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جهود دولة قطر في مجال حما�ة حقوق الطفل ضمن تنفیذ قرار متا�عة الذ�رى السنو�ة 
 لعشر�ن للسنة الدولیة لألسرة وما �عدها" 

�حقوق الطفل ونمائه ورعایته،  متزایداخالل السنوات الماضیة اهتمامًا أولت دولة قطر  
تلك الحقوق وتوفیر الوسائل   إلعمالالتدابیر التشر�عیة والقانونیة واإلدار�ة  حیث اتخذت العدید من  

طار التنمیة االجتماعیة المتكاملة لألسرة وأفرادها. وقد إالكفیلة بـتأصیلها وتطو�رها وتحدیثها في 
، واستراتیجیة 2030استند هذا االهتمام على مرجعیات وطنیة وعلى رأسها رؤ�ة قطر الوطنیة 

، و�صفة المجتمعو  لألسرةإضافة إلى االستراتیجیات الموجهة  2016 -2011ة الوطنیة التنمی 
تشكل بیئة داعمة التي في مجملها  2022 – 2018خاصة استراتیجیة الحما�ة االجتماعیة 

ذات   وراسخة لتنفیذ حقوق الطفل واألسرة وفق النهج الذي نادت �ه المعاهدات واالتفاقیات الدولیة
الذي ینص على ان    ما ورد �الدستور الدائم للدولةعن  فضًال  ولة قطر طرف فیها،  الصلة التي د

، األسرة أساس المجتمع، و�ذلك �كفل الدستور رعا�ة النشء وتوفیر الظروف المناسبة لتنمیته"
 ق التعلیم للجمیع والزامیته ومجانیته. �اإلضافة إلى ان الدستور �كفل ح

  جراءات تشر�عیة:اال
، 11، الذي �فل في مواده (2016) لعام 3القانون رقم (-قانون تنظیم قید الموالید والوفیات  •

فیهم األطفال الذین یولدون من والدین لم ) توفیر الهو�ة القانونیة لكافة الموالید �ما 13، 12
 یتم تسجیل زواجهم �شكل قانوني وفقًا لإلجراءات المعمول بها قانونیًا في دولة قطر. 

الذي یتضمن احكام تهدف إلى حما�ة األطفال من  1994) لسنة 1قانون األحداث رقم ( •
االنحراف والوقوع في براثن الجر�مة �ما تضمن تدابیر احتراز�ة في حال ارتكابهم لجرائم تهدف 

 وتقو�م سلو�هم لصبحوا افراد اسو�اء.  ووفیاتهملتأهیلهم 
ن مواد تحظر عمالة األطفال دون السن الذي یتضم 2004) لعام 14قانون العمل رقم ( •

 المقرر قانونًا. 
الذي یتضمن احكام تكفل  2011لسنة  15القانون رقم  -قانون مكافحة االتجار �البشر  •

وتوفیر الرعا�ة الصحیة  علیهمفسیة للمجني ن �موجبها الدولة الحما�ة والسالمة الجسد�ة وال
 ج. والتعلیمیة واالجتماعیة و�عادة التأهیل والدم
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الذي تضمن احكام لحما�ة   2014) لعام  14القانون رقم (  –قانون مكافحة الجرائم االلكترونیة   •
 مواد ا�احیة ونشرها بواسطة وسائل تقنیة المعلومات.  إلنتاجاألطفال من االستغالل 

 .2014) لعام 1القانون رقم ( –قانون تنظیم دور الحضانة  •
 

 إجراءات تنفیذ�ة: 
تختص إدارة شؤون األسرة في وزارة التنمیة اإلدار�ة والعمل والشؤون االجتماعیة بتوعیة  •

المجتمع �مفهوم الحما�ة االجتماعیة، واعداد وتنفیذ برامج للوقا�ة من انحراف االحداث، ووضع 
استراتیجیة بهدف حما�ة األطفال وتأمین سالمتهم من المعلومات والمواد الضارة مثل العنف 

بتوفیر الرعا�ة االجتماعیة ووضع وتطو�ر برامج التنمیة  اإلدارةواد اإل�احیة. �ما تختص والم
االجتماعیة ومتا�عة تنفیذها، واإلشراف والترخیص لدور الحضانة، وتحدید أعمال األطفال 

من خالل تنظیم ورش تدر�بیة لألخصائیین   الملتحقین بها واعتماد المناهج التر�و�ة والتعلیمیة.
التحرش الجنسي في المدارس، العنف و من خصائیات االجتماعیین في المدارس لحما�ة واأل

 و�ذلك تنظیم حمالت توعیة حول االتجار �البشر. 
o  .األمر 

 
 جهود الدولة في مكافحة العنف ضد األطفال

 من خالل:  تطو�ر نظام شامل للوقا�ة والحما�ة من العنف المنزلي .1
 جمع البیانات الراهنة عن العنف، ومن ضمنها مفهوم العنف وتعر�فه، و عة ج دمج ومرا •
 اعتماد تشر�ع �جرم العنف المنزلي من خالل قانون العقو�ات •
 تطو�ر آلیة قانونیة وتبنیها لحما�ة الذین یبلغون عن حاالت العنف وضحا�اه  •
ناطق تأسیس مراكز وحدات متكاملة لتوفیر خدمات الحما�ة ضد العنف المنزلي في م •

 مختلفة. 
 حملة لتوعیة المجتمع عن العنف المنزليبرامج/ إطالق •



3 
 

انشاء وحدات خاصة وتوفیر خط هاتفي ساخن للمساعدة على تلقي إنذارات التحذیر في  •
 مراكز األمن في مختلف المدن، وتشكیل فر�ق من الشرطة یتفهم القضا�ا األسر�ة. 

 همالهم من خاللنظام للكشف المبكر عن إساءة معاملة األطفال وا  .2
ز�ادة عدد االخصائیین االجتماعیین في المدراس وتطو�ر معارفهم ومهاراتهم في مجال  •

 االعتداء والعنف واإلهمال التي �عاني منها األطفال، 
 تطو�ر برنامج توعیة للطالب حول العنف والحما�ة منه،  •
 وتوفیر خط هاتفي ساخن للمدارس لإلبالغ عن حاالت العنف •

 راءات لتعز�ز حقوق األطفال ورعا�ة مصالحهم من خالل اإلج تطو�ر  .3
 ر�عات المتعلقة �حقوق الطفل وتنفیذهادعم تطو�ر التش •
 تطو�ر إجراءات خاصة لصالح الطفل ترصد رفاهة وحقوقه •
تشجیع األطفال لیكونوا مواطنین فاعلین من خالل تقو�ة مشار�ة األطفال في الحیاة العامة  •

 الطالبیةمن خالل المجالس 
 تشجیع تشكیل برلمان لألطفال وتعز�ز األفكار الد�مقراطیة  •
تشجیع الحوار بین األجیال ودعمه من خالل برامج توعو�ة واستشار�ة وتعلیمیة عن تنشئة  •

 الطفل.
 
 

  
 


