام من سعادة    أمر   وصدر -١١١
اخلاصة مبمارسة العنـف    وبقبول بالغات املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة        النيابة العامة   

كمـا   .الالزمة حياهلا القانونية  ، واختاذ اإلجراءات     ضد الطفل واملرأة والتهديد هبما     واإلساءة
   صدر أمر من وزير الداخلية بقبول بالغات املؤسسة عن العنف ضد الطفل واملرأة، واختـاذ              

ليت تقـع علـى     كما مت تكليف الشرطة مبهمة منع وضبط وكشف اجلرائم ا          .ما يلزم حياهلا  
النساء، واليت تشكل مظهراً حاداً من مظاهر العنف ضد املرأة املعاقـب عليهـا يف قـانون                 
العقوبات النافذ املتمثلة باإليذاء البدين الذي يفضي إىل املوت أو إىل عاهة مستدمية أو مرض               

 .اخل.،أو عجز أو إجهاض

 ١ يف   ية حلماية الطفل واملرأة   دار األمان القطرية التابعة للمؤسسة القطر      فتحتكما    -١١٢
، وهي دار اإليواء الوحيدة يف دولة قطر، الستضافة احلـاالت           ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

املعنفة أو املهددة بالعنف، واليت تستوجب حالتها فصلها عن مـصدر العنـف حلمايتـها،               
ة اخلدمات املعيشية   وتقدم هذه الدار للمرأة املعنفة كاف      .وتأهيلها للعودة إىل جمتمعها الطبيعي    

ن إ هلا التواصل مع جمتمعهـا اخلـارجي         هتيئكما   .واالجتماعية والقانونية والطبية والنفسية   
كانت طالبة أو عاملة وفق ضوابط مدروسة مبا ال يتعارض مع برنامج محايتـها أو برنـامج                 

  .إعادة تأهيلها
رأة املشار إليه آنفاً، مثة     وفضالً عن اجلانب اإلجرائي األمين يف مكافحة العنف ضد امل          -١١٣

جانب اجتماعي وتربوي يتمثل مبكانة هذه املسألة يف استراتيجية الـشرطة اجملتمعيـة الـيت               
اعتمدهتا وزارة الداخلية مؤخراً، واليت تسعى إىل دمج الشرطة مع اجلمهـور ومؤسـسات              

رائم، ورصد اجملتمع املدين واألسرة وجمموعة مؤسسات الضبط االجتماعي يف حبث أسباب اجل 
ظواهر االنـحراف يف السلوك االجتماعي، ومحاية األسرة من عوامل التصدع والتفكـك،            

 .ومن بينها حاالت العنف املرتكبة ضد املرأة

وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة، واللجنة الوطنية حلقوق             -١١٤
خمتلفـة  رامج  س األعلى لشؤون املرأة ينفذون ب     اإلنسان، ووزارة الشؤون االجتماعية، واجملل    

لتوعية اجلمهور فيما يتعلق حبقوق املرأة وأوجه التمييز ضدها، إضافة إىل الدورات التدريبية،             
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وبرامج الثقافة القانونية يف املدارس ويف اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية، واملقاالت يف الصحف            
 . القطرية حلماية الطفل واملرأةتصدرها املؤسسة اليت " أمان"احمللية، ومن خالل جملة 

 فاق املستقبلية التحديات واآل    

جراءات ة، والقرارات واإل  أ الرغم من توفر اإلرادة السياسية الداعمة حلقوق املر        على  -١١٥
 خمتلف أشكال التمييز ضدها، وتقلدها العديد من املناصب املهمة يف           ةاليت اختذهتا الدولة إلزال   

إال أن هناك فجوة بني القانون والتطبيق، ويعود ذلك بدرجة كبرية إىل ضعف وعـي               الدولة  
املرأة باحلقوق اليت كفلتها هلا القوانني، أو سبل احلصول عليها، باإلضافة إىل تأثري املوروثات              

   .الثقافية اليت حتد من متتع املرأة ببعض تلك احلقوق
طلوب لردم تلك الفجـوة بـني القـانون     ومن أهم التحديات يف إحداث التغيري امل       -١١٦

ولية الدولة فقـط، وحداثـة     ؤ النهوض باملرأة هي مس    وليةؤمسن  أوالتطبيق االعتقاد السائد ب   
مؤسسات اجملتمع املدين ودورها احملدود يف جمال النهوض باملرأة، نسبة إىل حجم املهام الكبرية 

ية متخصصة، وقلـة الكـوادر   اليت تضطلع هبا تلك املؤسسات، وغياب وجود مجعيات نسائ 
 .البشرية الفنية يف جماالت حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق املرأة بصفة خاصة

 باعتماد الرؤية الشاملة    ٢٠٠٨ لسنة   ٤٤صدور القرار األمريي رقم     ومع ذلك، فإن      -١١٧
 املستقبل لدولة قطر، واليت هتـدف إىل      حدد مالمح   ، قد   "٢٠٣٠ رؤية قطر الوطنية   "للتنمية  

إرساء جمتمع أساسه العدل واإلحسان واملساواة بني مجيع أبنائه، بغض النظر عن جنسهم، مبا              
، وكذلك قرار جملس الوزراء يف اجتماعه إذابة كافة الفوارق التمييزية بني الرجل واملرأةيكفل 

وبالتـايل فـإن مجيـع       باعتماد االستراتيجية العامـة لألسـرة،        ٢٠١٠ لسنة   ٢٠العادي  
جيات واخلطط الوطنية الرامية لتحقيق تلك الرؤية ملتزمة بالعمل على تقدم املـرأة             االستراتي

 بتحقيق املزيد من اإلجنازات على صعيد القـضاء علـى           القطرية يف مجيع اجملاالت، مما يبشر     
  . التمييز ضد املرأة ومساواهتا بالرجل

  ٢ من املادة) أ(حتفظ دولة قطر على الفقرة     
 من الدستور، الـيت     ٨لتعارضها مع أحكام املادة      )أ(ر على الفقرة     دولة قط  حتفظت  -١١٨

حكم الدولة وراثي يف عائلة آل ثاين، ويف ذرية محد بن خليفة بن محد بن عبد "تنص على أن 
فإن . وتكون وراثة احلكم إىل االبن الذي يسميه األمري ولياً للعهد         . اهللا بن جاسم من الذكور    

ىل من يسميه األمري من العائلة ولياً للعهد، ويف هذه احلالة تكون            مل يوجد ابن ينتقل احلكم إ     
األحكـام  " من الدستور علـى أن       ١٤٥، وتنص املادة    "وراثة احلكم يف ذريته من الذكور     
  ". جيوز طلب تعديلها اخلاصة حبكم الدولة ووراثته ال
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  ٣املادة     
  )تطور املرأة وتقدمها(احلقوق واحلريات األساسية     

  ر الدستوري والتشريعياإلطا    
 الدستور القطري محاية احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان، ذكراً كـان أم            كفل  -١١٩

أنثى، وهو ما تؤكده املواد ذات الصلة، واليت متت اإلشارة إىل أمهها يف معرض احلديث عن                
   .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  من اتفاقية١املادة 
علق بالتشريعات املتعلقة باملبادئ اليت تضمنتها تلك املادة، جتدر اإلشارة إىل            يت وفيما  -١٢٠

أنه فضالً عن أننا سوف نتعرض مبزيد من التفصيل لتلك التشريعات يف املواد الالحقة املرتبطة               
، فإننا سبق وأن تعرضنا إىل أهم التشريعات القطرية اليت تقر مببـدأ املـساواة               هاملوضوع ذات ب

املرأة وتقدمها وضمان مشاركتها يف احلياة االقتصادية والتعليميـة والـصحية            طوروكفالة ت 
  . واالجتماعية، لذا فإننا نكتفي هبذا الصدد باإلحالة إليها منعاً للتكرار

  التدابري التنفيذية واملؤسسية     
يف جراءات عملية للنهوض باملرأة القطرية وتعزيز مشاركتها        إقامت دولة قطر باختاذ       -١٢١

  :مجيع اجملاالت وعلى رأسها

  :إنشاء آلية مؤسسية لشؤون املرأة    
 ١٩٩٨ لعـام    ٥٣ اجمللس األعلى لشؤون األسرة مبوجب القرار األمريي رقم          ئأنش -١٢٢

كجهة عليا مستقلة تعىن بتعزيز دور األسرة يف اجملتمع، وختـتص بوضـع االسـتراتيجيات               
وترأست اجمللـس    .جمللس لسمو األمري مباشرة   والسياسات واخلطط ومتابعة تنفيذها، ويتبع ا     

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر املسند، حرم مسو األمـري منـذ تأسيـسه وحـىت                 
   ١٥وقد مت إعادة تنظيم اجمللس مؤخراً مبوجب القرار األمـريي رقـم             . ٢٠٠٩مارس  /آذار

 .ين، وتترأسه حالياً سعادة الشيخة حصة بنت محد بن خليفة آل ثا٢٠٠٩لسنة 

 اجمللس اآللية املؤسسية املعنية بالنهوض باملرأة يف دولة قطر، وقد شكل إنشاؤه             يعتربو -١٢٣
نشائه انتقل ملف املرأة من وزارة إنقله نوعية يف معاجلة قضايا املرأة على الصعيد الوطين، ومع 

وطنية ول خطة   أوكانت الوزارة قد قامت بإعداد      . األوقاف والشؤون اإلسالمية إىل اجمللس    
من أجل تقدم وترقية املرأة يف دولة قطر يف ضوء تنفيذ إعالن بيجني وبرنامج العمل املـرتبط             

يذها دور يف حتقيق    وكان هلذه اخلطة والدعم السياسي املقدم لتنف      .  أهداف ١٠به، تتكون من    
ق الكثري من املنجزات يف جماالت التعليم والصحة والعمل، وقد تضمنت تلك اخلطة هدفاً يتعل             

ولية هذه  ؤباستحداث أجهزة حكومية ومؤسسات أهلية يناط هبا النهوض باملرأة، وإسناد مس          
 . األجهزة للمرأة نفسها



CEDAW/C/QAT/1 

41 GE.12-41480 

هتمام باألسرة بصفة عامة وباملرأة بصفة خاصة،        إنشاء اجمللس نقلة مهمة يف اال      شكل -١٢٤
فقط، " عاية واحلماية الر"وكانت قضايا املرأة قبل إنشائه تتم يف إطار تقليدي يركز على مفاهيم             

. عند تناول قضايا املرأة يف اجملتمع القطري      " التمكني واملشاركة "ومعه برزت ألول مرة مفاهيم      
بإعـداد  ) اليـونيفم (وعليه فقد قام اجمللس بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة             

بـيجني ونتـائج الـدورة      استراتيجية جديدة لتقدم املرأة القطرية على أساس من منهاج عمل           
 للجمعية العامة لألمم املتحدة بناء على تشخيص ألوضـاع املـرأة            الثالثة والعشرين االستثنائية  

         وقد مت إعالن وثيقة االستراتيجية هـذه يف يـوم املـرأة العـاملي             . القطرية يف مجيع اجملاالت   
سسات املعنية مما كان له     وقد شكلت تلك االستراتيجية إطار عمل للمجلس واملؤ       . ٢٠٠٣عام  

 يف اجملـال التـشريعي      ال سـيما  األثر يف حتقيق معظم األهداف والغايات اليت مت وضـعها، و          
 ،٢٠١١-٢٠٠٨وقام اجمللس بإعداد استراتيجية عامة لألسرة يف دولة قطر للفترة           . واملؤسسي

عتمادها من قبـل    إحدى مكونات هذه االستراتيجية اليت مت ا      ) استراتيجية تقدم املرأة  (وتعترب  
 واملؤسسات  تالوزارا باإلضافة إىل خطة برامج تسترشد هبا        ٢٠١٠جملس الوزراء املوقر عام     

 . احلكومية وغري احلكومية يف إعداد براجمها املوجهة لألسرة وللمرأة

 من اآلليات للنهوض بأوضاع املرأة       خالل مراحل تطوره املختلفة عدداً      اجمللس أنشأو -١٢٥
واللجنة الدائمـة   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٣(وإدارة املرأة   ) ٢٠٠٩-١٩٩٨(ؤون املرأة   ومنها جلنة ش  
واليت قامت بتنفيذ عشرات الربامج والدراسات والنـدوات        ) ٢٠٠٩-٢٠٠٣(لالنتخابات  

تطـوير  لوالدورات التدريبية يف مجيع اجملاالت ذات الصلة باملرأة، باإلضـافة إىل الـسعي               
  .هاالتشريعات ذات الصلة باملرأة وحتديث

قام اجمللس بدور أساسي يف جمال تطوير التشريعات ذات الصلة باملرأة ومنها علـى           و -١٢٦
، وقد كان للمجلس دور أساسي يف حتديد سن         األسرة قانونسهام يف وضع    اإل: سبيل املثال 

 النساء لألطفال   ة سن حضان  حتديدأدىن للزواج، وإقرار سياسة الفحص الطيب قبل الزواج، و        
سهام يف إعداد قانون اإلسكان وإقرار حق املرأة يف         واإل ، للبنت ة سن ١٥ولد و  لل ة سن ١٣إىل  

االنتفاع بنظام اإلسكان، ويف وضع ضوابط انتفاع املرأة من نظام اإلسكان ونظام إسـكان              
 .احلاجةذوي 

 اجمللس يف حتقيق انضمام الدولة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             جنحو -١٢٧
ني امللحقني  يتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكولني االختيار       املرأة، واال 

ويتوىل اجمللس متابعة تنفيذ هذه االتفاقيات على املستوى الوطين مبا يف           . باتفاقية حقوق الطفل  
ذلك إعداد تقارير الدولة عن تنفيذ تلك االتفاقيات بالتعاون والتنسيق مع مجيع اجلهات املعنية     

 .حلكومية وغري احلكوميةا

شخاص ذوي   اجمللس املنظور احلقوقي يف التعاطي مع قضايا املرأة والطفل واأل          تبىنو -١٢٨
وقد ساهم   .ه قد سبق إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       ءاإلعاقة واملسنني، حيث أن إنشا    

ت التدريبيـة   اجمللس يف نشر الوعي احلقوقي بقضايا املرأة من خالل تنفيذ عشرات الـدورا            
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وورش العمل وحلقات النقاش والندوات مما ساهم يف رفع الوعي اجملتمعي بقـضايا املـرأة               
 .وحشد الدعم الشعيب من أجل تعزيز حقوق املرأة

جراء عـدد مـن     إ اجمللس يف تعزيز البحث العلمي يف جمال املرأة من خالل            ساهمو -١٢٩
 :ملناقشة نتائج تلك الدراسات، ومنهاالدراسات اهلامة ونشرها وعقد احللقات النقاشية 

   ؛دراسة العنف ضد املرأة يف اجملتمع القطري •
  ؛دراسة معوقات وصول املرأة للمناصب القيادية •

 ؛دراسة املرأة القطرية واإلنترنت •

  ؛دراسة املرأة القطرية واإلعالم •

  ).حالة قطر(دراسة العنف ضد املتزوجات  •

القطرية يف مجيع مدن الدولة ورفع الوعي باحتياجـات          اجمللس بالوصول للمرأة     هتموا -١٣٠
مشال دولة  ( يف بلدية اخلور     اً ريادي اًالنساء يف كل املناطق وتعزيز مشاركتهن ونفذ اجمللس برناجم        

 وبني  نملدة ثالث سنوات تضمن دعم األنشطة االجتماعية يف تلك املنطقة والتشبيك بينه           ) قطر
وتواصل وزارة  . ن خالل برامج تدريبية وورش عمل موجهة      املؤسسات املعنية وبناء قدراهتن م    

 . متد ليشمل مناطق أخرى يف الدولةاالشؤون االجتماعية تنفيذ هذا الربنامج الذي 

 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خالل فترة رئاستها للمجلس بإنشاء            قامتو -١٣١
 يف مجيـع    هاحقوق املرأة وتعزيز  العديد من املؤسسات ذات النفع العام واليت اهتمت حبماية          

 :مراحل حياهتا، وهي 

  ؛٢٠٠١  ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،الشفلّحمركز  •
  ؛٢٠٠٢ للطفولة، الثقايفاملركز  •
 ؛٢٠٠٢ العائلية، االستشاراتمركز  •

 ؛٢٠٠٢ حلماية الطفل واملرأة، القطريةاملؤسسة  •

 ؛٢٠٠٢ لرعاية األيتام، القطريةاملؤسسة  •

 ؛٢٠٠٢ لرعاية املسنني، ةالقطرياملؤسسة  •

 ؛٢٠٠٨ ملكافحة االجتار بالبشر، القطريةاملؤسسة  •

  .٢٠٠٨، االجتماعيمركز التأهيل  •
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  دمج قضايا املرأة يف مجيع االستراتيجيات والسياسات واخلطط الوطنية    
حترص دولة قطر يف إطار سعيها لتحقيق التنمية االجتماعية على احملافظة على أسرة              -١٣٢

وما مييز التجربة القطريـة يف      . اسكة وتوفري الدعم والرعاية واحلماية االجتماعية هلا      قوية متم 
جمال النهوض باملرأة هو املنهج الكلي يف التعامل مع قضايا املرأة والنابع من قناعة راسخة بأن                

فاملرأة هي عـضو يف      .فصل قضايا املرأة عن قضايا األسرة واجملتمع يؤدي إىل نتائج عكسية          
 ولتحسني وضعها جيب حتسني وضع مجيع أفراد األسرة تعليمياً وصـحياً واقتـصادياً              أسرة
 كما أن النهوض باملرأة مرتبط بالنهوض بالقطاعات الصحية والتعليمية واالقتصادية، ،.وثقافياً

 صرحية لتعزيـز اخلـدمات      اًوبالتايل فإن مجيع خطط تطوير تلك القطاعات تضمنت أهداف        
 .اركتها يف تلك القطاعات على مجيع املستوياتاملقدمة للمرأة ومش

 ٤٤ واليت مت اعتمادها مبوجب القرار األمـريي رقـم           ٢٠٣٠ رؤية قطر الوطنية     أكدت -١٣٣
سـيما    على تعزيز قدرات املرأة ومتكينها من املشاركة االقتصادية والـسياسية، وال           ٢٠٠٨لسنة  

 )٢٠١٦-٢٠١١(راتيجية التنموية الـشاملة     ري إعداد االست  جيحالياً  و. تلك املتعلقة بصنع القرار   
الرامية لتحقيق تلك الرؤية، وتتضمن وضع السياسات والربامج الكفيلة بتحقيـق النـهوض             

 .باملرأة يف مجيع اجملاالت

تضمنت السياسة السكانية لدولة قطر هدفاً خاصاً لتمكني املرأة وتعزيز قيم العدالة            و -١٣٤
 .ها التنفيذية املعتمدة برامج حمددة لتنفيذ ذلك اهلدفت خطوتضمنتواإلنصاف بني اجلنسني، 

  فاق املستقبليةالتحديات واآل    
تعمل الدولة جاهدة من خالل مؤسساهتا املعنية للتغلب على بعض املعوقات اليت حتد              -١٣٥

ثات الثقافية اليت يتطلب تغيريها فترة      ومن مشاركة املرأة يف بعض اجملاالت، وأمهها بعض املور        
 .ة واليت قد حتد من متتع بعض النساء بعدد من احلقوق اليت كفلها هلن الدستور والقوانني          طويل

ويدعم ذلك قلة معرفة املرأة هبذه احلقوق املكتسبة، أو ضعف الوعي اجملتمعي بوجه عام هبذه               
نشر الوعي بـني النـساء       وتسعى الدولة للحد من تأثري تلك املعوقات من خالل        . احلقوق

فة عامة حبقوق النساء والعمل على خلق بيئة متكينية داعمة للمرأة بالتعاون وتوفري واجملتمع بص 
الفرص املناسبة جلميع شرائح النساء للحصول على اخلدمات واملشاركة يف مجيع اجملـاالت             
بالصورة املناسبة هلن، كاملؤسسات التعليمية املخصصة للنساء والوحدات اخلدمية اخلاصـة           

 ). وع النسائية للبنوك الوطنية واملراكز الرياضة اخلاصة بالنساءمثل الفر(بالنساء 

 دولة قطر حنو بذل املزيد من اجلهود الرامية لتمكني املرأة القطرية يف خمتلـف               تتجهو  -١٣٦
جماالت احلياة، وباعتبار اجمللس األعلى لشؤون األسرة هو اجلهة املعنية بالدولة بشؤون املرأة،             

ذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لزيادة التوعية والتثقيف          فقد مت التوقيع على م    
حبقوق املرأة السياسية واملدنية اليت كفلها الدستور والقانون، وذلك من خالل عقد الدورات             
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هذا باإلضافة إىل الدور الفعال الـذي       . والورش التدريبية واحلمالت التوعوية يف هذا اجملال      
  .املرأة املختلفة تمع املدين يف جمال حقوقتسعى إليه مؤسسات اجمل

  ٤املادة     
   اخلاصةتاإلجراءا    

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 دولة قطر سياسة واضحة لالستثمار يف بناء اإلنسان القطري من اجلنسني             اعتمدت  -١٣٧

املعايري  نوعية عالية وتعليم جامعي متنوع يتوافق مع         يمت التركيز فيها على توفري تعليم عام ذ       
ويف إطار اعتماد سياسة تكافؤ الفرص حظيت املرأة القطريـة          . الدولية ملواطنيها من اجلنسني   

بالدعم الالزم للحصول على التعليم الذي يليب طموحاهتا على نفقة الدولة يف داخل الدولة أو              
تعـاث  كما وفرت الدولة للمرأة العاملة فـرص االب        .باالبتعاث إىل أفضل اجلامعات العاملية    

ملواصلة التعليم والتدريب يف اخلارج باإلضافة إىل فرصة متثيل الدولة يف الفعاليـات الدوليـة          
، وذلك  ) أو والدها أو أخيها    زوجها(موفرة ملن أرادت من النساء احلصول على مرافقة حمرم          

  .على نفقة الدولة
جلميع فئـات    املؤسسات احلكومية وغري احلكومية على توفري بيئة مناسبة          حرصتو -١٣٨

النساء للمشاركة واحلصول على مجيع اخلدمات، كحرص البنوك الوطنية منذ إنشائها علـى             
نشاء فروع نسائية ملساعدة املرأة على إدارة أمواهلا واستثماراهتا يف إطار من اخلصوصية دون              إ

 احلاجة إىل تعيني وكيل عنها علماً بأن من شاءت من النساء احلصول على اخلدمات نفـسها     
 .  الفروع العامة للبنوك، واليت توفر خدماهتا لعمالئها من اجلنسنيفعليها التوجه إىل

، قامـت   ١٩٩٩متهيداً لالنتخابات البلدية األوىل يف تاريخ قطر واليت متت يف عام            و  -١٣٩
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر املسند، حرم مسو األمري بإنشاء جلنة حتضريية خاصـة             

النساء يف تلك االنتخابات ضمت جمموعة من النساء الناشطات يف اجملتمـع            لدعم مشاركة   
لنشر الوعي بني النساء بأمهية املشاركة وتثقيف اجملتمع حبق املرأة يف املـشاركة الـسياسية               
وأمهيته واليت نتج عنها ترشيح أربع سيدات يف تلك االنتخابات ومشاركة ملموسة من النساء      

بإنشاء اللجنـة   ) بصفتها رئيس اجمللس األعلى لشؤون األسرة     (وها  مث قامت مس   .يف االقتراع 
 نشر الوعي بني اجلنسني     على، واليت قامت مبواصلة العمل      ٢٠٠٣الدائمة لالنتخابات يف عام     

ومت وقف عمل هذه اللجنة      .بأمهية مشاركة املرأة وتأهيل الكوادر القطرية يف جمال االنتخاب        
 عملها بعد أن مت إنشاء عدد من املؤسسات املستقلة اليت      بغرض تقييم  ٢٠٠٩يف منتصف عام    

  .دي بعض أدوراهاؤت
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  تدابري محاية األمومة    
، واليت  ٢١ التزمت دولة قطر حبماية األمومة وفقاً ملا ورد يف دستورها يف املادة              لقد  -١٤٠

ون األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، وينظم القـان          "تنص على أن    
والطفولـة   الوسائل الكفيلة حبمايتها، وتدعيم كياهنا وتقوية أواصرها واحلفاظ على األمومة         

   ."والشيخوخة يف ظلها
 خاصة حبماية األمومة جتسيدا للمكانة الرفيعة       اً التشريعات القطرية أحكام   تضمنتو -١٤١

 :سرة، ومنها على سبيل املثالاليت توليها الدولة لأل

على حـق   ) ن يف القطاع اخلاص   و العامل هوالذي خيضع ألحكام  (أكد قانون العمل     •
 كاملة يف احلصول على إجازة      ةاملرأة العاملة اليت قضت يف خدمة صاحب العمل سن        

كما هلا احلق يف احلـصول علـى سـاعة      . مدهتا مخسون يوماً   بكامل األجر وضع  
   العمـل  رضاعة يومياً ملدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، وحتسب من وقـت              

  ؛وال يترتب عليها أي ختفيض لألجر
ن يف القطـاع    و العـامل  هتضمن قانون إدارة املوارد البشرية والذي خيضع ألحكام        •

  : األحكام التالية،احلكومي
منح املوظفة إجازة وضع براتب إمجايل ملدة ستني يومـاً ال حتـسب مـن         )أ(  

 ؛الدورية إضافة إىل إجازة الوضعكما أجاز منحها رصيدها من إجازاهتا  .إجازاهتا األخرى

منح املوظفة ساعيت رضاعة يومياً ملدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضـع               )ب(  
 ؛مباشرة، ويترك للموظفة حتديد وقت الرضاعة

للرئيس منح املوظفة القطرية إجازة لرعاية أوالدها من ذوي اإلعاقة الـذين     )ج(  
 مدة خدمتها، وحبد أقصى ثالث سنوات يف كـل          مل يتجاوزوا سن السادسة، وملرتني طوال     

ومع مراعاة مقتضيات الصاحل العام، جيوز لرئيس جملس الـوزراء، يف احلـاالت الـيت                .مرة
ويف مجيع األحوال، تكـون اإلجـازة       . يقدرها، منح املوظفة القطرية إجازة لرعاية أوالدها      

 . فيما زاد عن ذلكسنوات الثالث األوىل، وبنصف راتب إمجايلالبراتب إمجايل يف 

  ٥املادة     
  )األدوار النمطية القائمة على أساس اجلنس( االجتماعية األمناط    

  الوضع الدستوري والقانوين     
إن فكرة التمييز على أساس اجلنس أمر يرفضه الدين اإلسالمي الذي أرسى مبـدأ                -١٤٢

قُوا َربَّكُْم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة       َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّ   : "قال اهللا تعاىل  . املساواة بني الناس  
فالناس سواسية، ال متييـز     ). ١/النساء" (َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَِثًريا َونَِساءً       
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 وقد تبىن الدستور  . بينهم بسبب اجلنس أو اللون أو اللغة أو اجلنسية أو العرق أو الغىن والفقر             
 على أن الشريعة اإلسالمية مصدر أساسي للتشريع، ١القطري املبدأ الذي أكده يف املادة رقم      

 واليت نصت على أن املـواطنني متـساوون يف          ٣٤وجسده يف عدة مواد على رأسها املادة        
 اليت نصت على أن الناس متساوون أمـام القـانون                ٣٥احلقوق والواجبات العامة، واملادة     

  .ينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدينال متييز ب
 فالزوج هو رب األسـرة  اإلسالمية األدوار داخل األسرة مستمد من الشريعة       تنظيم  -١٤٣

بناء مـسؤولية مـشتركة بـني        عليها، ورعاية األ   واإلنفاقوهو املسؤول عن محاية األسرة      
منه االنتقاص من مكانة املرأة، ولكنـه       وهذا التنظيم للحياة اخلاصة ليس املقصود       . الوالدين

أمـا يف    .األسرةسرة، والذي يهدف للحفاظ على مصلحة       أشبه بالتنظيم اإلداري داخل األ    
احلياة العامة فإن الرجل واملرأة متساويان يف احلقوق والواجبات العامة، وخيضعان للقـوانني             

  .نفسها دون متييز

  قبليةلواقع احلايل والتحديات واألفاق املستا    
 ذلك فإن الثقافة احمللية تتضمن بعض األفكار السلبية عن مكانة املرأة ودورها،             ومع -١٤٤

 وتتبىن بعض األسر صوراً منطية جامدة      .واليت يعتنقها بعض الرجال والنساء على حد السواء       
بعض وتشارك   .لدور الرجل واملرأة تتجاوز املفهوم الصحيح الذي أرسته الشريعة اإلسالمية         

 .نتاجها من خالل نقلها لألطفالإنساء يف استمرارية هذه الصورة النمطية وإعادة ال

مراً يسرياً ألن تغيري الثقافة عملية مضنية تـستغرق زمنـاً           أ ليس   األفكار هذه   وتغيري -١٤٥
وطنيـة  الطط  اخلطويالً، وهذا األمر تسعى لتحقيق الدولة حالياً عن طريق االستراتيجيات و          

وتنفيذ محالت وبـرامج     وتبين سياسات لتمكني املرأة والنهوض بأوضاعها،     طويلة املدى،   ال
إعالمية لنشر الوعي حبقوق املرأة، واستلهام املوروث الثقايف اإلسالمي وما يتضمنه من تكرمي             

وهذه اجلهود تشارك فيها خمتلف مؤسسات الدولة ويف مقدمتها اجمللـس األعلـى              .للمرأة
 والشؤون اإلسالمية واملنظمات غري احلكومية، كاملؤسـسة        سرة ووزارة األوقاف  لشؤون األ 

 .القطرية حلماية الطفل واملرأة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 لذلك فإن الدولة ال ميكنها التدخل بصورة مباشرة يف حياة األسرة والعالقات             ةإضاف -١٤٦
عي إلجيـاد ثقافـة     بني أطرافها، ولكنها تعمل على ترشيد سلوكيات األفراد من خالل الس          

الشراكة داخل األسرة، عن طريق املناهج التعليمية، والربامج املوجهة إلعداد املقبلني علـى             
، وبرامج التوعية اليت تنفذها اجلهات املعنيـة        )اليت ينفذها مركز االستشارات العائلية    (الزواج  

 أشكال العنف والتمييـز     باألسرة، باإلضافة إىل توفري التدابري الرامية حلماية النساء من مجيع         
 .كإنشاء املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة ودار األمان التابعة هلا

يدل الواقع احلايل للمرأة القطرية يف جمال التعليم والعمل وسواها من اجملاالت احلياتية              -١٤٧
مطيـة  اجملتمع القطري يتجاوز الـصورة الن      العامة على حدوث نقلة نوعية يف دور املرأة يف        
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، أو ممارسة بعض املهـن الـيت        )مثل الوزارة (سيما وصول املرأة ملناصب قيادية       ، ال ةالتقليدي
 ).مثل القضاء والطب واهلندسة(كانت مقصورة على الرجال 

 املرأة حقها يف املشاركة السياسية من خالل االستفتاء على الدستور الدائم            مارست  -١٤٨
  ). ٢٠٠٧و، ٢٠٠٣ و،١٩٩٩دورات (وناخبة واالنتخابات البلدية مرشحة ) ٢٠٠٣(

  دور اإلعالم يف القضاء على الصورة النمطية للمرأة     
يف إحداث التغيري والتأثري يف السلوك علـى         وسائل اإلعالم قوة جبارة وهامة       تعترب  -١٤٩

وتسعى دولة قطر لالستفادة من مجيـع       . جتاه خمتلف القضايا اليت هتم اجملتمع     مواقف األفراد   
 ذلك هت اإلعالم لدعم سياساهتا التنموية، وعلى رأسها بناء اإلنسان القطري، وما يستتبع       قنوا

من مكافحة التمييز ضد املرأة، ونشر الوعي بضرورة متكني املرأة من ممارسة دورها بـصورة               
 وسائل اإلعالم    بعض وتساهم. فعالة يف اجملتمع، ومساواهتا مع الرجل يف احلقوق والواجبات        

رساهلا من خمتلف دول العامل يف تكريس الصورة النمطية للمرأة، مـن            إ واليت تبث    الفضائية،
خالل الربامج واألغاين واألفالم واإلعالنات الدعائية اليت تصور املرأة كأداة للمتعة والغواية،            

وقد غـزت هـذه   . أو إنسانه سطحية وحمدودة التفكري، أو أهنا مهتمة باألعمال املرتلية فقط 
لسلبية الدولة كغريها من الدول، ذلك أنه يف ظل األجواء املفتوحة مل يعـد هنـاك        الرسائل ا 

  . جمال للسيطرة على هذه القنوات
منتدى الفـضائيات   "٢٠٠٨هتمت دولة قطر هبذه القضية، حيث نظمت عام  ا وقد -١٥٠

حنو إعـالم حـر     " حتت شعار " والتحدي القيمي واألخالقي الذي يواجه الشباب اخلليجي      
 شخـصية مـن وزراء      ٣٠٠ شارك فيه حشد كبري يفوق       الذيوهدف املنتدى   ". ولومسؤ

وخرباء وأساتذة جامعات ومفكرون إىل وضع استراتيجية إعالمية على مستوى دول اخلليج            
لتوعية الشباب مبخاطر بعض الفضائيات، دون املساس حبرية اإلعالم، وحبث جماالت التعاون            

 والسياسات اإلعالمية بني دول اجمللس، لـدرء التـأثري          اإلعالمي، من خالل توحيد األنظمة    
السليب لبعض الفضائيات، وبالتايل التأكيد على االلتزام مبواثيق الشرف اإلعالميـة ومبـادئ           
حرية اإلعالم مبا ال خيل بالقانون واآلداب العامة واألخالق، ومبا ال يؤدى إىل متييـع فكـر                 

 .مادياًالشباب وقيمهم، واسترتافهم واستغالهلم 

 اجمللس األعلى لشؤون األسرة مـع       ال سيما تعمل املؤسسات املعنية بقضايا املرأة،      و  -١٥١
 القطرية لإلعالم من أجل تبين سياسة إعالمية داعمة         واملؤسسةوزارة الثقافة والفنون والتراث     

  . تختلف اجملااليف املستقبل مبللمرأة القطرية  لقضايا املرأة وإبراز املشاركة اإلجيابية
 الدولة عمل املرأة يف جمال اإلعالم من خالل افتتاح قسم اإلعالم يف جامعة شجعتو -١٥٢

قطر، ومؤخراً من خالل فتح فرع جلامعة نورث وسترن يف جامعة املدينة التعليمية والـذي               
وأظهرت أحدث اإلحـصائيات، بـأن      . يقدم برامج متطورة إلعداد اإلعالميني املتخصصني     
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القطريات من قسم اإلعالم جبامعة قطر تفوق أعداد اخلرجيني، حيث بلغـت         أعداد اخلرجيات   
 . خرجيا٢٦١ًمقابل خرجية ٣٤ على مدى تلك الفترةأعدادهن 

  ٤رقم اجلدول 
حبسب السنة الدراسية واجلنس والسنة خـالل الفتـرة          طالب قسم اإلعالم املتخرجون   

٢٠١٠-١٩٩٩  
  ١٩٩٩ 

٢٠٠٠ 
٢٠٠٠ 
٢٠٠١ 

٢٠٠١ 
٢٠٠٢  

٢٠٠٢ 
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣ 
٢٠٠٤  

٢٠٠٤  
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦ 
٢٠٠٧ 

٢٠٠٧ 
٢٠٠٨ 

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩  
٢٠١٠*  

 اجملموع

 ٤٣٩ ٢٤ ٣٤ ٨٣ ٨٣ ٧٦ ٥٣ ٢٧ ٢٣ ١٨ ١١ ٧ إناث
 ٢٦١ ٥ ٢٥ ٣٨ ٣٩ ٣٥ ٥٠ ٢٢ ١٠ ١٤ ١١ ١٢ ذكور

 ٧٠٠ ٢٩ ٥٩ ١٢١ ١٢٢ ١١١ ١٠٣ ٤٩ ٣٣ ٣٢ ٢٢ ١٩ وع ماجمل  

  .Book of Trends, 2008-2009. ٢٠١٠.  جامعة قطر:املصدر
  .٢٠١٠-٢٠٠٩ هناية السنة الدراسية املسجلون قبل  *

  العنف ضد املرأة     
سرة سياسة جريئة يف التصدي ملشكلة العنـف ضـد          تبىن اجمللس األعلى لشؤون األ      -١٥٣

املرأة من خالل تشجيع البحوث والدراسات للكشف عن حجم تلـك املـشكلة وإنـشاء               
تـشرين   يف   األسرةرأة بقرار رئيس اجمللس األعلى لشؤون       املؤسسة القطرية حلماية الطفل وامل    

  . بإنشاء املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
قام اجمللس بالتعاون مع جامعة قطر بإعداد أول دراسة علمية مسحية عن العنـف              و  -١٥٤

 طالبة من   ٢٧٨٧ من   ةمت تطبيق الدراسة على عين     .٢٠٠٦ضد املرأة يف اجملتمع القطري عام       
 من شرحية    يف املائة  ٤,٤ من جمموع الطالبات وميثلن       يف املائة  ٤٩نسبته   جامعة قطر، ميثلن ما   

ن الدراسة اقتصرت على    أإال   .وبذلك تعد أكرب دراسة مسحية يف املنطقة       .اإلناث يف اجملتمع  
احلالـة  وقد أظهـرت الدراسـة أن    . سنة وكلهن من اإلناث    ٢٥-١٨الشرحية العمرية من    

  يف املائـة   ٢٣كما أظهرت الدراسة أن      .االجتماعية ليس هلا دور أو تأثري يف التعرض للعنف        
من أفراد العينة يتعرضن للعنف، وأن أغلب حاالت العنف تقع ضـمن العنـف األسـري،                

وأظهرت الدراسة أن الضرب كـان       . الذكور يف العائلة مثل األخ واألب والزوج       هومصدر
كما أظهرت نقص وعي     .نتشاراً وتعرضت له أغلبهن يف مرحلة الطفولة      اأكثر أشكال العنف    

 يف املعلومات حول وجود مؤسسات تساعد       اًأفراد العينة حول كيفية طلب املساعدة، ونقص      
وقد قام اجمللس بنشر الدراسة ومناقشة نتائجها يف حلقة نقاشية عامـة          .وتقدم احلماية للمرأة  

 يف إطار االحتفال باليوم العاملي للقضاء على العنـف          ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين عقدت يف   
  .ضد املرأة

عنـوان  "حتت    قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة بإجناز دراسة مسحية أخرى         كما -١٥٥
متكنت من تسليط الضوء على بعض اجلوانـب اهلامـة          "  حالة قطر  -العنف ضد الزوجات    
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 ٤راسة على عينة من الزوجات، وأوضحت أن       املتعلقة باحلياة األسرية يف قطر، واعتمدت الد      
 يف ١٠ من الزوجات ميارس عليهن العنف بشكل مستمر، بينما يقع أحياناً على نسبة          يف املائة 
  . نادراً ما تتعرض للعنف يف املائة١٤ منهن، واملائة

  ٥ رقم اجلدول
  ٢٠٠٨حسب العنف املمارس ضد املرأة،  توزيع النساء القطريات املتزوجات

 )يف املائة(النسبة  عدد احلاالت ابة على العنف ضد الزوجةاإلج
 ٤,٠ ٤٨ دائماً
 ١٠,٠ ١٠٨ أحياناً
 ١٤,٠ ١٥٤ نادراً
 ٧١,٠ ٧٩٧ أبداً

 ١,٠ ١٠ مل جتب
 ١٠٠,٠ ١١١٧ اجملموع  

  .٢٠٠٨ حالة قطر، اجمللس األعلى لشؤون األسرة، - دراسة العنف ضد املتزوجات :ملصدرا

ذ االستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة قام اجمللس األعلى لشؤون األسرة،           تنفي إطارويف    -١٥٦
واملؤسسات املعنية بالعمل املشترك من أجل احلد من هذا العنف األسري، حيث مت تنظـيم               
عشرات الدورات التدريبية للعاملني يف جمال وورش عمل للتوعية وتبادل اخلربات واملعلومات            

 لشؤون األسرة ومعهد الدوحة     األعلىمن أمهها تنظيم اجمللس     . سرياملتعلقة بأنواع العنف األ   
   " العنف ضد املرأة وأثره على األسـرة      "الدويل للدراسات األسرية والتنمية ندوة عاملية حول        

جودة اخلدمات املقدمة حلماية املـرأة يف اجملتمـع         "، وتنظيم ورشة عمل حول      ٢٠٠٨عام  
ت والندوات توصيات هامة يف جمال تعزيز الـسياسات         وقد نتج عن هذه املؤمترا     ".القطري

  .املقدمة حلماية املرأة وحتسني جودة اخلدمات
ال يوجد يف دولة قطر تشريع مستقل بشأن العنف ضد املرأة أو العنف األسـري،                 -١٥٧

 يف الفصل اخلاص جبرائم االعتداء       بشكل وافٍ  معاجلتها تولكن اجلرائم املتصلة بذلك قد مت     
اد يف قانون العقوبات الذي يتناول جرائم االعتداء على اجلـسم وعلـى العـرض    على األفر 

وتشكل تلك األحكام ردعاً مهمـا       .وجرائم االغتصاب اليت تصل عقوبتها إىل حد اإلعدام       
  . للعنف ضد املرأة

 مت اختاذ حزمة من اإلجراءات ملواجهة العنف ضد املـرأة، أحـدثها تدشـني               كما  -١٥٨
 لتسهيل التواصل   ،"٩١٩أمان  "ماية املرأة والطفل خط هاتفي أطلق عليه        املؤسسة القطرية حل  

وتشرف على مركز    .مع الفئات املستهدفة، ومحايتها من العنف واإلساءة اليت قد تتعرض هلا          
 أخصائيات على مدار الساعة، يقدمن املشورة القانونية والنفسية واالجتماعية، إىل    ٨االتصال  

  . الصحية واألمنية ملساندة الشرائح الضعيفة يف اجملتمعجانب التنسيق مع اجلهات
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  ٥ اإلعالن املقدم من الدولة حول املادة    
ينبغي أال يفهـم    ) أ/٥(الواردة يف املادة    " طاألمنا" دولة قطر بأن مسألة تغيري       أعلنت  -١٥٩

  .منها تشجيع املرأة للتخلي عن دورها كأم ومربية مما يؤدي إىل خلخلة كيان األسرة
منـاط   باختاذ مجيع التدابري لتعـديل األ      األطرافمن هذه املادة الدول     ) أ( البند   ألزم  -١٦٠

، ومجيـع   واألعـراف االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة يف القضاء على التحيزات          
 هي أحد مقومات    األسرةوحيث أن   . املمارسات القائمة على األدوار النمطية للرجل واملرأة      

 من الدستور الذي ألزم الدولة      ٢١قطري، بل هي أساس اجملتمع كما ورد يف املادة          اجملتمع ال 
 والطفولة والـشيخوخة يف     األمومةحبمايتها، وتدعيم كياهنا وتقوية أواصرها، واحلفاظ على        

سهام املـرأة يف رعايـة      إحترام لوظيفة األمومة، و    على استمرار اال   ةظلها، فإن الدولة حريص   
وعليه فإن عملية تعديل الـصورة النمطيـة    .اإلسالمية مع أحكام الشريعة األسرة، ومبا يتفق 
  .ال تتضمن التقليل من أمهية دور املرأة يف األسرة كزوجة وأمألدور املرأة ينبغي 

  ٦املادة     
   باملرأةاالجتار    

  اإلطار الدستوري والتشريعي    
د على حفـظ كرامـة      كما سبق وذكر، فإن العديد من مواد الدستور القطري تؤك           -١٦١

ومنها إضافة ملا ذكر أعاله،     . اإلنسان، ذكراً كان أم أنثى، ومحاية حقوقه ومنع انتهاك حرماته         
احلرية الشخصية مكفولة، وال جيوز القبض على إنسان أو حبسه أو           "، وتنص على أن     ٣٦املادة  

كام القانون، وال يعرض    تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أح             
". أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة احلاطة للكرامة، ويعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القـانون    

خلصوصية اإلنسان حرمتها، فال جيوز تعـرض أي شـخص، ألي   "، تنص على أن     ٣٧واملادة  
فه أو  تدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو أية تدخالت متس شـر               

، تـنص علـى أن      ٥٢، واملادة   "مسعته، إال وفقاً ألحكام القانون وبالكيفية املنصوص عليها فيه        
  ".يتمتع املقيم يف الدولة إقامة مشروعة حبماية لشخصه وماله، وفقاً ألحكام القانون"

  إىل أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تؤكد على حرمة املتاجرة بالبشر والدعارة           استناداً -١٦٢
وغريها من املمارسات احملرمة، سًن املشّرع القطري القوانني الرادعة هلذه الظاهرة، ومن أمثلة             

 و قانون العمل القطـري      ٢٠٠٤ لسنة،   ١١قانون العقوبات القطري رقم     هذه التشريعات،   
 حبظر جلـب وتـشغيل وتـدريب    ٢٠٠٥ لسنة  ٢٢، والقانون رقم    ٢٠٠٤ لسنة   ١٤رقم  

 بشأن تنظيم نقل وزراعة ١٩٩٧ لسنة ٢١ت اهلجن، والقانون رقم وإشراك األطفال يف سباقا
 .األعضاء البشرية
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: صادقت دولة قطر على عدد من املواثيق الدولية ذات الصلة باالجتار بالبشر، وهي             -١٦٣
 النساء واألطفال، املكمـل     ال سيما  بالبشر، و  االجتارالربوتوكول اخلاص مبنع وقمع ومعاقبة      

 .٢٠٠٢تحدة حول مكافحة اجلرمية املنظمة لعام التفاقية األمم امل

حددت التشريعات القطرية عقوبات مشددة على من يقومـون باالسـتغالل            كما -١٦٤
 من  ٢٩٦بأي شكل من األشكال، حيث ورد يف املادة         ) سيما للنساء واألطفال   ال(اجلنسي  

ى الفـسق    اخلاص بالتحريض عل   ٢٠٠٤ لسنة   ١١الفصل السادس من قانون العقوبات رقم       
والفجور والبغاء على أن يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات كـل                 

 وسيلة على ةحرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها بأي، أو قاد أنثي ملمارسة البغاءمن 
 ارتكاب البغاء أو اإلقامة أو التردد على بيت الدعارة بقصد ممارسة البغاء فيه، سواء داخـل               

 . خلا ...البالد أو خارجه

وتعد جرمية بيع األطفال من اجلرائم النادرة جداً يف دولة قطر، لكن التشريعات قد                 -١٦٥
تضمنت نصوصاً عقابية على هذه اجلرمية لضمان عدم حدوثها ومعاقبة مرتكبيها إن حدثت،             

عاقب بـاحلبس   ي: " ما نصه  ٣٢١حيث قضى قانون العقوبات املشار إليه وتعديالته يف املادة          
مدة ال جتاوز سبع سنوات كل من أدخل يف دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف                 
فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه علي أي                  

  ".وجه على اعتبار أنه رقيق

راعة األعـضاء    بشأن تنظيم نقل وز    ١٩٩٧ لسنة   ٢١شدد القانون القطري رقم     و -١٦٦
 ٩البشرية على حظر بيع األعضاء البشرية ومعاقبة من يقوم هبذا اجلرم، حيث جاء يف املـادة           

 وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي        ةال جيوز بيع أعضاء اجلسم أو شراؤها بأي       "على أنه   
 ."عنها وحيظر على الطبيب االختصاصي إجراء عملية استئصال هلا إذا كان على علم بذلك             

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون         "، واليت تنص على أنه      ١٢وكذلك املادة   
آخر يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تقل عـن                  

حدى هاتني العقوبتني كل من خالف      إعشرة آالف ريال وال تزيد عن أربعني ألف ريال أو ب          
   ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سـبع سـنوات          . ون والقرارات املنفذة له   أحكام هذا القان  

 .وال جتاوز أربع عشرة سنة كل من استأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه               
وتضاعف العقوبة يف حالة العود ويعترب عائداً من يرتكب جرمية مماثلة قبل مـضي ثـالث                

ويف مجيع األحوال جيوز للمحكمة عند احلكـم         .هباسنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة احملكوم       
 .باإلدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة املهنة

 فاق املستقبلية الواقع احلايل والتحديات واآل    

، ٢٠٠٣ بالبـشر عـام      االجتارقطر استراتيجية وطنية للتصدي لظاهرة       تبنت دولة  -١٦٧
 بإنشاء  ٢٠٠٣أبريل  /نيسانالصادر يف   متخض عنها عدة مبادرات، أمهها قرار جملس الوزراء         
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 وفقـاً  بالبشر لتقوم بتقدمي احلماية والرعاية للـضحايا،         االجتارالدار القطرية إليواء ضحايا     
 :يلي ماومن اخلدمات اليت تقدمها الدار القطرية، ميكننا ذكر  .للمعايري الدولية واحمللية

  ؛اإليواء واملشورة القانونية للضحايا •
 ؛ن الضحايا من النساءتوكيل حمامني ع •

 ؛توفري الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية •

 ؛العمل على توفري فرص عمل جديدة •

 ؛العودة الطوعية للضحايا بعد تعافيهم وتأهيلهم •

  .اجلهات املختصة لنقل كفالتهم العمل على توفيق أوضاعهم وذلك بالتعاون مع •

بقرار رئيس اجمللس األعلـى       بالبشر جتاراالإنشاء املؤسسة القطرية ملكافحة      مت   كما -١٦٨
 بالبشر بكافة   االجتار، من أجل إجياد جمتمع واعٍ مبخاطر        ٢٠٠٨ لسنة   ١لشؤون األسرة رقم    

وتتمثل رسالة هذه    .أشكاله، وقادر على التصدي له وصوالً إىل عامل خال من هذه الظاهرة           
أمـا اهلـدف    .  بالبـشر  االجتار املؤسسة بالوقاية واحلماية والرعاية وإعادة التأهيل لضحايا      

 بالبشر بصوره املتعددة باختاذ كل ما من        االجتاريتمثل مبكافحة   إنه  األساسي هلذه املؤسسة، ف   
 .شأنه القضاء على هذه الظاهرة

سيما برتوكـول     بالبشر، ال  االجتاروالتزاماً بالصكوك الدولية ذات الصلة مبكافحة         -١٦٩
 والذي حث كل الدول األطرف، وبقدر ما يتيحه قانوهنا           بالبشر، االجتارمنع وقمع ومعاقبة    

 بالبـشر أو    االجتـار الداخلي، العمل على توفري املساعدة الطبية والنفسانية واملادية لضحايا          
إعادة التأهيل النفسي واخلدمات الطبية     فقد حرصت الدولة على توفري خدمات        املعرضني له، 

 .  بالبشرلالجتارللفتيات املعرضات 

 وجهات إنفاذ القـانون      بالبشر االجتاراملؤسسة القطرية ملكافحة    تنسيق بني   ويوجد   -١٧٠
ملتابعة إجراءات القضايا ذات    ) وزارة الداخلية بإداراهتا والنيابة العامة واجمللس األعلى للقضاء       (

كما تقوم املؤسسة جبمع البيانات سنوياً عن عدد تلك القضايا           . بالبشر االجتارالصلة مبكافحة   
 بالبـشر   االجتـار ويتم إعداد قاعدة بيانات حول      . وأنواعها واجلناة واجملين عليهم وأعمارهم    

 .سنوياً، يتضمنها التقرير الدوري الذي تعده املؤسسة

حـول  " بالبشر بعقد ورشة تدريبية بعنوان       االجتارقامت املؤسسة القطرية ملكافحة     و -١٧١
، حيث مت فيها تدريب عدد من       " بالبشر االجتارافحة  األبعاد االجتماعية والقانونية واألمنية ملك    

ضباط الشرطة العاملني يف إدارات اجلوازات واهلجرة واجلنسية وحرس احلـدود والتعـاون             
 االجتارالدويل وإدارة حقوق اإلنسان وكافة أقسام الشرطة األمنية، من أجل تعريفهم مبفاهيم             

ا والعمل على مساعدهتم وعدم جترميهم      بالبشر وفئات الضحايا وكيفية التعرف على الضحاي      
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وإضافة إىل ذلك، فقد قامت املؤسسة بالتعاون مع         .مع وضع اعتبار خاص للنساء واألطفال     
 :جهات خمتلفة بـعدة جهود من أمهها

بعدة لغات، وذلك لتعريف العمالـة الوافـدة        ) دليل العمالة الوافدة  (إصدار كتيب    •
  ؛ر واخلطوط الساخنة لالتصال باملؤسسة بالبشاجتارا تعترب اليتباالنتهاكات 

 بالبشر ومحاية   االجتاربشأن مكافحة   ) بنني وبنات (تقدمي حماضرات باملدارس الثانوية      •
 ؛ضحاياه

 االجتـار تنظيم حماضرات توعوية لطلبة جامعات املدينة التعليمية وجامعة قطر عـن             •
 ؛ تقدمها املؤسسةاليتبالبشر وآثاره، وعن اخلدمات 

 بالبـشر بـني     االجتار" بالبشر حتت شعار     االجتار العلمي األول ملكافحة     عقد املؤمتر  •
 ؛"النظرية والتطبيق

  ؛" بالبشر عبودية القرن العشريناالجتار"عقد ندوة بعنوان  •

إعالن املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية       اخلاص ب   منتدى الدوحة التأسيسي   تنظيم •
الدول العربية، برعاية صـاحبة الـسمو       يف  شر   بالب االجتارالعاملة يف جمال مكافحة     

  .٢٠١٠مارس /آذارالشيخة موزا بنت ناصر املسند، يف 

 بالبـشر لوسـائل   االجتاراملنتدى على ضرورة عدم كشف أمساء ضحايا هذا وأكد   -١٧٢
 أو اجلمهور، ومراعاة السرية أثناء التحقيقات واحملاكمات املتعلقـة هبـم، ووضـع              اإلعالم

 بالبشر، كما طالب املنتدى بسن تشريعات       االجتارة حلماية الشهود على وقائع      إجراءات فعال 
 بالبشر من املسؤولية اجلنائية فيما يتعلق بتجارة اجلـنس والعمـل دون             االجتارتعفي ضحايا   

كمـا  .  بالبـشر  االجتارترخيص واإلقامة غري املشروعة إذا ارتكبت نتيجة جلرمية من جرائم           
رورة اإلسراع يف مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكام االتفاقيـات          طالب املنتدى الدول بض   
 بالبشر يف الدول االجتار بالبشر وبإصدار قانون خاص ملكافحة االجتارالدولية ذات الصلة مبنع    

 . العربية اليت مل يصدر فيها هذا القانون حىت اآلن

سيما تلـك     بالبشر، ال  اراالجت دولة قطر جهوداً كبرية للقضاء على كافة صور          وتبذل -١٧٣
اليت تتعرض هلا املرأة، حيث تعمل املؤسسات املعنية والقوانني ذات العالقة على التصدي هلـذه               

 بالبشر واليت متخـض عنـها       االجتاراالستراتيجية الوطنية للتصدي لظاهرة     ومنذ تبين   . الظاهرة
 تعمل علـى تـوفري كافـة    ، اليت٢٠٠٣ بالبشر عام االجتارإنشاء الدار القطرية إليواء ضحايا     

 للعاملني يف املنازل، بلغ عدد حـاالت النـساء          ال سيما  بالبشر، و  االجتاراخلدمات ملعاجلة آثار    
أما بالنسبة لتوزع حاالت النساء اإليوائية      . ٢٠٠٩-٢٠٠٦حالة خالل الفترة    ) ٨٦(اإليوائية  

 يف  ٣٦(خلدمات الطبيـة    تأهيل النفسي وا  نسبة األكرب كانت لل   الحبسب اخلدمات املقدمة، فإن     
، مث توفري فرص عمل أخـرى       ) يف املائة  ٣٠,٢(، تلتها إعادة تأهيل اإلدماج االجتماعي       )املائة

   ). يف املائة١١,٦(
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  ٦رقم اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦توزع حاالت النساء اإليوائية حبسب اخلدمة املقدمة خالل الفترة 

 عدد احلاالت اخلدمات املقدمة

 ٣١ خدمات طبيةإعادة تأهيل نفسي و

 ١٠ توفري فرص عمل أخرى
 ٢٦ إعادة تأهيل اإلدماج االجتماعي

 ٧ احلصول على تعويض مايل
 ٩ احلصول على املستحقات املتبقية وتأمني مغادرهتن البالد

 ٣ احلصول على التعويض املادي قيد التداول بتوكيل حمامي للترافع يف القضايا للمطالبة 

 ٨٦ اجملموع  

  .٢٠١٠ بالبشر، االجتار دولة قطر، املؤسسة القطرية ملكافحة :املصدر

 بالبشر معاجلة جذور هـذه      االجتار تولت املؤسسات املعنية بالتصدي لظاهرة       كما -١٧٤
 ٢٣بلغ عددها  الظاهرة وكيفية التعامل معها واحلد منها، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية      

ومن أمثلة املوضوعات اليت    . اًمتدرب ١٥٥٥، شارك فيها    ٢٠٠٩-٢٠٠٦دورة خالل الفترة    
 : عاجلتها هذه الدورات التدريبية، نذكر اآلتية

  ؛ بالبشر، وكيفية التعامل مع ضحاياهاالجتارالتعرف على مفهوم  •
 ؛ بالبشر من األطفال والنساء أثناء احلروب والكوارث الطبيعيةاالجتارمحاية ضحايا  •

  . بالبشراالجتارة من العمالة الوافدة بني التمكني واحلماي •

مع كل ذلك، فإن دولة قطر، مثلها يف ذلك مثل العديد من الدول، تواجه حتديات                -١٧٥
تتمثل بالوقاية من هذه اجلرمية اليت تتطلب تعاوناً دولياً لتجفيف منابعها من خالل ختفيـف               

 الفقرية، ودعم حدة الرتاعات اإلقليمية والدولية، وتسوية بؤر التوتر، ودعم اقتصاديات الدول       
 بالبشر صعوبات تتمثل يف االجتارإضافة إىل ذلك، تواجه مكافحة جرمية  .مشاريع التنمية فيها

إحجام بعض الضحايا والشهود عن التعاون مع اجلهات القانونية خوفاً من االنتقام الشخصي             
 .لغايةا جيعل التحقيق واملالحقة القانونية أمرا صعبا لممأو إحلاق األذى بعائالهتم 

 دولة قطر على بذل املزيد من اجلهود اهلادفة للحد من هذه الظاهرة الغريبة              وحترص  -١٧٦
ستئصاهلا هنائياً، من خالل اقتـراح املزيـد مـن التـشريعات            العن اجملتمع القطري، سعياً     

ـ   االجتاروالسياسات واخلطط الالزمة لتفعيل أساليب مكافحة        ، وتعميـق   ا بالبشر وإجراءاهت
تعاون والتنسيق الفين مع األجهزة احلكومية وغري احلكومية داخل البالد، إضافة إىل            أواصر ال 

توسيع قنوات التعاون الفين مع املنظمات الدولية واإلقليمية ومراكز البحوث املختصة لإلفادة            
من خرباهتا وجتارهبا يف هذا املضمار، وإعداد الدراسات والبحوث لالرتقاء بنوعية خـدمات             

الرعاية للفئات املستهدفة، إضافة إىل مواصلة تنفيذ احلمالت اإلعالمية والتثقيفيـة           احلماية و 
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 بالبـشر مبختلـف     لالجتار التصدي احلازم واملواجهة اجلادة      حنولضمان تعميق وعي اجملتمع     
  .حاالته وأشكاله

  ٧ املادة    
  احلياة السياسية    

  الدستور    
ة والرجل فيما يتعلق باملـشاركة يف احليـاة      كفل الدستور القطري املساواة بني املرأ       -١٧٧

السياسية بدولة قطر وبصفة خاصة حقها يف الترشح واالنتخـاب يف مجيـع االنتخابـات               
مشاركتها يف صياغة السياسات وشغل الوظائف العامة على مجيع املستويات     وواالستفتاءات،  

سية للبالد وهو مـا أكدتـه       واملشاركة يف املنظمات واجلمعيات املهتمة باحلياة العامة والسيا       
) ١٠٠، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٨٣، ٨٠، ٧٧، ٥٤، ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤٢،  ٣٥،  ٣٤ (املواد

  .من الدستور القطري

  املشاركة يف االستفتاءات    
 بدعوة املواطنني لالسـتفتاء علـى مـشروع         ٢٠٠٣ لسنة   ٣٨ املرسوم رقم    صدر  -١٧٨

 دستور البالد واحلرص على النهوض بالوطن نظراً ألمهية املشاركة الشعبية يف إقراروالدستور، 
القطريون والقطريات " من املرسوم املشار إليه على أن ١فقد نصت املادة  .والعمل على رفعته 

، )بشأن اجلنـسية القطريـة     (١٩٦١ لسنة   ٢ من القانون رقم     ٧ و ١وفقاً ألحكام املادتني    
مشروع الدسـتور، وذلـك يف      مدعوون للمشاركة يف إقرار دستور البالد بإبداء رأيهم يف          

ومفاد النص سالف الذكر، أن     ". ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٩استفتاء عام جيرى يوم الثالثاء املوافق       
املشرع مل مييز بني الرجل واملرأة يف الدعوة للمشاركة يف إقرار الدستور الدائم للبالد، بل نص 

  .صراحة على دعوة املرأة للمشاركة يف االستفتاء دون متييز

  شاركة يف االنتخابات البلديةامل    
 اخلاص بتنظيم اجمللس البلدي املرأة القطرية حق        ١٩٩٨ لسنة   ١٢أعطى القانون رقم      -١٧٩

 نوعيـة   ة بلدي مركزي منتخب يف دولة قطر، مما يعد نقل         جملسالترشيح واالنتخـاب ألول    
 هام من   هامــة على صعيد إعطاء املرأة القطرية حقها الذي تستحقه كعضو فاعل وعنصر           

عناصر التنمية يف اجملتمع القطري، وخطوة كبرية حنو تعزيز دور املشاركة الشعبية يف ممارسة              
  .العمل التنفيذي

 ست سيدات بترشيح أنفسهن يف انتخابات الـدورة األوىل للمجلـس            شاركتو  -١٨٠
فقد ترشـحت سـيدة     ) ٢٠٠٣(أما يف الدورة الثانية     . ومل تفز أي منهن   ) ١٩٩٩(البلدي  

ويف الدورة الثالثـة     .اً عضو ٢٩دة وفازت بالتزكية لتشغل مقعداً يف اجمللس املكون من          واح
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ومن املتوقع أن تشهد حـصة النـساء         .حداهنإ سيدات وفازت    ثالثترشحت  ) ٢٠٠٧(
، وذلك نتيجة تصاعد ارتفاع الوعي      ٢٠١١ارتفاعاً يف مقاعد انتخابات اجمللس البلدي لعام        

  . املشاركة يف احلياة السياسية وصنع القرارات يف الدولةلدى املرأة القطرية بأمهية
 شاركت املرأة القطرية بشكل مكثف يف التصويت باالنتخابات الـيت جـرت        كما  -١٨١

 من جمموع الناخبني     يف املائة  ٤٢بلغت نسبتهن    الختيار أعضاء اجمللس البلدي املركزي، فقد     
، سـجلت    يف املائـة   ٣٨لغـت    عندما ب  ٢٠٠٣، وبعد تراجعها الطفيف عام      ١٩٩٩عام  

  . يف املائة٥٠ أعلى نسبة ملشاركة املرأة يف التصويت حيث وصلت إىل ٢٠٠٧انتخابات عام 

  املشاركة يف املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص    
حرية تكوين اجلمعيـات مكفولـة، وفقـاً        " من الدستور على أن      ٤٥ املادة   تنص -١٨٢

 ".قانونللشروط واألوضاع اليت يبينها ال

 بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة، والقانون      ١٩٩٨ لسنة   ٨ القانون رقم    وصدر -١٨٣
 بشأن املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام، ومل متيز هذه القوانني بـني             ٢٠٠٦ لسنة   ٢١رقم  

ومن الناحيـة    .اجلنسني ال يف طلب إنشاء اجلمعيات واملؤسسات وال يف تويل املناصب فيها           
 إنشاء عدة مؤسسات ومجعيات ومراكز تتوىل يف أغلبها املرأة مناصـب رئاسـية          العملية، مت 

 يف ٣٠ من رئاسة جمالس إدارات هذه املؤسسات، وميثل          يف املائة  ٤٣حيث ترأس اإلناث حنو     
 . من إمجايل األعضاء يف جمالس إدارهتااملائة

  ر بالقـانون   من قانون الشركات التجارية الصاد     ١٢١ إىل   ٩٤وحددت املواد من      -١٨٤
 كيفية انتخاب أعضاء جمالس إدارة الشركات املـسامهة، والـشروط           ٢٠٠٢ لسنة   ٥رقم  

الواجب توافرها يف عضو جملس اإلدارة، وطريقة االنتخاب، ومل متيز بني الرجـل واملـرأة،               
وقد لوحظ يف الفترة األخرية دخول عدد من       . فجميع الشروط تنطبق على اجلنسني دون متييز      

. جمالس إدارات الشركات املسامهة، حيث وصلت بعضهن إىل رئاسة جملس اإلدارة           النساء يف 
 بإنشاء غرفة جتارة وصناعة قطـر    ١٩٩٠ لسنة   ١١ويف سياق متصل، فقد نظم القانون رقم        

 كيفية اختيار أعضاء جملس إدارة الغرفـة مـن قبـل          ١٩٩٦ لسنة   ١١املعدل بالقانون رقم    
 .نتخاب املباشر، وفتح اجملال للرجل واملـرأة دون متييـز         اجلمعية العامة، وذلك عن طريق اال     

وشهدت االنتخابات تفعيل مشاركة العنصر النسائي يف جملس إدارة الغرفة، حيث ضـمت             
  .  سيدات أعمال ألول مرة يف تارخيها٤قائمة املرشحني 

  لوظائف العامة ا    
عامة خدمـة وطنيـة،   الوظائف ال" منه على أن   ٥٤ينص الدستور القطري يف املادة        -١٨٥

     ، وبـذلك فهـو     "ويستهدف املوظف العام يف أداء واجبات وظيفته املصلحة العامة وحدها         
  .مل مييز بني املرأة والرجل يف خطابه هذا
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 تفرق القوانني املتعلقة بالوظائف العامة بني املرأة والرجل، وساوت بينـهما يف             ومل  -١٨٦
ة كاملة للمرأة إن كانت هي املعيلة للعائلة، وراعت         جازت صرف العالوة العائلي   أالرواتب، و 

 قانون إدارة املوارد البشرية الصادر بالقـانون       (خصوصية املرأة كزوجة وكأم يف اإلجازات       
    ، وقـانون العمـل     ٢٠٠٦ لـسنة    ٣١، وقانون اخلدمة العسكرية رقم      ٢٠٠٩ لسنة   ٨رقم  
  ).٢٠٠٤ لسنة ١٤رقم 
صياغة السياسة احلكومية ويف تنفيذها حيث تقلدت املرأة         املرأة القطرية يف     تشاركو -١٨٧

ـ       ةالقطرية أرفع املناصب القيادية يف الدولة وبالرغم من أن جملس الوزراء احلايل خيلو مـن أي
سيدة فإن أول سيدة تتوىل منصب الوزارة يف دولة خليجية كانت سعادة الـسيدة شـيخة                

 كما تولت سعادة    ،٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٣يم من   احملمود اليت شغلت منصب وزيرة التربية والتعل      
           ٢٠٠٨حقيبـة وزارة الـصحة العامـة يف الفتـرة مـن       الشيخة الدكتورة غالية آل ثاين،    

 ٢٠٠٥، وشغلت سعادهتا منصب رئيس اهليئة الوطنية للصحة خالل الفترة مـن             ٢٠٠٩إىل  
صب قيادية عليا كرئيس    وتتوىل نساء قطريات حالياً منا    . ٢٠٠٨حىت حتويلها إىل وزارة عام      

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع، ورئيس اجمللس األعلى لشؤون األسرة، ورئـيس             
جملس أمناء هيئة متاحف قطر، ونائب رئيس اجمللس األعلى للصحة، ونائب رئيس اجمللـس              

لومات، على لالتصاالت واملع  األعلى للتعليم، ورئيس جامعة قطر، واألمني العام للمجلس األ        
كما تشارك العديد من النساء يف جمالس إدارة       .واألمني العام للمجلس األعلى لشؤون األسرة     

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

 .تقوم بوضع التشريعات املختلفة

  التدابري التنفيذية واملؤسسية لبناء قدرات املرأة يف اجملال السياسي    
    اللجنة الدائمة لالنتخابات بقرار رئيس اجمللس األعلى لـشؤون األسـرة            تشكلت -١٨٨
ل ، هبدف نشر ثقافة االنتخابات والتشجيع على اكتساب مهارات العم         ٢٠٠٣ لسنة   ٢رقم  

ونفذت اللجنـة   .االنتخايب الدميقراطي يف اجملتمع القطري مع التركيز بصفة خاصة على املرأة 
العديد من األنشطة والربامج التدريبية وشاركت يف برامج دولية لتحقيق أهـداف اللجنـة              

ويف إطار الشراكة اجملتمعية بـني املؤسـسات        . بتفعيل املشاركة السياسية يف اجملتمع القطري     
ة واملؤسسات غري الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدين قامت اللجنة بالتعاون مع اللجنـة             الرمسي

الوطنية حلقوق اإلنسان وإداريت حقوق اإلنسان يف وزاريت الداخلية واخلارجية ومؤسـسات            
ومن أمثلـة الـربامج   . اجملتمع املدين بتدريب املرأة القطرية ومتكينها سياسياً وتثقيفها حبقوقها   

ة اليت نفذهتا اللجنة الدائمة لالنتخابات بالتعاون مع املؤسسات الرمسية وغري الرمسيـة             التدريبي
 سنوات اخلمس املاضية، ميكننـا ذكـر      الاحمللية والدولية يف جمال متكني املرأة سياسياً خالل         

ة يف املهارات القيادي"، و "إدارة احلمالت االنتخابية للقيادات النسائية اخلليجية : " اآلتية اللجان
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، "املرأة واملشاركة الـسياسية   "مهارات إدارة احلمالت االنتخابية، و      "، و   "العملية االنتخابية 
  .اخل، "أمهية مشاركة الناخبني يف انتخابات اجمللس البلدي"و

، ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٤ دورة تدريبية وتثقيفية خـالل األعـوام         ٤٧ اللجنة   نظمتو  -١٨٩
ارات العمـل   نتخابات والتشجيع على اكتساب مه    وهدفت هذه الدورات إىل نشر ثقافة اال      

فعلى  .وقد شاركت املرأة بفاعلية يف هذه الربامج      .  يف اجملتمع القطري   ياالنتخايب الدميوقراط 
 مشارك يف برنامج القائد الدميوقراطي الذي       ٣٥٠ أنثى من أصل     ٢٤٥سبيل املثال، شاركت    

        /آذار ٢٥ إىل   ١٥ل الفتـرة    نفذته اللجنة الدائمة لالنتخابـات يف عـشر مـدارس خـال           
 بعـد أن    ٢٠٠٩وتوقف عمل اللجنة الدائمة لالنتخابات يف منتصف عـام           .٢٠٠٩مارس  

 مثل اللجنة الوطنيـة     هاهامها نفس مبحققت أهدافها ومت إنشاء آليات أخرى يف الدولة لتقوم          
  .حلقوق اإلنسان

   التحديات واألفاق املستقبلية    
مشاركة القطـريني يف    (اجمللس األعلى لشؤون األسرة بعنوان      جراها  أ دراسة   بينت  -١٩٠

 من عينـة الدراسـة       يف املائة  ٦٢ أن   ٢٠٠٧عام  ) املعوقات وسبل التمكني  : احلياة السياسية 
 اإلناث يفضلون املرشح الرجـل      م أ  منها  أي أن العينة سواء الذكور     ،يفضلون املرشح الرجل  

جتاه اوهو  . سلبية جتاه ممارسة املرأة للعمل السياسي     على املرأة، فاجملتمع ال تزال لديه مواقف        
عام ظهر لدى اجلنسني، ويربز عند حتول املوقف إىل فعل االختيار كالتصويت للمرأة، وعند              

  .قيمية حول قدرات املرأة على القيادة إصدار أحكام
 الـيت   )معوقات تويل املرأة املناصب القيادية يف اجملتمع القطري       (كما أظهرت دراسة     -١٩١

، وجود موقف متناقض من املـرأة، ففـي         ٢٠٠٧قام هبا اجمللس األعلى لشؤون األسرة عام        
الوقت الذي يعترف فيه اجملتمع بقدرات املرأة العلمية إال أنه ال يعترف بقدراهتا على القيـادة             

 ٣٢ الدراسة من تويل املرأة املناصب القيادية، حيث وافق        ةوظهر ذلك بوضوح يف موقف عين     
 . منهم على قدرة املرأة على تويل املناصب القياديةاملائةيف 

 من حدوث تطور كبري يف املشاركة السياسية للمرأة القطرية بفضل اجلهود            وبالرغم  -١٩٢
الرمسية وغري الرمسية اهلادفة إىل تفعيل دور املرأة يف احلياة السياسية إال أن بعـض املعوقـات                 

املرأة يف هذا اجملال، مثـل التنظـيم القبلـي للحيـاة            حتد من مشاركة     تزال االجتماعية ما 
   .االجتماعية، وحداثة التجربة السياسية للدولة

ختاذ كافة التدابري املناسبة خلصوصية اجملتمع القطري       ا دولة قطر االستمرار يف      وتعتزم  -١٩٣
 حقهـا يف    من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلد مبا يكفل             

التصويت والترشيح لالنتخابات، واملشاركة يف صنع القرارات احلكومية، وشغل الوظـائف           
سند القـرار   أوتأكيداً لذلك فقد    . العامة، واالخنراط يف املنظمات واجلمعيات غري احلكومية      
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العمل علـى   : " بشأن اجمللس األعلى لشؤون األسرة للمجلس مهمة       ٢٠٠٩لسنة  ) ١٥(رقم  
   ."أة من املشاركة يف احلياة العامة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياًمتكني املر

  ٨املادة     
  الدويلالتمثيل    

  اإلطار الدستوري والتشريعي    
   الدستور القطري املرأة كافة احلقوق يف متثيل الدولة يف احملافل الدولية، حيـث              منح -١٩٤

، ويتضح ذلك من خالل املـواد الـيت         مل مييز بني الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق والواجبات        
  .واليت تؤكد على عدم التمييز بني اجلنسني) ٣٤ و ١٩ و ١٨املواد (أشرنا إليها 

ال يوجد أي عائق قانوين حيول دون مشاركة املرأة القطريـة يف متثيـل الدولـة يف          -١٩٥
لي، على   بشأن السلكني الدبلوماسي والقنص    ٢٠٠٩ لسنة   ١٣اخلارج، فاملرسوم بقانون رقم     

   . سبيل املثال، مل مييز يف أية فقرة من فقراته بني ذكر وأنثى

  الواقع احلايل    
استطاعت املرأة القطرية أن تشغل بعض الوظائف الدبلوماسية يف وزارة اخلارجية، وقـد              -١٩٦

وتشغل بعض النساء القطريات مناصـب      .  تعيني أول قطرية برتبة سفري     ٢٠١٠شهد مطلع عام    
عثات الدولة يف اخلارج، ومن خالل عملهن يف هذه البعثات يقمن بتمثيل الدولـة يف               قيادية يف ب  

    . تلك العاملة يف جماالت حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعيةال سيمااملنظمات الدولية، 
وتشارك املوظفات القطريات يف مجيع الوزارات واهليئات احلكومية يف الوفود الـيت             -١٩٧

لجان احلكومية الدولية واإلقليمية ويف املـؤمترات والنـدوات والفعاليـات           متثل الدولة يف ال   
كما تقوم العديد من السيدات برئاسة تلك الوفـود          .األخرى اليت تشارك فيها وفود الدولة     

 .حبكم مناصبهن القيادية ويف مجيع اجملاالت

لـسياسية،  مت إنشاء أقسام علمية باجلامعات ختتص بالشؤون الدوليـة والعلـوم ا           و  -١٩٨
  .وتشجيع الطالبات على االلتحاق هبا

 -  خرجياً وخرجية من جامعة قطر وجامعة جورج تاون        ٤٠وتبنت وزارة اخلارجية     -١٩٩
تدريبهم ملدة سنتني لتهيئتهم للعمل يف وزارة اخلارجية أو سفارات الدولة يف            مت  فرع قطر، و  

 .خمتلف دول العامل

عريفياً وختصصياً ملوظفي وموظفات وزارة اخلارجيـة        برناجماً ت  ١٥ مت تنفيذ حنو     وقد -٢٠٠
كمـا تتـيح     .يف اجملال الدبلوماسي والشؤون الدولية، وذلك ضمن اخلطة السنوية للوزارة         

الوزارة فرص الدراسة بعد التخرج أو التدريب يف اخلدمة الدبلوماسية ملوظفي وموظفـات              
 . وزارة اخلارجية
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 بنت ناصر املسند، حرم مسو األمري بالعديد مـن           صاحبة السمو الشيخة موزا    وتقوم  -٢٠١
  :املهام على املستوى الدويل ومن أمهها

  ؛ للتعليم األساسي والعايل لدى اليونسكواخلاصاملبعوث  •
 ؛(AOC) ظمة األمم املتحدةاجملموعة رفيعة املستوى لتحالف احلضارات التابعة ملن عضو •

رفيع املستوى للدعوة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة      ال فريق الشخصيات    عضوية •
 .(MDGs) لأللفية

 نساء قطريات من ذوي اخلربة حالياً يف جلان متعددة علـى املـستوى              تساهمكما    -٢٠٢
  :الدويل منها

 ؛(GAID)والتنمية  التحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جملس •

 ؛ الدولية التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة •

  ؛ استعراض املواد الكيمائية يف اتفاقية روتردامجلنة •

 ؛الثابتة التنظيمية ملتابعة سري اتفاقية ستوكهومل للملوثات العضوية اللجنة •

ـ        أفضل جلنة •  يف  الثابتـة ات   التقنيات املتاحة واملمارسات البيئية لالنبعاثات من امللوث
 .مصانع دول جملس التعاون

 إىل مناصب ومهام أخرى قامت هبا نساء قطريات علـى املـستوى             باإلضافةهذا    -٢٠٣
 :اإلقليمي والدويل يف فترات سابقة ومن أمهها

منصب األمني العام املساعد لتشجيع االستثمار الصناعي منظمة اخلليج لالستشارات           •
 ؛٢٠١٠-٢٠٠٨ ،(GOIC)الصناعية 

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠١ ، جلنة حقوق الطفلعضوية •

  .٢٠٠٩-٢٠٠٤ ،منصب املقرر اخلاص املعين بشؤون اإلعاقة لدى األمم املتحدة •

   املستقبليةواآلفاقالتحديات     
ف الدبلوماسـية يف وزارة     ئ أن املرأة القطرية استطاعت شغل بعـض الوظـا         رغم  -٢٠٤

تزال متدنية وال تعكس املستوى احلقيقـي   اخلارجية، غري أن نسبة متثيلها يف احملافل الدولية ال  
إلمكاناهتا وقدراهتا، وذلك حلداثة دخول املرأة للعمل يف هذا اجملال، وصعوبة عـيش املـرأة               

  .القطرية خارج البالد لفترة طويلة دون مرافقة أحد من أفراد أسرهتا
 وجامعـة    أن جتين الدولة مثار افتتاح قسم الشؤون الدولية يف جامعة قطـر            يتوقع  -٢٠٥

 فرع قطر، وقيام وزارة اخلارجية بابتعاث العديد من النساء القطريات للدراسة            -جورج تاون   
التخصصات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي يف اخلارج، إضافة إىل الدورات اليت تعقـد يف               يف
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طريـات   فيهم املوظفات ارتفاعاً يف عدد النساء الق       نالداخل لرفع كفاءة العاملني يف الوزارة مب      
  . العامالت يف اجملال الدبلوماسي يف املستقبل القريب

 إىل ذلك فإن اجلهود الكبرية اليت تبذل يف سبيل تذليل العقبات اليت تواجه              باإلضافة  -٢٠٦
 حقـوق املـرأة     احتراماملرأة القطرية يف خمتلف جماالت احلياة، والربامج املوجهة لنشر ثقافة           

الذهنية عنها وتعزيز مكانتها يف اجملال العام، ميكـن أن          والنهوض بوضعها وتصحيح الصورة     
   .تسهم يف زيادة القبول اجملتمعي بعمل املرأة يف اجملال الدبلوماسي

  ٩املادة     
  اجلنسية    

  املساواة بني الرجل واملرأة يف اكتساب اجلنسية     
كامها حيددها  اجلنسية القطرية وأح  : " منه على أن   ٤١ الدستور الدائم يف املادة      ينص  -٢٠٧

  ".القانون، وتكون لتلك األحكام صفة دستورية
 كيفية اكتساب ومنح وسحب واسـترداد  ٢٠٠٥ لسنة ٣٨ قانون اجلنسية رقم  ونظم -٢٠٨

اجلنسية دون متييز بني املرأة والرجل، فيما عدا حالة زواج القطرية من غري قطري، فإن اجلنسية                
ى اعتبار أن منح اجلنسية هو أمر سيادي خيضع للـسلطة           ال متنح لزوج املرأة القطرية وأبنائها عل      

ومن ناحية أخرى، فإن قانون اجلنسية هو قانون ذو صفة دستورية، والدستور            . التقديرية للدولة 
 أن  كما. القطري، ومبوجب ما ورد فيه، ال جيوز تعديله إال بعد مرور عشر سنوات على نفاذه              

ومل يرد يف قانون اجلنسية أميـا متييـز     . ديل الدستور تعديل القانون حيتاج إىل نفس إجراءات تع      
كتـساهبا،  ايذكر على أساس اجلنس يف األحكام اليت تنظم املسائل املتعلقة مبـنح اجلنـسية، و              

 :  من القانون املذكور على أن القطريني هم١وتنص املادة . ستردادهااوسحبها، أو 

امتهم العادية فيها، واحتفظوا     ميالدية وحافظوا على إق    ١٩٣٠املتوطنون يف قطر قبل      •
   ؛ املشار إليه١٩٦١ لسنة ٢ جبنسيتهم القطرية حىت تاريخ العمل بالقانون رقم

من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو مل تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها يف البنـد                 •
  ؛السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أمريي

   ؛القانونمن ردت إليهم اجلنسية القطرية طبقاً ألحكام  •
  .السابقة من ولد يف قطر أو يف اخلارج ألب قطري مبوجب البنود •

 من قانون اجلنسية أنه جيوز بقرار أمـريي مـنح           ٢ويف السياق ذاته، جاء يف املادة        -٢٠٩
 :اجلنسية القطرية لغري القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية

ر ملدة ال تقل عن مخـس       أن يكون قد جعل، بطرق مشروعة، إقامته العادية يف قط          •
   ؛سابقة على تاريخ تقدمي طلب احلصول على اجلنسية وعشرين سنة متتالية
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وإذا غادر طالب اجلنسية قطر بعد تقدميه طلب احلصول على اجلنسية ملدة تزيد على               •
  ؛ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعترب مدة إقامته السابقة يف قطر كأن مل تكن

  ؛مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاتهأن يكون له وسيلة  •

أن يكون حممود السرية، حسن السمعة، ومل يسبق إدانته حبكم هنائي يف قطـر أو يف      •
 ؛اخلارج يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة

  .أن يكون ملماً باللغة العربية إملاماً كافياً •

إعطاء أولوية ملن كانـت     ويراعى يف تطبيق قواعد منح اجلنسية القطرية طبقاً هلذه املادة             -٢١٠
ويكون يف  . ويعترب قطرياً بالتجنس من ولد يف قطر أو يف اخلارج ألب قطري بالتجنس            . أمه قطرية 

  .حكم املتجنس من ولد يف قطر ألبوين جمهولني، ويعترب اللقيط مولوداً يف قطر ما مل يثبت العكس
قطـري، إال إذا ثبـت      زواجها من غـري      وال تفقد املرأة القطرية جنسيتها يف حال        -٢١١

 هلا أن تسترد اجلنسية القطرية إذا تنازلت عـن  جيوزاكتساهبا جنسية زوجها، ويف هذه احلالة    
  .اجلنسية األخرى

 يفوق  ٢٠٠٧وتبني اإلحصائيات بأن عدد النساء احلاصالت على اجلنسية القطرية عام             -٢١٢
  . رجل٤١سية مقابل  على اجلنامرأة ١١٧، حيث حصلت الذكورعدد احلاصلني عليها من 

  ٧ رقم دولاجل
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عدد األجانب الذين مت منحهم اجلنسية القطرية عامي 

 اجملموع إناث ذكور السنة
٩٥٤ ٤٥٤ ٥٠٠ ٢٠٠٦ 
١٥٨ ١١٧ ٤١ *٢٠٠٧ 

  .وزارة الداخلية. ٢٠٠٨.  دولة قطر:املصدر
  .)مايو/أيارحىت شهر (البيانات تعود ملدة مخسة أشهر فقط   *

  ٩  من املادة٢ة قطر على الفقرة حتفظ دول    
 مـن   ٢ الفقـرة    ،٩ دولة قطر على البند املتعلق باجلنسية الوارد يف املـادة            حتفظت  -٢١٣

متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق          : "االتفاقية، واليت جاء فيها بأن    
 منح اجلنسية مبوجبـه     تمي الذي ي  وهبذا الصدد، فإن قانون اجلنسية القطر     ". جبنسية أطفاهلما 

على أساس رابطة الدم أي تبعية اجلنسية لألب مل مينح املرأة القطرية املتزوجة من أجنيب حـق   
 اجلنسية، حيث عوجل هذا املوضوع بنـاء        ازدواجيةإعطاء جنسيتها ألوالدها تفادياً لظاهرة      

 مبنح اجلنسية تنـدرج ضـمن       على اعتبارات تتعلق بالصاحل العام جلهة كون املسائل املتعلقة        
ومع ذلك هناك إجراءات هتدف إىل معاملة أبناء القطريـة          . السلطة التقديرية للدولة وسيادهتا   

  .املتزوجة من أجنيب معاملة أبناء املواطنني القطريني يف التعليم والصحة والتوظيف وغريها
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  ١٠املادة     
   التعليم    

  اإلطار الدستوري والتشريعي    
، ٢٥املادة   يف التعليم، ويتضح ذلك من        الدستور القطري بني النساء والرجال     زمييمل    -٢١٤

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم اجملتمع تكفله الدولة وترعاه، وتـسعى  "وتنص على أن  
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولـة       "، وتنص على أن     ٤٩واملادة  ". تعميمهوإىل نشره   

  ". التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانني املعمول هبا يف الدولةلتحقيق إلزامية وجمانية 
 اخلاص بإنشاء اجمللس ٢٠٠٢ لعام ٣٧ املادة السادسة من املرسوم بقانون رقم وتنص -٢١٥

األعلى للتعليم على حتقيق اجلودة يف التعليم مبا يليب احتياجات الدولة، وذلك من خالل توفري               
عزز اإلبداع والتميز التعليمي، وذلك من خالل إنشاء املـدارس          نظم تعليمية متنوعة بديلة ت    

 مبستويات املخرجات التعليمية إىل املـستويات العامليـة، وهـي           االرتقاءاملستقلة اهلادفة إىل    
ويف " التنمية البشرية"كما أكدت رؤية قطر الوطنية يف ركيزهتا األوىل  .مدارس للبنني والبنات

على أمهية نظام تعليمي يواكـب املعـايري        " ن متعلمون وأكفاء  سكا"الغايات املستهدفة من    
العاملية والعصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية يف العامل، ويتيح الفرص للمواطنني لتطـوير             

 . قدراهتم ويوفر هلم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح يف عامل متغري تتزايد متطلباته العلمية

التعلـيم   على أن يكـون  ٢٠٠١ لسنة  ٢٥ من القانون رقم     نصت املادة الثانية  وقد   -٢١٦
من بداية املرحلة االبتدائية وحىت هناية املرحلـة        ) ذكوراً وإناثاً (إلزامياً وجمانياً جلميع األطفال     

  .، أيهما أسبق وتوفر الوزارة اجمللس املتطلبات الالزمة لذلك١٨اإلعدادية أو بلوغ سن 

 والقوانني واألنظمة اخلاصة بالتعليم على أن التعلـيم،          مواد الدستور القطري   وتنص  -٢١٧
  .ذلكلجبميع مستوياته، حق للجميع، وأن الدولة مسؤولة عن مشولية للتعليم العام 

 ترتيبات مؤسسية لتطبيق تـشريع التعلـيم        ٢٠٠١ لسنة   ٢٥ القانون رقم    وتضمن  -٢١٨
ق بالتعليم، واجلهات املسؤولة     مادة توضح اإلجراءات والتدابري لاللتحا     ١٣ بلزامي متثلت   اإل

وقد مت تعـديل    .  القانون خمالفةواملنفذة هلذا القانون، وكذلك العقوبات واجلزاءات يف حالة         
   املواد اخلاصة بالعقوبات واجلزاءات يف هذا القانون، وزادت قيمة الغرامة، حيث أصـبحت            

 ١٠ار الوزاري رقم   كما صدر القر  . ال تقل عن مخسة آالف ريال وال تزيد عن عشرة آالف          
إضافة .  بتشكيل جلنة ملتابعة خمالفات أولياء األمور املتعلقة بقانون إلزامية التعليم          ٢٠١٠لسنة  

 يف املدارس املستقلة،    بة سياسة لتقومي سلوك الطل    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولإىل ذلك، اعتمدت يف     
 حاالت الغيـاب    إىل إحالة )  ويف حاالت الشطب   ةيف آلية متابعة غياب الطلب    (حيث أشارت   

والشطب إىل املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة ملتابعة املوضوع، وضمان تطبيق قـانون             
  .التعليم اإللزامي ومعاجلة أسباب التسرب من الدراسة
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  إطاللة يف وضعية املرأة والتعليم     
نـات،  ، حيث افتتحت أول مدرسة ابتدائية للب      ١٩٥٣ التعليم املنظم لإلناث عام      بدأ  -٢١٩

ومنذ ذلك احلني انتشرت مدارس تعليم البنات حىت غطت كافة املناطق املأهولة يف الدولة، وقد               
  .ساهم ذلك يف ارتفاع التحصيل العلمي للمرأة ويف تعزيز فرص حصوهلا على العمل الالئق

 جنح النظام التربوي والتعليمي يف دولة قطر يف رفع مستوى التحصيل العلمـي              وقد -٢٢٠
 ملكونات اجملتمع القطري من خالل التدابري اليت اختذهتا الدولة ملكافحة ظاهرة األمية             واملعريف

وارتباطـاً   .واملتمثلة بالتطبيق الصارم لقانون إلزامية التعليم االبتدائي ولربامج حمو أمية الكبار          
 بعمـر    إىل أن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للقطريني البـالغني         ٨ بذلك، يشري اجلدول رقم   

        لإلنـاث   يف املائـة ٨٤,٩٩ للـذكور و   يف املائـة   ٩٣,٤٧قد ارتفع من    )  سنة فأكثر  ١٥(
ورغم أن . ٢٠٠٩ لإلناث يف عام  يف املائة٩٠,٠٢ للذكور و يف املائة٩٦,٣٥ إىل ٢٠٠٤يف 

هذه البيانات ال تشري إىل ردم تام وهنائي للفجوة اجلندرية، إال أهنا تؤكد مبا ال يقبل الـشك                  
، ) سـنة ٢٤-١٥(أما بالنسبة للفئة العمرية . لتحسن املستمر للحالة التعليمية لألنثى القطرية     ا

         بـني اجلنـسني، حيـث وصـل يف          يقترب من الكمال  فإن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة      
 . لإلناث٩٩,٥٠ للذكور و  يف املائة٩٩,٨٢ إىل ٢٠٠٩عام 

  ٨  رقماجلدول
  )يف املائة(والسنوات  الكتابة لدى القطريني حبسب اجلنسة ومعدالت اإلملام بالقراء
  سنة٢٤-١٥للبالغني   سنة فأكثر١٥للبالغني 

 جمموع ذكور إناث جمموع ذكور إناث السنوات

٩٨,٦١ ٩٨,١٧ ٩٩,٠٦ ٨٩,١٧ ٩٣,٤٧ ٨٤,٩٩ ٢٠٠٤ 
٩٩,٠٥ ٩٨,٦٤ ٩٩,٤٥ ٩٠,٩٨ ٩٤,٠٥ ٨٧,٩٦ ٢٠٠٦ 
٩٩,٢٦ ٩٩,١٤ ٩٩,٣٨ ٩٢,٠٨ ٩٥,٢١ ٨٩,٠٣ ٢٠٠٧ 
٩٩,٤١ ٩٩,٣٢ ٩٩,٥ ٩٢,٣٤ ٩٥,٦٧ ٨٩,١ ٢٠٠٨ 
٩٩,٦٥ ٩٩,٨٢ ٩٩,٥ ٩٣,١٩ ٩٦,٣٥ ٩٠,٠٢ ٢٠٠٩ 

  "قلم"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

 سنة  ١٥( إىل اإلحصائيات السابقة، فإن معدل األمية لدى القطريني بعمر           واستناداً  -٢٢١
         يف املائـة   ١٠,٨ كـان     أن  بعد ٢٠٠٩ يف عام     يف املائة  ٦,٨قد اخنفض ليصل إىل     ) فأكثر
 ٢٠٠٤ عام    يف املائة  ١٥بينهن من    وبالنسبة لإلناث، فقد اخنفض معدل األمية     . ٢٠٠٤عام  

تكاد ختلو مـن    إهنا  ، ف ) سنة ٢٤-١٥(أما الفئة العمرية    . ٢٠٠٩ عام    يف املائة  ١٠إىل حوايل   
الذي يدل على   ، األمر    يف املائة  ٠,٣٥ إىل   ٢٠٠٩األميني لدى اجلنسني، حيث وصلت عام       

  .  التدابري واإلجراءات الرمسية اهلادفة ملكافحة هذه الظاهرة يف صفوف الشباب حتديداًفعالية
 معدالت بقاء اإلناث القطريات على مقاعد الدراسة يف التعليم اإللزامـي            وارتفعت -٢٢٢

ة للمواطنني القطـريني،    حىت تفوقت على معدالت بقاء الذكور القطريني باملدارس احلكومي        
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ويعود السبب األساس الخنفاض هذا املعـدل إىل        . ٢٠٠٨ يف عام     يف املائة  ٧٩حيث بلغت   
انتقال عدد من تالميذ املدارس احلكومية إىل املدارس املستقلة أو املدارس اخلاصة، إضافة إىل              

 . بعض حاالت الرسوب وغري ذلك من األسباب األخرى

رامية إىل تطوير التعليم ما فيها اعتباراً من هذا العام الدراسـي             جهودها ال  إطاريف  و -٢٢٣
حتويل كافة املدارس احلكومية إىل مدارس مستقلة، وهي مدارس  ، مت)٢٠١١-٢٠١٠(املقبل 

التربوية اخلاصة هبا مع االلتزام بـالبنود   ممولة حكومياً وهلا احلرية يف القيام برسالتها وأهدافها
 .األعلى للتعليم للمجلسهيئة التعليم املمثلة  د املربم بينها وبنياملنصوص عليها يف العق

  ٩  رقماجلدول
  معدل بقاء اإلناث القطريات يف التعليم اإللزامي يف املدارس احلكومية 

 ٢٠٠٨نسبة جمموع البقاء حىت  ٢٠٠٨نسبة بقاء اإلناث حىت  )٢٠٠٠سنة ( ثفوج اإلنا الصف

١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢١٤٥ ١ 

٩٦,٦ ٩٧,٣ ٢٠٨٧ ٢ 

٩٤,١ ٩٥,٠ ٢٠٣٨ ٣ 

٨٩,٥ ٩٢,٦ ١٩٨٦ ٤ 

٨٨,١ ٩٢,٠ ١٩٧٣ ٥ 

٨٣,٢ ٨٩,٣ ١٩١٦ ٦ 

٨٠,٩ ٨٨,٥ ١٨٩٩ ٧ 

٧٩,٦ ٨٨,٠ ١٨٨٨ ٨ 

٧٩,٠ ٨٧,٦ ١٨٧٩ ٠ 

 قطاع الشؤون التعليمية، قسم     ،وزارة التعليم /دولة قطر  "قلم"، مشروع   ٢٠١٠دولة قطر    :املصدر
  ).٤١٨التقرير اإلحصائي السنوي، قطر، الدوحة، ص ( وما بعد ٢٠٠٦اإلحصاء التربوي، 

 التطبيق الفّعال لقانون التعليم اإللزامي، اخنفضت معـدالت التـسرب يف            وبسبب -٢٢٤
 يف  ٢٤,٥مـن   )  سنة ١٤-٦(بعمر  ) قطريون وغري قطريني  (مرحلة التعليم اإللزامي للسكان     

. ٢٠٠٨/٢٠٠٩  يف السنة الدراسية  يف املائة  ٩,٩ إىل   ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف السنة الدراسية     املائة
ال أن معدل التسرب يف هذه املرحلة التعليمية مرتفع نوعاً ما، وذلك            ورغم هذا االخنفاض، إ   

 غري القطريني يغادرون البالد مع أهلهم، ويعترب بذلك متسرباً من التعليم، يف             ةألن بعض الطلب  
وتؤكد هذه احلقيقة اإلحـصاءات اخلاصـة بالتالميـذ         . حني أن واقع احلال هو غري ذلك      
ويف .  يف املائـة   ٠,٧ لتسرهبم من مرحلة التعليم اإللزامي ا     القطريني، حيث مل يتجاوز معدل      

احلالتني، يالحظ أن معدل تسرب الذكور أعلى من معدل تسرب اإلناث، كما هو مبني يف               
  .١٠اجلدول رقم 
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  ١٠  رقماجلدول
 اجلنس والسنوات  التعليم اإللزامي والثانوي حبسبمعدالت التسرب من مرحلة

 املرحلة الثانوية ة التعليم اإللزاميمرحل

 قطريون وغري قطريني قطريون فقط قطريون وغري قطريني اجلنس الدراسية السنة

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٣٣,٩ ٤,٦ ٢٥,١ ذكور
 ١٤,٦ ٠,٩ ١١,٦ إناث

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٣٣,٩ ١,٥ ٢١,٠ ذكور
 ١٠,٠ - ٨,٩ إناث

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٣١,٦ ٥,٣ ٢٥,٣ ذكور
 ٧,٨ ١,٠ ١٢,٩ إناث

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٧,١ ٣,٢ ٢٢,٩ ورذك
 ٩,٧ ٠,٣ ١٣,٥ إناث

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ١٧,٩ ١,٦ ١٨,١ ذكور
 ٨,٥ - ١١,٦ إناث

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ١٦,٣ ٠,٩ ١٢,١ ذكور
 ١٢,١ ٠,٦ ٧,٦ إناث

  .، بيانات غري منشورة"قلم"مشروع . ٢٠١٠. دولة قطر: املصدر
التـسرب   التدابري املختلفة اليت تتخذها دولة قطر ملكافحـة ظـاهرة            وبسبب  - ٢٢٥

املدرسي يف املراحل التعليمية املختلفة، اخنفض معدل التسرب يف مرحلة التعليم الثانوي    
 يف املائة يف الـسنة      ١٤,٣ إىل   ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف املائة يف السنة الدراسية       ٢٣,٣من  

 غري القطريني الذين    ة، علماً بأن هذا املعدل حمسوب فيه حىت الطلب        ٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدراسية
  .أهلهمد مع يغادرون البال

 عدم توجه الطالبات للدراسة يف املدارس املهنية احملدودة يف الدولة أصـالً،             ويالحظ -٢٢٦
 يف التخصصات العلمية، وانعدمت هنائياً يف التخصصات         يف املائة  ١٠٠ حيث بلغت نسبتهن  

نـسبة  وعموماً، فقد بقيت نسبة الطالبات إىل اجملموع يف املرحلة الثانوية أعلى مـن               .املهنية
، مث اخنفضت بصورة طفيفة جداً بعد ذلك لتصل ٢٠٠٥/٢٠٠٦الذكور حىت السنة الدراسية 

 . ١١، كما يبني اجلدول رقم  يف املائة٤٩,٨ إىل ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف السنة الدراسية 
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  ١١  رقماجلدول
  النسبة املئوية للطلبة يف املرحلة الثانوية حبسب اجلنس والتخصص والسنوات

 نساجل العام الدراسي
ـ    يف ةنــسبة الطلبـ
 ةالتخصصات العلمي

ــسبة الطلبـــ   يف ةنـ
 التخصصات املهنية

 اجملموع  إىلنسبة الطالبات   
 يف املرحلة الثانوية

 ٠,٠ ١٠٠,٠ إناث ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢,١ ٩٧,٩ ذكور
٥١,٠ 

 ٠,٠ ١٠٠,٠ إناث ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢,٢ ٩٧,٨ ذكور
٥١,٢ 

 ٠,٠ ١٠٠,٠ إناث ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢,٥ ٩٧,٥ ذكور
٥٠,٤ 

 ٠,٠ ١٠٠,٠ إناث ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢,٨ ٩٧,٢ ذكور
٤٩,٦ 

 ٠,٠ ١٠٠,٠ إناث ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢,٩ ٩٧,١ ذكور
٤٩,٤ 

 ٢,٢ ٩٧,٨ ذكور
 ٠,٠ ١٠٠,٠ إناث ٢٠٠٩-٢٠٠٨

٤٩,٨ 

  .، بيانات غري منشورة"قلم"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر
مية بني سكاهنا، وذلك مـن       دولة قطر جهوداً كبرية للقضاء على ظاهرة األ        وتبذل -٢٢٧

خالل اخلطط والربامج املدروسة واملوجهة للجنسني معاً، األمر الذي ساهم يف ازدياد نسب             
 يف صفوف اإلناث القطريات وغري القطريات، حيث تشري         ال سيما االلتحاق هبذه الربامج، و   

ات يف بـرامج حمـو    إىل أن النسبة املئوية للبن١٢البيانات اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم    
 .٢٠٠٧ عام  يف املائة٢٧,٠ إىل ٢٠٠٤ عام  يف املائة٢١,٧ قد ارتفعت من األمية

  ١٢رقم اجلدول 
  النسب املئوية للبنات يف املدارس الليلية ومراكز حمو األمية

 جمموع غري قطريات قطريات السنة

٢١,٧ ١٠,٠ ٩,١ ٢٠٠٤ 

٣٦,٠ ٥٣,١ ٣٣,٧ ٢٠٠٥ 
٢٤,٢ ٤٨,٣ ٢١,٥ ٢٠٠٦ 
٢٧,٠ ٥١,٢ ٢٤,٧ ٢٠٠٧ 

  . سنوات متتالية. اجملموعة اإلحصائية السنوية. ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر
 وذلك من   ،حترص دولة قطر على توفري التعليم جلميع األطفال املقيمني على أرضها           -٢٢٨

خالل املدارس احلكومية واخلاصة ومدارس اجلاليات واملدارس األجنبية، حيث تتيح هلم اجملال            
تنوع التعليم وفرص االختيار ألولياء األمور الختيار املدارس اليت يرغبـون يف إحلـاق              أمام  

للمدارس اخلاصة ومدارس اجلاليات مثـل تقـدمي    أبنائهم هبا، كما توفر الدولة الدعم املادي      
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األراضي لبناء املدارس عليها أو تقدمي املبىن املدرسي، والكتب الدراسية ملواد التربية اإلسالمية             
 .اللغة العربية والدراسات االجتماعيةو

 وطالبة،   طالباً ٧٤٣٢٣ عدد الطلبة غري القطريني امللتحقني بالتعليم يف دولة قطر           بلغ  -٢٢٩
  . طالبة يف التعليم احلكومي١٠٨٨٨طالبة، من بينهن  ٣٦٨٦٣من بينهم 

واملؤسـسات  قني يف املـدارس     ا تتغري النسبة املئوية لإلناث من بني األطفال املع        ومل -٢٣٠
        يف  يف املائـة   ٤١,٤األخرى بصورة كبرية خالل نصف عقد من الزمن، حيـث كانـت             

 . ٢٠٠٩ يف عام  يف املائة٤٠,٦ وأصبحت ٢٠٠٤عام 

  ١٣رقم اجلدول 
قني يف املدارس واملؤسسات    ااملع)  سنة ١٤أقل من   (النسبة املئوية لإلناث من بني األطفال       
  األخرى حبسب اجلنسية والسنوات

 )يف املائة( جمموع )يف املائة( قطرية أنثى غري )يف املائة( أنثى قطرية اجلنسية
 الذكور( جمموع األطفال

 قنيااملع )واإلناث

٣٥٧٧ ٤١,٤ ٤١,٢ ٤١,٥ ٢٠٠٤ 
٢٤٢٧ ٤٢,٠ ٤٣,٤ ٤٠,٩ ٢٠٠٥ 
١٨٨٦ ٣٩,٨ ٤٢,٠ ٣٨,٣ ٢٠٠٦ 
٢٠٦٤ ٤١,٤ ٣٩,٧ ٤٣,٤ ٢٠٠٧ 
١٩١٦ ٤٢,٣ ٤١,١ ٤٣,٣ ٢٠٠٨ 
١٧٦٤ ٤٠,٦ ٣٨,٣ ٤٢,٧ ٢٠٠٩ 

   . أعداد خمتلفة،الكتاب اإلحصائي السنوي. ٢٠١٠ ، دولة قطر، جهاز اإلحصاء:املصدر
 متكني املرأة القطرية أيضاً خمتلف جماالت القطاع التعليمي، مبا يف ذلك التعليم             وطال -٢٣١

معة قطر  إىل أن النسبة املئوية للنساء من بني خرجيي جا١٤ اجلامعي، حيث يشري اجلدول رقم    
 وحىت تارخيه، وهذا يعين     ٢٠٠٥ منذ العام     يف املائة  ٧٤يف التخصصات املختلفة مل تقل عن       

أن الطالبات يشكّلن حوايل ثالثة أرباع خرجيي اجلامعة املذكورة، وأن الغالبية الساحقة مـن             
 . من محلة الشهادة اجلامعية يف اآلداب والعلوم اإلنسانيةناخلرجيات ه

  ١٤اجلدول رقم 
  )يف املائة(لنسبة املئوية للنساء من بني خرجيي جامعة قطر يف التخصصات املختلفة ا

 السنة
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ التخصص العلمي
 ٨٥,٤ ٨٦,٦ ٨٤,١ ٨٦,٤ ٨٦,٠ اآلداب والعلوم

 ٦٣,٤ ٥٦,٦ ٤٨,٨ ٦٣,٥ ٦١,٧ واالقتصاداألعمال 
 ٥٨,٨ ٨٥,٧ ٨١,٦ ٨٧,٣ ٩٣,٣ التربية

 ٥٤,٤ ٥٣,٢ ٤٩,٧ ٥٧,٤ ٤٤,٥ اهلندسة

 ٥٠,٠ ٥٩,٨ ٣٩,٥ ٣٦,٥ ٢٢,٧ احلقوق

 ٦١,٥ ٧٠,٠ ٧٥,٠ ٨٠,٠ ٨٠,٥ الشريعة اإلسالمية
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 السنة
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ التخصص العلمي

 - - - - ٦٢,٥ التكنولوجيا

 ٧٤,٠ ٧٦,٠ ٧٠,٠ ٧٦,٠ ٧٦,٠ اجملموع

  .٢٠٠٩ دولة قطر، جامعة قطر، :ملصدرا

اء على كل أشكال التمييز ضد املرأة يف جمال التعلـيم،            إطار جهودها الرامية إىل القض     ويف  -٢٣٢
 فحققن بذلك   ،عملت دولة قطر على فتح الباب على مصراعيه أمام النساء املؤهالت إلدارة املدارس            

 بأن نسبة مـديرات     ١٥ويف هذا الصدد يبني اجلدول رقم       . نسباً تفوق نسب الرجال يف هذا امليدان      
 هي األعلـى    ٢٠٠٣/٢٠٠٤ديرين كانت منذ ما قبل السنة الدراسية         النهارية العامة إىل امل    املدارس

، ووصـلت يف الـسنة      من اجملموع  يف املائة    ٦٩,٦دائماً، حيث بلغت يف السنة الدراسية املذكورة        
  . يف املائة٦٧,٥ إىل ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسية 

  ١٥رقم جلدول ا
  نسبة مديرات املدارس اىل املديرين حبسب السنوات

 ملديرات املدارس النسبة املئوية املدارس النهارية العامة املديرون واملديرات يف اجلنس العام الدراسي

 ١٢٦ إناث ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٥٥ ذكور
٦٩,٦١ 

 ١١٦ إناث ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٥٥ ذكور
٦٧,٨٤ 

 ١٠١ إناث ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٥٠ ذكور
٦٦,٨٩ 

 ٩٤ إناث ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٤٣ ذكور
٦٨,٦١ 

 ٧٧ إناث  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٣٧ ذكور
٦٧,٥٤ 

 التقرير  ،٢٠٠٨ دولة قطر، وزارة التربية والتعليم، قطاع الشؤون التعليمية، قسم اإلحصاء التربوي             :املصدر
  .، الدوحة، قطر٢٠٠٧/٢٠٠٨ حىت ١٩٩٩/٢٠٠٠اإلحصائي األعداد 

 احلال بالنسبة إلدارة املدارس، تتوىل املرأة القطرية موقعاً مهمـاً يف إدارة             يومثلما ه  -٢٣٣
 يشري إىل أن    ١٦كذلك، فإن اجلدول رقم     .  هي امرأة  الوطنيةامعات، فرئيسة جامعة قطر     اجل

 يف  ٤٣قد بلغت   ) اجلامعة الوطنية الوحيدة  (نسبة العميدات يف الكليات املختلفة جلامعة قطر        
 يف ٢٥، يف حني كانت نسبة مـساعدات العمـداء    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف العام الدراسي     املائة
 . يف املائة١٣,٤ النساء يف جملس أمناء اجلامعة وتبلغ نسبة. املائة
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  ١٦ رقم اجلدول
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨نسبة العميدات ونائبات العمداء يف جامعة قطر للعام الدراسي 

 إناث ذكور
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد الوظيفة
 ٪٤٣ ٣ ٪٥٧ ٤ عميد

 ٪٢٥ ٢ ٪٧٥ ٦ مساعد عميد

  .٢٠٠٩ قطر،  دولة قطر، جامعة:ملصدرا
أما بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس جبامعة قطر، فقد وصلت النسبة املئويـة للنـساء                -٢٣٤

 من جمموع أعضاء  يف املائة٣٩ إىل قرابة ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف عام ) القطريات وغري القطريات(
 من جمموع أعـضاء      يف املائة  ٥٥أما بالنسبة للقطريات، فإهنن يشكلن حوايل       . هيئة التدريس 

   . من جمموع اإلناث عضوات هيئة التدريس يف املائة٥٣ئة التدريس القطرية، وحنو هي
  ١٧ رقم اجلدول

   لعـام الدراسـي   لعدد أعضاء هيئة التدريس جبامعة قطر حـسب اجلـنس واجلنـسية             
٢٠٠٨-٢٠٠٧  

 اجملموع غري قطريني قطريون 
 ٣٩٠ ٢٨٢ ١٠٨ ذكور
 ٢٤٧ ١١٧ ١٣٠ إناث

 ٦٣٧ ٣٩٩ ٢٣٨ اجملموع

  .٢٠٠٩دولة قطر، جامعة قطر، : صدرملا

  املساواة يف املناهج الدراسية والتقييم واملنح والبعثات    

  املناهج الدراسية    
. تعتمد دولة قطر على مناهج دراسية موحدة ال ختتلف باختالف جـنس الطالـب       -٢٣٥

عيـة،   املـواد االجتما   ال سيما وتتضمن بعض املناهج الدراسية يف مجيع املراحل الدراسية، و        
األدوار االجتماعية واالقتصادية للمرأة هبدف القضاء على املفاهيم النمطية السائدة لكل مـن   

 ملعايري املناهج يف كافـة      اًوقد أجرى اجمللس األعلى للتعليم مؤخراً تطوير      . دور الرجل واملرأة  
 تنميـة   املراحل، وقد مشل هذا التطوير املوضوعات املتعلقة باملرأة من أجل إبراز دورهـا يف             

 .اجملتمع والقضاء على كافة أشكال التميز ضدها

مت وضع إطار عام ملنهج التربية القيمية ابتداًء من مرحلة رياض األطفال وانتهاء  كما  -٢٣٦
 هبدف حتفيز الطلبة حنو التفكري والتأمل يف القيم املختلفة وتطبيقاهتا العمليـة            ،باملرحلة الثانوية 

ين واجملتمع احمليط هبم والعامل بشكل عام، وتعميق فهمهم لتحمل          فيما يتعلق بأنفسهم واآلخر   
وتبين أمناط حياتية صحية وبناء عالقات جيدة واالهتمام باآلخرين وامتالك الثقـة             املسؤولية
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 ومن القيم اليت يعززها هذا املنهج العالقات مع اآلخرين واحترامهم واالهتمام هبـم              .بالنفس
 وقيمـاً أخـرى مرتبطـة       ، واحلب والسالم والتـسامح    ،ساواةمثل التعاون والتعاطف، وامل   

 واملشاركة يف فعاليات ،باملسؤوليات االجتماعية واملدنية مثل احترام القانون واملواطنة الصاحلة      
 كما أهنا عززت القيم املرتبطة بـاحترام        .اجملتمع وأنشطته املختلفة والصدق والرتاهة واألمانة     

  .لة قطر مثل احملافظة على املوروث احلضاري والبيئةالتراث الثقايف واحلضاري لدو
 ليكونـوا أكثـر     أن اإلطار العام للثقافة األسرية وهو إطار تعليمي يعد الطلبة          كما  -٢٣٧

من املشاركة يف العالقات االجتماعيـة       اطالعاً ومهارة مع امتالكهم الثقة بأنفسهم ليتمكنوا      
وهـي األخالقيـة      األسرية جمموعة من اجلوانب    ويشمل اإلطار العام ملنهج الثقافة    . بفعالية

من ثالثـة    واالجتماعية والثقافية و اجلسدية والروحية واجلنسية واالنفعالية، ويتكون اإلطار        
  .هي احملتوى التعليمي وطرائق التدريس وأساليب التقييم حماور
 ولكن مبادرة   وال توجد يف دولة قطر حىت اآلن مدارس للتعليم التقين واملهين للنساء،             -٢٣٨

تطوير التعليم هتدف بشكل أساسي إىل إعداد الطلبة وفق أفضل املعايري العاملية حىت يتمكنـوا     
 .باجلامعات احمللية والعاملية، واالخنراط يف سوق العمل بانتهاء دراستهم الثانوية          من االلتحاق 

للمدارس، وهذا   عليميةكما أن املبادرة قائمة على جمموعة من املبادئ، كالتنوع يف الربامج الت           
وهناك بالفعل جمموعة من املدارس الثانويـة       . يتيح اجملال الفتتاح جمموعة متنوعة من املدارس      

كما أن اجمللس األعلى    . مدرسة التقنيات الصناعية، ومدرسة التجارة    : املهنية والتقنية، ومنها  
بالتعاون والتنسيق  تطورةللتعليم اآلن بصدد استكمال الدراسة اخلاصة بإنشاء مدرسة جتارية م         

سيتم افتتاح مدرستني واحدة للبنني وأخرى للبنـات يف العـام           (مع مصرف قطر املركزي     
كما أن هناك تصوراً شامالً ومتكامالً الفتتاح مدرسة ثانويـة           ).٢٠١١-٢٠١٠الدراسي  

  .يةتقنية للبنات يف علم املختربات الطبية والصناعية العامة، وإدارة املكاتب والسكرتار
 الدولة حالياً حنو فتح مدارس ومعاهد تعليمية ذات برامج تعتمد منهاجاً يقوم             وتتجه -٢٣٩

على تعليم النساء مهارات حمددة، حيث من املنتظر افتتاح املدرسة التجارية، وسيليها افتتاح             
 . املدرسة الثانوية التقنية

طلبة اجلامعات، إال أن الطلبة  وال تتوفر يف الوقت الراهن برامج خاصة باملرأة تدرس ل          -٢٤٠
برنـامج علـم    (يتابعون الدراسات اخلاصة باملرأة يف قسم العلوم االجتماعية يف جامعة قطر            

 .ويذكر أن مجيع طلبة هذا القسم حالياً من اإلناث). االجتماع وبرنامج اخلدمة االجتماعية

قطر من خالل عـدد      الدراسات النسوية يف قسم العلوم االجتماعية جبامعة         وتدّرس -٢٤١
مقرر اجلندر، حقوق اإلنسان، العائلة والقرابة، دراسات إثنية، اجملتمـع          : من املقررات، مثل  

كما يعد الطلبة كثرياً من مشروعات التخرج ذات         .العريب املعاصر، دراسات مستقلة وغريها    
 .العالقة بالدراسات النسوية
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  تقييم    
ذكور واإلناث يف جمـال االمتحانـات ومعـايري         ال يوجد متييز يف دولة قطر بني ال         -٢٤٢

  .الرسوب والنجاح، فهي موحدة جلميع الطالب والطالبات يف مجيع املراحل التعليمية
 على توفري اهليئات التدريسية، حيث تسعى الدولة لتلبية احتياجات     هوينطبق األمر ذات   -٢٤٣

. م دون تفرقة قائمة على اجلـنس      العملية التعليمية ألعضاء اهليئات التدريسية وتطوير قدراهت      
كما شيدت الدولة املدارس لكافة املراحل التعليمية وحسب املواصفات الدوليـة دون أيـة              

 .اختالفات بني اجلنسني

  اختالط    
 يف دولة قطر مدارس تتبع منهج االختالط بني اجلنسني يف التعليم، وأخرى تتبع      تتوفر  -٢٤٤

فصل بني اجلنسني يف املدارس احلكومية وجامعة قطر،        منهج الفصل بني اجلنسني، حيث يتم ال      
بينما يوجد االختالط يف املدارس األهلية ومدارس اجلاليات وفـروع اجلامعـات العامليـة              

وتفضل الدولة يف الوقت     .املتواجدة يف الدولة، حيث ال يوجد عائق قانوين من حدوث ذلك          
 اًناء على رغبة أغلبية املواطنني وتـشجيع      الراهن اتباع سياسة الفصل بني اجلنسني يف التعليم ب        

  . هلم على إحلاق بناهتم مبراحل التعليم املختلفة

  منح والبعثات    
 الدولة اإلناث على استكمال تعليمهن العايل، حيث تقدم هلن املنح الدراسية            تشجع  -٢٤٥

يف كافة التخصصات حسب حاجة سوق العمل احمللي، وتقدم هذه املنح على أساس معيـار              
  . التحصيل العلمي

 يف  ٤٦ شهدت نسبة اإلناث املبتعثات على مجيع املستويات ارتفاعاً من حوايل            وقد  -٢٤٦
 ٥٦,١ إىل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ من جمموع مبتعثي هيئة التعليم العايل ما قبل العام الدراسي            املائة

ويتمثل . ، وهذا تطور إجيايب لصاحل املرأة القطرية      ٢٠١٠-٢٠٠٩ يف العام الدراسي     يف املائة 
هذا التطور اإلجيايب بتغري ملموس يف البيئة االجتماعية والثقافية حنو ابتعاث األنثى املرحب به              

  .رمسياً واملدعوم حكومياً
  ١٨رقم اجلدول 

  مبتعثو هيئة التعليم العايل حبسب اجلنس والسنة الدراسية
 الفئة

 اجملموع العام موعاجمل أخرى الشهادة اجلامعية املاجستري الدكتوراه اجلنس  السنة

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ما قبل  ٦٧٥ ١٨٣ ٣٧٦ ٧٠ ٤٦ ذكور
 ٥٧٤ ١٤٩ ٣٢١ ٥٦ ٤٨ إناث

١٢٤٩ 

 ٤٨٩ ٢٥٧ ١٤٢ ٨٢ ٢١ ١٢ ذكور ٢٠٠٦-٢٠٠٥
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 الفئة

 اجملموع العام موعاجمل أخرى الشهادة اجلامعية املاجستري الدكتوراه اجلنس  السنة

 ٢٣٢ ١١٠ ١٠٤ ١٥ ٣ إناث
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ١٣٣ ٤٨ ٧٣ ٤ ٨ ذكور
 ١٧٢ ٧٠ ٩١ ٨ ٣ إناث

٣٠٥ 

              
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ١٦٦ ٤٥ ١١١ ٩ ١ ذكور
 ٢٢٥ ٧٤ ١٣٧ ٨ ٦ إناث

٣٩١ 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ١٧٣ ٧٦ ٨٣ ١٠ ٤ ذكور
 ٢٨٩ ١٨٦ ٩٠ ١٠ ٣ إناث

٤٦٢ 

 ٢٠١٠-٢٠٠٩ ٢٣١ ٨٧ ١١٧ ٢٤ ٣ ذكور
 ٢٩٥ ١٥٣ ١٢٤ ١٨ صفر إناث

٥٢٦ 

  . اجمللس األعلى للتعليم، بيانات غري منشورة. ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

خالل استحداث جائزة يـوم التمييـز        أن الدولة تشجع الطلبة على التميز من         كما  -٢٤٧
العلمي ونشر ثقافة اإلبداع يف اجملتمع القطري وتبين املعايري العاملية يف التميز وتنفيذ الـربامج               

العملية التعليمية مبـا يف      النوعية وحتقيق تكامل اجلهود الفردية واملؤسسية لتحسني خمرجات       
 وتشجيع األفراد واملؤسسات على تطـوير       ذلك تقدير املتميزين علمياً وتعميق مفاهيم التميز      

لعلمي وبث روح االبتكار لدى الطلبة      اأدائها وتعزيز االجتاهات اإلجيابية حنو املعرفة والبحث        
على البحث والتفكري اإلبداعي وإذكاء روح املنافسة بينهم يف إطار مبـادرة             وتعزيز قدراهتم 

وفيما .  واألداء يف خمتلف اجملاالت    مقاييس اجلودة  طموحة تسعى الحتضان املبدعني وحتسني    
  .٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦يف األعوام الدراسية من  اجلائزة واملكرمني لفئات يلي بيان

  ١٩رقم دول اجل
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦فئات اجلائزة واملكرمني يف األعوام الدراسية 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 اثإن ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  األعوام الدراسية/الفئة

 ٢ صفر ١ صفر ١ ٧   الدكتوراه

 ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٦ ١٠ ٦ الشهادة اجلامعية

 ٥ صفر ٧ ٢ ٨ ١ ١٠ ٤ الشهادة الثانوية العامة

 ١ صفر ٢ صفر ٢ صفر   املعلم املتميز

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ ٥ ٣ املدرسة املتميزة

 املدرسة األكثر حتسنا

  
  

 امليدالية البالتينية

     ١ صفر  

 ٩ ٢ ١٢ ٥ ١٤ ١٥ ٢٥ ١٣ وعاجملم 

 ٢ صفر ٩ ١ ٢٠ ٨ ٢٨ ٦ الشهادة اجلامعية

 الشهادة الثانوية

  
 ٣ ٢ ٨ ١ ٦٦ ٩ ٦٠ ١٧ امليدالية الذهبية
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 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 اثإن ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  األعوام الدراسية/الفئة

البحث العلمـي لطلبـة     
 املرحلة الثانوية

 صفر صفر ١ صفر ١ صفر  

 ٥ ٢ ١٨ ٢ ٨٧ ١٧ ٨٨ ٢٣ اجملموع 

 ١٤ ٤ ٣٠ ٧ ١٠١ ٣٢ ١١٣ ٣٦  اجملموع العام

  ساواة يف املشاركة يف األنشطة الرياضيةامل    
االهتمام بالرياضة النسائية يف دولة قطر مع بداية التعليم النظامي يف مخـسينيات              دأب  -٢٤٨

القرن املاضي، حيث أصبحت مادة التربية الرياضية مادة أساسية باجلدول املدرسي، ومت إنشاء 
  .املالعب الرياضية يف مجيع املدارس املخصصة لإلناث

ت جامعة قطر كلية العلوم الرياضية للطلبة والطالبات،        أ املستوى اجلامعي، أنش   وعلى  -٢٤٩
ها برنامج العلوم الرياضية، وهو برنامج مت تأسيسه بالتعاون مـع أكادمييـة             فيحيث يدرس   

، ويعترب األول من نوعه يف منطقة الشرق األوسط ألنه جيمع خربات  )إسباير(التفوق الرياضي   
 جمال تدريس الرياضة كعلم ومهنة مبنيني على أسس علمية بدالً من النظرة السابقة              عاملية يف 

للرياضة كهواية، كما انه يهدف للحفاظ على صحة اجملتمع ككل، وتدريس الرياضة وفـق              
   .وفق أحدث املعايري العامليةومساقات علمية 

ملرأة القطرية اليت    شكل اجمللس األعلى لشؤون األسرة جلنة رياضة ا        ٢٠٠٠ عام   ويف  -٢٥٠
وهتدف اللجنة إىل النهوض بالرياضة    . ٢٠٠١انضمت إىل اللجنة األوملبية األهلية القطرية عام        

النسائية واالرتقاء مبستوي األداء الرياضي، ودعم رياضة املرأة وتعزيز مشاركتها يف األنشطة            
لرياضة، إضافة إىل تعزيـز     الرياضية، وإجياد الوعي الرياضي لدى اجلميع بأمهية ممارسة املرأة ل         

مشاركة املرأة القطرية يف الندوات والدراسات واملؤمترات الرياضية املتخصصة علـى كافـة             
  .املستويات احمللية واخلارجية ورفع املستوى الفين واإلداري للنشاط الرياضي النسائي

 ٦٠٠ها  في وقد مت إنشاء ثالثة مراكز رياضية خاصة باملرأة، وقد بلغ عدد الالعبات             -٢٥١
 مدربة يف خمتلف األلعاب الرياضية، إضافة إىل        ٢٦العبة، كما بلغ عدد املدربات القطريات       
  .عدد من املدربات من اجلنسيات األخرى

 بطولة حملية وإقليمية    ٣٦األلعاب اليت شاركت فيها املرأة      /   عدد األنشطة الرياضية   ووصل  -٢٥٢
            متقـدما ضـمن املراكـز الثالثـة األوىل خـالل             مركـزاً  ٢٠ حمرزة   ،)أسيوية وعاملية (ودولية  
  .بطوالت أسيوية ٨ بطوالت عربية، و٤ بطوالت خليجية، و يف٨:  منها،٢٠٠٨-٢٠٠١الفترة 
ملرشدات  ا  يف احلركة الكشفية، حيث مت تأسيس حركة       اً أن للمرأة القطرية دور    كما  -٢٥٣
  .  الكشفية العربية والدوليةغلب النشاطاتأ يف، واليت تشارك بفاعلية ١٩٩٥عام 
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  التحديات واألفاق املستقبلية    
 إال أهنا ال تزال تواجه      ، كل اإلجنازات اليت حققتها املرأة القطرية يف جمال التعليم         رغم  -٢٥٤

بعض التحديات املتمثلة، بالدرجة األوىل، بعزوف بعض النساء القطريات عن االستفادة من            
ية اليت تؤمنها هلا الدولة، من خالل توفري إمكانية سفر حمـرم            فرص التعليم والتدريب اخلارج   

معها على نفقة جهة ابتعاثها، وذلك ألسباب اجتماعية، حيث ال تزال املرأة حباجة إىل موافقة       
   .األسرة على سفرها خارج البالد

 سياق متصل، تعد النظرة االجتماعية السلبية جتاه الرياضة النسائية واحدة مـن             ويف  -٢٥٥
ن االلتحـاق  عالتحديات اليت تواجه ممارسة اإلناث ملختلف األلعاب الرياضية، واليت تعوقهن      

باإلضافة إىل طبيعة بعض الرياضات واالشـتراطات        .باملراكز الرياضية اليت خصصتها الدولة    
  .الدولية لالشتراك يف منافساهتا واليت ختالف عادات وتقاليد اجملتمع القطري

ات اليت تواجه متكني املرأة القطرية يف جمال التعليم، إال أن وجـود             رغم كل التحدي    -٢٥٦
اإلرادة السياسية والسعي الدائم للقائمني على التعليم يف الدولة حنو القضاء على كل أشكال              
التمييز ضد املرأة يف هذا امليدان احليوي، وارتفاع مستوى الوعي اجملتمعي العام يف الدولة حنو               

ن يؤدي إىل املزيد من اإلجنازات النوعية والكمية اليت ميكن أن جتعل من دولة              التعليم، ال بد أ   
  . قطر يف املواقع املتقدمة عاملياً على هذا الصعيد

 عليه، يتوقع مستقبالً أن تستمر اجلهود احلثيثة يف تنويع التخصـصات العلميـة              بناًء  -٢٥٧
فنية، وتطوير عمليـة اإلرشـاد      للمرأة، وتشجيع اإلناث لاللتحاق بالتخصصات املهنية وال      

والتوجيه التربوي واملهين، والتشجيع على ابتعاث املرأة ملواصلة تعليمهـا واالسـتفادة مـن            
التدريب اخلارجي، واختاذ املزيد من التدابري واإلجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة األميـة     

  . بني القطريات هنائياً
تفيد املرأة القطرية من التوسع املستقبلي يف فرص         إىل ذلك، من املتوقع أن تس      إضافة -٢٥٨

ميكن التعليم اليت توفرها املدينة التعليمية التابعة ملؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اجملتمع اليت              
لتنمية اجملتمع القطري بوجه عام ولسوق العمـل بوجـه           تقدم ختصصات خمتلفة مطلوبة   أن  

  .عاملية فيهافروع اجلامعات الخاص، وذلك من خالل 

  ١١املادة     
  العمل    

  احلق يف العمل واملساواة يف فرص التوظيف    
هم، وتطبيـق   ق دولة قطر على تأمني فرص العمل ملواطنيها كحق من حقو          حرصت  -٢٥٩

مبدأ املساواة وعدم التمييز بينهم يف اجملاالت كافة، مبا يف ذلك جمال العمل، علـى أسـاس                 
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الناس متساوون أمام   " من الدستور على أن      ٣٥د نصت املادة    العرق أو اللون أو اجلنس، فق     
   ونـصت  ".ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس، أو األصل، أو اللغة، أو الـدين              .القانون
تكفل الدولة حرية النشاط االقتصادي على أساس العدالـة االجتماعيـة        " على أن    ٢٨املادة  

، لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وزيادة      والتعاون املتوازن بني النشاط العام واخلاص     
 وفقـاً اإلنتاج، وحتقيق الرخاء للمواطنني، ورفع مستوى معيشتهم وتوفري فرص العمل هلم،            

وبذلك يعترب حق العمل من احلقوق األساسية اليت كفلها الدستور جلميع           ". ألحكام القانون 
  .السكان دون تفريق بني الذكور واإلناث

 مواد الدستور املذكورة أساساً مهماً جلملة التشريعات اليت سنتها دولة قطر       لتوشك  -٢٦٠
الذي خيضع له العاملون يف القطـاع       (قانون إدارة املوارد البشرية      يف جمال العمل فقد عرف    

  ،"حدى الوظائف طبقاً ألحكام هذا القـانون      إكل موظف يشغل    "املوظف بأنه   ) احلكومي
ن ووالذي خيضع ألحكامه العـامل    (رف قانون العمل    وّع .رأة والرجل ومل مييز يف ذلك بني امل     

كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صـاحب عمـل           " العامل بأنه   ) يف القطاع اخلاص  
  . واملقصود بالعامل هنا الذكر واألنثى، وليس الذكر فقط ".وحتت إدارته أو إشرافه

 خاصة باملرأة فيما يتعلـق بإجـازة         تضمن قانون إدارة املوارد البشرية أحكاماً      كما -٢٦١
الوضع وساعيت رضاعة يومياً ملدة سنة تبدأ بعد إجازة الوضع وترك للموظفة حتديد وقـت               

 مـن ذوي    أوالدهاملوظفة القطرية إجازة لرعاية     اكما منح القانون     ).١٠٩املادة  (الرضاعة  
وحبد أقـصى ثـالث     اإلعاقة الذين مل يتجاوزوا سن السادسة، وملرتني طوال مدة خدمتها،           

ومع مراعاة مقتضيات الصاحل العام، أجاز لرئيس جملـس الـوزراء، يف        . سنوات يف كل مرة   
ويف مجيع األحوال، تكون    . احلاالت اليت يقدرها، منح املوظفة القطرية إجازة لرعاية أوالدها        

ذلـك  سنوات الثالث األوىل، وبنصف راتب إمجايل فيما زاد عن          الاإلجازة براتب إمجايل يف     
كما منح القانون املوظفة املسلمة اليت يتوىف عنها زوجها إجازة عدة شـرعية              ).١١٠املادة  (

براتب إمجايل ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إىل حـني الوضـع إذا                
 ).١١٣املادة (كانت حامالً، وال حتسب هذه املدة من إجازاهتا األخرى 

 ٩٨-٩٣ يف املواد من     ٢٠٠٤ لسنة   ١٤سع من قانون العمل رقم       الفصل التا  وتضمن  -٢٦٢
العمـل  بالنص على تشغيل النساء، ومنح املرأة العاملة أجراً مساوياً ألجر الرجل عند قيامها              

، وحقها يف احلصول على إجازة وضع، وسـاعة         ا، وإتاحة فرص التدريب والترقي ذاهت     هذات
احلصول على إجازة    عقد عملها بسبب الزواج أو    ، وعدم جواز إهناء     ةرضاعة يومياً ملدة سن   

  .الوضع، وكذلك عدم جواز إخطارها بإهناء عقد عملها أثناء اإلجازة
 متييزاً بني الرجـل واملـرأة       ٢٠٠٣ لسنة   ١٠ومل يضع قانون السلطة القضائية رقم        -٢٦٣

ة يف  بالنسبة للعمل يف اجملال القضائي، وقد صدر مرسوم أمريي بتعيني أول قطريـة قاضـي              
 يف  مرأة بوظيفة مساعد قاضٍ   ا، وقد سبق ذلك تعيني      ٢٠١٠احملكمة االبتدائية يف شهر يونيو      

 . هشهر مارس من العام نفس
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 تعيني أول قطرية بدرجة سفري يف املندوبية الدائمة لدولة قطـر            ٢٠١٠وشهد عام    -٢٦٤
 .لدى األمم املتحدة يف نيويورك

     ت دولية تتعلق حبرية اختيـار العمـل، ففـي           دولة قطر على عدة اتفاقيا     صادقتو  -٢٦٥
         صادقت الدولة على اتفاقية منع التمييـز يف العمـل وشـغل الوظـائف، ويف               ١٩٧٦عام  
 مت املصادقة على االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي، كما صادقت على اتفاقية إلغاء             ٢٠٠٦عام  

حرمي العمل اجلربي ومنح احلرية املطلقة      وبذلك تلتزم دولة قطر بت     .٢٠٠٧العمل اجلربي عام    
وعلى الرغم من عدم وجود أي متييز تشريعي أو تنظيمـي            .للذكور واإلناث باختيار العمل   

يتطلب من املرأة القطرية االلتحاق بوظائف معينة، إال أهنا تفضل العمل يف وظائف القطـاع               
  .جر واألمان الوظيفيالعام الذي يوفر هلا بيئة تناسبها من حيث ساعات العمل واأل

 احلق يف املساواة يف األجر واالستحقاقات    

يوجد يف دولة قطر متييز قائم على أساس اجلنس يف جمال األجر واالستحقاقات،              ال  -٢٦٦
 من قانون العمل على منح املرأة العاملة أجراً مساوياً ألجر الرجل عند             ٩٣نصت املادة    فقد

 من قانون ٧٩كما تضمنت املادة . ارص التدريب والترقي ذاهت، وتتاح هلا فهالعمل ذاتبقيامها 
 ةالذي أمضى يف خدمة صاحب العمل سن      ) رجالً كان أم امرأة   (العمل على استحقاق العامل     

 من القانون ذاته إىل منح العامل املسلم ٨٣وأشارت املادة . كاملة مستمرة إجازة سنوية بأجر 
 .أجر ألداء فريضة احلج ملرة واحدة أثناء مدة خدمته    إجازة خاصة بدون    ) ذكراً كان أم أنثى   (

" السالمة والصحة املهنية والرعاية االجتماعيـة     "كما تضمن الفصل العاشر من قانون العمل        
إلزام صاحب العمل أو من ينوب عنه بإحاطة كل عامل عند بدء اخلدمة مبخـاطر العمـل،                 

 إصابة أو   ةماية العامل أثناء العمل من أي     ووسائل الوقاية منها، واختاذ االحتياطات الالزمة حل      
 يف منشأته، وإجراء الفحوص الدورية للعمـال حلظـر          ىمرض ينشأ عن األعمال اليت تؤد     

  . اإلصابة باألمراض املهنية
 بشأن إدارة املوارد البشرية بني الرجل واملـرأة         ٢٠٠٩ لسنة   ٨ مييز القانون رقم     ومل  -٢٦٧

وقد مـنح هـذا      .مل نفسه ويف فرص التدريب والترقي     يف احلصول على األجر عن أداء الع      
القانون أولوية التعيني يف الوظائف للقطريني من اجلنسني مث ألبناء القطرية املتزوجة من غـري               

ومنح كذلك إجازة العدة الشرعية للموظفة املسلمة املتوىف عنها زوجها دون حتديد            . قطري
  .سكنومنح القانون املوظفة القطرية بدل . جنسيتها
وقد كانت املرأة القطرية تعاين من تفاوت مع الرجل يف العالوة االجتماعية، حيث               -٢٦٨

) أقل يف القيمة املادية من البدل املمنوح للمتـزوج        " (أعزب"كانت حتصل على العالوة فئة      
 شرعاً هو أن اإلعالة واجبة على األب املوظف، ويقع على املوظفـة             األصلتأسيساً على أن    

اإلعالة للحصول على العالوة بفئة متزوج أو يعول أوالده، وقـد أنـصف    ثباتإ األم عبء
متزوج أو يعول   " املرأة، حيث منح العالوة بفئة       ٢٠٠٩قانون املوارد البشرية الصادر يف عام       
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" أعزب"ملن يستحق من الزوجني املوظفني العالوة األعلى، ومنح اآلخر العالوة بفئة            " أوالده
ص على استحقاق الزوجة املوظفة العالوة أو البدل بفئة متزوج إذا كـان             كما ن . دون متييز 

  .الزوج متقاعداً أو إذا ترتب على حبس الزوج املوظف وقف راتبه

  احلق يف الضمان االجتماعي    
 وتعديالته حقوق املـرأة يف احلـصول علـى       ١٩٩٥ لسنة   ٣٨ضمن القانون رقم      -٢٦٩

كما حدد القانون املـذكور الفئـات       . مع الرجل  املساواةالضمان االجتماعي على أساس     
، ) سنة من العمـر    ١٨أقل من   (األرملة، املطلقة، األسرة احملتاجة، املعاق      : املستفيدة كالتايل 

، أسـرة الـسجني،   ) عاما٦٠ًمن جتاوز (، املسن  ) سنة فأكثر  ١٨(اليتيم، العاجز عن العمل     
تزوجة من غري القطري حق احلصول على       وأعطى القطرية امل  . الزوجة املهجورة، أسرة املفقود   

 عام   يف املائة  ٥٠وقد رفع معاش الضمان     ". إذا طلقت أو ترملت أو هجرها زوجها      "املعاش  
  . يف املائة١٠٠ مبقدار ٢٠٠٦، مث رفع مرة أخرى عام ١٩٩٦
 من الراتب    يف املائة  ١٠٠( املرأة مع الرجل يف احلصول على راتب التقاعد          وتتساوى  -٢٧٠

 بـشأن   ٢٠٠٢لسنة  ) ٢٤(القانون رقم   وفقاً  ) والعالوة االجتماعية وبدل السكن   األساسي  
وتسري أحكام هذا القانون على     . ٢٠٠٤ لسنة   ٣٣التقاعد واملعاشات املعدل بالقانون رقم      

للرجـل  ) ٦٠( للتقاعد   ةيستحق املعاش من بلغ السن القانوني     القطاع العام واخلاص، حيث     
ـ  او. ة سن ١٥تقل عن    االشتراكات ال للمرأة، مع توافر مدة     ) ٥٥(و  بـسبب   ةنتهاء اخلدم

  . االستقالة أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو عدم اللياقة الطبية
بصفة إلزامية على املوظفني القطريني      ٢٠٠٢ لسنة   ٢٤القانون رقم    أحكام   وتسري  -٢٧١

وظفني والعاملني  اخلاضعني ألحكام قانون إدارة املوارد البشرية ويشغلون وظائف دائمة، وامل         
القطريني يف اهليئات واملؤسسات العامة والشركات املسامهة واجلهات األخرى اليت يـصدر            

 رجالً أم امـرأة،     أكان ويسهم املوظف أو العامل، سواء    . بتحديدها قرار من جملس الوزراء    
تحمل ، وت )الراتب األساسي مضاف إليه العالوة االجتماعية     (من الراتب   )  يف املائة  ٥(بنسبة  

  .جهة العمل ضعف هذه النسبة
 وتعديالتـه بـشأن     ٢٠٠٢ لسنة   ٢٤كما ألزمت املادة السادسة من القانون رقم          -٢٧٢

عند االستقالة مـىت    ) من اجلنسني (التقاعد واملعاشات، استحقاق املعاش للموظف أو العامل        
  .كانت مدة اخلدمة ال تقل عن مخس عشرة سنة وكان العمر ال يقل عن أربعني سنة

  التلمذة املهنية     
يتوىل معهد  و اإلناث،   م يف دولة قطر مراكز للتدريب املهين سواء للذكور أ         توجدال    -٢٧٣

وتقدم الـربامج يف    . التنمية اإلدارية توفري برامج تدريبية متاحة للجنسني دون متييز أو تقييد          
  .جماالت خمتلفة كاإلدارية واملالية وتقنيات املعلومات
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اد املشاركني يف برامج معهد التنمية اإلدارية تفوقاً لإلناث يف الـسنوات             أعد وتبني -٢٧٤
، مث ارتفعت إىل ٢٠٠٧ من جمموع املشاركني عام  يف املائة٥٤األخرية، حيث بلغت نسبتهن 

 يف  ٥٥ لتصل النـسبة إىل      ٢٠٠٩، وحافظن على تفوقهن عام      ٢٠٠٨ عام    يف املائة  ٥٨حنو  
ة القطرية على اكتساب املهـارات واملعـارف احلديثـة          وهذا يدل على حرص املرأ    . املائة

 .وحرصها على التطوير واالرتقاء بعملها

  ٢٠ رقم اجلدول
  ٢٠٠٩مارس  - ٢٠٠٦املشاركون يف برامج التدريب خالل الفترة أبريل 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ املشاركون

 ٢٥٨٣ ١١١٥ ١٠٥٦ رجال

 ٣٢٢٥ ١٥٥٣ ١٢٧٧ نساء

 ٥٨٠٨ ٢٦٦٨ ٢٣٣٣ اجملموع

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنوي التقرير معهد التنمية اإلدارية، ،٢٠١٠ ، دولة قطر:املصدر

كما تتوىل جهات أخرى تدريب اجلنسني دون متييز ألداء مهام ختدم اختـصاصات               -٢٧٥
امعة قطر، والعاملني يف    معينة كتدريب األطباء يف جامعة كورنيل بالدوحة، والصيادلة يف ج         

  . حقل النفط والغاز يف مؤسسة قطر للبترول
بوابـة قطـر    أعلن اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن إطـالق           -٢٧٦
، حيث وفرت البوابـة     ٢٠١٠ىف ثوهبا اجلديد، وذلك يف يناير        كتروين  للتدريب اإلل  الوطنية

عرب شبكة اإلنترنـت،    ) ذكوراً وإناثاً ( دورة تعليمية جمانية ملوظفي احلكومة       ٢٥٠٠أكثر من   
األعمـال، وتكنولوجيـا املعلومـات، ومهـارات        : ويف جمموعة متنوعة من اجملاالت، هي     
 .، والتنمية الشخصية، واإلدارةاحلاسوب، واملوارد البشرية، والتسويق

تبنت دولة قطر مشروع األسر املنتجة الذي تقوم علـى تنفيـذه وزارة الـشؤون                -٢٧٧
االجتماعية، وقد شاركت عدة مؤسسات أهلية يف دعم هذا املشروع من خالل تقدمي دعم              

ـ              رض لتأسيس معرض الفنة، وهو حمل يضم منتجات األسر املنتجة املتنوعة، وتوفري مكان الع
ملشروع الفنة لألسر املنتجة، وجتهيز كامل ملواقع التدريب مبراكز التأهيل بـوزارة الـشؤون              

والتربع بأرض لبنـاء مـشروع       .االجتماعية من حيث األجهزة واألدوات الالزمة للتدريب      
السوق الدائم لألسر املنتجة، وتوفري دراسة جدوى ملشروع السوق الدائم لألسـر املنتجـة،       

 .بتدريب طاقم كامل مؤهل من املنتجات ليعمل بإنشاء وتطوير املشاريع الصغريةوتقدمي دعم 

م برامج تدريب املهارات وبرامج العمـل       ي بعض املنظمات غري احلكومية بتنظ     وتقوم  -٢٧٨
اجلمعيات اخلريية اليت تنظم عدداً من الربامج كـربامج التمـريض يف             ال سيما احلر للنساء، و  

وتنظم دار   .وبرامج املساعدات اإلنسانية يف مجعية قطر اخلريية وغريها       اهلالل األمحر القطري،    
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برامج تدريبية خمتلفة لعمل النساء احلر، كما       ) وهي منظمة شبه حكومية   (اإلمناء االجتماعي   
  . سبقت اإلشارة

  تدابري محاية املرأة العاملة    

  حظر تشغيل النساء يف األعمال اخلطرة يف القطاع األهلي    
 العاملة يف دولة قطر تدابري محائية جتنبها املخاطر أثناء العمـل يف كافـة               املرأةلت  نا  -٢٧٩

حيظر تشغيل " على ٢٠٠٤ لسنة ١٤ من قانون العمل رقم ٩٤القطاعات، حيث نصت املادة 
خالقياً أو غريها من األعمـال      أو  أ اخلطرة أو الشاقة أو الضارة هبن صحياً         األعمالالنساء يف   

خـذاً  آأحاط هذا القانون املرأة العاملة باحلماية        وقد". يدها قرار من الوزير   اليت يصدر بتحد  
عتبار طبيعتها اخلاصة حبكم تكوينها الفسيولوجي ووضعها األسري، فنص علـى حظـر       البا

تشغيل النساء يف بعض الصناعات واألعمال اخلطرة اليت ترك أمر حتديدها لقرار من وزيـر                
ويهدف املشرع من هذا النص إىل محاية النساء        . ت املختصة العمل بعد استطالع رأي اجلها    

ها هتديـداً   فيشكل عملها   يالعامالت أخالقياً وصحياً، من العمل باألعمال والصناعات اليت         
 املذكورة أعاله جاءت مطلقة، حيث متنح وزير العمل بعد          ٩٤ونالحظ أن املادة    . لسالمتهن

هـا  فيناعات واألعمال اليت يشكل عمل املرأة       استطالعه رأي اجلهات املختصة أن حيدد الص      
خطراً على جسدها وأخالقها وصحتها ونفسيتها، وتتجلى صورة احلماية القانونية يف هـذه             
الفقرة حبيث تستوعب كل عمل من شأنه أن يشكل خطراً على أي جانب للمرأة العاملـة                

  . جسدياً أو نفسياً أو صحياً

  حظر تشغيل النساء ليالً    
 من قانون العمـل     ٩٥ املادة املشرع القطري أوقات عمل املرأة، حيث نصت         ىراع  -٢٨٠

وهـدف  . على حظر تشغيل النساء يف غري األوقات اليت يصدر بتحديدها قرار من الـوزير             
عطاء هذا اجلانب   النساء بقرار من قبل وزير العمل إل       املشرع القطري إىل حتديد أوقات عمل     

ن أ أو احلذف كلما اقتضى األمر ذلـك، حيـث           إلضافةامرونة أكثر من حيث التعديل أو       
جراءات أقل تعقيداً من صدور     إ أقصر و  جراءات صدور قرار وزاري أو تعديله يقتضي وقتاً       إ

 .قانون أو تعديله

  حظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو األمومة    
من  ٩٦ادة   احلمل ورعاية األطفال، حيث نصت امل      أثناءهتتم دولة قطر بوضع املرأة        -٢٨١

 كاملـة يف    ةقانون العمل على حق املرأة العاملة اليت قضت يف خدمة صاحب العمـل سـن              
 من القانون   ٩٧وتضمنت املادة   . احلصول على إجازة وضع بكامل األجر مدهتا مخسون يوماً        

ذاته حق املرأة العاملة يف احلصول على ساعة رضاعة يومياً ملدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجـازة                 
  . ، وحتسب من وقت العمل وال يترتب عليها أي ختفيض لألجرالوضع
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وال جيوز بأي حال من األحوال فصل املرأة من وظيفتها بسبب الـزواج أو أثنـاء                 -٢٨٢
 إهناء عمل املرأة العاملة بسبب زواجها أو      ٩٨فقد منع قانون العمل يف املادة        .احلمل والوالدة 

 .بسبب حصوهلا على إجازة الوضع

  رأة العاملة يف التظلم من القرار اإلداريحق امل    
 املشرع القطري حبقوق املوظف أكان رجالً أم املرأة، حيث نظم هلما أسلوب             اهتم -٢٨٣

إجراءات  ٢٠٠٨ لسنة   ٥قرار رئيس جملس الوزراء رقم       فقد حدد . التظلم من القرار اإلداري   
يرفع املوظف أو املوظفة الـتظلم      التظلم من بعض القرارات اإلدارية النهائية والتأديبية، حيث         

إىل اجلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية هلا، حبسب األحوال، بطلب يقدم              
هلا أو يرسل إليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل االتصال               

 ستني يوماً من تـاريخ  وتتوىل السلطة املختصة البت يف التظلم بقبوله أو رفضه خالل         احلديثة
ويتم إخطار املتظلم بقرار البت يف       .تقدميه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً        

كما بوسع املوظف املتظلم اللجوء للقضاء مـن         .التظلم خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره      
  .نتيجة ذلك يف الدائرة اإلدارية باحملكمة االبتدائية

  زامات األسرية ومسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامةالتوفيق بني االلت    
ملـرأة بـني التزاماهتـا األسـرية        ا يتنامى يف دولة قطر لتحقيق توفيق        االهتمامبدأ    -٢٨٤

 من قانون العمل صاحب العمل الذي يستخدم        ١٠٧ومسؤوليات عملها، وقد ألزمت املادة      
وخدمات لتمكني النساء من اجلمع بني العمل       توفري أمناط عمل مالئمة     بمخسني عامالً فأكثر    
كما نصت السياسة السكانية لدولة قطر على ضرورة التوسع يف دور           . واملسؤوليات األسرية 

  .احلضانة ورياض األطفال يف أماكن العمل للغرض نفسه
 بني أهم املبادرات يف هذا اجملال قيام اجمللس األعلى للتعليم باعتمـاد اخلطـة               ومن  -٢٨٥
راتيجية للتعليم املبكر واليت مبقتضاها يتحول التعليم يف رياض األطفال إىل تعليم إلزامي             اإلست

، مما يتيح اجملال جلميع األطفال      ٢٠١١/٢٠١٢بدءاً من عمر ثالث سنوات يف العام الدراسي         
 سنوات للحصول على الفرصة الكاملة لاللتحاق بالتعليم املبكر         ٦-٣يف املرحلة العمرية من     

  . ض األطفال وتلتزم الدولة بتوفري تعليم نوعي هلميف ريا
 روضة موزعة على خمتلف منـاطق       ١٣ عدد رياض األطفال احلكومية حالياً       وتبلغ  -٢٨٦

الدولة وملحقة باملدارس املستقلة، اثنتان منها يف مبان مستقلة هبا والباقي ضـمن املـدارس               
وتنقـسم إىل   .  خالل معايري معتمـدة    االبتدائية، وتقوم هذه الرياض بتقدمي تعليم متميز من       

  . سنوات٤ أشهر إىل ٩ سنوات، ومتهيدي لألطفال من ٣ أشهر إىل ٩قسمني الروضة من 
 برنامج بكـالوريوس التربيـة يف       ٢٠٠٩وقد أطلقت كلية التربية جبامعة قطر عام          -٢٨٧

يف املـدارس  التعليم االبتدائي، وذلك إلعداد وتأهيل معلمات مؤهالت تأهيالً عالياً للعمـل            
ويتضمن أربعة ختصصات من بينها ختصص الطفولة املبكرة، حيـث يـتم إعـداد              .املستقلة
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الـصف  (املعلمات للعمل يف رياض األطفال وكمعلمة صف للمرحلة االبتدائية األوىل مـن             
  ).األول إىل الثالث

شغيل  حظر ت  ال سيما مت ذكره سابقاً من اإلجراءات القانونية، و        إىل ذلك ما   يضاف  -٢٨٨
وحق املرأة العاملة اليت قـضت  . النساء يف غري األوقات اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير        

 كاملة يف احلصول على إجازة وضع بكامـل األجـر مـدهتا             ةيف خدمة صاحب العمل سن    
وحقها يف احلصول على ساعة رضاعة يومياً ملدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجـازة              . مخسون يوماً 

  . من وقت العمل وال يترتب عليها أي ختفيض لألجرالوضع، وحتسب 
عالن اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات       إ بني املبادرات الرائدة     ومن  -٢٨٩

عن توقيع اتفاقية لتدشني مشروع جترييب يف       ) كيوتل(وشركة اتصاالت قطر    ) آي سي يت قطر   (
 ويهدف هذا املشروع إىل دعم عمل املرأة        ".عمل املرأة من املرتل   " بعنوان   ٢٠١٠أبريل  /نيسان

من املرتل ومتكينها من مواجهة التحديات اليت جتاهبها للمواءمة بني التزاماهتا العائلية ومشاركتها             
 ومن املتوقع أن يسهم هذا املشروع القائم على أحدث تكنولوجيا         . بشكل فعال يف القوة العاملة    

  . ن وألرباب العمل على حد سواءاملعلومات واالتصاالت يف حتقيق منافع هل

  مسامهة املرأة القطرية يف إمجايل قوة العمل احمللية    
ارتفعت معدالت مشاركة القوى العاملة يف دولة قطر، سواء بالنـسبة للـذكور أم     -٢٩٠

  يف املائة  ٩١,٧فقد ارتفع معدل املشاركة من      . البطالةبالنسبة لإلناث، واخنفاض يف معدالت      
  يف املائـة   ٤٩,١ للـذكور و    يف املائة  ٩٦ إىل   ٢٠٠٤ لإلناث عام    يف املائة  ٤٠,٦للذكور و 

لنساء أعلى قيمة لـه يف      اوكما هو متوقع، فقد سجل معدل مشاركة        . ٢٠٠٩لإلناث عام   
وباملقابل، تعد كل معدالت املشاركة للذكور غـري القطـريني يف           . ٣٩-٢٥الفئة العمرية   

 .الفئات العمرية الرئيسية عالية

  ٢١رقم  اجلدول
  معدالت املشاركة املرتبطة بالعمر لكل من الذكور واإلناث حبسب السنوات

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الفئة العمرية

٤,٣ ٢٤,٩ ٦,٤ ٢٨,٦ ٥,٤ ٢٧,٨ ٤,٤ ٢٢ ٢,٨ ١٢,٤ ١٩-١٥ 
٥٢,٣ ٩٥ ٥٣,٧ ٩٤,٥ ٥٤,٧ ٩٣,٨ ٣٧,٧ ٩٠,٩ ٢٧,٧ ٨٥,٧ ٢٤-٢٠ 
٧٠,٣ ٩٩,٤ ٧٠,٦ ٩٩,٣ ٦٦,٧ ٩٩,٢ ٦٠,٢ ٩٨,٤ ٥٣ ٩٨,١ ٢٩-٢٥ 
٥٩,٢ ٩٩,٦ ٦٤,٣ ٩٩,٦ ٦٣,١ ٩٩,٧ ٦٠,٣ ٩٩,٣ ٥٦,٨ ٩٩ ٣٤-٣٠ 
٥٢,٤ ٩٩,٨ ٥٩,٣ ٩٩,٦ ٥٦,٩ ٩٩,٧ ٥٨,٨ ٩٩,٥ ٥٦,٤ ٩٩,٢ ٣٩-٣٥ 
٤٩,٢ ٩٩,٤ ٤٨,٣ ٩٩,٤ ٥٢,٢ ٩٩,٤ ٥٦,٢ ٩٨,٩ ٤٨,٩ ٩٩ ٤٤-٤٠ 
٤٦,٤ ٩٨,٧ ٤٦,٥ ٩٩,١ ٤٦,١ ٩٨,٤ ٥١,٤ ٩٨,٣ ٤٤,٥ ٩٨,٤ ٤٩-٤٥ 
٣٩,٨ ٩٧,٤ ٣٧,٨ ٩٨,٣ ٤٢ ٩٦,٩ ٣٤,٤ ٩٦,٩ ٣٤ ٩٧,٤ ٥٤-٥٠ 
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٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الفئة العمرية

٢٧,٤ ٩٥,٢ ٢٦,٢ ٩٥,٣ ١٤,٤ ٩٤,٤ ٢١ ٩١,٦ ١٩,٨ ٩٤,٥ ٥٩-٥٥ 
١٩,٣ ٩٠ ١٤,٧ ٨٦,٣ ١٤,٨ ٨٣,٧ ١٥,٣ ٧٦,٦ ١٠,٥ ٨٤,٥ ٦٤-٦٠ 
٥,٢ ٥٠,٩ ٤,٧ ٥٤,٨ ٦,٩ ٥٩,١ ٥,٨ ٤٧,٣ ٣,١ ٥٢,٢ +٦٥ 

 ٤٩,١ ٩٦ ٥٠,٤ ٩٥,٨ ٤٩,٣ ٩٤,٩ ٤٥,٤ ٩٣ ٤٠,٦ ٩١,٧ نة فأكثرس ١٥

  .، بيانات غري منشورةwww.qix.gov.qa، "قلم"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

  اإلجيايب هنا هو زيادة مسامهة اإلناث القطريات يف قوة العمل، حيث بلغتواملؤشر  -٢٩١

      من جمموع قـوة العمـل القطريـة    يف املائة ٣٦، أكثر من    ٢٢فقاً للجدول رقم    نسبتهن، و 
  . ٢٠٠٤ عام  يف املائة٣٠ بعد أن كانت حوايل ٢٠٠٩لعام 

  ٢٢رقم اجلدول 
  النسبة املئوية لإلناث يف قوة العمل حبسب السنوات

 )يف املائة(النسبة املئوية  السنة

٣٠,٣٠ ٢٠٠٤ 

٣٤,٥٠ ٢٠٠٦ 

٣٥,٥٠ ٢٠٠٧ 

٣٧,٢٠ ٢٠٠٨ 

٣٦,٤٠ ٢٠٠٩ 

  www.qix.gov.qa، "قلم"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

 سياق متصل، فقد أوجدت النهضة التنموية الشاملة اليت شـهدهتا، وال تـزال              ويف  -٢٩٢
ة العمل، األمر   تشهدها، دولة قطر فرص عمل جديدة، مما مسح باستيعاب أعداد كبرية من قو            

          يف  يف املائـة   ١,٤٤الذي أدى، بالتايل، إىل اخنفاض ملموس يف معـدالت البطالـة مـن              
ويشري ارتفاع  . ٢٣، كما يبني اجلدول رقم      ٢٠٠٩ يف عام     يف املائة  ٠,٣١ إىل   ٢٠٠٤عام  

معدالت بطالة اإلناث عن معدالت الذكور إىل اجتاه نسبة أكرب من الفتيات للبحـث عـن                
 بعد خترج أعداد كبرية من اجلامعيات، كما يعين هذا أيضاً تراجـع تـأثري               ال سيما ، و عمل

  .الثقافة التقليدية اليت ال حتبذ عمل النساء خارج املرتل أو تقصر عملهن على قطاعات معينة
  ٢٣رقم اجلدول 

  معدالت البطالة للذكور واإلناث حبسب اجلنسية والسنوات
 وعجمم غري قطريني قطريون

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور العام

١,٤٤ ٣,٨٣ ١,٠٢ ١,٠٧ ٣,٤٨ ٠,٧ ٤,٢١ ٤,٩١ ٣,٩ ٢٠٠٤ 

٠,٨٧ ٣,٤٧ ٠,٤٢ ٠,٥١ ٢,٣٧ ٠,٢٥ ٣,٧ ٦,٦ ٢,١٧ ٢٠٠٦ 
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٠,٥٢ ٢,٦٤ ٠,٢٢ ٠,٢٩ ١,٧١ ٠,١٣ ٣,٢٢ ٥,٩٧ ١,٧١ ٢٠٠٧ 

٠,٣١ ١,٦٩ ٠,١٤ ٠,١٨ ١,١٧ ٠,٠٨ ٢,٣٦ ٣,٦٦ ١,٦ ٢٠٠٨ 

٠,٣١ ١,٩٢ ٠,١٤ ٠,١٩ ١,٥١ ٠,٠٧ ٢,٢٧ ٣,٤٤ ١,٦١ ٢٠٠٩ 

 . بيانات غري منشورة،www.qix.gov.qa، "قلم"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

 ٢,٢٧ اجلدول السابق يتبني أنه يف حني وصل معدل البطالة لدى القطريني إىل              ومن  -٢٩٣
إن معدل بطالة غري   . لدى غري القطريني    يف املائة  ٠,١٩ ل، مل يتجاوز ا   ٢٠٠٩ يف عام    يف املائة 

القطريني املنخفض جداً يدل على أن قانون العمل القطري يكفل للعمالة الوافدة حقهـا يف               
   .احلصول على فرص العمل املتوافرة دون عراقيل أو متييز يذكر

ة،  من تواضع نسبة العامالت حلساهبن اخلاص يف إمجايل القوة العاملة النـسائي            وبالرغم -٢٩٤
 يبني أن هذه النسبة بدأت تشهد ارتفاعاً ولو طفيفاً لـدى القطريـات   ٢٤إال أن اجلدول رقم     

            يف املائـة يف    ٠,٤١ أصـبحت    ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام        ٠,١٦حتديداً، فبعد أن كانـت      
قطر مل تعد تقتـصر علـى   دولة ، مما يدل على أن املكاسب اليت حتققت للمرأة يف     ٢٠٠٩عام  

ملأجور فحسب، بل أيضاً على العمل الذي ميكنها من االسـتثمار يف جمـال الـصناعة     العمل ا 
والتجارة والسياحة والبنوك، وهذا حبد ذاته بداية حتول نوعي يف األمناط االستثمارية التقليديـة              

 . للمرأة القطرية

  ٢٤رقم جلدول ا
  )يف املائة(نسبة اإلناث العامالت حلساهبن يف إمجايل القوة العاملة النسائية 

 جمموع غري قطريات قطريات السنة
٠,١٢ ٠,١١ ٠,١٦ ٢٠٠٤ 
٠,١٤ ٠,١٣ ٠,١٨ ٢٠٠٦ 
٠,١٣ ٠,٠١ ٠,٢٤ ٢٠٠٧ 
٠,١١ ٠,٠١ ٠,١٨ ٢٠٠٨ 
٠,١٦ ٠,٠١ ٠,٤١ ٢٠٠٩ 

  .www.qix.gov.qa، "قلم"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

املرأة العمل به، حيث وصلت     قطاع التعليم يف املرتبة األوىل من حيث تفضيل          ويأيت  -٢٩٥
 من جمموع قوة العمل النسائية القطرية        يف املائة  ٣٨نسبة العامالت يف هذا القطاع إىل حوايل        

، ويف اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري ثانيـاً، حيـث            ٢٠٠٩يف عام   
ستوى العام، فتتركـز    أما على امل  .  يف املائة  ٣٣بلغت نسبة العامالت يف هذا القطاع حوايل        

، وكلهن مـن    ٢٠٠٩ عام    يف املائة  ٣٨,٨النساء النشطات اقتصادياً يف القطاع املرتيل بنسبة        
  ).٢٥اجلدول رقم (غري القطريات الاليت تعملن يف اخلدمات املرتلية 
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  ٢٥رقم اجلدول 
  ٢٠٠٩ النسبة املئوية لإلناث يف القوى العاملة حبسب اجلنسية واألنشطة االقتصادية لعام

 اجلنسية
 جمموع غري قطريات قطريات النشاط االقتصادي

 صفر صفر صفر الزراعة والصيد والغابات
 صفر صفر صفر صيد األمساك

 ٢,٦٩ ٢,٦٥ ٢,٨٦ التعدين واستغالل احملاجر
 ٠,٣٣ ٠,٣٣ ٠,٣١ الصناعات التحويلية

 ٠,٢٨ ٠,٠٤ ١,٢ إمدادات الكهرباء والغاز والبخار واملياه
 ٢,٧٩ ٣,٤٥ ٠,٢٥ شاءاتاإلن

جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبـات ذات احملركـات         
 والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية

٣,٥٣ ٤,٣٥ ٠,٣٧ 

 ٣,٧٦ ٤,٧٣ صفر الفنادق واملطاعم
 ٦,٣٣ ٧,٣٢ ٢,٤٨ النقل والتخزين واالتصاالت

 ٢,٩ ٢,٣٢ ٥,١٤ الوساطة املالية
 ١,٨٥ ٢,١ ٠,٨٨ جيارية وأنشطة املشاريع التجاريةاألنشطة العقارية واإل

 ٧,٥٦ ٠,٩٥ ٣٣,٠٨ اإلدارة العامة والدفاع الضمان االجتماعي اإلجباري
 ١٤,٤٣ ٨,٣٨ ٣٧,٨٣ التعليم

 ١٢,٧٢ ١٢,٥٤ ١٣,٤٤ الصحة والعمل االجتماعي
 ١,٧٨ ١,٦٨ ٢,١٦ فصل أنشطة اخلدمة اجملتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى

 ٣٨,٨٦ ٤٨,٩٢ صفر دمات املرتليةاخل
 ٠,١٩ ٠,٢٤ صفر املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ يف املائةاجملموع 
 ١٢٣٨٨٣ ٩٨٤٢٠ ٢٥٤٦٣ جمموع قوة العمل النسائية

  .www.qix.gov.qa، "قلم"مشروع . ٢٠١٠. دولة قطر: املصدر

 مـن معـدل    يف املائـة ٣٠ارتفعت معدالت النشاط االقتصادي لإلناث من حنو     و  -٢٩٦
، ٢٠٠٧ عام    يف املائة  ٥٢ مث إىل أكثر من      ٢٠٠٤ عام    يف املائة  ٤٤ إىل   ١٩٨٦الذكور عام   

وال تتوفر بيانات موثوقـة حـول       . مما يدل على تزايد مسامهة املرأة يف الناتج احمللي اإلمجايل         
 بلغت  ٢٠٠٩سامهة، لكن استناداً إىل تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام          النسبة املئوية هلذه امل   

يف دولة قطر للنساء حنو ربـع       ) معدل قوة الشراء بالدوالر األمريكي    (قيمة الدخل التقديرية    
  ).  يف املائة٢٤,٤(جمموع تلك القيمة للرجال 

دي حتسناً ملحوظـاً     النقدية للعاملني حسب النشاط االقتصا     األجور متوسط   وشهد -٢٩٧
للعاملني من اجلنسني يف دولة قطر، حيث ارتفع هذا املتوسط بالنـسبة جملمـوع األنـشطة                

 إىل  ٢٠٠٦لإلنـاث يف عـام      ) ٤١٣١(ريال قطري للـذكور و    ) ٥٦١١(االقتصادية من   
والفروق بني الذكور واإلناث تتعلق،     . ٢٠٠٩لإلناث يف عام    ) ٦١٠٦(للذكور و ) ٨٤٨٤(

 باختالف ميادين النشاط االقتصادي وليس باخنفاض أجر النساء عن أجـر            بالدرجة األوىل، 
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ويف سياق متصل، فإن أعلى األجور هي تلك الـيت يتقاضـاها            . الذكور يف العمل الواحد   
العاملون يف الوساطات املالية، والتعدين واستغالل احملاجر، واإلدارة العامة والدفاع والضمان           

لتدابري واإلجراءات املختلفة اليت تتخذها دولة قطر لتـضييق         وبسبب ا . جتماعي اإلجباري الا
متوسط األجر النقدي املكتسب لإلناث إىل متوسط األجر النقدي         الفجوة اجلندرية يف نسبة     

 الفارق ، فإنه من املتوقع أن يتراجع٢٠٠٩يف عام )  يف املائة٧٢(املكتسب للرجال اليت بلغت 
لماً بأن هذا الفارق ال يعد كبرياً قياساً مبثيلـه علـى            النسيب يف متوسط األجور للجنسني، ع     

 .مستوى العامل

  ٢٦ رقم اجلدول
  )بالريال القطري( متوسط األجور النقدية للعاملني حبسب النشاط االقتصادي

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور االقتصاديالنشاط 

 صفر ١٨٩٥ صفر ٢٧٠٨ صفر ٢٠٤٨ صفر ١٧٤٠ الزراعة والصيد والغابات
 صفر ٢٧٤٣ صفر ٣٢٥٩ صفر ٢٣٥٧ صفر ١٦٨٥ صيد األمساك
 ١٤٩٠٢ ١٧٠٠١ ١٣٠٧٣ ١٨٥٧٥ ١١٣٦٤ ١٦٤٠٤ ٧٦٣٧ ١١٩٨٧ ستغالل احملاجراالتعدين و

 ٩٤٥٧ ٧١١٦ ٦٢٩٤ ٦٠٩٤ ٧١١٨ ٥٠٢٧ ٤٠٩٢ ٣٦٦٨ الصناعات التحويلية
 ١١٤٢٥ ١٥٣٤٠ ٧٢٩٢ ١٣٨٤٨ ٨١٩٤ ١١٥٢٦ ٦٢٦٤ ٨٤٣٨ إمدادات الكهرباء والغاز والبخار واملياه

 ١٠٠٨٧ ٤٨٤٧ ٨٥٥٤ ٣٩٠٤ ٧٢٤٢ ٣٩٤٠ ٧٣٦٥ ٣٤١٨ اإلنشاءات
جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات احملركات 

 ٤٨٨٢ ٥٠٤٣ ٥٦٩٥ ٥٤٢٥ ٥٧٠٢ ٣٦٠٧ ٣٦٥٩ ٣١٠٩ والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية
 ٤٠٩١ ٤٠٦١ ٣١٤٨ ٤٦٥٦ ٥٤٢٥ ٣٧٦٦ ٣٨٢٠ ٢٦٨٢ الفنادق واملطاعم

 ٩٤٣٦ ٩٨٠٠ ٩١٤٥ ٨٣٣١ ٦٦٤٤ ٧٧٢١ ٥٦٣٨ ٧١٥٨ تصاالتالنقل والتخزين واال
 ١٠٤٢٦ ١٧٠٣٥ ١٢٥٤٠ ١٦٢٨٦ ٨٩٢٩ ١٣٢١١ ٦١٠٦ ٩٩٩٤ الوساطة املالية

 ١٠٨٥٩ ٧٠٧٩ ٧٩٢٨ ٧٢٧٧ ٧٢٤٦ ٦٢٨٨ ٥٥٨٠ ٤٩٣٤ األنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجارية
 ١٢٤٧٧ ١٥٩٠٧ ١٠٤٢١ ١٤٨٩٧ ٩٤٨٥ ١٢٢٥٨ ٦٧٤١ ٩٠٨٥ اإلدارة العامة والدفاع الضمان االجتماعي اإلجباري

 ١١٦٧٧ ١٣٤٤٩ ١١١٣٠ ١٣٩٤٠ ٩٣٠٠ ١١٠٦٥ ٧٤٤٨ ٩٢٠٥ التعليم
 ١٠٧٦٤ ١٣٨٦٠ ١١١٦٠ ١٣٠٦٦ ٨٣٧٩ ١١٢٢٤ ٦٦٨٤ ٨٨٧٢ االجتماعيالصحة والعمل 

 ١٠٨٥٨ ١١٨٣٣ ٨٢٥٨ ١١٣٠٧ ٧١٢٨ ٩٢٥٢ ٤٨٩٣ ٦٩٣٦ لشخصية األخرىجتماعية واأنشطة اخلدمة اجملتمعية واال
 ١٧١٨ ١٨٤٧ ١٧١٨ ١٨٢٥ ١٨٠٤ ١٧٧١ ١٦١٠ ١٧٠١ اخلدمات املرتلية

 ٩٨٥٧ ١٥٧٦١ ١٠١٣٦ ١٥٧٨٧ ١١٨٢٨ ١٩٣٩٧ ٨٧٥٠ ١٦٢٨١ املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية
 ٦١٠٦ ٨٤٨٤ ٥٨١٩ ٨٠٦٤ ٤٩٣٩ ٦٨٨٤ ٤١٣١ ٥٦١١ اجملموع
 ٧٢,٠ ٧٢,٢ ٧١,٧ ٧٣,٦ املئوية ألجور اإلناث اىل أجور الذكورالنسبة 

  .www.qsa.gov.qa. سنوات متتالية. مسح القوى العاملة. ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

  املشاركة النقابية للمرأة    
 والتشريعات ذات الـصلة احلـق يف تكـوين          ٤٥ الدستور القطري يف املادة      كفل  -٢٩٨

  .ة للجنسني معاً دون أي متييزاجلمعيات والنقابات املهني
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 من النساء مجعية احملاسبني القانونيني واحملـامني        إقباالًومن أهم اجلمعيات اليت تشهد       -٢٩٩
 اخنفاضـها وتقارب نسبة العامالت يف مجعية األطباء القطرية من نسبة الرجال، مع    . واألطباء

 .  القطريات يف هذين اجملالنييف مجعييت احملاسبني القانونيني واحملامني لقلة عدد النساء

  ٢٧رقم اجلدول 
  نسبة العامالت والعاملني يف اجلمعيات املهنية

 )يف املائة(النسبة املئوية  عدد الرجال )يف املائة(النسبة املئوية  عدد النساء اجلمعيات املهنية
 ٨٣ ٥٦ ١٦ ١١ مجعية احملاسبني القانونيني القطرية

 ٨٦ ٥٣ ١٣ ٨ مجعية احملامني القطرية
 ٥٠ ٣٩ ٤٩ ٣٨ مجعية األطباء القطرية

      مجعية املهندسني 

  .ستناداً إىل مصادر خمتلفةاصمم اجلدول  :املصدر

  . صنع القرار يف جملس إدارة مجعية احملامني القطرية امرأتان فقط يف مركزوتوجد  -٣٠٠

  جلنسيمحاية املرأة من التحرش ا    
 قانون العقوبات القطري على أمهية محاية اجملتمع من األفعال املنافية لـآلداب             يؤكد  -٣٠١

       العامة، وعلى احترام املرأة، وعدم خدش حيائها بأية طريقة، إذ يعاقـب القـانون مبادتـه               
 باحلبس مدة ال تتجاوز سنة، وبالغرامة اليت ال تزيد عن مخـسة آالف ريـال، أو     ٢٩١رقم  
حدى هاتني العقوبتني، كل من قصد خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأية كلمة، أو صدر عنه                بإ

أي صوت أو إمياء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إىل مسـع تلـك                   
األنثى، أو يقع بصرها على اإلمياء أو الشيء الذي يعرضه، ويعاقب بالعقوبة ذاهتا، كل مـن                

    أنه يعاقب باحلبس مـدة     ه من القانون نفس   ٢٩٣وتضيف املادة   . تطفل على أنثى يف خلوهتا    
ال تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة اليت ال تزيد عن ثالثة آالف ريـال، أو بإحـدى هـاتني                  
العقوبتني، كل من تسبب يف مضايقة أو إزعاج اآلخرين أو تلفظ بعبارات منافية لآلداب أو               

السلكية أو الالسلكية أو الوسائط اإللكترونيـة   األخالق عن طريق استعمال أجهزة االتصال       
  .أو أية وسيلة أخرى

 لضحايا التحرش اجلنسي اخلدمة االجتماعية الالزمـة، والرعايـة الـصحية            وتقدم -٣٠٢
والنفسية إلزالة اآلثار السلبية اليت خلفها التحرش اجلنسي، واملشورة القانونيـة واملـساعدة             

تطوعني بالترافع عنها أمام القضاء، وإيواء الضحية إن كانت         القضائية بتكليف أحد احملامني امل    
 .هناك ضرورة إلبعادها عن مصدر العنف أو التهديد به

 املرأة العاملة األجنبية    

 دولة قطر بشكل كبري على العمالة الوافدة نتيجة لقلة سكاهنا والتنمية الكبرية             تعتمد -٣٠٣
       عـداد النـساء األجنبيـات العـامالت يف        اليت تشهدها يف كافة القطاعات، وقد بلغت أ       
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 يف  ٧٩,٤ من جمموع العـاملني و      يف املائة  ٧,٨، أي ما نسبته     ٢٠٠٩ عام   ٩٨ ٤٢٠الدولة  
 . من جمموع العامالت يف الدولةاملائة

 يف  ٤٨,٩تأيت األعمال املرتلية يف مقدمة املهن اليت تعمل هبا املرأة األجنبية وبنـسبة                -٣٠٤
 ٨,٤، مث مهنة التعليم بنسبة  يف املائة١٢,٥ن الصحة والعمل االجتماعي بنسبة ، تليها مهاملائة

  .يف املائة
 املرأة العاملة األجنبية لقانون العمل القطري، وهي بذلك تتمتع باالمتيازات           وختضع -٣٠٥

ة نفسها اليت تتمتع هبا املرأة القطرية، عدا العامالت يف املنازل، حيث يتم حالياً إعداد ومراجع              
املسودة النهائية لقانون العاملني يف املنازل ومن يف حكمهم، من قبل جلنة تضم ممثلني من عدة         
وزارات وجهات خمتلفة بالدولة من بينها وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنـة الوطنيـة              

ويأيت تشكيل هذه اللجنة تأكيـداً علـى        . حلقوق اإلنسان واألمانة العامة للتخطيط التنموي     
وجه العام باإلسراع يف االنتهاء من قانون العاملني يف املنازل الذي سرياعي مصلحة الكفيل              الت

واخلادم الذي ستكون له األهلية واحملاسبة القانونية، حيث سيعاجل قضايا مهمة وستـصدر يف    
حيثياته لوائح تنفيذية، وقد تضمنت أهم مالمح مشروع قانون العاملني يف املنازل العديد من              

يتعلق حبقوق وواجبات العامل يف املرتل مبا فيها عملية االسـتقدام            واد اليت نظمت كل ما    امل
والتعاقد وصرف مستحقات العمالة املرتلية، والعطالت وعدد ساعات العمل، كمـا حيـدد             

كما  .إجراءات استقدام عمال املنازل من خالل مكاتب استقدام العمالة املرخص هلا بالدولة           
انون ضرورة تنظيم عالقة العمل بني الكفالء وهذه الـشرحية العماليـة            يتضمن مشروع الق  

الكبرية من خالل عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفني عند نـشوب أي          
نزاع بينهما، كما حيدد ضوابط التعاقد بني هؤالء العمال إذ سيتعني أن ينص العقـد علـى                 

 ويتضمن مشروع القانون ضرورة منح العمالـة        .جازات السنوية وتذاكر السفر   األجور واإل 
املرتلية مكافأة هناية اخلدمة أسوة بنظرائهم العاملني مبؤسسات وشركات القطاع اخلاص الذين         

تتخذ إدارة العمـل أيـة       يستحقون مكافأة هناية خدمة تنص عليها صراحة عقود العمل وال         
وعلى غرار حقوق العـاملني   .وطإجراءات للتصديق عليها إال إذا كانت مستوفية كافة الشر 

بالقطاع اخلاص اليت نص عليها قانون العمل فإن مشروع قانون عمال املنازل سوف يؤكـد              
  .ضرورة توفري الرعاية الصحية هلذه الشرحية العمالية

  ٢٨رقم دول اجل
  حسب اجلنسية واجلنس والنشاط االقتصادي)  سنة فأكثر١٥ (السكان النشيطون اقتصادياً

 قطريني غري قطريون
 العام اجملموع اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور القتصاديالنشاط ا

 ١٦٩٥٥ ١٦٩٥٥ صفر ١٦٩٥٥ صفر صفر صفر والغابات الزراعة والصيد
 ٢٨٢٢ ٢٨٢٢ صفر ٢٨٢٢ صفر صفر صفر صيد األمساك
 ٦٢٧٤٤ ٥٧٦٠٢ ٢٦٠٩ ٥٤٩٣٣ ٥١٧٢ ٧٢٧ ٤٤٤٥ احملاجر ستغاللاالتعدين و
 ١٠٨٧٨٦ ١٠٧٨٦٦ ٣٢٨ ١٠٧٥٣٨ ٩٢٠ ٧٨ ٨٤٢ التحويلية الصناعات
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 ٦١٥٨ ٤٠٩٨ ٤٤ ٤٠٥٤ ٢٠٦٠ ٣٠٦ ١٧٥٤ واملياه والبخار إمدادات الكهرباء والغاز
 ٥٥٩٠٦٦ ٥٥٨١٣٨ ٣٣٩٨ ٥٥٤٧٤٠ ٩٢٨ ٦٤ ٨٦٤ اإلنشاءات

جتارة اجلملة والتجزئـة وإصـالح      
املركبات ذات احملركات والدراجات    

 ١٣٨٣٥٨ ١٣٧٥٥٦ ٤٢٨١ ١٣٣٢٧٥ ٨٠٢ ٩٤ ٧٠٨ سريةواأل النارية والسلع الشخصية
 ٢٤٩٤٠ ٢٤٩٢٤ ٤٦٥٢ ٢٠٢٧٢ ١٦ صفر ١٦ واملطاعم الفنادق

 ٥٥٩٠٠ ٥٤١٩٦ ٧٢٠٨ ٤٦٩٨٨ ١٧٠٤ ٦٣٢ ١٠٧٢ تالتصاواال النقل والتخزين
 ١٥٤٢٢ ١٢٦٧٧ ٢٢٨٨ ١٠٣٨٩ ٢٧٤٥ ١٣٠٨ ١٤٣٧ املالية الوساطة

واإلجيارية وأنشطة  األنشطة العقارية
 ٤٦٣٢٦ ٤٥٢٨٨ ٢٠٦٦ ٤٣٢٢٢ ١٠٣٨ ٢٢٥ ٨١٣  التجاريةاملشاريع

اإلدارة العامة والـدفاع والـضمان      
 ٦٤٨٠٨ ٢٨٢٦٢ ٩٣٧ ٢٧٣٢٥ ٣٦٥٤٦ ٨٤٢٤ ٢٨١٢٢ االجتماعي اإلجباري

 ٣١١٠٥ ١٩٦٦٣ ٨٢٤٣ ١١٤٢٠ ١١٤٤٢ ٩٦٣٣ ١٨٠٩ التعليم
 ٣٠٠٩٠ ٢٥٠١٤ ١٢٣٣٧ ١٢٦٧٧ ٥٠٧٦ ٣٤٢٣ ١٦٥٣ االجتماعي الصحة والعمل
اجملتمعيـة   ة اخلدمـة فصل أنـشط 

 واالجتماعية والشخصية األخرى
١٦٣٨٧ ١٣٩٩٧ ١٦٥٠ ١٢٣٤٧ ٢٣٩٠ ٥٤٩ ١٨٤١ 

 ٨٠٣٤٢ ٨٠٣٤٢ ٤٨١٤٧ ٣٢١٩٥ صفر صفر صفر املرتلية اخلدمات
 ٢٠٢٤ ١٩٩٠ ٢٣٢ ١٧٥٨ ٣٤ صفر ٣٤ اإلقليمية والدولية واهليئات املنظمات
 ١٢٦٢٢٦٣ ١١٩١٣٩٠ ٩٨٤٢٠ ١٠٩٢٩٧٠ ٧٠٨٧٣ ٢٥٤٦٣ ٤٥٤١٠ اجملموع

  .جهاز اإلحصاءو. www.qix.gov.qa، "قلم"مشروع . ٢٠١٠ ، دولة قطر:املصدر

  مبادرات املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف جمال متكني املرأة اقتصادياً    
توفر دار اإلمناء االجتماعي وهي منظمة غري حكومية منبثقة عن مؤسـسة قطـر للتربيـة            -٣٠٦

جمموعة من الربامج يف جمال التأهيل والتدريب والتمويـل هبـدف تـشجيع             والعلوم وتنمية اجملتمع    
  :الشباب من اجلنسني على العمل حلساهبم اخلاص أو احلصول على وظيفة مناسبة، ومثال على ذلك

 بـدعم مـن     ٢٠٠٧يف عام   ) مركز تنمية لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة     (إنشاء   •
كز بتقدمي خـدمات التـدريب واملتابعـة        ويقوم املر ) كيوتل(شركة اتصاالت قطر    

كما ختتص  . الضرورية، والعمل على ترويج املشاريع الصغرية واملتوسطة يف دولة قطر         
) األسرة العصرية (بالعمل على متكني أفراد اجملتمع من اجلنسني اقتصادًيا، وتوفر برنامج           
وتقدم الـدار   . ةالذي يعمل على تنمية دخل األسرة وتفعيل دورها يف العملية اإلنتاجي          

خدمات التدريب والتطوير من خالل توفري ورش عمل متخصصة لرعايـة وتنميـة             
            /والـيت وصـل عـددها حـىت نيـسان         ) األسرة العـصرية  (قدرات أفراد برنامج    

 امن املنتسبات هلذا الربنامج، ويبلغ عدد النساء املنتسبات هلـذ         ) ٢٤٦( ٢٠٠٩أبريل  
وهو ) اخلطوة األوىل ( دار اإلمناء االجتماعي أيضاً برنامج       ، كما تنفذ  )٢٤٦(الربنامج  

      برنامج تأهيلي متكامل لإلعداد النفـسي واملعـريف واملهـاري للـشباب يف الفئـة               
 سنة ملساعدهتم على االخنراط يف سوق العمل وبلغ عدد خرجيي هذا            ٣٠-١٨العمرية  



CEDAW/C/QAT/1 

GE.12-41480 90 

حالـة منـهم،    ) ١٦٣(حالة من اجلنسني مت توظيف      ) ٢١٧(٢٠٠٨عام  يف  الربنامج  
  ؛منهم) ٥٣( مت توظيف ٢٠٠٥حالة يف عام ) ٥٧ (بأغلبهم من النساء مقارنة 

 كآلية مهمـة لـدعم      ٢٠٠٣لدعم املبادرات الذاتية عام     ) رساميل(إنشاء صندوق    •
 املبادرات الذاتية وتشجيعهم لتمويل مبادراهتم ملشاريع منتجة وذلك بدعم          أصحاب

 مستفيداً) ١١(قد بلغ عدد املستفيدين من الصندوق       و. من الشركة القطرية للتأمني   
 ؛كلهم من النساء عدا رجل واحد

، هبدف طـرح بـرامج تأهيـل        ٢٠٠٩ للتجميل عام    ةكادميية قطر العاملي  أتأسيس   •
 . وفقاً للمعايري املعتمدة دولياًالتجميل للسيدات مبجال خدمات وتدريب

 ومت حتويلـه إىل مـسمى       ٢٠٠٠تأسس منتدى سيدات األعمال القطريات يف عام         ٣٠٧
 وهتدف الرابطة إىل تفصيل دور سـيدات        ٢٠١٠رابطة سيدات األعمال القطريات يف عام       

كما أطلقت غرفة   .  بفعالية يف النمو االقتصادي للدولة على كافة األصعدة        ليسامهناألعمال  
ل جتارة وصناعة قطر ورابطة سيدات األعمال القطريات وشركة شل جائرة سيدات األعمـا        

 حتت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر املسند، حرم مسو            ٢٠٠٧القطريات عام   
ومت منح اجلـائزة ألول     ) السيدات املهنيات (و) سيدات األعمال : (األمري وتضم اجلائزة فئتني   

  .٢٠٠٨مرة عام 

 التحديات واآلفاق املستقبلية     

 القطرية يف خمتلـف القطاعـات،        حتسن كبري يف الوظائف اليت تشغلها املرأة       حدث  -٣٠٨
ويف السنوات القليلة . صبحت متاحة هلا دون وجود عوائق حتول دون ذلك   أفجميع الوظائف   

املاضية تقلدت املرأة القطرية العديد من املناصب العليا وعملت يف جماالت كانت يف السابق              
  .  على الرجال مثل القضاء والنيابة العامة واهلندسةحكراً
 الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلتها، وال تزال تبذهلا، دولة قطـر يف سـبيل                وعلى -٣٠٩

مساواة املرأة بالرجل يف جمال العمل، إال أن هذه اجلهود ال تزال تواجه بـبعض التحـديات                 
ومـن أهـم هـذه    . واملعوقات اليت حتول دون متكني املرأة يف هذا اجملال بالصورة املأمولـة     

 من املناصب القيادية يف القطاع اإلداري بالرغم مـن االرتفـاع            التحديات اخنفاض حصتها  
تزال عملية ربط خمرجات التعليم      إضافة إىل ذلك، ال   . املطرد يف هذه النسبة يف العقد األخري      

باحتياجات سوق العمل تشكل حتدياً يعوق حصول املرأة املتعلمة على فرصة عمل مناسـبة              
 يف توجيـه  ة مـؤثر الثقافيةف االجتماعية واملوروثات وال تزال األعرا. الختصاصها اجلامعي 

 .  وعزوفها عن العمل يف بعض الوظائفةاملرأة إىل ختصصات علمية معين

 ذلك فإن اإلسقاطات املستقبلية للقوى العاملة تشري إىل تزايد مسامهة املرأة يف             ومع -٣١٠
ية سوق العمل والتوسع    ستراتيجإالنشاط االقتصادي بشكل مطرد نتيجة لالستمرار يف تفعيل         

 . يف توفري فرص العمل للمرأة يف القطاعني العام واخلاص
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واجهـة تلـك    مل فإن اجلهات الرمسية واألهلية قد كثفت جهودها         ه الوقت نفس  ويف -٣١١
التحديات وتذليل العقبات اليت حتول دون متكني املرأة يف جمال العمل عموماً، واملرأة العاملـة   

داً، عرب االستمرار يف دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة والربامج املتنوعة          حلساهبا اخلاص حتدي  
 .املوجهة لدعم األسر املنتجة يف الدولة

  ١٢ املادة    
 الصحة    

  اإلطار الدستوري والتشريعي    
حرصت دولة قطر على توفري مستلزمات الرعاية الصحية لكل مواطنيها كحق مـن           -٣١٢

من الدستور القطري اليت تنص على أن الدولـة تعـىن           ) ٢٣(ة  حقوقهم، عمالً بأحكام املاد   
 ".بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقاً للقانون"

وأولت الدولة اهتماماً كبرياً بقطاع الصحة، فسنت التشريعات والقوانني الكفيلة بتمكني             -٣١٣
 على تنظـيم العـالج الطـيب        ١٩٩٦ لسنة   ٧ون رقم   فقد نص القان  . سكاهنا صحياً دون متييز   

 بإنشاء اجمللس األعلى للـصحة      ٢٠٠٩ لسنة   ١٣واخلدمات الصحية، وقضى القرار األمريي رقم       
الذي سعى وال يزال يسعى لتطوير نظام الرعاية الصحية كماً ونوعاً وإتاحة الفرصة للوصـول إىل   

 . بغض النظر عن جنسهم أو جنسيتهماخلدمات اليت يوفرها هذا النظام لكل سكان الدولة

  املساواة بني الرجل واملرأة يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية    

  املرافق واخلدمات الصحية العامة    
، شهد القطـاع الـصحي      ١٩٤٥ إنشاء أول مستشفى عام يف دولة قطر عام          منذ  -٣١٤

 ن املراكز الـصحية الـيت      احلكومي واخلاص العديد من التطورات اهلامة، كافتتاح العديد م        
، وافتتاح مستشفى األمـل     ١٩٩١ مركزاً، وافتتاح مستشفى النساء والوالدة عام        ٢٣بلغت  
وضمن مؤسسة محد الطبية جيـري      . ٢٠٠٦عام  ) اخلور(، ومستشفى الشمال    ٢٠٠٤عام  

، واملستشفى التعليمي التخصصي،    )جنوب الدولة (حالياً التحضري الفتتاح مستشفى الوكرة      
، ومستشفى األطفال والعديد من املراكـز       )غرب الدولة (ري إنشاء مستشفى دخان     كما جي 

          ويتوقـع تـشغيل هـذه املستـشفيات واملراكـز خـالل             .الطبية املتقدمة كمركز القلب   
  .٢٠١١-٢٠١٠عامي 
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  ٢٩رقم اجلدول 
  ٢٠٠٨-١٩٩٠املستشفيات احلكومية واخلاصة واملراكز الصحية خالل الفترة 

  املستشفيات احلكومية املستشفيات اخلاصة  الصحيةاملراكز

١٩٩٠ ٣  ٢٢ 

٢٠٠٠ ٣ ١ ٢٥ 

٢٠٠٤ ٥ ٤ ٢٣ 

٢٠٠٥ ٥ ٤ ٢٣ 

٢٠٠٦ ٥ ٤ ٢٣ 

٢٠٠٧ ٥ ٤ ٢٣ 

٢٠٠٨ ٥ ٤ ٢٣ 

  .اهليئة الوطنية للصحة، التقرير الصحي السنوي، أعداد خمتلفة. ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

صحية مع تطور نظام التعليم الطـيب والـصحي،          ترافق توسع وتطور اخلدمات ال     وقد  -٣١٥
  . لتدريس الطب يف الدولة وفق أعلـى املعـايري        " وايل كورنيل "حيث أنشئ فرع لكلية طب      

. كما أنشئت كلية مشال األطلنطي وكلية كاجلاري لتدريس التمريض واملهن الصحية املساعدة           
 حقق العديـد مـن اإلجنـازات        وعلى الرغم من الفترة القصرية لعمر القطاع الصحي، إال أنه         

السريعة اليت انعكست إجياباً على احلالة الصحية للسكان، وسهولة االستفادة مـن اخلـدمات              
   .الصحية، ومكافحة األوبئة واألمراض املعدية، وتقييم احلالة الصحية واملرضية للسكان

 نظام صحي   وتسعى دولة قطر إىل توفري اخلدمات الصحية اإللكترونية من خالل وضع           -٣١٦
يتمتع بالكفاءة وسرعة االستجابة والنتائج الفعالة ليتماشـى مـع اإلصـالحات الـسياسية              
واالقتصادية واالجتماعية بالدولة الرامية إىل وضع نظام خدمات صحية متكاملة ومبواصـفات            
عاملية، مبا يضمن لكل السكان وعلى اختالف أعمارهم وأجناسهم التمتع حبياة أكثـر صـحة        

ويراعي نظام الرعاية الصحية يف دولة قطر اعتماد بـرامج متطـورة وتنـشيط              . اهتمطوال حي 
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات حتت إشراف اجمللس األعلـى لالتـصاالت وتكنولوجيـا            

وسيسهم برنامج الصحة   . املعلومات وبالشراكة مع اجمللس األعلى للصحة ومؤسسة محد الطبية        
التحتية الرقمية الضرورية لتعزيز مجيع جوانب الرعايـة الـصحية يف           اإللكترونية يف وضع البنية     

وقد حددت دولة قطر    . جماالت الوقاية والكشف وتشخيص األمراض والعالج وإعادة التأهيل       
 .ستراتيجية الرعاية الصحية اإللكترونيةا موعداً مستهدفاً الستكمال تطبيق ٢٠١٠عام 

  لمرأة خصوصاً املرافق واخلدمات الصحية املتوافرة ل    
 دولة قطر على تقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية للمرأة طوال حياهتا            حترص  -٣١٧

وقد . يف خمتلف املستشفيات واملراكز العالجية يف الدولة حتت إشراف أطباء وممرضني مؤهلني          
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مات الاليت حيصلن على هذه اخلـد     ) القطريات وغري القطريات  (بلغت نسبة النساء والفتيات     
  .٢٠٠٣منذ العام )  يف املائة١٠٠(

وتستطيع املرأة احلصول على اخلدمات العالجية من خمتلف املستشفيات واملراكـز             -٣١٨
 ٣٣٤، ويـضم    ١٩٨٨الصحية، وقد خصص هلا مستشفى النساء والوالدة الذي افتتح عام           

أو القيـصرية،  ويشتمل يف الوقت احلاضر على وحدة إجراء عمليات الوالدة الطبيعية      . سريراً
  .ووحدة للعناية املركزة باألطفال اخلدج

ركز امل سيتم افتتاح مركز سدرة للطب والبحوث، ولعل إنشاء هذا           ٢٠١٢ويف عام     -٣١٩
ويعىن املركز بتقدمي رعاية طبية متخصصة للنـساء        . يعد من أكثر مشروعات الدولة طموحاً     

كما سوف يتـيح املركـز      . اشدينواألطفال، إضافة إىل خدمات طبية وجراحية خمتارة للر       
الفرصة لطالب الطب بالدراسة يف ظل أكثر التجهيزات التقنية تقدماً، بتوجيه مـن هيئـة               

، وهي إحدى فـروع اجلامعـة األم املرموقـة يف           كلية طب وايل كورنيل يف قطر     تدريس  
عاية الطبية للنساء كمركز متخصص يف جماالت الـوالدة         وسيقدم مركز سدرة الر   . نيويورك

عالية اخلطورة، ورعاية ما قبل الوالدة،      الوأمراض النساء يف حاالت الوالدة، وحاالت الوالدة        
وعلم األورام يف طب النساء، وعلم الغدد املتكاثرة اليت تتضمن أطفال األنابيب وتقنيات أكثر 

وكذلك سيقدم املركز خدمات وبـرامج يف  . ة والتناسليةتطوراً، وعلم أمراض املسالك البولي 
جراحـة املـخ واألعـصاب، واألنـف واألذن         :  من أمهها  ،جمال الرعاية الصحية لألطفال   

واحلنجرة، وجراحة جتميـل الوجـه والفكـني، واملـسالك البوليـة، وطـب العيـون،                
وحدة النطق وتطوير   باإلضافة إىل اخلدمات املساندة كصيدلية األطفال، و       .الربو/واحلساسية

  .املهارات، وعلم الباثولوجيا السريرية، وحياة األطفال، والعالج التنفسي
 اجلهات املختصة برامج لتثقيف النساء وتوعيتهن حول صحتهن وتغذيتـهن،           وتنفذ -٣٢٠

مشروع تعزيز أمنـاط احليـاة      "حيث يعقد عدد من الورشات والدورات التدريبية يف إطار          
شة التدريبية لتعزيز أمناط احلياة الصحية يف جمال أمراض القلب والشرايني،           ، مثل الور  "الصحية

 . وورشة زيادة املعرفة بأمهية الفحص املبكر عن سرطان الثدي، وغريها

 الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد احلمل والوالدة    

  الفحص وتقدمي خدمات اإلرشاد واملشورة للمقبلني على الزواج    
 على ضرورة إجراء الفحص الطيب قبـل        ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢ص قانون األسرة رقم     ين  -٣٢١

ال جيـوز    "١٨الزواج وأن يكون إلزاميا للقطريني ولغري القطريني، وحسب ما ورد يف املادة             
للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما مل يقدم الطرفان ما يثبت أنه أجرى الفحـص              

 ويهدف هذا الفحص الذي ينفذ بدقة إىل الكشف املبكر عن           .الطيب من خالل تقدمي الشهادة    
بعض األمراض من أجل أن يكون الزواج صحياً، والتقليل من املخاطر اليت ميكن أن تلحـق                

ويتم تصنيف  . بالزوجني بعد الزواج نتيجة إلصابة أحدمها بأحد األمراض الوراثية أو اخلطرية          
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األمراض اجلينية، واليت ميكن أن تنتقـل إىل        : األمراض اليت تفحص إىل ثالث جمموعات، هي      
األطفال وراثياً، واألمراض االنتقالية اليت ميكن أن تنتقل من الزوج إىل الزوجة مثل أمـراض               

  .الكبد الوبائية، ونقص املناعة، واألمراض املزمنة مثل أمراض الضغط والسكري
 باملرأة تنظيم احملاضرات     املؤسسات الصحية وبعض املؤسسات األهلية املعنية      وتتوىل  -٣٢٢

وتوزيع الكتيبات اإلرشادية لرفع وعي اجملتمع عموماً واملرأة خـصوصاً باملـسائل املتعلقـة              
  .بالزواج وتكوين األسرة، وباألمراض املنتشرة يف اجملتمع

  صحة املرأة أثناء احلمل والوالدة وما بعد الوالدة    
 الطبية الكاملة للنساء قبل الـوالدة مـن         تكفل الرعاية الصحية يف دولة قطر العناية        -٣٢٣

وتتميز اخلدمات الطبية   . خالل توفري خمتلف اخلدمات الطبية املتعلقة بفحوصات األم واجلنني        
 يف األشـهر  ال سيماقبل الوالدة واليت تشمل املواطنات واملقيمات على حد سواء بانتظامها،        

وقد بلغ  . ء احلوامل على مصحات الوالدة    األخرية اليت تسبق الوالدة مما ينتج عنه تردد النسا        
  ٢٠٠٨ امرأة عـام     ٢٠٠ ٠٠٠حوايل   عدد املترددات على عيادة مستشفى النساء والوالدة      

  .طبيعة الرعاية الصحية للنساءمما يؤكد 
 خدمات تنظيم   إىلوتتميز دولة قطر بوجود سياسات متكن الرجال والنساء من الوصول             -٣٢٤

 الصحة العاملية على أن تكون هنالك ثالث زيارات للفحـص           نظمةماألسرة، إذ يف حني توصي      
 أيام يف الشهر األخري     ١٠خالل مدة احلمل، توفر الدولة زيارة للفحص يف كل شهر، وزيارة كل             

  . زيارة خالل فترة احلمل الواحدة١٢من احلمل، ليكون إمجايل عدد مرات الكشف 
مل عرب املتابعة الدورية لصحة األم واجلـنني         برنامج متكامل لرعاية املرأة احلا     وينفذ -٣٢٥

حىت موعد الوالدة وما بعده، ويتبع ذلك برنامج للتحصني يقضي بتحصني األطفال حـديثي     
ويـتم  . الوالدة تلقائياً، كما يعمل على حتصني األمهات أيضاً قبل خروجهن من املستشفى           

ضعهن الـصحي حتـت     استخدام أجهزة املوجات فوق الصوتية لفحص احلوامل ومتابعة و        
كما تقدم خدمات للمساعدة على اإلجناب ومعاجلة حاالت العقم  ،إشراف طبيبات مؤهالت  

 .عند اجلنسني

  التطعيم للنساء احلوامل    
ينفذ يف دولة قطر فحص دوري للنساء احلوامل الكتشاف احلصبة األملانيـة وفـق                -٣٢٦

 ني اخلامس من احلمل األول جرعت     الربنامج اخلاص بذلك، كما تعطى األم احلامل عند الشهر        
بالشهرين اخلامس والسابع من احلمل األول، وجرعة واحدة عند كل  من توكسيد التيتانوس

  .قادم محل
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  الرضاعة الطبيعية وتطعيم األطفال    
 ومؤسسة محد الطبية علـى تـشجيع الرضـاعة          اجمللس األعلى للصحة   عملت   لقد -٣٢٧

ى النساء والوالدة واملراكز الصحية املتضمنة خلـدمات         وحماولة ضم مستشف   هادعموالطبيعية  
 وذلك من خالل اجلهود املبذولة مـن        )BFI(األمومة والطفولة إىل املبادرة الصديقة لألطفال       

قبل قسم رعاية األمومة والطفولة وجلنة الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع األقـسام املختلفـة،              
ومن أوىل  . سم التمريض والرعاية الصحية األولية    كقسم النساء والوالدة، وقسم األطفال، وق     

مثرات تلك اجلهود إصدار سياسة الرضاعة الطبيعية لدولة قطر عن طريـق جلنـة الرضـاعة           
 : ، وهي على النحو التايل٢٠٠٠الطبيعية بأواخر عام 

جيب على مجيع العاملني يف اجملال الصحي من أطباء النساء والوالدة وأطباء األطفال              •
هيئة التمريض واملثقفني الصحيني وأخصائيي التغذية العالجية، اتباع سياسة      وأعضاء  

  ؛الرضاعة الطبيعية
ينبغي العمل على تدريب مجيع املوظفني اإلداريني والعاملني يف اجملال الصحي على             •

  ؛املهارات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة
حص الثـدي   جيب أن تشمل فحوصات احلوامل وفحوصات ما بعد الوالدة على ف           •

  ؛وتعليم األمهات كيفية اإلرضاع
ينبغي على العاملني يف اجملال الصحي التأكد من تزويد مجيع الـسيدات احلوامـل               •

واألمهات واملرضعات وأفراد أسرهن بشرح واف لفوائد الرضاعة الطبيعيـة مـع            
تشجيع األمهات على ممارسة الرضاعة الطبيعية املطلقة خالل األشهر الـستة األوىل            

 العمر واالستمرار يف إرضاع أطفاهلن من أثدائهن حىت بعد إدخـال األغذيـة              من
  ؛التكميلية هلم وذلك حىت متام العامني من العمر

جيب البدء يف إرضاع املواليد من أثداء أمهاهتم اعتباراً من الساعة األوىل من الوالدة               •
  ؛ما مل تسمح حالة األم أو املولود بذلك

 أطعمة أو مشروبات أو حليـب صـناعي         ة الوالدة أي  ديثاحلعدم إعطاء الطفل     •
  ؛خالف حليب األم ما مل يكن هناك ضرورة طبية وحسب تعليمات الطبيب

  ؛ممارسة إبقاء األم والطفل بغرفة واحدة على مدار اليوم •
  ؛تشجيع األمهات على إرضاع أطفاهلن عند الطلب •
 الصناعية كاحلليـب    عدم السماح بالترويج داخل املستشفى ملواد وأدوات الرضاعة        •

     الصناعي وزجاجات الرضاعة، وذلك من خالل امللـصقات أو العينـات اجملانيـة            
 ؛وما شابه ذلك وعدم إعطائها لألمهات أو أفراد العائلة



CEDAW/C/QAT/1 

GE.12-41480 96 

جيب تبين وتشكيل مجاعات لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومساندة األمهـات            •
 .على االستمرار يف ممارسة الرضاعة الطبيعية

     وقد ارتفعت نسبة التغطية بالتحصينات لألطفال الرضع األقل مـن سـنة مقارنـة               -٣٢٨
     فمثالً، بلـغ معـدل التطعـيم بالنـسبة         . مبا كانت عليه احلال يف السنوات العشر السابقة       

 يف  ٩٧,١ والتطعيم للجرعة الثالثة من طعم شلل األطفـال          ٢٠٠٨ عام    يف املائة  ٩٨للدرن  
وهذا يدل علـى     . يف املائة  ٩٧,٤، والتهاب الكبد الفريوسي      يف املائة  ٩٥,٣، واحلصبة   املائة

مدى اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف هذا اجملال، وارتفاع وعي األمهات وحرصهن على تطعيم              
 . أبنائهن، مما يسهم يف تعزيز صحة األطفال الرضع

  ٣٠ رقم اجلدول
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤هم عن سنة خالل الفترة نسبة التغطية بالتحصينات لألطفال الذين تقل أعمار

 السنوات

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ نوع التطعيم

  ٩٦,٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ) جي. سي. يب(درن 

  ٩٦,٧ ٩٥ ٩٨ ٩٥ )جرعة ثالثة(ل األطفال لقطرات ش
  ٩٤,٢ ٩٦ ٩٧ ٩٦ )جرعة ثالثة(ثُالثي 

  ٩٤,٢ ٩٦ ٩٧ ٩٧ )جرعة ثالثة) (ب(التهاب الكبد الفريوسي 
  ٩٤,٢ ٩٦ ٩٧ ٩٦ )جرعة ثالثة(فليكس أنفلونزا هيمو

  ٩٢,٣ ٩٩ ١٠٠ ٩٩ )جرعة ثالثة(احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف 
  ٩٢,٢ ٩٨ ١٠٠ ٩٨ اجلديري

  ٩٠ ٩١ ٢٠٠٦بدأ يف سنة  املكورات الرئوية

  .إلحصاءالنشرة السنوية لإلحصاءات احليوية، املواليد والوفيات، جهاز ا. ٢٠٠٩ دولة قطر، :املصدر

  ضمان حصول املرأة على التغذية الكايف    

  ء احلمل والرضاعةأثنا    
برامج تغذية للنساء احلوامـل واملرضـعات        وحتت إشراف طيب   تطبق يف دولة قطر     -٣٢٩

ضمن دليل العناية بفترة احلمل املعمول هبا يف مجيع املراكز الصحية بالدولة والـذي يـشمل          
  .مكافحة عوز احلديد واألنيميا

   سنة وما فوق١٩التغذية عموماً بني النساء بدءاً من     
 من العوامل الشائعة خلطر أمراض اجلهاز        يف املائة  ٣٢تبني أحدث اإلحصائيات بأن      -٣٣٠

السمنة وقلـة احلركـة، والـسكر،       : الدوري الدموي بني النساء والرجال القطريني، هي      
 الدراسة اليت أجراها املركز الثقـايف       كشفت نتائج و. واالستهالك العايل من الدهون احليوانية    

 من أطفال املـدارس      يف املائة  ٣٩ أن   ٢٠٠٨للطفولة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية عام        
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 من األطفال قيد الدراسة يعانون من        يف املائة  ٢٣: االبتدائية يعانون من السمنة، موزعني إىل     
ووفقـاً هلـذه   .  الوزن ومرض الـسمنة   يعانون من الزيادة املفرطة يف      يف املائة  ١٦السمنة، و 

الدراسة، يتوقع زيادة بعض األمراض بني القطريني يف املستقبل نظراً النتشار أمراض السمنة              
مما يتطلب إجياد محالت توعية فعالة للحـد مـن العـادات             والعادات الغذائية غري الصحية؛   

 .الغذائية غري الصحية

  أة يف دولة قطراملؤشرات العامة حول الوضع الصحي للمر    

  معدل وفيات األمهات أثناء احلمل والوالدة والنفاس    
النسبة املئويـة     أدت هذه اجلهود إىل اخنفاض نسبة وفيات األمهات، حيث أن          لقد  -٣٣١

 للقطريات  يف املائة٠,٤ ل ا٢٠٠٨ لوفيات األمهات من جمموع وفيات اإلناث مل تتجاوز عام 
 وهي نسبة منخفضة جداً باملقاييس العاملية، األمر الذي يدل        لغري القطريات،   يف املائة  ٠,٥ لاو

   .على االهتمام الكبري بصحة األمهات يف دولة قطر
  ٣١رقم اجلدول 

  النسبة املئوية لوفيات األمهات من جمموع وفيات اإلناث حبسب اجلنسية والسنوات

 السنة
األمهات  وفيات

  القطريات
جمموع حاالت وفيـات    

 اإلناث القطريات
األمهـات   فياتو

  غري القطريات
جمموع حاالت وفيات   
 اإلناث غري القطريات

األمهات  وفيات
  يف قطر

جمموع حاالت وفيات   
 اإلناث يف قطر

 ٤١٧  ١٤٥ ٠,٧ ٢٧٢ صفر ٢٠٠٤
٤٣٧ ٠,٧ ١٧٥ ١,١ ٢٦٢ ٠,٤ ٢٠٠٥ 
 ٤٧٦ ٠,٢ ١٩٩ ٠,٥ ٢٧٧ صفر ٢٠٠٦
٤٥٧ ١,١ ١٨٥ ٢,٢ ٢٧٢ ٠,٤ ٢٠٠٧ 
٤٨٧ ٠,٤ ٢٢٠ ٠,٥ ٢٦٧ ٠,٤ ٢٠٠٨ 

  . جهاز اإلحصاء-.٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

  متوسط توقع احلياة عند الوالدة    
 ارتفاع معدل البقاء علـى  على انعكست كافة اجلهود املبذولة يف قطاع الصحة  لقد  -٣٣٢

 اإلناث منهم، حيث ارتفع املعدل من ال سيمابشكل ملحوظ، و قيد احلياة بالنسبة للقطريني
لإلنـاث  ) ٧٧,٨(للذكور و   ) ٧٤,٥( إىل   ٢٠٠٥لإلناث عام   ) ٧٥,٨(للذكور و ) ٧١,٤(

  . ٢٠٠٩عام 
  ٣٢ رقم اجلدول

  معدل البقاء على قيد احلياة للقطريني حبسب اجلنس والسنوات
  العام ذكور إناث اجملموع
٢٠٠٥ ٤,٧١ ٧٥,٨ ٧٣,٦ 
٢٠٠٦ ٧٣ ٧٦,٨ ٧٤,٩ 
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  العام ذكور إناث اجملموع
٢٠٠٧ ٧٣ ٧٦,٨ ٧٤,٩ 
٢٠٠٨ ٧٤,٢ ٧٧,٤ ٧٥,٩ 
٢٠٠٩ ٧٤,٥ ٧٧,٨ ٧٦,٢ 

  .اجملموعة اإلحصائية السنوية، أعداد خمتلفة. ٢٠١٠.  دولة قطر، جهاز اإلحصاء:املصدر

  معدل وفيات األطفال    
كما حققت دولة قطر تقدماً كبرياً يف خفض نسبة وفيات األطفال الرضع نتيجـة                -٣٣٣

  لف يف  بـاأل ١٢لربامج صحة الطفل الوقائية والعالجية الفعالة، حيث اخنفضت النسبة مـن            
  .٣٣، كما هو مبني يف اجلدول رقم ٢٠٠٨ باأللف يف عام ٧,٧ إىل ٢٠٠٠عام 

  ٣٣رقم اجلدول 
  حبسب اجلنسية والسنوات) باأللف(معدل وفيات األطفال الرضع 

 اجملموع غري قطريني قطريون السنة

١٢ ١٣,٣ ١٠,٧ ٢٠٠٠ 
٩,٢ ٩,٣ ٩,١ ٢٠٠١ 
٨,٨ ٧,٢ ١٠,٥ ٢٠٠٢ 
١٠,٧ ٩,٥ ١١,٩ ٢٠٠٣ 
٨,٦ ١٠,١ ٦,٩ ٢٠٠٤ 
٨,٢ ٨,٧ ٧,٧ ٢٠٠٥ 
٨,١ ٧,٨ ٨,٤ ٢٠٠٦ 
٧,٥ ٧,٦ ٧,٢ ٢٠٠٧ 
٧,٧ ٩,١ ٥,٧ ٢٠٠٨ 

  .، وجهاز اإلحصاء"قلم"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر
تراجع معدل وفيات األطفال دون اخلامسة يف السنوات األخرية تراجعاً ملموسـاً،              -٣٣٤

 لكل ألف مولود ١٣ بعد أن كان يتعدى ٢٠٠٩ لكل ألف مولود حي عام ٨,٨٠ليصل إىل 
، ليقترب بذلك من مستويات الدول الصناعية املتقدمة واليت يبلـغ معـدل             ٢٠٠٠حي عام   

  . لكل ألف مولود حي٧الوفيات فيها دون سن اخلامسة حوايل 

  معدل استخدام موانع احلمل    
الصحية بعد أن يـتم      احلصول على موانع احلمل من خمتلف املستشفيات واملراكز          ميكن  -٣٣٥

  .إجراء فحوصات لتحديد أفضل الطرق املستخدمة والتأكد من عدم التأثري على صحة املرأة
ال توجد يف دولة قطر، كما يف الدول العربية األخرى، بيانات رمسية حول معدالت               -٣٣٦

استخدام موانع احلمل كنتيجة الستمرار بعض املوروثات االجتماعية التقليدية مـن جهـة،             
وهلذا فإن استخدام موانـع     . وألن األسرة القطرية ال تسعى إىل حتديد النسل من جهة أخرى          
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وهو قـد   . احلمل يقتصر على تنظيم مرات احلمل والتباعد بينها، مبا ال يؤثر على صحة األم             
وسائل موانع احلمل التقليدية دون شيوع الوسائل احلديثة، حىت وإن  ينحصر يف معرفة بعض

 تلك الوسائل لدى النساء املتزوجات، كما بني ذلك مسح صحة األسرة الذي             سلمنا مبعرفة 
     ) استخدام الـواقي الـذكري    (فإن معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة       ،  ١٩٩٨نفذ عام   

 . يف املائة٢٠ال تتجاوز نسبته 

  األمراض النسائية يف دولة قطر    

  املرأة والعقم    
ملعاجلة العقم لدى الـذكور واإلنـاث، حيـث         وفرت دولة قطر أفضل األساليب        -٣٣٧

استحدثت يف مستشفى النساء والوالدة وحدة للمساعدة على اإلجناب ومعاجلة حاالت العقم  
عند اجلنسني، وقد حتققت على هذا الصعيد إجنازات طبية متميزة، كما يف استخدام تقنيات              

ـ          ى نـسبة جنـاح يف      خمتربية جديدة يف التخصيب االصطناعي خارج الرحم، وتسجيل أعل
  ).املايكرو إجنكشن(عمليات أطفال األنابيب واحلقن اجملهري 

 مت إدخال تقنية الليزر يف معاجلة أمراض ومشاكل الرحم، وحتـسني            ١٩٩٩ عام   ويف  -٣٣٨
فرص جناح عمليات التلقيح االصطناعي للنساء، اللوايت يعانني من ضعف التبويض، واإلجهاض            

الحتفاظ باجلنني، باإلضافة إىل استخدام تقنية رائـدة يف تكـوين           املتكرر، وعدم القدرة على ا    
  .وسيط جديد خال من الربوتني، لزراعة اجلنني يف عمليات التخصيب خارج الرحم

  الفحص الدوري للمرأة الكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم    
هتتم دولة قطر بالفحص الدوري للمرأة الكتشاف سرطان الثدي وعنـق الـرحم،               -٣٣٩

تتوفر خدمة الفحص يف عيادتني متخصصتني للفحص املبكر يف مستشفى النساء والوالدة،            و
باإلضافة إىل املستشفيات واملراكز الصحية، ويف حالة اكتشاف املرض يتم حتويل احلاالت إىل            

  .مستشفى األمل لألورام
الصحي وتنظم محالت توعية منتظمة حول الوقاية من السرطان وعالقة ذلك بالغذاء         -٣٤٠

وكيفية الفحص الذايت، وذلك من خالل توزيع كتيبات وتنظيم حماضـرات وورش عمـل              
 نظمت اجلمعية القطرية    ٢٠١٠ويف عام    .باملراكز الصحية أو من خالل مجيع وسائل اإلعالم       
 سيدة، وهدفت املسرية إىل توعيـة   ٥٠٠ملكافحة السرطان مسرية توعوية مبشاركة أكثر من        

ف املبكر يف عالج سرطان الثدي والعناية بالثدي وتعزيز دور األفـراد            السيدات بأمهية الكش  
وقـد  . وتفعيل املشاركة يف الفعاليات واحملافل اليت تشرف عليها اجلمعية للتوعية هبذا اجملـال    

 امرأة إلجراء   ٨٠٠ازدادت حاالت الوعي لدى النساء بأمهية الفحص املبكر، فمثالً تقدمت           
  .٢٠٠٩ حاالت عام ١٠ي، ومت اكتشاف للفحص املبكر لسرطان الثد
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 معدالت اإلصابة باألورام السرطانية    

       ويف . ١٩٨٧قطر بتسجيل حـاالت األورام الـسرطانية منـذ عـام            بدأت دولة     -٣٤١
 حالة، تـشمل  ٧٥٦ بلغت عدد حاالت السرطان اجلديدة اليت تأكد تشخيصها          ٢٠٠٩عام  

 حالة مصابة   ١٤١منها  .  غري قطريني  ٥٦٢، و  قطرياً ١٩٤مجيع األنواع من السرطان، منها      
  .بسرطان الثدي

 وفيـاهتم   مـن  األورام السبب الثالث للوفاة عند القطريني، حيث أن أكثر نسبة            وتعد  -٣٤٢
، واملعدل مرتفع لدى اإلناث أكثر منه لدى الذكور،         ٢٠٠٨حدثت بسببها عام    )  يف املائة  ١٢(

ويعتـرب  .  لكل مئة ألف من الذكور  ١٠,٢اث و  لكل مئة ألف من اإلن     ١٧,٩حيث بلغ املعدل    
  . سنة٤٩-٤٠سرطان الثدي هو السبب األول لوفيات النساء يف الفئة العمرية من 

 دولة قطر خدمات طبية حديثة ملعاجلة كافة األورام السرطانية، وقـد خـصص              وتوفر -٣٤٣
طان، لذلك مستشفى األمل لعالج األورام، وهو مستشفى متخصص يف عالج أمـراض الـسر             

ويشمل ذلك االكتشاف املبكر، والعالج، وتقدمي االستشارات، وإعادة التأهيل والتعليم والتوعية           
    للمرضى وأفراد أسرهم، ويشتمل على املعدات واألجهزة والكوادر الطبية والفنيـة السـتيعاب             

ال،  سريراً للرجال والنساء واألطف    ٨٢ويضم املستشفى   .  مريض يف العام   ٤٥٠٠-٣٠٠٠ما بني   
 أجهزة للعالج اإلشعاعي، وأقسام لألشعة واملختـربات وحتـضري األدويـة            ٣كما حيتوى على    

، وهي مجعيـة    ١٩٩٧كما مت تأسيس اجلمعية القطرية للسرطان عام        . والفيزياء والكشف النووي  
التوعية اجلماهريية واملسامهة بنظافة البيئة والتعاون مع  خريية، هدفها مكافحة السرطان من خالل

 .النشرات واملؤمترات واحملاضرات والبحوث األجهزة الصحية من خالل

  األمراض التناسلية واإليدز    

  )نقص املناعة املكتسبة(مرض اإليدز     
تكتشف يف دولة قطر حنو عشر حاالت جديدة سنوياً من مـرض نقـص املناعـة                 -٣٤٤

ـ        . HIV/AIDSاملكتسبة اإليدز    الل القومـسيون   وهذا ال يشمل احلاالت اليت تسجل من خ
     حالـة منـذ     ٢٤٢وقد بلغ إمجايل احلاالت من القطريني واملقـيمني         . الطيب للقادمني اجلدد  

وتبلـغ  .  نصفها من القطريني والنصف اآلخر من غري القطريني ٢٠٠٨ حىت عام    ١٩٩٩عام  
مع مالحظة أن اإلصابات    . نسبة إصابة الذكور ضعف نسبة إصابة اإلناث بالنسبة هلذا املرض         

        املكتشفة قد تكون أقل من اإلصابات الفعلية، فهناك بعض األشـخاص املـصابني الـذين              
كما أن هناك أشخاصاً مصابون، ولكنهم خيفون ذلك خوفاً مـن           . ال يعلمون بأهنم مصابون   

  .الوصمة االجتماعية اليت قد تلحق هبم
، كذلك وقّعت   ٢٠٠٦وقد شكلت دولة قطر اللجنة الوطنية للوقاية من اإليدز عام            -٣٤٥

 .لوضع اخلطة الوطنية للتعامل مـع االيـدز        اتفاقية التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
ونظمت اللجنة منذ تأسيسها سبعة برامج خمصصة لقادة الرأي حىت يتمكنوا من رفع الـوعي     
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على النحـو   العام ألفراد اجملتمع حنو مرض االيدز وطرق الوقاية منه، وهذه الربامج مقسمة             
 . لصناع القرار، وواحد لوسائل اإلعالمواثنان ألئمة املساجد، أربعة: التايل

  األمراض التناسلية األخرى    
أما بالنسبة لألمراض التناسلية األخرى، فإن مجيع األمراض منتشرة لدى الـذكور              -٣٤٦

الوافـدين  ، ويرجع السبب يف ذلـك إىل أن أعـداد    اإلناثعلى حنو أكرب مما هي عليه عند        
  يف املائة  ٨٢ نسبة املصابني مبرض هربس زوستر       تالذكور أعلى بكثري من اإلناث، فقد بلغ      

وبلغت نسبة اإلصابة مبرض التهاب الكبد الفريوسي .  لدى اإلناث يف املائة١٨لدى الذكور و
 لدى اإلناث، يف حني بلغت نـسبة         يف املائة  ٣٣ لدى الذكور و    يف املائة  ٦٧) ب(من نوع   

  يف املائة٢٥ لدى الذكور و يف املائة٧٥) ج(بة مبرض التهاب الكبد الفريوسي من نوع      اإلصا
  .لدى اإلناث

  األمراض النفسية
دولة قطر مثل غريها من دول العامل، تواجه عدة حتديات يف جمال تطوير الصحة النفسية                 -٣٤٧

ت النفسية، وال توجـد     وأبرز هذه التحديات يتمثل يف تزايد العبء العاملي لالضطرابا        . للسكان
ويفسر االسـتخدام املـنخفض     . إحصاءات رمسية عن مدى انتشار املرض النفسي يف دولة قطر         

خلدمات الصحة النفسية إما ألن انتشار األمراض النفسية منخفض أو ألن تـشخيص األمـراض               
تعلقـة  كما أن هناك ضعفاً يف نظم املعلومات الـصحية امل      . النفسية ال يتم بطريقة صحيحة للناس     

لذلك، فإن العديـد مـن      . باملرض النفسي ألن االضطرابات النفسية مرتبطة بالوصم االجتماعي       
املرضى ال يقدمون على طلب خدمات الصحة النفسية، كما أن هناك مرضى يطلبـون اخلدمـة                

  .وعليه، فإن تلك احلاالت ال تسجل بسبب اخلوف من الوصمة االجتماعية. خارج الدولة
      عدد الزيارات لعيادة األمراض النفسية زيـادة تـصاعدية فقـد بلـغ              شهد   وقد -٣٤٨

وقـد  . ٢٠٠١ زيارة عام ١٤ ٠١٧، بعد أن كانت ٢٠٠٨ زيارة يف عام  ١٨ ٢٢٥عددها  
 ٥٦، زادت إىل    ٢٠٠٠اً عـام     سرير ٣٧بلغ عدد األسرة املخصصة لعالج األمراض النفسية        

 سريراً للنساء، مث واصلت ارتفاعها ١٦ و سريراً منها خمصصة للرجال٤٠؛ ٢٠٠٦عام  سريراً
 .٢٠٠٨ سريراً عام ٧٦لتصل إىل 

  الرعاية الصحية للمسنات    
 أعداد كبار السن يف دولة قطر نتيجة للرعاية الصحية واالجتماعية، فقـد             ازدادت  -٣٤٩

 مسنة  ٦ ٠٢٦ إىل   ١٩٨٦ مسنة عام    ١ ٥٩٥من  )  سنة فأكثر  ٦٥(ارتفعت أعداد املسنات    
   .٢٠٠٩عام 
 اجلهات العالجية واالجتماعية اليت ترعى املسنات يف دولة قطر، مما يؤكـد             وتتعدد  -٣٥٠

مدى اهتمام الدولة هبذه الفئة، ويضطلع مستشفى الرميلة بالدور األساسي لرعاية املـسنني             
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 حيث أصبح أول مستشفى يف الدولة يقدم خدماته جلميع          ١٩٥٧واملسنات منذ إنشائه عام     
 مستشفى  ت ختصص ١٩٨٢السن، ومع افتتاح مستشفى محد العام سنة        الفئات ومنهم كبار    

رعاية كبار السن، وحاالت التأهيل من كافة األعمار وكان كبار الـسن يـشغلون              بالرميلة  
 سريًرا، ومع إعادة افتتاح املستشفى عقـب        ١٢٠أغلب أسرة املستشفى البالغ عددها حينئذ       

 سريراً ٢٤٤يراً ويشرف قسم املسنني على    سر ٤٥٩ زاد عدد األسرة إىل      ١٩٩٧جتديده عام   
ويقوم مستشفى الرميلة بدور بارز وفعال يف تـوفري الرعايـة الـصحية والنفـسية               . منها

واالجتماعية للمسنات، ويشمل ذلك العالج والرعاية الصحية املستمرة واخلاصـة، كمـا            
 يف املنـازل،    يستوعب املستشفى عدداً من كبار السن ممن ليس لديهم أسر تتوىل رعايتـهم            

وتتوىل مستشفى الرميلة تدريب األسرة ومعاونتها يف رعاية مسنيها، وذلـك عـن طريـق               
وتتوىل وحـدة الرعايـة     . الزيارات املرتلية وتوفري احتياجات ومستلزمات املسنني يف املنازل       

املرتلية توفري الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية من خالل أطباء متخصصني يف أمـراض             
  .شيخوخة يعاوهنم فريق من التمريضال

أما املسنات اللوايت لسن حباجة ماسة إىل رعاية طبية فيتم رعايتـهن يف املؤسـسة                 -٣٥١
القطرية لرعاية املسنني، حيث تتوفر كافة املستلزمات والتجهيزات املطلوبة يف جناح خـاص             

ـ    ربامج التثقيفيـة  جمهز بأحدث املعدات ومنفصل عن جناح الرجال، مع تنفيذ جمموعة من ال
، ٢٠٠٣ويعد إنشاء املؤسسة القطرية لرعاية املسنني عام        . واالجتماعية والترفيهية للمسنات  

وهتدف هذه املؤسسة إىل إيـواء      . نقلة نوعية كربى يف جمال رعاية كبار السن يف دولة قطر          
ت املسنني الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو من ليس لديهم أسر ترعاهم، وتوفري خـدما              

الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية املناسبة هلم، وتقدمي خدمات الرعايـة للمـسنني يف             
مساكنهم وبني أسرهم، وتوعية األسر الحتضان املسنني وتوجيههم ألفضل أساليب العنايـة            
هبم، وتأهيل املسنني ملواجهة مشكلة كرب السن والتأقلم معها، وحماولة إدمـاج املـسنني يف               

 . حسب قدراته، وال هتدف املؤسسة املذكورة إىل حتقيق ربح مادياجملتمع كل

  الرعاية الصحية للنساء من ذوي اإلعاقة    
بأن جمموع احلاالت املعلن     ،٢٠٠٧ نتائج مسح ذوي اإلعاقة الذي جرى عام         تفيد  -٣٥٢

 من جمموع  يف املائة٥٩، حيث يشكل القطريون ٤ ٣٢١عنها من قبل املعاقني أو ذويهم هي 
أما عن توزيع ذوي اإلعاقة حسب النـوع،        .  يف املائة  ٤١االت املذكورة وغري القطريني     احل

وقـد  .  للـذكور   يف املائـة   ٦١املعاقني مقابل     من إمجايل   يف املائة  ٣٩فإن اإلناث يشكلن    
 مـن   ٢٠٠٤ عـام     يف املائة  ٢,١اخنفضت نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة بني القطريني من         

، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنـة       ٢٠٠٩ عام    يف املائة  ١,٤ىل  جمموع السكان القطريني إ   
ويف السياق ذاتـه، يالحـظ أن       .  يف املائة  ١٠مبثيلتها على املستوى الدويل واليت تبلغ حوايل        

  .نسبة اإلعاقة لدى القطريات هي أقل من مثيلتها لدى القطريني
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  ٣٤رقم اجلدول 
  اجلنسية والسنواتالنسبة املئوية النتشار اإلعاقة حبسب اجلنس و

 نسبة اإلعاقة يف قطر نسبة اإلعاقة بني غري القطريني نسبة اإلعاقة بني القطريني
 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور السنة

٠,٩ ١,١ ٠,٨ ٠,٥ ٠,٧ ٠,٤ ٢,١ ١,٧ ٢,٦ ٢٠٠٤ 
٠,٧ ٠,٨ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٣ ١,٨ ١,٤ ٢,٢ ٢٠٠٥ 
٠,٥ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٢ ١,٤ ١,١ ١,٧ ٢٠٠٦ 
٠,٤ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٢ ١,٣ ١,١ ١,٦ ٢٠٠٧ 
٠,٤ ٠,٧ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٢ ١,٥ ١,٢ ١,٨ ٢٠٠٨ 
٠,٤ ٠,٦ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٣ ٠,١ ١,٤ ١,٢ ١,٧ ٢٠٠٩ 

  .، أعداد خمتلفةwww.qsa.gov.qaاجملموعة اإلحصائية السنوية، .  دولة قطر-:املصدر
  .وجهاز اإلحصاء. www.qix.gov.qa، "لمق"مشروع . ٢٠١٠.  دولة قطر-  
           وقد أسست دولة قطر اجلمعيـة القطريـة لتأهيـل ذوي االحتياجـات اخلاصـة                 -٣٥٣
، واليت هتدف إىل تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل توفري أكرب قدر ممكن              ١٩٧٤عام  

اجلمعيـة األجهـزة الطبيـة      وتقـدم   . من الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية والثقافية هلم      
والتعويضية واملساعدة املعينة جلميع أعضاء اجلمعية حسب احلاجة وطبيعة اإلعاقة، واملساعدة يف            
توظيف األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بالتعاون املثمر مع كافة الوزارات واملؤسـسات            

تعليميـة والذاتيـة    واجلهات املعنية بالدولة، فضال عن وضع اخلطط والـربامج التدريبيـة وال           
لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، والعمل على إرشادهم وتوجيههم النفسي واالجتماعي          
والتربوي واملهين، باإلضافة إىل تدريب أسر ذوي االحتياجات اخلاصة على كيفية التعامل مـع              

ـ                 ذا أبنائهم من هذه الفئة من خالل تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبيـة يف ه
ويتبع اجلمعية أربعة مراكز هتتم بشؤون وقضايا ذوي االحتياجات اخلاصة كـاملركز            . اجلانب

الثقايف االجتماعي الذي يهدف إىل دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع عن طريق العمل              
سبني االجتماعي وتنمية العالقات الودية والثقافية واالجتماعية بني املراكز واألندية وتدريب املنت          

وأسرهم من خالل توفري دورات وورش مهنية هلم تقام على مدار العام، واملركز التعليمي الذي               
يقدم العديد من اخلدمات التدريبية لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة من فئة اإلعاقة العقلية             

خـدمات  واملتعددة، باإلضافة إىل املركز التأهيلي للبنني واملركز التأهيلي للبنـات، ويقـدمان             
  .التأهيل الشامل املهين والنفسي واالجتماعي لكال اجلنسني

، ويهـدف  ٢٠٠١كما مت تأسيس مركز الشفلّح لذوي االحتياجات اخلاصة عـام           -٣٥٤
املركز إىل عالج وتعليم املعاقني واملعاقات املهارات املناسبة والالزمة ملساعدهتم على االندماج        

 .وعي يف اجملتمع وتقدمي الدعم واالستشارات لألهـايل       يف اجملتمع بشكل أفضل، وإىل نشر ال      
  .ويقدم املركز خدماته لألطفال من سن الوالدة وحىت الثامنة عشرة
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  النساء العامالت يف القطاع الصحي واجملاالت اليت يعملن هبا    
 دولة قطر فرص التدريب وفرص التعليم والتقدم يف جمال العمـل للعـامالت              تتيح  -٣٥٥

يف اجملال الصحي، حيث تتوىل جامعة وايل كورنيل بالدوحة ختريج األطبـاء،          واملتخصصات  
وتتـاح فـرص    والبعثات اخلارجية لدارسة الطـب      بينما تتوىل جامعة قطر ختريج الصيادلة       

 مت تأسيس مركـز     كما .االلتحاق على أساس الكفاءة وبدون متييز جنسي أو عرقي أو ديين          
مام الذكور واإلناث دون متييز للقيـام باألحبـاث         سدرة للطب والبحوث وإتاحة الفرصة أ     

إضافة إىل ذلك، فإن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان والـصيدلة متاحـة         . العلمية
  .للخرجيني من اجلنسني

 نسبة مشاركة القطريني العاملني يف املهن الصحية يف اجمللس األعلى للصحة            اخنفضت  -٣٥٦
، علـى  ٢٠٠٧ عام  يف املائة١٤,١إىل  ٢٠٠٥ عام ملائة يف ا١٦,٨ومؤسسة محد الطبية من  

الرغم من زيادة األعداد املطلقة للعمالة الصحية الوطنية، ولكن نسبتهم إىل العمالة الوافـدة              
  . تنخفض نظراً للتوسع يف اخلدمات الصحية، وبالتايل استقدام عمالة صحية وافدة

 التمـريض،   ال سـيما  من اجملاالت، و  وتفوق أعداد النساء أعداد الرجال يف العديد          -٣٥٧
وتقنيي وفنيي املختربات، وطب األسنان، وتتقارب أعداد اإلناث والذكور يف بقية اجملـاالت        

بينما الزالت نسبة مشاركة القطريني يف العديد من التخصصات الطبية          . عدا الطب البشري  
  .والصحية ضعيفة أو معدومة

  ٣٥ رقم اجلدول
حسب املهنة  صحية يف اهليئة الوطنية للصحة ومؤسسة محد الطبيةتوزع العاملني باملهن ال
  ٢٠٠٨واجلنس واجلنسية عام 

 قطري غري قطري اجملموع الكلي

 ذكر أنثى اجملموع

غري 
قطري 

 ذكر أنثى اجملموع )يف املائة(
قطري 

 املهنة ذكر أنثى اجملموع )يف املائة(

 ١ طبيب بشري ١٧٨ ٣٤١ ٥١٩ ٢٣ ١٢٣٦ ٥١٣ ١٧٤٩ ٧٧ ١٤١٤ ٨٥٤ ٢٢٦٨

 ٢ طبيب أسنان ٢٢ ٧٤ ٩٦ ٣٨ ٩٢ ٦٦ ١٥٨ ٦٢ ١١٤ ١٤٠ ٢٥٤

 ٣ ممرضة وممرض صفر ٦١٢ ٦١٢ ٩ ٨٦٦ ٥٤١٣ ٦٢٧٩ ٩١ ٨٦٦ ٦٠٢٥ ٦٨٩١

 ٤ تقين وفين خمترب ١٠ ١٤٠ ١٥٠ ٢٣ ٢١١ ٢٨٦ ٤٩٧ ٧٧ ٢٢١ ٤٢٦ ٦٤٧

 ٥ صيديل ومساعد صيديل ٥ ٣٨ ٤٣ ٨ ٣٠٠ ٢١٤ ٥١٤ ٩٢ ٣٠٥ ٢٥٢ ٥٥٧

 ٦ تقين وفين أشعة ٣ ١٩ ٢٢ ٧ ١٧٩ ١٣٧ ٣١٦ ٩٣ ١٨٢ ١٥٦ ٣٣٨

أخصائيو عالج طبيعـي     ١ ١١ ١٢ ٩ ٧٣ ٥٤ ١٢٧ ٩١ ٧٤ ٦٥ ١٣٩
 ومساعديهم

٧ 

 ٨ فين أسنان ١ ٤ ٥ ٣ ٥٩ ١١٠ ١٦٩ ٩٧ ٦٠ ١١٤ ١٧٤

أخصائيو عالج تنفـسي     ٣ ٩ ١٢ ١٥ ٤٣ ٢٧ ٧٠ ٨٥ ٤٦ ٣٦ ٨٢
 ومساعديهم

٩ 
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 قطري غري قطري اجملموع الكلي

 ذكر أنثى اجملموع

غري 
قطري 

 ذكر أنثى اجملموع )يف املائة(
قطري 

 املهنة ذكر أنثى اجملموع )يف املائة(

تأهيـل مهـين    أخصائيو   ٣ ٥ ٨ ١١ ٣٢ ٣١ ٦٣ ٨٩ ٣٥ ٣٦ ٧١
 ومساعديهم

١٠ 

 ١١ فين ختدير صفر صفر صفر صفر ٣٥ ٢٧ ٦٢ ١٠٠ ٣٥ ٢٧ ٦٢

 ١٢ أخصائي وفين تغذية ١ ١٣ ١٤ ٤٤ ٧ ١١ ١٨ ٥٦ ٨ ٢٤ ٣٢

 ١٣ معلمة متريض صفر صفر صفر صفر ٧ ٢٤ ٣١ ١٠٠ ٧ ٢٤ ٣١

 ١٤ فين السمع صفر ٩ ٩ ٣٨ ٣ ١٢ ١٥ ٦٣ ٣ ٢١ ٢٤

 ١٥ ين غسيل كلويف - - - - ٢٢ ١٢ ٣٤ ١٠٠ ٢٢ ١٢ ٣٤

  .التقرير السنوي، مؤسسة محد الطبية. ٢٠٠٨.  دولة قطر:املصدر

  اإلجهاض وحقوق املرأة اإلجنابية     
        حيـث جـاء يف املـواد        قانون العقوبات القطـري اإلجهـاض املتعمـد،          حيظر  -٣٥٨

 العمديـة   فعند توفر النية   ، منه حاالت اإلجهاض املعاقب عليها قانوناً      )٣١٧،  ٣١٦،  ٣١٥(
لعملية اإلجهاض للجاين وتوفر النية الرضائية من قبل اجملىن عليها، وعدم وجود حسن النيـة               

. من قبل اجلاين إلنقاذ حياة اجملين عليها تكون عقوبة اجلاين مدة ال تتجاوز اخلمس سـنوات               
وقـد  . كما تسري هذه األحكام على املرأة اليت جتهض نفسها أو تسمح لغريها بإجهاضها            

ضاعف العقوبة يف حالة اإلجهاض الالرضائي، فتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن عشر             تت
قاصداً مـن   ) اجملين عليها (أما يف حالة قيام اجلاين بعمل يسبب إزهاق روح احلبلى           . سنوات

فان العقوبـة   ) حياة اجملين عليها  (ذلك إجهاضها برضائها مع توفر حسن النية إلنقاذ حياهتا          
  .عمل اإلجرامي تكون باحلبس مدة ال تزيد على عشر سنواتعلى ذلك ال

املعنية بالصحة اإلجنابية يف دولة قطر جهداً يف هذا الشأن، فهناك            وال تدخر اجلهات    -٣٥٩
العديد من الندوات وورش العمل والربامج واحلمالت اإلعالمية املنظمة الـيت تتفـق مـع               

اليت تشجع على زيادة اإلجنـاب يف صـفوف         التوجهات العامة للسياسة السكانية للدولة، و     
املواطنني القطريني الذين يشكلون أقلية يف بلدهم بشرط احلفاظ على صحة األم والطفل من              

  .خالل املباعدة بني مرات احلمل

  املقيماتاخلدمات الصحية املقدمة للنساء     
ج، حيث يقـوم    بني املواطنات واملقيمات بالدولة يف تقدمي العال       ال تفرق دولة قطر     -٣٦٠

مستشفى محد ومستشفى النساء والوالدة ومستشفى اخلور واملراكـز الـصحية املختلفـة             
 مراكز صحية جديـدة يف  ومخسة مستشفيات ثالثوهنالك مشروع لبناء  . باستقبال اجلميع 

  .األماكن اليت تكتظ بالعمال والعامالت
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 على مجيع العمال الباحثني      السياسة الصحية املتبعة يف الدولة بالكشف الطيب       وتتلخص  -٣٦١
  . للنظم املعمول هباوفقاًعن عمل مبن فيهم النساء، وتوفري اخلدمات الصحية للعمالة الوافدة 

إضافة إىل اخلدمات الصحية احلكومية فإن أغلب جهات العمل اخلاصـة تـشمل               -٣٦٢
أفـضل  املوظفة احلـصول علـى      /العاملني فيها بنظام التأمني الصحي والذي يتيح للموظف       

  . اخلدمات الصحية

  دور القطاع األهلي يف دعم الرعاية الصحية للمرأة يف دولة قطر    
ال شك بأن السنوات القليلة األخرية شهدت دعماً أهلياً للرعاية الصحية للمرأة، متثل   -٣٦٣

 أهلية تقدم خمتلف أنواع الرعاية الصحية للمرأة كإضافة قيمـة           مستشفياتيف وجود أربعة    
  .حلكومية يف هذا اجملالللجهود ا
وتقدم بعض اجلمعيات كاهلالل األمحر القطري اخلدمات الطبية الالزمـة لفئـات              -٣٦٤

اجملتمع احملتاجة، والقيام حبمالت توعية موجهة للنساء خاصة للتثقيف الصحي للوقاية مـن             
  .األمراض واإلصابات، وزيادة القدرة على عالجها

 بالبشر بتوفري الرعاية املتكاملة لـضحايا       االجتاركافحة  كما تقوم املؤسسة القطرية مل      -٣٦٥
وتعترب الرعاية الصحية من أهم ما تقدمه املؤسسة، حيث حترص على عـرض    . االجتار بالبشر 

الضحايا على املؤسسات الطبية للكشف عن االنتهاكات اليت حدثت هلم ومتابعة عالجهـم             
ال الذي يتم بواسطة إدارة القومـسيون       ومبا أن الكشف الطيب على مجيع العم      . حىت شفائهم 

الطيب، والذي ال يشمل الكشف عن حاالت احلمل لدى النساء، فقد قامت املؤسسة مبخاطبة 
إدارة العمل إلعمال صالحياهتا مبوجب قانون العمل إللزام مكاتب جلب األيـدي العاملـة             

ة وإلزامهم بدفع غرامات    بإجراء الكشف عن احلمل للنساء يف البلدان املصدرة للعمالة املرتلي         
مادية يف حالة خمالفتهم، وذلك لتفادى اآلثار الصحية املترتبة على عدم العلم باحلمل وخماطره              

. على النساء أثناء العمل وخماطره على الطفل أثناء الكشف الطيب باستعمال األشعة وغريهـا             
ت الـصلة بالعمالـة   وبالفعل استجابت إدارة العمل ومت تعميم هذا القرار على اجلهـات ذا       

  . ومكاتب جلب األيدي العاملة
: وقد مت تأسيس العديد من اجلمعيات اليت تقدم خدمات يف جمال الصحة، من أمهها               -٣٦٦

، وهتدف إىل تقدمي برنامج وطين شـامل        ١٩٩٧اجلمعية القطرية للسرطان اليت تأسست عام       
كافحة املرض، والتنسيق بني    ملكافحة مرض السرطان، ولتقدمي التوصيات واخلطط الالزمة مل       

خمتلف اجلهات املعنية بعالج السرطان، وعقد املؤمترات التثقيفية اخلاصة بالسرطان، واإلعالم           
والتوعية الشاملة، ومساعدة مرضى السرطان احملتاجني، وإعـداد البحـوث والدراسـات،            

 اجلمعيـة   وكذلك مت تأسيس  . واالطالع على أحدث الوسائل العالجية ملواجهة هذا املرض       
، وتقدم اجلمعية الدعم للمصابني مبرض الـسكري وأسـرهم          ١٩٩٥القطرية للسكري عام    

للتمتع حبياة طبيعية ومنتجة عن طريق رفع الوعي العام بأسباب احلالة املرضية وعـن طريـق          
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تثقيفهم بشأن كيفية التعامل مع املرض من خالل تنظيم مستويات سـكر الـدم بوسـائل                
عية بشكل وثيق مع السلطات الصحية والرياضية لتشجيع أعضاء اجملتمع          وتعمل اجلم . متعددة

كما تويل النساء اهتماماً خاصاً بصفتهن      . على ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي      
  .املرشدات الصحيات لألسرة

  فاق املستقبليةالتحديات واآل    
صحي الذي يساوي املرأة    مع أن دولة قطر قد خطت خطوات متقدمة يف نظامها ال            -٣٦٧

بالرجل واملواطن باملقيم من حيث الوصول إىل خدماته املختلفة وجبودة عالية، إال أن الواقـع          
   الصحي للمرأة ال يزال يواجه بعض التحديات وهو واقع ال خيتلف عما يواجهـه الرجـل،                

من احلياة يتـسم  سيما قلة الربامج الصحية للتوعية ببعض املخاطر الصحية، وبسيادة منط       وال
بقلة احلركة وعدم ممارسة األنشطة الرياضية، مما يسبب هلا العديد من األمراض كالـسكري              

  .وارتفاع ضغط الدم
من جانب آخر، يعاين القطاع الصحي من نقص الكوادر الوطنية حيث ال تتجاوز                -٣٦٨

. رضـات واملمرضـني   من املم يف املائة٩ من األطباء البشريني، و يف املائة٢٣نسبة القطريني  
لكن املؤشر اإلجيايب هبذا الصدد أن عدد الطبيبات القطريات يقارب ضعف عـدد األطبـاء               

  ). طبيبا١٧٨ً طبيبة بشرية مقابل ٣٤١(القطريني 
تتطلع دولة قطر للوصول إىل أفضل حاالت متكني املرأة صحياً، وذلك من خـالل                -٣٦٩

اتيجية خاصة بصحة املرأة، إضافة إىل تعزيز       ستراسعيها الدائم لتطوير نظامها الصحي ووضع       
الربامج الوقائية املوجهة للمرأة وتطوير خدمات الرعاية الصحية األولية، إضافة إىل خـدمات           

  .الصحة النفسية املوجهة للمرأة
ويف السياق ذاته، تسعى الدولة مبشاركة اجملتمع األهلي لتعزيز الوعي الصحي مـن               -٣٧٠

ختلفة املوجهة للحد من انتشار بعض السلوكيات الصحية الـضارة          خالل محالت التوعية امل   
   .باجملتمع عموماً وباملرأة خصوصاً

  ١٣املادة     
 املنافع االقتصادية واالجتماعية    

  احلق يف االستحقاقات األسرية    
وتشدد كل التشريعات املتعلقة باملنافع االقتصادية واالجتماعية على املـساواة بـني        -٣٧١
 بشأن التقاعد ٢٠٠٢ لسنة ٢٤فعلى سبيل املثال، ختاطب أحكام القانون رقم       . والرجلاملرأة  

املرأة بصفتها موظفة أو عاملة دون متييز بينها وبني الرجل، بل إن هذه             وتعديالته،  واملعاشات  
األحكام أعطت مزايا للمرأة املشتركة أو صاحبة املعاش مل متنحها للرجل، كأحقيـة أرملـة            
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 يف اجلمع بني راتبها من عملها أو معاشها وبني املعاش املـستحق هلـا عـن      صاحب املعاش 
وأحقية البنت يف اجلمع بني معاشها واملعاش املستحق هلا عن أمها           . زوجها بدون حد أقصى   
  .أو أبيها أو عن كليهما

كانت املوظفة القطرية تعاين التمييز بينها وبني املوظف القطري يف استحقاق العالوة              -٣٧٢
أقل يف القيمة املادية من البـدل       " (أعزب"الجتماعية، حيث كانت حتصل على العالوة فئة        ا

صل شرعاً أن اإلعالة واجبة على األب املوظـف، ويقـع علـى        ، ألن األ  )املمنوح للمتزوج 
وقـد  . عالة للحصول على العالوة بفئة متزوج أو يعول أوالده        اإل إثباتاملوظفة األم عبء    
متزوج أو "منح العالوة بفئة  ، املرأة، حيث٢٠٠٩ البشرية الصادر عام أنصف قانون املوارد

ملن يستحق من الزوجني املوظفني العالوة األعلى، ومنح اآلخر العالوة بفئـة            " يعول أوالده 
ملن يستحق من الزوجني املوظفني " متزوج أو يعول أوالده"منح العالوة بفئة   حيث."أعزب"

 كما نـص علـى اسـتحقاق    .دون متييز" أعزب" العالوة بفئة   العالوة األعلى، ومنح اآلخر   
الزوجة املوظفة العالوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً أو حماالً للتقاعد املبكـر         

  .أو إذا ترتب على حبس الزوج املوظف وقف راتبه
لقطرية من   بنظام اإلسكان حتقق انتفاع املرأة ا      ٢٠٠٧ لسنة   ٢ومبوجب القانون رقم     -٣٧٣

وقد قرر القانون أولويات االنتفاع هبذا النظام مبا        . ملواطنيهانظام اإلسكان الذي توفره الدولة      
وتوفر الدولة اإلسكان اجملاين للفئات من ذوي احلاجة مـن          .  الزواج واحلاجة  -اإلعالة  : يلي

ـ           رار جملـس  املواطنني الذين تنطبق عليهم شروط االنتفاع بنظام ذوي احلاجة الـواردة يف ق
، والذي وسع قاعدة االنتفاع املعمول هبا يف نظم اإلسـكان           ٢٠٠٧ لسنة   ١٨الوزراء رقم   

ـ          . السابقة  مـن األرامـل     ةوقد مشل القانون مجيع فئات النساء املواطنات من ذوي احلاج
وتتم االستفادة من ذلك النظـام مـن        . واملطلقات واملسنات واملرأة املتزوجة من غري قطري      

     ١٧كما تضمن قرار جملـس الـوزراء رقـم          . اع بوحدة سكنية أو بدل إجيار     خالل االنتف 
) منحة أرض وقرض مدعوم من الدولة للبناء      ( بضوابط االنتفاع بنظام اإلسكان      ٢٠٠٧لسنة  

استفادة املرأة القطرية ألول مرة من هذا النظام ومشلت الفئات املستفيدة األرملـة واملطلقـة               
 .ة والثالثني من عمرها ومل تتزوج أو املعيلة ألسرهتاواملرأة اليت بلغت اخلامس

احلق يف احلصول على القروض املصرفية والرهون العقارية، وغري ذلـك مـن أشـكال                   
  االئتمان املايل

. كانوا رجاالً أم نساًء، دون متييز     أ البنوك يف دولة قطر القروض لعمالئها، سواء         متنح -٣٧٤
التمويل من قبل البنـوك     / املركزي بشأن منح االئتمان    والتعليمات الصادرة من مصرف قطر    

  .التقليدية واإلسالمية لألشخاص، بغض النظر عن جنسهم، باعتبارهم عمالء هلا

بلغ عدد هذه املؤسسات اليت تقدم خدمات توعية للنساء حول آليـة حـصوهلن علـى                 -٣٧٥
  . اخلليج لالستشارات الصناعيةدار اإلمناء االجتماعي، وبنك التنمية، ومنظمة: القروض ثالث، هي
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 للمرأة القطرية احلصول على قروض لتمويل مشروعات صغرية، متاماً كما هو            ويتاح -٣٧٦
متاح للرجل، غري أن مدى إقبال النساء على ذلك حمدود، ألن ذلك ال يعود للتشريعات بقدر 

 . ما يعود ألسباب شخصية أو اجتماعية أو ثقافية

نية فروعاً خاصة لتقدمي اخلدمات املصرفية املتنوعة للـسيدات ممـا           توفر البنوك الوط    -٣٧٧
ساعد املرأة على إدارة شؤوهنا املالية باستقاللية دون احلاجة إىل وسيط علما بـأن الفـروع                

 لكل سيدة فرصة اختيـار البـديل        يتيحالعامة للبنوك تقدم خدماهتا للعمالء من اجلنسني مما         
  .املناسب هلا

  راك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيع جوانب احلياة الثقافيةاحلق يف االشت    
حدى اللجان التطوعية التابعة للمجلـس      إ جلنة رياضة املرأة يف دولة قطر ك       تأسست -٣٧٨

. ٢٠٠٠ لـسنة    ٣ون األسرة رقـم     ؤ بقرار رئيس اجمللس األعلى لش     ،ون األسرة ؤاألعلى لش 
ـ      قطر حتت مظلتها الشرعية انـضمــت        دولة رأة يف ولكـــي تكون جلنة رياضة امل

، ٢٠٠١مـارس   /آذار ١٨اللجنة إىل اللجنـــة األوملبيــة األهلية القطريـة بتـاريخ          
 من مسو ويل العهد الشيخ متيم بن محـد بـن خليفـة آل ثـاين،                 ١١٢مبوجب القرار رقم    

ومن أبـرز   ). قطريةجلنة رياضة املرأة ال   (رئيــس اللجنة األوملبيـة القطرية، حتت مسمى       
أهدافها النهوض بالرياضة النسائية ودعمها، ورفع املستوى الفين واإلداري للنشاط الرياضي           

وقد بلـغ عـدد املؤسـسات       . النسائي وتعزيز مشاركة املرأة القطرية يف األنشطة الرياضية       
 وثـالث   مؤسسات، تتبع اثنتان منها لبلدية الدوحة،     ) ٦(الرياضية املوجهة للفتيات والنساء     

 . لبلدية الريان وواحدة لبلدية أم صالل

 احلياة الثقافية يف دولة قطر ويف الفعاليات الـيت          أوجه بفعالية يف مجيع     املرأةتشارك    -٣٧٩
تنظمها وزارة الثقافة والفنون والتراث وخمتلف املؤسسات واملنظمـات احلكوميـة وغـري             

وقد حصلت العديد من النساء علـى       . عاحلكومية ويف مجيع حماالت الثقافة والفنون واإلبدا      
  .  ويف جماالت اجلائزة املختلفة٢٠٠٣جائزيت الدولة التقديرية والتشجعية منذ إطالقها عام 

 التحديات واألفاق املستقبلية     

كشف الواقع العملي أن قلة الوعي املايل واالستثماري للمرأة وسهولة احلصول على              -٣٨٠
زدهار االقتصادي الـذي    ىل تزايد الفرص االستثمارية نتيجة اال     القروض املصرفية، باإلضافة إ   

وقع بعض النساء يف مصيدة الديون نتيجة الدخول يف مـشاريع غـري             أتشهده دولة قطر قد     
مدروسة، مما يتطلب تكثيف اجلهود املوجهة لتثقيف النساء مبخاطر الديون ومتطلبات تأسيس     

كز تنمية لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسـطة        وهناك عدة برامج هلذا الغرض كمر      ،املشاريع
  .التابع لدار اإلمناء االجتماعي

 كشف الواقع العملي ودراسة استطالعية قامت هبا منظمة اخلليج لالستشارات           كما -٣٨١
 عن صعوبة حتديـد احلجـم الفعلـي         ةالصناعية بتكليف من اجمللس األعلى لشؤون األسر      
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نساء نظراً لقيامهن بتسجيل تلك املشاريع بأمساء أزواجهن        ال للمشاريع االقتصادية اليت متلكها   
 . بائهن ألسباب اجتماعية وثقافيةأأو 

 كشف الواقع العملي عن قلة وعي املرأة مبا توفره هلا الدولة مـن امتيـازات                كما -٣٨٢
  .سكان والضمان االجتماعيواستحقاقات عائلية يف جماالت اإل

جراءات من قبل الوزارات املعنيـة       اختاذ العديد من اإل     تلك الصعوبات مت   وملواجهة -٣٨٣
واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة لبنـاء قـدرات النـساء يف جمـال إدارة القـروض                 

 كثفت وزارة   قدو. واالستثمارات وتأسيس املشاريع الصغرية وبرامج التمويل لتلك املشاريع       
 اإلسـكان والـضمان    علىاحلصولالشؤون االجتماعية جهودها لتوعية النساء حبقوقهن يف     

كما كثفت الوزارة جهودها يف جمال دعـم        . جراءات حصوهلن عليها  إاالجتماعي وتسهيل   
النساء من ذوي الدخل احملدود لتحقيق االستقالل االقتصادي من خالل برامج األسر املنتجة             

 ).  املنتجةألسراإدارة (مت استحداث إدارة متخصصة هلذا الغرض بالوزارة باسم  اليت تقدمها و

  ١٤ املادة    
  املرأة الريفية    

تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجههـا املـرأة الريفيـة،                -٣٨٤
واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف توفري أسباب البقاء اقتصاديا ألسرهتا، مبا يف ذلـك عملـها يف           

ابري املناسبة لكفالة تطبيـق أحكـام هـذه         قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التد      
  .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

 الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق             تتخذ -٣٨٥
الريفية لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن تشارك يف التنمية الريفيـة                

 : فيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يفوتست

  ؛املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات  ) أ(  
الوصول إىل تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا يف ذلـك املعلومـات              ) ب(  

  ؛والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة
  ؛مج الضمان االجتماعياالستفادة بصورة مباشرة من برا  )ج(  
احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسي، مبـا يف              )د(  

الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة اخلدمات اجملتمعيـة         ذلك ما يتصل منه مبحو األمية     
  ؛واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءهتا التقنية

والتعاونيات من أجل احلصول على فـرص       اعات املساعدة الذاتية    تنظيم مج   ) ه(  
  ؛طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن
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  ؛املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية  )و(  
فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التـسويق،           )ز(  

عاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعـي  امل والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف  
  ؛وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافـق             )ح(  
  .الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت

نعدام وجود الريف أصالً، حيث     ال ال نستطيع احلديث عن امرأة ريفية يف دولة قطر،         -٣٨٦
 ألـف   ٦٧٠ و  كيلومتراً مربعاً، وعدد سكاهنا حوايل مليـون       ١١ ٤٣٧تبلغ مساحة الدولة    

ويتميز مناخ الدولة بندرة    ). ٢الشكل(نسمة، يتمركز السواد األعظم منهم يف مدينة الدوحة         
 درجـات   ، وارتفـاع  )سنة/ ملم ٨١ال تزيد معدالت تساقط األمطار يف قطر عن         (األمطار  

وانعـدام امليـاه    ) سنة/ ملم ٢٣٠٠تبلغ معدالت التبخر أكثر من      (احلرارة ومعدالت التبخر    
    السطحية، والتربة اليت تتصف بضحالة العمق وقلة املواد العضوية، حبيث ال يتبقـى سـوى              

من خالل   من جمموع مساحة دولة قطر صاحلة للزراعة مباشرة أو بعد تأهيل              يف املائة  ٣حنو  
 . الفالحةأعمال

 املعنية على تـوفري اخلـدمات التعليميـة         وأجهزهتاوحترص الدولة ممثلة يف وزارهتا       -٣٨٧
كما قامت العديد   . والصحية والثقافية والرياضية يف مجيع مناطق الدولة للسكان من اجلنسني         

 .من اجلمعيات اخلريية ومنظمات اجملتمع املدين بافتتاح فروع هلا يف تلك املناطق

  )٢(الشكل 
  التوزع السكاين يف دولة قطر

  
  .جهاز اإلحصاء، نظم املعلومات اجلغرافية. ٢٠٠٨.  دولة قطر:املصدر
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 وغريها من األسباب البيئية لعبت دوراً كبرياً يف عدم قيام نشاط زراعي مكثف              هذه  -٣٨٨
يقـي يف   يف دولة قطر، األمر الذي أدى إىل حمدودية املناطق الريفية اليت مل يعد هلا وجود حق               

فبسبب النهضة التنموية الشاملة، دخلت دولة قطر مرحلة من مراحل التحضر    . اآلونة األخرية 
السريع من حيث احلجم والسرعة، حيث اتسع نطاق العمران احلضري وتعـددت أمناطـه              

  . وتنوعت تصميماته وازدمحت املدن، وخاصة الدوحة، بالسكان القطريني وغري القطريني
 من جمموع سكان قطر،      يف املائة  ٨٨م صارت نسبة سكان احلضر      ١٩٨٦ومنذ عام    -٣٨٩

  . يف املائة١٠٠ إىل ٢٠٠٨، ووصلت منذ عام ٢٠٠٤ عام  يف املائة٩٣مث ارتفعت إىل 
  )٣(الشكل 

  ٢٠١٠-١٩٨٦نسبة سكان احلضر من إمجايل سكان قطر خالل الفترة 

  
  .كان واملساكن، سنوات خمتلفةالتعداد العام للس. جهاز اإلحصاء. ٢٠١٠.  دولة قطر:املصدر

  ١٥املادة     
  احلقوق املدنية    

  املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون     
 ٣٥ يف املـادة     ،كفل الدستور القطري مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون           -٣٩٠

ـ           "اليت نصت على أن       أو  ،نسالناس متساوون أمام القانون ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجل
   ."األصل، أو اللغة، أو الدين

تتمتع املرأة باألهلية القانونية إلبرام العقود ومباشرة إدارة أمواهلا وممتلكاهتا حيـث             -٣٩١
 بإصدار القانون املدين إىل أن كل شخص        ٢٠٠٤ لسنة   ٢٢ من القانون رقم     ٤٩بينت املادة   

نية ما مل يكن قـضي باسـتمرار        يكون كامل األهلية ألداء التصرفات القانو      بلغ سن الرشد  
وبذلك فإن القانون مل مييز بني املرأة والرجل يف         . عليه  أو احلجر  هالوالية أو الوصاية على مال    

 بأنه ال يكون أهالً ألداء التـصرفات        ه من القانون ذات   ٥٠كما نصت املادة    . أهلية التقاضي 
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وكل من مل يكمل السابعة من      القانونية من كان عدمي التمييز لصغر السن أو عته أو جنون،            
 . عمره يعترب عدمي التمييز

 ٢٠٠٦ لـسنة    ٢٢ أيضاً القانون رقـم      اوممتلكاهتوأكد حق املرأة يف إدارة أمواهلا        -٣٩٢
عدم التعـرض   ( على زوجها ومنها     املرأة واملتعلقة حبقوق    ٥٧ قانون األسرة يف املادة      ربإصدا

 ).ألمواهلا اخلاصة

شريعات املتعلقة مبمارسة األنشطة التجارية واالقتصادية مبدأ       وكما أكدت مجيع الت    -٣٩٣
   يف  )٢٠٠٦ لـسنة    ٢٧رقـم   (املساواة بني اجلنسني، فعلى سبيل املثال نص قانون التجارة          

كل قطري بلغ سن الرشد املقرر قانوناً، ومل يقم به مانع قانوين يتعلق             ( منه على أن     ١٧املادة  
 هاألمر ذات و ).ة اليت يباشرها، يكون أهالً لالشتغال بالتجارة      بشخصه أو بنوع املعاملة التجاري    

 الذي جعل للرجل واملرأة على السواء احلق      ٢٠٠٢ لسنة   ٥يف قانون الشركات التجارية رقم      
يف إنشاء الشركات التجارية بأنواعها وإدارهتا دون متييز بينهما وعلى ذلك، فإنه ال يوجـد               

إدارة املمتلكات، حيـث تتمتـع   و املعامالت وإبرام العقود، متييز بني الرجل واملرأة يف إجراء   
املرأة بأهلية قانونية مساوية ألهلية الرجل فال حتتاج املرأة يف دولة قطر إىل اللجوء إىل وسيط                

 .أو وكيل ذكر إلدارة شؤوهنا املالية

حـسب   دون متييـز و    نـساء  م أ الًا رج واكانأمتنح البنوك القروض لعمالئها سواء       -٣٩٤
التمويل من قبـل البنـوك      /لتعليمات الصادرة من مصرف قطر املركزي بشأن منح االئتمان        ا

التقليدية واإلسالمية لألشخاص أو الشركات واملؤسسات باعتبارها عميالً هلا وهو ما أكدت           
 . عليه بصورة تفصيلية التعليمات الصادرة للبنوك من جانب مصرف قطر املركزي

 بإنشاء غرفة جتارة وصـناعة      ١٩٩٠ لسنة   ١١القانون رقم    من   ٩كما نصت املادة     -٣٩٥
قطري اجلنسية أو أجنبياً    (قطر واملتعلقة بشروط االنضمام للغرفة على أن يكون مقدم الطلب           

ودون متييز على أساس    )  من هذا القانون   ٧مرخصاً له مبزاولة األعمال املنصوص عليها باملادة        
أة والرجل يف االنضمام إىل أجهزة الغرفة وهي اجلمعيـة          اجلنس ومل مييز القانون ذاته بني املر      

ويضم جملس اإلدارة احلايل للغرفة يف عـضويته         .العمومية وجملس اإلدارة واملكتب التنفيذي    
 .سيدة واحدة

 املساواة بني املرأة والرجل أمام احملاكم واهليئات القضائية    

مصون ومكفول للناس كافة    التقاضي حق   ( من الدستور على أن      ١٣٥نصت املادة    -٣٩٦
وتتمتع املرأة والرجل حبق التقاضي أمام      ). جراءات وأوضاع ممارسة هذا احلق    إويبني القانون   

 أمام  هااملعاملة نفس بمسها كما حتظى    ا ب ىمجيع احملاكم يف دولة قطر، وحيق هلا أن ترفع الدعاو         
 .تلك احملاكم ويف مجيع مراحل التقاضي

 سلك احملاماة منذ عقود وتقوم املرأة بالترافع أمام مجيع احملاكم           دخلت املرأة القطرية    -٣٩٧
 تعيني أول قاضية قطرية مبرسوم أمريي، وقد سبق ذلك تعيني           ٢٠١٠يف الدولة وسجل عام     
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 املرأة القطرية يف النيابة العامة ووصـلت فيهـا إىل           عملتكما  . أول امرأة كمساعدة قاض   
 .درجة رئيس نيابة

 بإصدار قانون العقوبات متاماً بـني الرجـل         ٢٠٠٤ لسنة   ١١رقم  ساوى القانون    -٣٩٨
ي منهما، بل وأفرد محايـة خاصـة        أواملرأة من حيث تطبيق العقوبات بصفة عامة يف شأن          

 :للمرأة من شىت أشكال العنف أو التمييز اليت قد تتعرض هلا، ونذكر منها على سبيل املثال

ملؤبد كل من واقع أنثى بغري رضاها سواء        يعاقب باإلعدام أو احلبس ا    ): ٢٧٩(املادة   •
 باحليلة وتكون العقوبة اإلعدام إذا كان اجلاين من أصـول           م بالتهديد أ  مباإلكراه أ 

اجملين عليها أو من املتولني تربيتها أو رعايتها أو ممن هلم سلطة عليها أو خادماً عندها 
  ؛أو عند من تقدم ذكرهم

جتاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمـداً،        يعاقب باحلبس مدة ال     ): ٣١٥(ادة  امل •
 ؛بضرب أو حنوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى االعتداء إىل إجهاضها

سبع سنوات، كـل مـن أجهـض         تجاوزتيعاقب باحلبس مدة ال     ): ٣١٦(ادة  امل •
وتكـون  . امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إىل ذلك          عمداً

املـرأة، أو    رضى    مدة ال جتاوز عشر سنوات، إذا وقعت اجلرمية بغري         العقوبة احلبس 
، أو من العاملني    ةإذا كان من قام باإلجهاض طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابل           

 ؛بإحدى املهن املعاونة ملهنة الطب أو الصيدلة

ت من قانون العقوبا ٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٩١ ،٢٨٦، ٢٨٠:  املواد أرقامهذاتويف اإلطار  •
 .اسالف اإلشارة إليه

ساوى القانون القطري بني الرجل واملرأة يف التعويض عـن الـضرر يف الظـروف          -٣٩٩
 بني الرجل واملرأة يف حتديد      ٢٠٠٨ لسنة   ١٩ املثال، ساوى القانون رقم      فعلى سبيل . املشاهبة

د دية املتوىف   دية املتوىف عن القتل اخلطأ، فقد نصت املادة من القانون املشار إليه على أن حتد              
وجيوز بقرار مـن جملـس      .  ريال قطري  ٢٠٠,٠٠٠عن القتل اخلطأ، ذكراً أو أنثى، مببلغ        

وبالتايل فإن القانون مل مييز بني الرجل واملرأة يف اسـتحقاق  . الوزراء، تعديل املبلغ املشار إليه 
ون تعترب قيمة دية    املمارسة السابقة هلذا القان   الدية عن القتل اخلطأ، وساوى بينهما، علماً بأن         

 .وينطبق األمر ذاته على بقية القوانني السارية يف الدولة. دية الرجلاملرأة نصف 

اهتم املشرع القطري حبقوق املوظف أكان رجالً أم امرأة، حيث نظم هلما أسـلوب               -٤٠٠
 إجـراءات  ٢٠٠٨ لسنة   ٥فقد حدد قرار رئيس جملس الوزراء رقم        . التظلم من القرار اإلداري   

 املوظفة التظلم إىل    و أ ظلم من بعض القرارات اإلدارية النهائية والتأديبية، حيث يرفع املوظف         الت
اجلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية هلا، حبسب األحوال، بطلب يقدم هلا أو               

 . وسيلة من وسائل االتصال احلديثة     ةيرسل إليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي        
ىل الدائرة االبتدائية باحملكمة اإلدارية يف التظلم من قـرارات  إكما بوسع املوظف املتظلم اللجوء  
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وتتوىل السلطة املختصة البت يف التظلم بقبوله        . اخلدمة، والقرارات التأديبية   ءبينها الترقيات وإهنا  
 .ن يكون مسبباً  أو رفضه خالل ستني يوماً من تاريخ تقدميه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أ             

 .ويتم إخطار املتظلم بقرار البت يف التظلم خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره

وأفرد املشرع القطري مكاناً خاصاً لتنفيذ أمر النيابة العامة بـاحلبس االحتيـاطي               -٤٠١
 منـه   ٢، حيث تضمنت املادة     ٢٠٠٩ لسنة   ٣لألنثى، وذلك يف قانون تنظيم السجون رقم        

 ٢من املادة   ) ج(وأكدت الفقرة   . إىل نوعني؛ سجن للرجال وسجن للنساء     تقسيم السجون   
على أن يكون لسجن النساء مشرفة ضابطة، تقوم جبميع املهام واملسؤوليات املخولة لضابط             
وفقاً ألحكام هذا القانون، فإذا تعذر وجود ضابطة، يديره ضابط، على أن تعاونـه يف أداء                

كما جيب أن يكون موظفو هذا السجن من النساء بقدر          . مهامه مشرفة تكون مسؤولة أمامه    
ويف مجيع األحوال جيب أن تتوىل حراسة السجينات وأعمال اخلدمة املتعلقة هبـن             . اإلمكان
، فقد شددت على أن يكون لضابط السجن وضابط شؤون الـرتالء،            )د(أما الفقرة   . نساء

  .ل يف دائرة اختصاصهواملشرفة يف سجون النساء، صفة مأمور الضبط القضائي، ك
 من قانون تنظيم    ٣٩وحصلت املرأة احلامل على حقوق إضافية، حيث نصت املادة            -٤٠٢

إذا مل تكن من هذه   ) أ(تعامل املسجونة احلامل معاملة املسجونني من الفئة        "السجون على أن    
ـ        . وتعفى من العمل بالسجن   . الفئة ة، وتعامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة خاص

وتنقل إىل املستشفى   . ومتنح رعاية طبية تتناسب مع حالتها الصحية      . من حيث الغذاء والنوم   
 على ٤٠وتبقى فيه إىل أن يصرح هلا الطبيب باخلروج، كما نصت املادة . عند اقتراب الوضع

يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على املسجونة احلامل إىل ما بعد الوضع، أو إىل حـني                "أن  
   ". فترة وجود مولودها معها، حبسب األحوالانتهاء
 بشأن النيابة العامة، النيابة العامة احلق يف تفتيش ٢٠٠٢ لسنة ١٠ومنح القانون رقم   -٤٠٣

، بشأن تنظـيم    ٢٠٠٩ لسنة   ٣السجون وتلقي شكاوى املسجونني، كما منح القانون رقم         
وتنفيذاً لذلك قامت النيابة    . فتيشاملؤسسات العقابية واإلصالحية أعضاء النيابة العامة حق الت       

 .العامة بالعديد من الزيارات امليدانية املفاجئة للمؤسسات العقابية

  ١٥ حتفظات دولة قطر على املادة    

  ١٥من املادة  ١حتفظ دولة قطر على الفقرة     
 ملخالفتها أحكام الشريعة اإلسالمية     ١٥ من املادة    ١حتفظت دولة قطر على الفقرة       -٤٠٤
 : سائل الشهادة واملرياث وعلى النحو اآليت بيانهيف م

ليس صحيحاً أن شهادة املرأة منقوصة أو مرفوضة بشكل مطلق بل الـصحيح أن               -٤٠٥
مور، ورجحت شهادة الرجل أالشريعة اإلسالمية رجحت شهادة املرأة على شهادة الرجل يف 

مييز ضد املرأة منتفية، كمـا  وهذا يدل على أن مسألة الت. على شهادة املرأة يف بعضها اآلخر 
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يز ضد الرجل منتف يف اشتراط أكثر من رجل يف بعض حاالت الشهادة، وأما حني               يأن التم 
 .  فشهادهتما متساويةومةتتعارض شهادة رجل مع شهادة امرأة يف اخلص

 املسائل املتعلقة باملرياث يف الشريعة اإلسالمية، هي من أكثر املسائل اليت يساء فهمها              -٤٠٦
هذا التفسري أن هذا التـشريع      من  نتيجة للتفسري الظاهري للتشريع اإلسالمي، حيث يستنتج        

والواقع أن اإلسالم مل جيعل مرياث املرأة        .يتضمن متييزاً ضد املرأة مبنحها نصف مرياث الرجل       
ولكنها تأخذ يف حاالت أخرى قـدراً مـساوياً        . نصف مرياث الرجل إال يف بعض احلاالت      

كما يف مرياث األبوين حيث مينح كل منهما السدس، دون متييـز بـني األب               حلصة الرجل   
 بنتـاً واحـدة     ويف حاالت أخرى تأخذ املرأة أكثر من الرجل، كما لو ترك املتـوىف            . واألم

ويف . وأبويه، فعندها تأخذ البنت النصف أي أكثر من جدها الذي حيصل علـى الـسدس              
على الثلثني بينما حيصل إخوته الذكور على       ) أكثرن ف ااثنت(حاالت أخرى حتصل بنات املتوىف      

وهذا يعين أن سبب نقص املرياث للمرأة يف بعض احلاالت مقارنة مع الرجـل              . الثلث الباقي 
 القرىبليس متييزاً ضد املرأة بل ألسباب تتعلق بتوزيع املرياث وفقاً للعدالة االجتماعية ودرجة              

وقد حرص الدستور   .  حىت لو كانت غنية    ملرياث ا وعدد الورثة، وضمن اإلسالم حق املرأة يف      
حق اإلرث مصون   ( منه واليت أكدت أن      ٥١القطري على تكريس احلق يف املرياث يف املادة         

  )وحتكمه الشريعة اإلسالمية
من قانون األسرة،   ) ٣٠١-٢٤١(وقد عاجل املشرع القطري أحكام اإلرث يف املواد          -٤٠٧

 أنثى، حيث يستحق نصيبه من اإلرث وفقاً ألحكام         وحافظ على حق اإلرث، ذكرا كان أم      
الشريعة اإلسالمية، بل وذهب إىل وقف مرياث اجلنني يف بطن أمه، وذلك بأوفر النـصيبني               

كما أعطى املرأة احلق يف اإلرث سواء بوصـفها  . ٢٩٤على تقدير أنه ذكر أو أنثى يف املادة     
، كل حسب النصيب املفروض هلا يف التركة         جدة و بنت ابن أ   و أ اًبنت و أ اَ أخت و أ اَ أم مزوجة أ 

 .وفقاً للشريعة اإلسالمية

   ١٥ من املادة ٤حتفظ دولة قطر على الفقرة     
 من الدستور على أن الشريعة اإلسالمية مـصدر رئيـسي           ١وقد نصت املادة رقم       -٤٠٨

ـ      ةلتشريعات الدولة، وجاءت أحكام قانون األسرة مقنن       ال  ألحكام الشريعة اإلسالمية يف جم
فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا       :  من القانون على أن    ٣األحوال الشخصية، ونصت املادة رقم      

القانون، يعمل بالرأي الراجح من املذهب احلنبلي، ما مل تر احملكمة األخذ بغـريه ألسـباب                
وإذا مل يوجد رأي راجح يف املذهب احلنبلي لواقعة مل يرد بـشأهنا نـص              . تبينها يف حكمها  

 هذا القانون طبق القاضي ما يراه مالئماً من آراء املذاهب األربعة، وإذا تعذر ذلك               خاص يف 
  . طبق القواعد الفقهية العامة يف الشريعة اإلسالمية

 الفقرة املرأة البالغة احلق يف أن تنتقل وتسافر وتغري مكان إقامتها برغبتـها              هذهمتنح    -٤٠٩
 متزوجة وهو أمر يتعارض مع أحكام القانون        اجملردة وبغض النظر عن كوهنا متزوجة أو غري       
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 املادة ألزمتفقد .  بإصدار قانون األسرة واألعراف االجتماعية السائدة٢٠٠٦ لسنة ٢٢رقم 
يهيئ لزوجته يف حمل إقامته مسكناً شـرعياً مالئمـاً          ( من ذلك القانون الزوج بأن       ٦٤ رقم

تسكن الزوجة مع زوجها يف (ى أن  عله من القانون ذات٦٥ونصت املادة " يتناسب وحالتيهما
املسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إال إذا اشترطت يف العقد خالف ذلك أو قصد من                

عدة أحوال منـها    يف   الزوجة ناشزاً ال تستحق النفقة       ٦٩وعدت املادة   ) االنتقال اإلضرار هبا  
أو االمتناع مـن سـفر   دون عذر شرعي   االمتناع عن االنتقال إىل مسكن الزوجية أو تركه       

النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغري إذنه وعملت خارج املسكن دون موافقة               
إال أن القانون مل جيرب املـرأة علـى         . زوجها، ما مل يكن الزوج متعسفاً يف منعها من العمل         

سكن املرأة  أما  .  هلا طلب التفريق   أتاحدهتا يف تلك احلاالت وإمنا      االسكن مع زوجها بغري إر    
سالمية واألعراف االجتماعية السائدة واليت تلزم املـرأة        غري املتزوجة فقد نظمته الشريعة اإل     

بالسكن مع أسرهتا وويل أمرها وال تستقل املرأة بالسكن مبفردها إال يف بعـض الظـروف                
و  متقدمـة أ اًاخلاصة كأن تكون مطلقة أو أرملة وهلا أوالد أو تكون غري متزوجة وبلغت سن            

  . ليس هلا من يعوهلا

  فاق املستقبلية التحديات واآل    
جراءات إ ضعف الوعي لدى بعض النساء باحلقوق اليت ضمنتها هلن القوانني و       يشكل  -٤١٠

احلصول على تلك احلقوق أو سبل ممارستها حتدياً حقيقياً يف حتسني أوضاعهن ويزيد مـن               
ت والندوات اليت تعقد يف إطار      ذلك أن هذه الفئة بشكل خاص تعزف عن حضور احملاضرا         

تعريف املرأة حبقوقها علماً أن اجلهات املعنية قد وفرت كتيبات متخصصة للتعريـف بـأهم       
ة اعريف حقوقك اليت قـام بإعـدادها   لاألحكام اليت هتم النساء، ومنها على سبيل املثال سلس        

ومن . هلؤالء النساء اجمللس األعلى لشؤون األسرة، مما يتطلب ابتكار وسائل جديدة للوصول           
أهم التحديات اليت تواجه النساء يف احلصول على حقوقهن أمام احملـاكم جهـل النـساء                

   . التقاضيبإجراءات

  ١٦ املادة    
  األسريةالزواج والعالقات     

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافـة               -٤١١
زواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بـني           األمور املتعلقة بال  

 :الرجل واملرأة

  ؛نفس احلق يف عقد الزواج  )أ(  
  ؛نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، وىف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل  )ب(  
 ؛نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه  )ج(  



CEDAW/C/QAT/1 

GE.12-41480 118 

ملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،        نفس احلقوق وا    )د(  
 ؛يف األمور املتعلقة بأطفاهلما وىف مجيع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول

نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل بني              ) ه(  
 والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها مـن       الطفل والذي يليه، وىف احلصول على املعلومات      

 ؛ممارسة هذه احلقوق

فس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصـاية علـى           ن  )و(  
األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين،     

  ؛ار األولوىف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتب
نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسـم              )ز(  

   ؛األسرة واملهنة ونوع العمل
نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف   )ح(  

 . مقابل عوضمسواء بال مقابل أ، عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها

ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قـانوين، وتتخـذ مجيـع اإلجـراءات         و -٤١٢
الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الـزواج يف               

 .سجل رمسي أمراً إلزامياً

  اإلطار الدستوري والتشريعي
 من الدستور على أن     ٢١ إحدى مقومات اجملتمع القطري ونصت املادة        األسرةتعترب    -٤١٣

األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة            "
حبمايتها وتدعيم كياهنا وتقوية أواصرها واحلفاظ على األمومة والطفولـة والـشيخوخة يف             

فقة وغريهـا    مثل الزواج والطالق واحلضانة والن     باألسرةوتنظم كل األحكام املتعلقة     ". ظلها
ويعترب هذا القانون   . ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢ رقم   األسرة املقننة يف قانون     اإلسالميةأحكام الشريعة   

وقد أعدت مشروع القانون جلنة برئاسـة       . أول تقنني مكتوب ألحكام األسرة يف دولة قطر       
تطوير املـشروع     يف األسرة لشؤون، وقد ساهم اجمللس األعلى      ٢٠٠٠احملاكم الشرعية عام    

حتديد سـن أدىن    :  بالعديد منها، مثل   األخذقدم من خالل املالحظات اليت قدمها واليت مت         امل
وإلزامية الفحص الطيب قبل الزواج واشتراط التحقق من القدرة املالية ملن يرغـب يف               للزواج

  . حكام الطاعة بالقوة اجلربيةأالتعدد وعدم تطبيق 
ستمر سنوات  ا من نقاش عام     األسرةانون  ومل مير أي قانون مبثل ما مر به مشروع ق           -٤١٤

 يف عقـده للنـدوات العامـة،        األسرة لشؤون   األعلىمن خالل اجلهود اليت قام هبا اجمللس        
باإلضافة إىل التحقيقات الصحفية والربامج اإلذاعية والتليفزيونية اليت شارك فيهـا علمـاء             

 واملرأة من داخـل الدولـة       سرةاألن بشؤون   ون واملعني يوالشريعة اإلسالمية واخلرباء القانون   
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ستفاضة مما كان له أثـر يف الـشكل         اوالدول العربية واليت مت فيها مناقشة أحكام القانون ب        
  .النهائي الذي خرج به القانون

 منه بالعمل بالرأي الراجح من ٣سرة باملرونة ملا ورد يف نص املادة رقم      قانون األ  متيز -٤١٥
شأنه نص يف هذا القانون ما مل تر احملكمة األخـذ بغـريه،             املذهب احلنبلي على ما مل يرد ب      

وإذا مل يوجد رأي راجح يف املذهب احلنبلي لواقعة مل يرد بشأهنا            . ألسباب تبّينها يف حكمها   
نص خاص يف هذا القانون، طبق القاضي ما يراه مالئماً من آراء املذاهب األربعة، وإذا تعذر                

 .يف الشريعة اإلسالميةذلك، طبق القواعد الفقهية العامة 

 من القانون فإنه يطبق على من يطبق عليهم املـذهب احلنبلـي،             ٤ لنص املادة    وفقاً  -٤١٦
وتسري على مسائل األسرة لألطـراف       .وفيما عدا ذلك، فتطبق عليهم األحكام اخلاصة هبم       

ـ         .من غري املسلمني األحكام اخلاصة هبم      ىت ويف مجيع األحوال تسري أحكام هذا القانون م
  .طلبوا ذلك أو كانوا خمتلفني ديناً أو مذهباً

مـرأة  ا املعترف به يف دولة قطر هو األسرة املكونة من ارتباط رجل و         األسرةإن منط    -٤١٧
 ممارسات خارج إطار هذا التعريف هي ممارسات        ةبعقد زواج شرعي وقانوين، وعليه فإن أي      

 . نغري شرعية وغري قانونية وال ختضع ألحكام هذا القانو

  عقد الزواج
 من القانون   ١٢ لنص املادة    وفقاً املرأة شرط أساسي يلزم إلبرام عقد نكاحها،         ىرض  -٤١٨

أهلية الزوجني وخلومها من املوانع الـشرعية، واسـتيفاء          الذي اشترط لصحة عقد الزواج    
 من قانون األسرة شـروط صـحة        ١٣وحددت املادة   . اإلجياب والقبول لشروط صحتهما   

تام بألفاظ تفيد معىن الزواج لغة أو عرفاً،    رضى   قبول، حيث ينبغي صدورمها عن    اإلجياب وال 
  .ويف حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فباإلشارة املفهومة

   مل جيز للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسها، حيـث نـصت             األسرةإال أن قانون     -٤١٩
الويل " على أن    ٢٦ونصت املادة   . "واجها برضاها  ويل املرأة عقد ز    يتوىل" على أن    ٢٦املادة  

. ألب، فالعم الشقيق مث ألب    ل فاألخ الشقيق مث     ، فاجلد العاصب، فاالبن   ،يف الزواج هو األب   
ويشترط يف الويل أن يكون ذكراً، عاقالً، بالغاً، غري حمرم حبج أو عمرة، مسلماً إذا كانـت                 

  القاضي ويل من ال ويل لـه،  "قانون على أن  من ذات ال٣٠كما املادة   ". الوالية على مسلمة  
 ".وال جيوز له أن يزوج نفسه ممن له الوالية عليها

 من قانون   ٢٩ومحاية للمرأة من تعسف الويل يف منعها من الزواج فقد نصت املادة              -٤٢٠
 :يتم الزواج بإذن القاضي بوالية الويل األبعد يف احلالتني التاليتني( على أن األسرة

 وكانوا يف درجة واحدة وعضلوا      ،أو تعدد األولياء  / الويل األقرب للمرأة و    إذا عضل  •
  ؛ختلفواامجيعاً أو 



CEDAW/C/QAT/1 

GE.12-41480 120 

). جإذا غاب الويل األقرب، وقدر القاضي أن يف انتظار رأيه فوات مصلحة يف الزوا              •
 . فعلياً بعقد العديد من الزجيات استنادا حلكم هذه املادةاألسرةوقد قامت حمكمة 

 لطريف العقد تضمني عقد الـزواج شـروطاً خاصـة،           ٣٥ن يف املادة     القانو أجاز  -٤٢١
ومن . وحددت املادة أثر تلك الشروط على صحة العقد وأجازت املادة إثبات الشرط بالبينة            

الشروط اليت ميكن للمرأة تضمينها عقد الزواج اشتراط استمرارها يف التعليم أو العمـل أو               
  . الزوج يف حال السفرعدم الزواج عليها أو عدم االنتقال مع

  سن الزواج    
 بإصدار قانون األسرة حتديد سن أدىن لزواج        ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢ القانون رقم    تضمن  -٤٢٢

 من القانون املذكور على عدم توثيق       ١٧حيث تنص املادة    ،  ) سنة للفىت  ١٨و (١٦الفتاة هو   
 ىرها والتأكد من رض   بعد موافقة ويل أم   املشار إليه إال    زواج الفتاة اليت يقل سنها عن السن        

ويعد هذا احلكم من أهم األحكام اليت جاء هبا هذا          . طريف العقد، وبإذن من القاضي املختص     
  .القانون حيث مل يكن هناك سن أدىن للزواج قبل صدوره

 الزجيات املبكرة يف دولة قطر حالياً، ألن        ة انتشار التعليم من أهم أسباب ندر      ويعترب -٤٢٣
صة ميثل عائقاً أمام استمرارها يف التعليم العام، مما جعل األسر تفـضل             زواج الفتاة بصفه خا   
كمـا رصـدت    .  على األقـل   الثانوية بعد احلصول على الشهادة       ما تأجيل زواج بناهتا إىل   

اجلهات املعنية توجه بعض األسر اليت كانت ترغب يف تزويج بناهتا مبكراً إىل التأجيل بسبب               
 اليت يقل سنها عن ذلك إال بعد ة بشأن عدم توثيق زواج الفتاةاألسرالقيد الذي وضعه قانون     

 . موافقة ويل أمرها والتأكد من رضاها وبإذن من القاضي املختص

  استقالل الذمة املالية للزوجة    
تعترف الشريعة اإلسالمية بالذمة املالية املستقلة للمرأة، وال يوجد يف التشريع املتعلق             -٤٢٤

صادية ما يفيد التمييز بني املرأة والرجل، حيث جاءت النصوص مطلقـة،            بتنظيم احلياة االقت  
وتشمل كل املواطنني على حٍد سواء يف جمال تنظيم العملية االقتصادية من جتـارة وصـناعة    

 .واستثمار والتعامل باألسهم واحلصول على القروض من البنوك وفتح احلسابات فيها

مية أن يتفق الزوجان على نظـام الذمـة املاليـة            يوجد مانع يف الشريعة اإلسال     وال -٤٢٥
 وهذا معناه أن كل ما يكسبه أي من الزوجني خـالل حياهتمـا              ،املشتركة يف عقد الزواج   

وقد حيدث يف بعض األحيان أن بعض النساء املتزوجات         . الزوجية يعترب ملكاً مشتركاً بينهما    
     زواجهـن للخـسائر املاديـة،       يتعرضن بعد انفصاهلن عن أ     ،العامالت أو صاحبات األموال   

 بعد مسامهتهن يف مصاريف شراء أو بناء بيت الزوجية الذي يسجل عادة باسـم               ال سيما و
ومن املهم يف هذا اإلطار القيام حبملة للتوعية للحفاظ على حقوق الزوجات يف هذا              . الزوج

ق اسـترجاع   أن للمرأة ح٢٠٠٦ لسنة ٢٢وقد أكد قانون األسرة رقم     . النوع من احلاالت  
 منه بأن للزوجة الرجوع على زوجها مبا        ٤٦ما أنفقته على مرتل الزوجية حيث بيَّنت املادة         
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أما ما يتعلـق  . ك تربعاً منها إالَّ بإقرار صريحسامهت به يف بناء مسكن الزوجية وال يعترب ذل     
 حـسب مـا     مبتاع مرتل الزوجية فإن اختلف الزوجان عليه فتثبت أحقيته بالبيِّنة أو باليمني           

 يف حالة تساوي البيِّنات أو العجز عن إقامة البيِّنـة           ٤٨ وأضافت املادة    ٤٧نصت عليه املادة    
 .فيقضي بأحقيتهما باملتاع مناصفةً

  مسؤوليات الزوجني     
 من القانون حقوق مشتركة بني      ٥٥ للمادة   ترتب على عقد الزواج الصحيح وفقاً     ت  -٤٢٦

 ٥٦وحددت املـادة    .  ألحكام القانون  وفقاًخر  ى اآل الزوجني وحقوق خاصة لكل منهما عل     
حقوق ) ٥٨( واملادة ، حقوق الزوجة على زوجها   ٥٧ واملادة   ،احلقوق املشتركة بني الزوجني   

ساس ها على النحو الواجب هو األ     ؤومراعاة الزوجني هلذه احلقوق وأدا    . الزوج على زوجته  
  . واستقرار حياة األسرةةلتقوية رابطة الزوجي

لزوج حق القوامة على زوجته، وقوامة الرجـل يف         ا اإلسالميةقد منحت الشريعة    و -٤٢٧
ولية وسلطة ينبغي أن تكون ألحد الزوجني، وقد        ؤاألسرة ليست درجة رئاسية، بل هي مس      

َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي   "الكرمية  نية صرحية يف اآليات     آمنحتها الشريعة اإلسالمية للرجل بنصوص قر     
الرَِّجـالُ  "، و )٢٢٨/البقـرة " (لَْمْعُروِف َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ      َعلَْيهِنَّ بِا 

." .قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعـضٍ َوبَِمـا أَْنفَقُـوا ِمـْن أَْمـَواِلهِمْ                 
 القوامة أبـداً     األسرة واإلنفاق عليها، وال تعين      هو املسؤول عن محاية    فالرجل ).٣٤/النساء(

والبـد  . لرجل أو جتريد الزوجة أو املرأة من دورها يف األسرة         االتسلط أو االستبداد من قبل      
 إىل تكريسها من مراعاة التوازن والتقابل يف   اإلسالميةللمعاشرة باملعروف اليت سعت الشريعة      

 خـاطئ ويسود لدى بعض الرجال اعتقاد      . الزوجية والتشاور يف احلياة     ،احلقوق والواجبات 
بأن القوامة متنح الرجل احلق يف التسلط على زوجته والتحكم يف طبيعة عملها أو منعها مـن      

 للقوامة تـسعى    خاطئمزاولته أو التدخل يف حتديد طبيعة املهنة بالنسبة للزوجة، هذا مفهوم            
 . هىل تصحيح إاألسرة وشؤون اإلسالميةاجلهات املعنية بالشؤون 

وقد أكـدت  .  فإن لكل من املرأة والرجل ذمة مالية مستقلة       اإلسالمية للشريعة   وفقاً -٤٢٨
من قانون األسرة املتعلقة حبقوق الزوجة على زوجها حني نصت علـى أن     ) ٥٧(ذلك املادة   
وال يوجد مانع يف الشريعة اإلسـالمية أن يتفـق           ).عدم التعرض ألمواهلا اخلاصة   (من حقها   

 وهذا معناه أن كل ما يكـسبه أي         ،وجان على نظام الذمة املالية املشتركة يف عقد الزواج        الز
وقد حيدث يف بعض األحيان     . من الزوجني خالل حياهتما الزوجية يعترب ملكاً مشتركاً بينهما        

يتعرضن بعد انفـصاهلن عـن      , أن بعض النساء املتزوجات العامالت أو صاحبات األموال       
 بعد مسامهتهن يف مصاريف شراء أو بناء بيت الزوجية          ال سيما املادية، و أزواجهن للخسائر   

الذي يسجل عادة باسم الزوج، وذلك نتيجة ضعف وعـي النـساء حبقـوقهن واخلجـل                
عـراف االجتماعيـة    ألا ملخالفته   األسرة املادية يف    إسهاماهتناالجتماعي من املطالبة بتوثيق     

 مما يتطلب   ،قة يف الزوج مما يؤثر على احلياة الزوجية        من تفسري ذلك بغياب الث     السائدة وخوفاً 
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املزيد من اجلهود لنشر الوعي بني النساء والرجال على حد سواء، علماً بأن قانون األسرة قد                
  . املتعلقة مبنازعات مسكن الزوجية٤٨ - ٤٦عاجل هذا املوضوع يف املواد 

 حضانة األبناء     

 وبانقـضاء   ،شتركة بني الزوجني خالل العالقة الزوجية     تعترب احلضانة من الواجبات امل      -٤٢٩
 من قانون األسرة اليت تنص      ١٦٦هذه العالقة فإن حق أولوية احلضانة تكون لألم وفقاً للمادة           

واحلضانة من واجبات األبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغري طالق،              "على  
قدر القاضي خالف ذلك ملصلحة احملضون، ويقوم القاضـي         فاألم أوىل حبضانة الصغري، ما مل ي      

واحلضانة حق  . مبحاولة الصلح بني الطرفني، على أال يتعارض هذا الصلح مع مصلحة احملضون           
متجدد، فإن سقطت ملانع، أو حكم بإسقاطها، وزال املانع أو سبب اإلسقاط عاد حق احلضانة               

  ".ري، وحق الصغري أقوىواحلضانة حق مشترك بني احلاضن والصغ. من جديد
 املشرع سناً معينة النتهاء احلضانة للذكر بانتهاء الثالثة عشرة واألنثى بإمتام وقد حدد   -٤٣٠

اخلامسة عشرة، إال أنه ترك األمر للمحكمة لإلذن باستمرار احلضانة ملا بعد هذا الـسن إذا                
بني املتنازعني بعد   ) لطفلا(ذلك، أو أهنا ختري احملضون      ) الطفل(رأت أنه من مصلحة احملضون      

كما أنه ومراعاة لذوي االحتياجات اخلاصة من األطفـال أجـاز           . التحقق من صالحيتهما  
  .استمرار حضانة النساء هلم

 بشأن الوالية على أموال القاصرين، حيـث        ٢٠٠٤ لسنة   ٤٠ القانون رقم    وينظم  -٤٣١
لى القاصر دون متييـز  منح املرأة حق الوصاية ع على ٢٣ و٢٢ و٢١ و١٩ و١٨تنص مواده   

بينها وبني الرجل بأن أجاز بأن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً بشرط كـون                 
  .الوصي عدالً كفؤاً ذا أهلية كاملة وأميناً ومتحداً بالدين مع القاصر

  النفقة    
ق  املتعلقة حبقو  ٥٧النفقة هي حق واجب للزوجة حىت ولو كانت غنية وفقاً للمادة              -٤٣٢

الطعام والكسوة واملسكن والتطبيـب     تشمل النفقة   (ونص القانون بان    . الزوجة على زوجها  
 مجيع األحكام   ٧٣-٦١املواد   ، ونظمت )وكل ما به مقومات حياة اإلنسان حسب العرف       

ويسقط حق الزوجة يف النفقة حبكم احملكمة إذا ثبـت نـشوزها يف             . الزوجيةاملتصلة بنفقة   
   .ه من القانون ذات٦٩ملادة األحوال اليت حددهتا ا

 : وأمههااألقارب املتصلة بنفقة األحكاميف قانون األسرة ) ٨٤-٧٤(كما نظمت املواد  -٤٣٣

  ؛وجوب نفقة البنت على أبيها حىت تتزوج  )١(  
  ؛عودة نفقة البنت على أبيها إذا تطلقت أو ترملت ما مل يكن هلا مال  )٢(  
  ؛إذا مل يكن هلما مال) ذكر أو أنثى(ملوسر وجوب نفقة الوالدين على الولد ا  )٣(  
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  .وجوب نفقة الطفل احملضون على والده ما مل يكن له مال  )٤(  
 إال أن   األسـرة  من قانون    ٨٣ للمادة   وفقاًة املستمرة امتياز على سائر الديون       قللنف  -٤٣٤

 بـسبب طـول     املرأة املطلقة تواجه العديد من اإلشكاليات يف تنفيذ األحكام املتعلقة بالنفقة          
جراءات أو بسبب هترب احملكوم عليه بالنفقة من أدائها، ولذلك تأثري سليب علـى املـرأة                اإل

واألطفال، هلذا تدرس اجلهات املعنية اقتراح إنشاء صندوق للنفقة لضمان صـرف النفقـة              
  .للمنتفع هبا عند امتناع احملكوم عليه بتنفيذ حكم النفقة

املتعة إذا كان الطالق    يف  ون ذاته على حق كل مطلقة        من القان  ١١٥وأكدت املادة     -٤٣٥
سببه الزوج، ويستثىن من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم اإلنفاق بسبب إعسار الـزوج              

  .وتقدر املتعة حسب يسر املطلق وحال املطلقة مبا ال جياوز نفقة ثالث سنوات
 مبرتل زوجية يف حـال       من قانون األسرة على حق الزوجة      ١٨١تنص املادة رقم    و  -٤٣٦

  . كون املرأة املطلقة حاضنة، وحصل زوجها على املرتل من الدولة بسبب زواجه منها
 ٢يف القانون   ) مبا يف ذلك املرأة املطلقة    ( عاجل املشرع القطري قضية سكن املرأة        كما  -٤٣٧
 بـشأن  ٢٠٠٧ لـسنة  ١٧ بنظام اإلسكان حيث أكد قرار جملس الوزراء رقم   ٢٠٠٧لسنة  
ويات االنتفاع بنظام اإلسكان حق املرأة املطلقة يف احلصول على منحة أرض من الدولـة               أول

وأكد قرار جملس الوزراء    . وقرض مدعوم لبناء مسكن بعد مرور مخس سنوات على طالقها         
نتفاع بإسكان ذوي احلاجة حق املطلقـة        بشأن أولويات وضوابط اال    ٢٠٠٧ لسنة   ١٨رقم  

يف احلصول على وحدة سكنية جمانية أو بـدل إجيـار،           )  مادياً غري القادرة (من ذوي احلاجة    
  .وبذلك فقد حرص املشرع على توفري عدة بدائل لتوفري السكن املالئم للمرأة القطرية

  إهناء العالقة الزوجية    

  الطالق    
 بيد الرجل مبدئياً ويقع الطالق باإلرادة املنفردة للرجل، ولكن جيوز أن ميلك           الطالق -٤٣٨
 يف هـذه    ، الزوجة عند إبرام الزواج أمر نفسها فيما يتعلق بتطليقها منه أي أنه ميكنها             الزوج
 ١٠٩وتنص املادة    . إذا اشترطت الزوجة ذلك يف عقد النكاح       ، من تطليق نفسها منه    ،احلالة
يقع الطالق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن "انون األسرة على قمن 

 ". أمر نفسهملكها الزوج 

  اخللع    
حل عقـد الـزواج بتراضـي       ( من قانون األسرة هو      ١١٨ كما عرفته املادة     اخللع -٤٣٩

ومل جيز القانون أن يكون بـدل       ) الزوجني بلفظ اخللع أو ما يف معناه على مال تبذله الزوجة          
لع ويف حال مل يتراض الزوجان على اخل      . اخللع التخلي عن حضانة األبناء أو أي من حقوقهم        

 من القانون ذاته القيام مبحاولة الصلح بني الزوجني وتنـدب           ١٢٢ للمادة   وفقاًفعلى احملكمة   
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لذلك حكمني ملباشرة مساعي الصلح خالل مدة ال جتاوز سـتة أشـهر، وإذا مل يتوصـل                 
احلكمان للصلح، وطلبت الزوجة املخالعة مقابل تنازهلا عن مجيع حقوقها املالية الـشرعية،             

 .الذي أعطاه هلا، حكمت احملكمة بالتفريق بينهما) املهر(صداق وردت عليه ال

  التفريق حبكم القضاء   
خر عيب أو   سرة لكل من الزوجني حق طلب التفريق إذا ثبت بالزوج اآل           قانون األ  جازأ  -٤٤٠

مرض مستحكم ال ميكن الربء منه أصال أو ميكن الربء منه بعد زمن طويل حبيث ال يتسىن اإلقامة                  
 وتوسع القانون يف العيوب أو األمراض املبيحة للتفريق فلم يذكرها علـى             . بضرر شديد  معه إال 

  ).١٢٧-١٢٣املواد ( بذوي االختصاص يف املوضوع ةسبيل احلصر وإمنا فضل االستعان
 أجاز القانون للزوجة اليت مل يتم الدخول هبا طلب التفريق لعدم أداء املهر احلال               كما  -٤٤١

  ).١٢٨املادة (
وأجاز القانون للزوجة قبل الدخول أو بعده حق طلب التفريق للضرر الذي يتعـذر             -٤٤٢

لزم القانون القاضي ببذل اجلهد إلصالح ذات الـبني فـإن مل تـنجح              أمعه دوام العشرة و   
جاز القانون إثبات الضرر بشهادة     أو. صالح وثبت الضرر فعليه احلكم بالتفريق     حماوالت اإل 

  ).١٣٦-١٢٩املواد . (التسامع
 ).١٤٢-١٣٧املـواد  (نفاق أو اإلعسار جاز القانون للزوجة حق طلب التفريق لعدم اإل  أو  -٤٤٣
  .)١٤٥-١٤٣(جاز هلا حق طلب التفريق لغيبة الزوج أو فقده أو حبسه أكما 

  تنظيم النسل    
 من التشريعات القطرية ملوضوع تنظيم النـسل ألن  همل يتعرض قانون األسرة أو غري      -٤٤٤

كما ال يوجد يف    .  واليت ال جمال للتدخل فيها     للزوجنيمور املتعلقة باحلياة اخلاصة     ذلك من األ  
حيث ) مثل املرض (يف حال وجود مربرات شرعية       ال سيما ،  الشريعة اإلسالمية ما مينع ذلك    

وتوفر اجلهات املعنية بالـصحة     . بينت األحكام العامة للشريعة وآراء الفقهاء ذلك بضوابط       
ية الصحية يف جمال صحة األمومة والطفولة جماناً وفقاً ملا هو مبني بـنص              كافة أشكال الرعا  

   .وامن اتفاقية السيد ١٢املادة 

  التبين    
 ، إذن حترمه الشريعة اإلسالمية فالتبين ، مع حفظ النسب الواجب شرعاً     التبينيتناقض    -٤٤٥
ولكـن الـشريعة    . ينيبن إال ألبيه أو جمهويل اهلوية إىل غري آبائهم الـشرع          اجتوز نسبة    وال

 الـذين   اإلفرادحيث ميكن لألسر أو     ) الكفالة( للتبين وهو نظام      بديالً اًاإلسالمية وفرت نظام  
 كفالة األطفال جمهويل اهلوية حتت إشراف املؤسسة القطرية   ةتتوفر فيهم شروط وضوابط معين    

كم حمكمة إن كـان     ، مع احتفاظ الطفل بامسه احلقيقي أو بامسه املمنوح له حب          األيتاملرعاية  
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  ي بنسبة من املـرياث     صن يو أوال حيق للطفل الذي يتم كفالته املرياث، ولكن لكافله           .لقيطاً
  . يف إطار األسرة املمتدة تتم األبوين فرعايتهموعروفاملأما األطفال األيتام . ال تتجاوز الثلث

  املرياث    
وأنصبة الورثة مبينة , ة اإلسالميةاملرياث حق للرجل واملرأة و تطبق فيه أحكام الشريع  -٤٤٦

وقد سبق تفصيل موضوع املـرياث يف       . بنص القرآن الكرمي، وقد أخذ بذلك قانون األسرة       
  . من االتفاقية١٥املادة 

   األسرة قضاء    
 القضاء الشرعي واملدين يف الدولة حيث كانـت         ٢٠٠٣ لسنة   ١٠وحد قانون رقم      -٤٤٧

 ألحكام وفقاًيف مجيع الدعاوى املتعلقة باألحوال الشخصية احملاكم الشرعية سابقاً تتوىل البت      
  .الشريعة اإلسالمية

 بإصدار قانون تتوىل الفصل يف الـدعاوى        ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢ومبوجب القانون رقم      -٤٤٨
 والتركات دائرة أو أكثر باحملكمـة االبتدائيـة وحمكمـة           األسرةواملنازعات املتعلقة مبسائل    

  . رةاالستئناف تسمى حمكمة األس
جرائية وما عدا ذلك تطبق القواعد الواردة يف        نص قانون األسرة على بعض املسائل اإل        -٤٤٩

ونظراً خلصوصية قضايا األسرة وأمهية سرعة البت       . قانون املرافعات املدنية والتجارية وتعديالته    
  .تركاتجراءات التقاضي يف مسائل األسرة والنتهاء من إعداد مشروع قانون إلفيها فقد مت اال

 يف مقر احملكمـة مبوجـب    ٢٠٠٤نشاء فرع ملركز االستشارات العائلية عام       إوقد مت    -٤٥٠
اتفاقية تعاون بني اجمللس األعلى للقضاء واملركز، حيث يعترب هذا الفرع استـشارات قانونيـة               
وشرعية واجتماعية، ويبذل جهوداً متميزة يف جمال التسوية بني األطراف املتنازعـة وإصـالح              

 البني من خالل التنسيق املستمر مع احملاكم، حيث يتم حتويل احلاالت إىل املركز من قبل                 ذات
طـالع على أسباهبا والسعي إىل إصالح ذات البني بني الطـرفني         حمكمة األسرة لدراستها ولال   

قوم بذلك جمموعة مؤهلة من االستـشاريني واملرشـدين يف اجملـاالت            تو. أصحاب اخلالف 
 :فسية والشرعية والقانونية، حيث يتم التعامل والتسوية العائلية يف القضايا التاليةاالجتماعية والن

وهي احلاالت اليت حتال لإلصالح بني الطرفني، كحاالت        : احلاالت املنظورة أمام احملكمة    •
  ؛ضون واخلالفات بني أفراد األسرة وغريهااحملطلب الطالق واخللع والنفقة وزيارة 

 احلاالت اليت صدرت فيها أحكام أو قـرارات بـشأن نقـل            وهي: تنفيذ األحكام  •
 ؛تهأو رؤي حضانة أو زيارة حمضون

وهي احلاالت اليت اتفق فيها الزوجان على الطالق أو اخللع وحتال بعـضها             : التوثيق •
  .إىل املركز لبذل مساعي الصلح فيها
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  ١٦املادة من  )و(و) ج(و) أ(١حتفظات دولة قطر على الفقرة     
املساواة بني الرجل   ) أ( بشأن   )ج(و) أ(١الفقرة) ١٦( دولة قطر على املادة      تحتفظ  -٤٥١

 يف عقد الزواج، ملخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية واليت خصت الرجل           هاحلق نفس بواملرأة  
ببعض احلقوق بالنسبة لعقد الزواج مثل مباشرة عقد الزواج دون اشتراط الويل، والزواج من              

  .، واجلمع بني أكثر من زوجة)املسيحية أو اليهودية(املرأة الكتابية 
 هاواليت متنح املرأة والرجل احلقوق واملسؤوليات نفس      ) ج(كما حتفظت على الفقرة      -٤٥٢

ـ               اًأثناء الزواج وعند فسخه، لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث أن هناك حقوق
 .  خاصة ينفرد هبا كل منهمااًمشتركة للزوجني وحقوق

 بشأن املساواة بني الرجل واملـرأة       )و(١  الفقرة ١٦ دولة قطر على املادة      وحتفظت  -٤٥٣
 وتبنيهم، أو ما شابه ذلك      ة فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاي     هااحلقوق واملسؤوليات نفس  ب

من األعراف حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين ويف مجيع األحوال يكون ملـصلحة               
وذلك أن أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانني القطرية ال تقـر          . على االعتبار األول  األطفال  

    كما أن والية املرأة على األطفال تنحصر يف التربية وليـست واليـة مطلقـة    . مفهوم التبين 
 سنة للفتاة   ١٦ لسن الزواج يف قانون األسرة هو        األدىناحلد  (وال تشمل تزويج األبناء القصر      

  ).للفىت سنة ١٨و

  فاق املستقبلية  واآلالتحديات    
 الشريعة اإلسالمية والتشريعات املعمول هبا يف دولة قطر املـرأة يف جمـال              نصفتأ  -٤٥٤

الزواج والعالقات األسرية، إال أن ضعف الوعي لدى بعض النساء باحلقوق اليت تكفلها هلـا            
ة للتمييز، مما يشكل حتدياً     ألحوال الشخصية، جتعلهن عرض   ا مسائل   ال سيما هذه التشريعات،   

  .للجهود الرمسية وغري الرمسية املبذولة يف سبيل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة
 ال سـيما  طول إجراءات التقاضي، و   :  إىل ذلك، هناك حتديات أخرى، مثل      إضافة  -٤٥٥

يـة  اجلهات واملؤسسات احلكومية وغري احلكوم    بالنسبة لقضايا األسرة، وضعف التنسيق بني       
   .ذات الصلة حبماية املرأة من العنف األسري

 الدولة إىل متابعة التقدم حنو حتقيق أهداف االستراتيجيات التنموية ذات الصلة            تسعى  -٤٥٦
باألسرة وأفرادها، ومتابعة كافة اجلهود الرامية إىل تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              

ات األسرية، ونشر الوعي مبـضموهنا، وتـدريب      التمييز ضد املرأة يف مسائل الزواج والعالق      
املختصني يف جمال إنفاذ القانون واحملامني واإلعالميني بصفة خاصة على أحكامها، مبا يكفل             

كمـا تـدرس الـسلطات      . حتقيق املزيد من فرص املساواة بني املرأة والرجل يف هذا اجملال          
األسرة والتركات والذي ميكـن      التقاضي يف مسائل     إجراءاتاملختصة حالياً مشروع قانون     

  .حال اعتماده أن حيد من الصعوبات اليت تواجهها النساء يف قضايا األسرة
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  ٢٩ املادة    
   من االتفاقية٢٩املادة  اإلعالنات التفسريية بشأن    

   من االتفاقية٢٩ املادة بشأن التفسريي لدولة قطر اإلعالن    
 من االتفاقية اليت جـاء فيهـا   ٢، الفقرة ٢٩ملادة  دولة قطر إعالناً تفسريياً بشأن ا    أبدت  -٤٥٧

ألية طرف أن تعلن لدى توقيع هذه االتفاقية أو التصديق أو االنضمام إليها ال تعترب نفسها ملزمة                 "
 من هذه املادة وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أيـة دولـة                 ١بالفقرة  

  : وقد جاء تفسري دولة قطر لإلعالن على النحو التايل". طرف أبدى حتفظاً من هذا القبيل
ن أي خالف ينشأ بني الدول األطراف بـشأن         أ من االتفاقية على     ٢٩تنص املادة    -٤٥٨

.  تتم تسويته عن طريق التحكيم وحمكمة العدل الدوليـة         أنتفسري االتفاقية أو تطبيقها جيب      
أت دولة قطر إعماالً ملمارسـة حقهـا       فقد ر . وجتيز هذه املادة التحفظ على احلكم املذكور      

املنصوص عليه يف هذه املادة إبداء التحفظ على احلكم املذكور وذلك لكي ال جترب الدولـة                
 رادهتا حـرة لتقـرر ذلـك      إعلى اخلضوع للتحكيم الدويل وحمكمة العدل الدولية بل تبقى          

ملماثلة الواردة يف    ا األحكاماخلضوع عند نشوء الرتاع، وقد درجت الدولة على التحفظ على           
 . خرية يف السنوات األال سيمابرمتها دولة قطر، أ اليت األخرىاالتفاقيات 

  امتةاخل    
 حكومة دولة قطر إذ ترفع هذا التقرير إىل اللجنة املعنية بالقضاء على كافة أشكال               إن  -٤٥٩

 أشكال التمييز   التمييز ضد املرأة، فإهنا تؤكد على بذل أقصى اجلهود من أجل القضاء على كافة             
منطلقة يف ذلك من دستور الدولة، ومن رؤيتها الوطنية اليت تسعى إىل بناء جمتمـع               . ضد املرأة 

آمن ومستقر تسريه مبادئ العدل واملساواة وسيادة القانون، وإىل تعزيز قدرات املرأة ومتكينـها              
حضورها يف مواقع صـنع     من املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية والسياسية والعامة، وتأكيد          

وستعمل دولة قطر بكل جدية من أجل حتقيق رؤيتها يف االرتقاء بالوضع االجتمـاعي               .القرار
  .للمرأة وزيادة مسامهتها يف تنمية اجملتمع القطري جنب إىل جنب مع الرجل

 أشكال التمييز ضد املرأة على      مجيعودولة قطر إذ تشكر اللجنة املعنية بالقضاء على           -٤٦٠
ودها الرائدة من أجل متكني املرأة وتعزيز قدراهتا، تتعهد بإقامة أوثق العالقات مع اللجنة              جه

 .املوقرة، وستحرص على تقدمي كافة املعلومات والبيانات املتوفرة يف تقاريرها القادمة
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  ملرفقا

  املراسيم، والقرارات، والقوانني    
  ؛اعياالجتم بشأن الضمان ١٩٩٥ لسنة )٣٨(القانون رقم   -١
  ؛ بشأن التعليم اإللزامي٢٠٠١ لسنة )٢٥( رقم القانون  -٢
  ؛ بشأن التقاعد واملعاشات وتعديالته٢٠٠٢ لسنة )٢٤(لقانون رقم   -٣
  ؛ بشأن إصدار قانون السلطة القضائية٢٠٠٣ لسنة )١٠(القانون رقم   -٤
  ؛ اخلاصةاالحتياجات بشأن ذوي ٢٠٠٤ لسنة )٢(القانون رقم   -٥
  ؛ بشأن إصدار قانون العقوبات وتعديالته٢٠٠٤ لسنة )١١( القانون رقم  -٦
  ؛وتعديالته  بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة٢٠٠٤ لسنة )١٢(القانون رقم   -٧
  ؛وتعديالته  بشأن إصدار قانون العمل٢٠٠٤ لسنة )١٤(لقانون رقم ا  -٨
  ؛ بإصدار القانون املدين٢٠٠٤ لسنة )٢٢(القانون رقم   -٩

  ؛ بشأن إصدار قانون اإلجراءات اجلنائية٢٠٠٤لسنة ) ٢٣(م القانون رق  -١٠
  ؛ بشأن الوالية على أموال القاصرين٢٠٠٤لسنة ) ٤٠(القانون رقم   -١١
  ؛ بشأن املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام٢٠٠٦لسنة ) ٢١(مرسوم بقانون رقم   -١٢
  ؛ بشأن إصدار قانون األسرة٢٠٠٦ لسنة )٢٢(القانون رقم   -١٣
  ؛ اخلاص بنظام اإلسكان والقرارات التنفيذية٢٠٠٧ لسنة )٢(نون رقم القا  -١٤
  ؛ بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية٢٠٠٧لسنة ) ٧(القانون رقم   -١٥
  ؛ بشأن إنشاء احملكمة الدستورية العليا٢٠٠٨لسنة ) ١٢(القانون رقم   -١٦
  ؛ بتحديد دية املتويف٢٠٠٨لسنة ) ١٩(القانون رقم   -١٧
  ؛ باملوافقة على إنشاء املؤسسة العربية للدميقراطية٢٠٠٧لسنة ) ٥١( رقم األمريي القرار  -١٨
  ؛ باملوافقة على إنشاء مركز الدوحة حلرية اإلعالم٢٠٠٧لسنة ) ٨٦(القرار األمريي رقم   -١٩
  ؛"صلتك" باملوافقة على إنشاء مؤسسة ٢٠٠٨لسنة ) ٣(القرار األمريي رقم   -٢٠
  ؛ باعتماد رؤية قطر٢٠٠٨لسنة ) ٤٤(القرار األمريي رقم   -٢١
  ؛اجمللس األعلى لشؤون األسرةتنظيم اجمللس  ٢٠٠٩ لسنة) ١٥(القرار األمريي رقم   -٢٢
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 بتشكيل جلنة ملتابعة خمالفات أولياء األمور       ٢٠١٠لسنة  ) ١٠(القرار الوزاري رقم      -٢٣
  ؛إلزامية التعليم املتعلقة بقانون

 باملوافقة على إنشاء مركز الدوحة الـدويل        ٢٠١٠ة  لسن) ٢٠(القرار األمريي رقم      -٢٤
  ؛حلوار األديان

  ؛ بضوابط االنتفاع بنظام اإلسكان٢٠٠٧لسنة  )١٧(قرار جملس الوزراء رقم   -٢٥
 بأولويات وضوابط االنتفاع بنظام إسكان      ٢٠٠٧لسنة  ) ١٨(قرار جملس الوزراء رقم      -٢٦

  ؛ذوي احلاجة
 بتحويل املؤسـسة    ٢٠٠٧لسنة  ) ٤( األسرة رقم    قرار رئيس اجمللس األعلى لشؤون      -٢٧

  ؛القطرية حلماية األسرة إىل مؤسسة خاصة ذات نفع عام
 بشأن وثيقة تأسيس ٢٠٠٨لسنة ) ١(قرار رئيس اجمللس األعلى لشؤون األسرة رقم       -٢٨

  ؛املؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر
 دولة قطر إىل اتفاقية حقوق       باملوافقة على انضمام   ١٩٩٥لسنة  ) ٥٤(مرسوم رقم     -٢٩

  الطفل وتعديالته
  ؛للتحفظ وثيقة سحب جزئي  -  

 الربتوكـول  باملوافقة على انضمام دولة قطـر إىل         ٢٠٠٣لسنة  ) ١٥(مرسوم رقم     -٣٠
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البقاء ويف املـواد              

   وتعديالته اإلباحية
  ؛ سحب التحفظوثيقة  -  

  ؛ بشأن التصديق على اتفاقية املعاقني٢٠٠٨لسنة ) ٢٨(مرسوم رقم   -٣١
 بشأن االنضمام إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع          ٢٠٠٩لسنة  ) ٢٨(مرسوم رقم     -٣٢

  ؛)سيداو(أشكال التمييز ضد املرأة 
  . بشأن جلنة حقوق اإلنسان٢٠١٠لسنة ) ١٧(مرسوم رقم   -٣٣

        


