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 احملتويات

       الصفحة         الفقـرات 

  ٣   ٥٠- ١ .................................................................     مقدمة -   ً أوالً

   ١٠   ٨٦-  ٥١ .............. ة                                                حظر بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحي -     ً ثانياً

   ١٦   ٩٧-  ٨٧ .............................................       اجلزائية /                اإلجراءات اجلنائية -     ً ثالثاً

   ١٨    ١١٠-  ٩٨ .........................................                        محاية حقوق األطفال الضحايا -     ً رابعاً

   ٢١    ١٣١-   ١١١ ...........                                                     منع بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية -     ً خامساً

   ٢٤    ١٤٣-   ١٣٢ ............................................                         املساعدة والتعاون الدوليان -     ً سادساً

   ٢٧    ١٤٤ .................................................. ى                 أحكام قانونية أخر -     ً سابعاً

        املرفقات

               القانون اجلنائي  : ١      املرفق 

    ٤٢٦-   ٤٠٧                              قانون اإلجراءات اجلنائية، املواد   : ٢      املرفق 

   ٢٦-  ١٩                              قانون اإلجراءات اجلنائية، املواد   : ٣      املرفق 

   ٤٧-  ٢٨                    قانون األحداث، املواد   : ٤      املرفق 
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                             حول تنفيذ أحكام الربوتوكول       يل                           تقريـر دولـة قطر األو     
                بيع األطفال       بشأن                 ية حقوق الطفل                           االختياري امللحق باتفاق  

              املواد اإلباحية  يف                    واستغالهلم يف البغاء و 

  مقدمة-   ً أوال  

             تفاقية حقوق   ال                                 اجلمعية العامة لألمم املتحدة        ار  قر إ                                                       تـبلور االهتمام العاملي حبماية ورعاية حقوق الطفل ب         - ١
             ً      أي صارت جزءاً من     ١٩٩٥       عام              دولة قطر                       واليت صادقت عليها       ١٩٨٩                نوفمرب من عام     /                        الطفـل يف تشرين الثاين    

                                                                          أصدرت األمم املتحدة الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل              ٢٠٠٠                             قانوهنـا الداخلي، ويف عام      
         كانون    ١٨                              ً           ، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من                      املواد اإلباحية                يف البغاء ويف             استغالهلم                          بشـأن بـيع األطفـال و      

  .    ٢٠٠٢      يناير  /     الثاين

                                                 وثيقة انضمام إىل الربوتوكول االختياري املشار             قطر               أصدرت دولة      ٢٠٠١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٠         وبتاريخ   - ٢
                 أصدر حضرة صاحب      مث    ،                                                                                         إلـيه مـع التحفظ بشكل عام على أي نصوص فيه تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية               

      إىل        قطر                         وافقة على انضمام دولة         بامل     ٢٠٠٣         لسنة     ١٥                                                                   السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين أمري دولة قطر املرسوم رقم             
  .                                                                                               الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية

                                                                           من الربوتوكول االختياري سالف الذكر واليت تلزم كل دولة طرف يف هذا               ١٢       املادة       ً           نفـاذاً حلكـم      و - ٣
                                                   يف غضون سنتني من بدء نفاذه بالنسبة هلا قرر                          باألمم املتحدة                     جلنة حقوق الطفل                                الـربوتوكول بتقدمي تقرير إىل    

      ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول   ٣                   املنعقد بتاريخ        ٢٠٠٣         لسنة     ٤٠                                                جملـس الوزراء املوقر يف اجتماعه العادي رقم         
        واألمانة   ،  ي                                                                                         تشـكيل جلـنة وطنية برئاسة اجمللس األعلى لشؤون األسرة وعضوية ممثل عن كل من الديوان األمري         

                                                                                                             العامة جمللس الوزراء ووزارات اخلارجية والداخلية وشؤون اخلدمة املدنية واإلسكان والعدل ختتص بإعداد تقرير              
  .                                                                                            يتضمن معلومات شاملة حول التدابري اليت اختذهتا الدولة لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري سالف البيان

  :          معلومات عن - ١ 

                                                                      يضفيه القانون الوطين على الربوتوكول االختياري وقابليته للتطبيق                               الوضـع القانوين الذي     ) أ ( 
                 على صعيد القضاء؛

                                                                    منه القوة اإللزامية للقانون على املعاهدة الدولية اليت تربمها            ٦٨                                         لقـد أضفى دستور دولة قطر يف املادة          - ٤
                                 التايل تصبح أحكام هذه املعاهدة                                                                                       الدولة أو تنضم إليها وذلك مبجرد التصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية وب            

                    يربم األمري املعاهدات    "                          من الدستور على أنه        ٦٨                                                                قابلـة للتطبـيق على صعيد القضاء الوطين، حيث تنص املادة            
                                                                                                               واالتفاقـيات مبرسوم، ويبلغها جمللس الشورى مشفوعة مبا يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة أو االتفاقية قوة                

                                                                             ونشرها يف اجلريدة الرمسية، على أن معاهدات الصلح واملعاهدات املتعلقة بإقليم الدولة                           القانون بعد التصديق عليها 
                                                                  ً                                                 أو حبقـوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة أو اليت تتضمن تعديالً لقوانني الدولة جيب لنفاذها أن                   

   ".            وطها العلنية                                      ً               وال جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطاً سرية تناقض شر  .            تصدر بقانون
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                                                                  إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال        قطـر         دولـة             وإذ انضـمت   - ٥
         السمو  -                     أصدر حضرة صاحب      مث  ،             املشار إليها        نضمام    اال          وثيقة          مبوجب                                        واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية     

     إىل      قطر                          باملوافقة على انضمام دولة    ٢٠٠٣        لسنة    ١٥        رقم                                                          الشـيخ محد بن خليفة آل ثاين أمري دولة قطر املرسوم          
      من    ٢٤       ً          وفقاً للمادة          الوطين                             هذا الربوتوكول قوة القانون         حكام           صار أل      ً       وبناًء عليه                       الربوتوكول االختياري،          هـذا   

                                  من دستور دولة قطر والذي سيعمل به    ٦٨                                                                      النظام األساسي املؤقت املعدل املعمول به وقت إعداد التقرير، واملادة         
  .      األحكام                                     األمر الذي ميكن معه للقضاء تطبيق هذه     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ٩         من تاريخ 

         الختياري؛   ا                                    نية الدولة سحب حتفظاهتا بشأن الربوتوكول  ) ب ( 

                         بشكل عام على أي نصوص فيه       ٢٠٠١      عام        الختياري   ا           الربوتوكول               عند انضمامها إىل            ت دولة قطر   حتفظ - ٦
                                               إعادة النظر يف مسألة التحفظ العام الذي                   تتجه إىل      دولة                    والواقع أن نية ال                                         تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية،    

                            ، وهو اجلهة املعنية بشؤون                              اجمللس األعلى لشؤون األسرة                                    الربوتوكول، وهلذا الغرض قام                  انضمامها إىل             أبدته عند   
        ومدى   ، ة         الدولي  ة   ثيق      الو   ذه            لدراسة ه   ة   ختص            اجلهات امل     مجيع                                          دولة، بتشكيل جلنة وطنية تضم خرباء من          ال          الطفولة ب 

                        للنظر فيما قدمته هذه               العليا         اجلهات      إىل                  الدراسة النهائية             قد مت رفع        و                                           إمكانـية سحب التحفظ العام املشار إليه      
  .                      اللجنة من مالحظات وآراء

                                                                                        اإلدارات واهليـئات احلكومية املختصة بتنفيذ الربوتوكول االختياري، وعملها بالتنسيق مع             ) ج ( 
                                           حمللية وكذا اجملتمع املدين، وقطاع األعمال واإلعالم؛                   السلطات اإلقليمية وا

                                                                                                 هتتم دولة قطر بإنشاء أجهزة وإدارات حكومية تعمل على محاية حقوق الطفل وتنفيذ كل ما يتعلق به من أحكام  - ٧
  .   عالم                                                           السلطات اإلقليمية واحمللية وكذا اجملتمع املدين، وقطاع األعمال واإل                وذلك بالتنسيق مع  ،                  االتفاقيات الدولية

         الذي                          اجمللس األعلى لشؤون األسرة              بإنشاء       ١٩٩٨         لسنة   ٥٣                         صدر القرار األمريي رقم                      ويف هذا السياق     - ٨
                                                                                                   ترأسـه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم حضرة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين         

  .            أمري دولة قطر

                            عنية باحملافظة على األسرة جبميع   امل      عليا    ال        شرافية    اإل     قية      تنسي  ال     يئة    اهل                        األعلى لشؤون األسرة                   ويعـد اجمللـس    - ٩
  .                  ومحايتها وتنميتها ،     فئاهتا

         األعلى               بشأن اجمللس      ٢٠٠٢         لسنة     ٢٣                       القرار األمريي رقم         مبوجب       األعلى                          أعـيد تشكيل اجمللس           وقـد  -  ١٠
              تلحق باملوازنة                                      للمجلس األعلى شخصية اعتبارية، وموازنة    أن         على                              الذي نص يف مادته الثانية                      لشـؤون األسـرة   

  .                                العامة للدولة، ويتبع األمري مباشرة

                                             للمجلس األعلى يف سبيل حتقيق أغراضه القيام                                                   من القرار األمريي املشار إليه على أن                الرابعة          املادة      تنص و -  ١١
         وخباصة   ،                                                                                                  وضـع خطـة قومية يف إطار اخلطة العامة للدولة هتدف إىل محاية األسرة ورعايتها يف خمتلف اجملاالت                  ب
                                      اقتراح السياسات العامة لتعزيز دور         ، و                                                                          جتماعـية والصحية والثقافية والتعليمية واالقتصادية والبيئية واإلعالمية         اال

                                          مجع البيانات واإلحصائيات اخلاصة باألسرة،        ، و                                         اقتراح التشريعات املتعلقة بشؤون األسرة     و   ،                 األسـرة يف اجملتمع   
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              إبداء الرأي يف    ، و                                  عقد املؤمترات والندوات وحلقات النقاش و   ، ا                                          توعية اجملتمع بأمهية قضايا األسرة، وسبل معاجلته و
                                       التعاون مع اهليئات واملنظمات الدولية      و   ،                                                                     مشـروعات االتفاقيات اليت تربم يف جمال محاية األسرة ومتابعة تنفيذها          

   .    سرة                                                                                     واإلقليمية املعنية بشؤون األسرة، ومتثيل الدولة يف املؤمترات والندوات اليت تنعقد لبحث قضايا األ

                                                                هو اجلهة املناط هبا متابعة تنفيذ املواثيق الدولية املعنية                         لشؤون األسرة                ن اجمللس األعلى   إ    ً                     وبـناًء على ما تقدم ف      -  ١٢
                                التنسيق والتشاور مع الوزارات              وذلك ب    ا،                     االختياري امللحق هب    ل                                          وباألخص اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكو      ،        بـالطفل 

  .                        العاملة يف جماالت الطفولة            غري احلكومية                          سسات العامة وغريها من اجلهات            واهليئات واملؤ  ،                واألجهزة احلكومية

                                       رعاية الطفولة جلنة استشارية هي جلنة         يف                                     يف حتقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته                      اجمللس األعلى        عاون  وي -  ١٣
        أخرى         وشخصيات ،                           اخلربة واالختصاص يف جمال الطفولة                                    تضم يف عضويتها شخصيات بارزة من ذوي            الطفولة اليت

  .                                  يف القطاعني احلكومي واألهلي من اجلنسني        ذات اجملال    يف     تعمل

                      اقتراح السياسات واخلطط        من خالل           الطفولة     أمور             يف االهتمام ب          اجمللس األعلى                 هـذه اللجـنة             سـاند   وت -  ١٤
       ما نصت      حتقيق     على                     ، وحث اجلهات املعنية       الطفولة ب                              اقتراح األدوات التشريعية اخلاصة  و          لرعايتها               والربامج الالزمة 

  .               املعنية بالطفل               املواثيق الدولية     عليه 

                                               تابعة تنفيذ املواثيق الدولية املعنية بالطفل                                                إدارة تنفيذية هي إدارة الطفولة ختتص مب                   اجمللس األعلى         ويوجد ب  -  ١٥
                                                                                                                اليت صادقت عليها دولة قطر، وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة، كما تعمل على تفعيل املبادرات املقترحة                 

  .                      إىل برامج قابلة للتنفيذ   ها                      بل جلنة الطفولة بتحويل    من ق

     وذلك           الطفولة،   ب      املعين          األهلي                                   لتقوية أواصر التعاون مع القطاع                         سعى اجمللس األعلى                          وعـلى صعيد آخر، فقد     -  ١٦
          واملؤسسات                             إىل التنسيق بني اجلمعيات          هتدف       اليت                                                اللجنة التنسيقية بني اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة            إنشاء         من خالل   

                                             أو التضارب بشأن األعمال اخلريية واملساعدات اليت          لالزدواجية  ً اً   منع  ،                                            اخلاصـة يف الدولـة وحتقيق التعاون فيما بينهم  
  .                               نشطتها السنوية كل يف جمال اختصاصه أ   و                          حتديد اإلطار العام خلطط عملها   ، و                      تقدمها هبدف تنمية اجملتمع

                                  عامة الناس، مبن فيهم األطفال واآلباء                                             نشر معلومات عن أحكام الربوتوكول االختياري على   ) د ( 
                                                بواسطة كافة الوسائل املناسبة، والتعليم والتدريب؛

           والربوتوكول                 حقوق الطفل                          بنشر نصوص اتفاقية    ً     ً  اً كبرياً       اهتمام                                 اجمللـس األعـلى لشـؤون األسرة             أوىل -  ١٧
                              تتضمن صياغة مبسطة لالتفاقية                          حرص على إنتاج مواد تعليمية   و                                          االختياري املعين ببيع األطفال يف الصحافة احمللية،

ٍ                                                                                 عدٍد من الربامج التلفزيونية اليت تضمنت لقاءات مع جمموعة من املختصني واملهتمني                          ساهم يف إجناز          ، كما          الدولية    
  .            بقضايا الطفل

     ً                            ُ                                               حالياً على تنفيذ برنامج حيوي وهام ُيعىن بنشر ثقافة حقوق الطفل يف مدارس               ُ                   ُيشـرف اجمللس األعلى    و -  ١٨
                                                                                                 لفة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم، ويعمل هذا الربنامج على إعداد مواد تعليمية            الدولة املخت

                                                                                                                      تقـدم لـلمدارس االبتدائـية بغرض العمل على توعية الشركاء الثالثة يف العملية التربوية وهم التالميذ، واهليئة                  
  .      بالطفل                                                    التعليمية، واألسرة مبا تضمنته املواثيق الدولية املعنية
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                      ، وقد باشر اجمللس األعلى     ٢٠٠٤     بريل  أ /            دارس يف نيسان  امل             يف جمموعة من               هلذا الربنامج                           ولقد بدأ التنفيذ الفعلي    -  ١٩
                                                                                                                      بعقـد ورشة تدريبية تأسيسية حول ثقافة حقوق الطفل موجهة للهيئات التعليمية باملدارس احملددة للمرحلة األوىل من                 

                                                                          ت التعليمية يف املدارس املشاركة حول كيفية استخدام املواد التعليمية اخلاصة بنشر                                 الربنامج، وقد مت تدريب أعضاء اهليئا
  .                                                      بعد أن مت توعيتهم مبا تضمنته هذه الوثيقة من أحكام ومبادئ                          ثقافة حقوق الطفل يف املدارس 

         تشرف على                   بتشكيل جلنة عليا     ٢٠٠٤       لسنة  ٤           قرار رقم        ال                             صدر وزير التربية والتعليم                            ومن ناحية أخرى، فقد أ     -  ٢٠
  .                بني أفراد اجملتمع          حقوق الطفل                     حرص الدولة على نشر  د   يؤك             ، األمر الذي                                   نشر ثقافة حقوق الطفل يف مدارس الدولة

   ُ   َّ                                                                                     مـا ُيقدَّم من تدريب مناسب لنشر الربوتوكول االختياري على كافة اجملموعات املهنية اليت                  ) ه ( 
       الصلة؛                            ً                      تعمل مع األطفال ومن أجلهم فضالً عن سائر اجملموعات ذات 

                                                                   على تنفيذ برنامج تدرييب للعاملني باألجهزة احلكومية حول القضايا                                    اجمللس األعلى لشؤون األسرة           يعمل   -  ٢١
                        تنفيذ االلتزامات اليت تقع  ب            اليت تقوم                      تفعيل دور هذه األجهزة      من أجل                                          الواردة يف االتفاقيات الدولية املعنية بالطفل 

                                                           وهي اتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكول االختياري امللحق         ،         االتفاقيات                              ً              على عاتق الدولة باعتبارها طرفاً يف هذه        
        وذلك   ،                                                  املتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال          ١٨٢                                                      باالتفاقـية، واتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم         
   .                                             بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان جبنيف

  ،                       دورات تدريبية متخصصة        بعقد                             اجمللس األعلى لشؤون األسرة                                               وقد باشر القائمني على هذا الربنامج يف       -  ٢٢
       األطباء  (               أطباء األطفال       لفئة    ٢٠٠٤      أبريل  /         يف نيسان                                   االتفاقيات الدولية املعنية بالطفل،                       هبدف نشر الوعي مبضمون   

   ي                 فئة القضاة ومساعد        وكذلك  )                 يف مؤسسة محد الطبية                        األطباء يف طوارئ األطفال   -                           العـاملون حتـت التدريب    
                      فئة العاملني يف شؤون     ل                                                                           كمـا سيواصـل القائمني على هذا الربنامج بعقد دورات تدريبية متخصصة               .       قضـاة   ال

  -                  نيابة األحداث    -                        ن مبجال رعاية األحداث      و           ن االجتماعي  و          ن واملراقب  و       األخصائي  -              شرطة األحداث  (          األحـداث   
  .                وفئة مفتشي العمل  )                    القضاة مبحكمة األحداث

                                       يف عقد دورات لفئات جديدة ودورات        ،               األعوام القادمة      خالل     ،       التدرييب         الربنامج       هذا                 وسـوف يستمر     -  ٢٣
  .                          تكميلية أخرى للفئات املدربة

                                                                                اآللـيات واإلجـراءات املستخدمة يف التقييم الدوري لتنفيذ الربوتوكول االختياري، وأهم      ) و ( 
                                       التحديات اليت واجهت هذه العملية حىت اآلن؛

                             جلنة ضمت ممثلني عن اجلهات          ٢٠٠٣        عام     بريل أ /          شهر نيسان    يف                             اجمللس األعلى لشؤون األسرة            شـكل    -  ٢٤
                                                                                                   احلكومية املعنية بالطفل بغرض حتديد مهام هذه اجلهات بالنسبة لتنفيذ األحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري، 

  .      أحكامه                                واقتراح اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ 

                                       إطار تنفيذ أحكام الربوتوكول، وقد أوصت                                    اجلهات بشكل دقيق مهام جهاهتم يف           و هذه                وقـد حدد ممثل    -  ٢٥
  .                                                                            تويل اجلهات تنفيذ مهامها كل حسب اختصاصه، ووضع اآلليات املناسبة للمراجعة والتقييم ب       اللجنة 
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                                                                                                    كيفـية متشي تنفيذ الربوتوكول االختياري مع املبادئ العامة اليت تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل                - ٢ 
  .                                                              الفضلى، واحلق يف احلياة ويف البقاء ويف النماء، واحترام آراء الطفل                               أال وهي عدم التمييز، ومصاحل الطفل

  �                                                                                         كيفـية ومدى إسهام تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل               - ٣ 
    ٣٢                  التبين، املادة      ٢١                                                   نقل األطفال للخارج بصورة غري مشروعة، املادة           ١١                         تعريف الطفل، املادة      ١         املـادة   
    ٣٤                                                              الوقاية من االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة، املادة            ٣٣                                  من االستغالل االقتصادي، املادة            احلماية

  .                                 أشكال االستغالل الضار برفاه الطفل  ٣٦                     منع االختطاف، املادة   ٣٥                               احلماية من االستغالل اجلنسي، املادة 

                             على وضع األحكام واملبادئ        ٩٩٥ ١                                                                       حتـرص دولة قطر قبل ومنذ أن انضمت إىل اتفاقية حقوق الطفل عام               -  ٢٦
                                                                                                                       العامـة األساسية اليت جاءت هبا هذه االتفاقية موضع التنفيذ، حيث تعمل على أن تسود مبادئ عدم التمييز، ومصاحل                   
                                                                                                                        الطفـل الفضلى واحلق يف احلياة والبقاء والنماء، واحترام آراء الطفل يف مجيع مناحي احلياة، وقد روعيت أحكام هذه                   

  .                                                                                       الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية والثقافية وغريها، وتؤكد التشريعات الصادرة هذا املنهج            املواد يف جمال 

                                                                                                    كمـا ساهم انضمام الدولة إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل يف تأكيد متسكها                -  ٢٧
  .                                                               باألحكام واملبادئ العامة املشار إليها والعمل على تنفيذها واحترامها

                                                         والذي جاءت أحكامه مكملة ألحكام ومبادئ اتفاقية حقوق      -                                       وقد أسهم تنفيذ الربوتوكول االختياري       - ٨ ٢
                                                                                            يف تعميق تنفيذ تلك األحكام واملبادئ سيما فيما يتعلق بتعريف الطفل، ونقل األطفال إىل اخلارج بصورة -      الطفل 

                                             ستخدام غري املشروع للمواد املخدرة، واحلماية                      والوقاية من اال                                                غري مشروعة، واحلماية من االستغالل االقتصادي،       
  ،                                                                                                       من االستغالل اجلنسي، واحليلولة دون اختطاف األطفال، ومحاية األطفال من أشكال االستغالل الضارة برفاهه             

   .                                                                                وذلك من خالل التزام الدولة بتنفيذ أحكامه اليت هتدف إىل محاية الطفل ومنائه بشكل متناسق

                                   ً                         بنظام التكافل اإلسالمي الذي يعد بديالً لنظام التبين حيث تعتمد     تعتد               تبين فإن الدولة                     أما بالنسبة لنظام ال -  ٢٩
              ً                                                               ، وتدعمه مالياً نظرا ألمهيته يف حتقيق التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع، وتشرف على                         الدولة نظام األسر البديلة

                                       دنية واإلسكان مبوجب قرار جملس الوزراء رقم            ون اخلدمة امل ؤ                                 إدارة الشؤون االجتماعية بوزارة ش                تطبيق هذا النظام
                                                                                               بشـأن تعديـل تنظيم بعض الوحدات اإلدارية اليت تتألف منها وزارة شؤون اخلدمة املدنية                    ٢٠٠٣           لسـنة      ١٥

     حتديد  و                                                                                      واإلسكان، حيث تضمنت اختصاصات هذه اإلدارة تنظيم عملية توفري أسر بديلة لألطفال جمهويل األبوين، 
  .                                           يف األسر احلاضنة هلؤالء األطفال ومتابعة التنفيذ                     الشروط الواجب توافرها

                                        بتنفيذ مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق            قطر                اهتمام دولة          بوضوح         ينعكس                              وعـلى صعيد التشريع الوطين،     -  ٣٠
    إذ   ،    ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران  ٩                                ، والذي سيعمل به من تاريخ                                                         الطفـل والربوتوكول االختياري يف دستور دولة قطر       

ـ                                                                                         حتترم الدولة املواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق            "       أن              منه على   ٦           نص املادة      ت
   ".                             ً      والعهود الدولية اليت تكون طرفاً فيها

                                                   يقوم اجملتمع القطري على دعامات العدل، واإلحسان،        "    أن   ب                 ذات الدستور       من   ١٨                    كمـا تقضي املادة      -  ٣١
   ".                              واحلرية، واملساواة، ومكارم األخالق
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   ".                                                                     تصون الدولة دعامات اجملتمع، وتكفل األمن واالستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنني "             منه على أن   ١٩        املادة    تنص و -  ٣٢

                                                                         األسرة أساسها اجملتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن وينظم القانون           "    أن   ب        منه   ٢١          املادة       تقضى و -  ٣٣
  ،  "                                                  ا واحلفاظ على األمومة والطفولة والشيخوخة يف ظلها                                                              الوسائل الكفيلة حبمايتها، وتدعيم كياهنا وتقوية أواصره      

  .          ً                                                   ً                 وذلك جتسيداً حلماية األطفال واحلفاظ عليهم من كل ما ميكن أن يرتل ضرراً هبم أو إساءة هلم

                                            وتصونه من أسباب الفساد وحتميه من االستغالل،   ء                  ترعى الدولة النش   "            على أن          منه   ٢٢          املادة           كما تنص  -  ٣٤
                                                                                      ين والعقلي والروحي، وتوفر لـه الظروف املناسبة لتنمية مكانته يف شىت اجملاالت، على                                     وتقـيه شر اإلمهال البد    
   ".                      هدى من التربية السليمة

   ".                                                                   الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة   تعىن "   أن  ب       منه  ٢٣        املادة      وتقضى -  ٣٥

                                                 ة األسرة واحلفاظ على األمومة والطفولة، وتأصيل                          على الدولة محاي                   دستور دولة قطر                   وبذلـك يوجـب      -  ٣٦
                                                                                                                    املـبادئ الدينـية اإلسالمية القومية يف اجملتمع، كما يلزمها برعاية النشء وصيانته من أسباب الفساد ومحايته من                  

                                                     محاية األطفال من االستغالل االقتصادي غري املشروع ومن         و                                                االستغالل، ووقايته من اإلمهال اجلسماين والروحي،     
     توفري    و                                       أشكال االستغالل غري املشروع هلم بصفة عامة،     مجيع     ومن ،                                   خدام املواد املخدرة ومن االستغالل اجلنسي   است

  .  هلم                       الرعاية الصحية الكاملة 

                                                                                               كما تضمنت القوانني القطرية جترمي أعمال العنف واإلساءة، واالستغالل اجلنسي بصفة عامة، وشددت              -  ٣٧
  .   ً                          ً           طفالً، وسيأيت احلديث عن ذلك تفصيالً فيما بعد                              العقوبة إذا كان اجملين عليه فيها 

                                 اهليئات احلكومية وغري احلكومية يف      /                                                      عملـية إعداد التقرير، مبا يف ذلك، مشاركة املنظمات         - ٤ 
  .            صياغته ونشره

                                                                                       من الربوتوكول االختياري واليت تلزم كل دولة طرف يف هذا الربوتوكول بتقدمي تقرير                ١٢   ً          عمالً باملادة    -  ٣٨
                                                                                           قـوق الطفل يف غضون سنتني من بدء نفاذه بالنسبة هلا قرر جملس الوزراء املوقر تشكيل جلنة وطنية                   إىل جلـنة ح   

                                                             عن كل من الديوان األمريي واألمانة العامة جمللس الوزراء           ني                                                برئاسـة اجمللس األعلى لشؤون األسرة وعضوية ممثل       
                                   ختتص بإعداد تقرير يتضمن معلومات       ،                                                                     ووزارات اخلارجـية والداخلية وشؤون اخلدمة املدنية واإلسكان والعدل        

  .                                                                              شاملة حول التدابري اليت اختذهتا الدولة لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري سالف البيان

        كانون   ٢١                     اجتماعها األول بتاريخ   ،                                                             وقـد عقـدت اللجـنة الوطنية مبقر اجمللس األعلى لشؤون األسرة        -  ٣٩
        على               إعداد التقرير  و   ،                     االنتهاء من عملها         يتم                   بصفة دورية حىت                              واتفقت على عقد اجتماعاهتا      ،    ٢٠٠٤       يناير   /     الثاين

            االستعانة         جييز هلا                   ً              وضعت اللجنة نظاماً لعملها            ، كما                                                           ضـوء املبادئ التوجيهية املعدة من قبل جلنة حقوق الطفل         
    .                   باملنظمات غري احلكومية
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              غرض احلصول على  ب            هزة احلكومية                                                              عملية إعداد التقرير استعانت اللجنة بالعديد من الوزارات واألج     أثناء و -  ٤٠
    ممثل                         شارك يف أعمال اللجنة        كما   ،                                                                       املعلومات من مصادرها، جبانب االستعانة مبمثلني عن املنظمات غري احلكومية         

  .                        لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     عن ال

           التابعة                                                 اللجنة التنسيقية بني اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة                                               حرصـت اللجـنة على عرض التقرير على          و -  ٤١
  .                                      املنظمات غري احلكومية العاملة بدولة قطر     مجيع                                  للمجلس األعلى لشؤون األسرة، واليت تضم

  .                               بعني االعتبار عند إعداد التقرير             املشار إليها                                           وقد أخذت اللجنة مجيع املالحظات املقدمة من اجلهات -  ٤٢

  :          معلومات عن - ٥ 

                        يف الربوتوكول االختياري؛                                                التقدم الذي أحرز يف جمال التمتع باحلقوق املشار إليها  ) أ ( 

ّ                                                                                          أّمنت النصوص التشريعية القطرية محاية الطفل من اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري هبدف كفالة  -  ٤٣  
                                     حرصت دولة قطر على عمل مراجعة تشريعية                                                                  متـتع الطفل حبقوقه املختلفة املشار إليها يف هذا الربوتوكول، كما        

                                                                       ان انسجام موادها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري املشار                           شاملة جملموعة من القوانني لضم
                          اجلنائية الصادر بالقانون         اإلجراءات         وقانون  ،    ٢٠٠٤       لسنة   ١١                                           قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم                   إليه، وأمهها 

             عداد مشروعات               ، وقد روعي يف إ    ٢٠٠٤       لسنة   ١٤                                قانون العمل الصادر بالقانون رقم  و  ،     ٢٠٠٤         لسنة     ٢٣       رقـم   
  .                                  والربوتوكول االختياري املشار إليهما ،                                                                القوانني تضمنها لألحكام واملبادئ اليت أشارت إليها اتفاقية حقوق الطفل

  .                             اليت يقررها الربوتوكول االختياري                                            ً                 وسوف يرد يف هذا التقرير ما أجنزته الدولة إعماالً لألحكام واملبادئ  -  ٤٤

                                                        اليت تؤثر يف مستوى الوفاء بااللتزامات اليت يفرضها                                           العوامـل والصـعوبات، إن وجدت،       ) ب ( 
                    الربوتوكول االختياري؛

                                                                                        ليست هناك صعوبات حمددة تؤثر يف مستوى الوفاء بااللتزامات اليت يفرضها الربوتوكول االختياري وإمنا  -  ٤٥
          ح وإصدار                                                                                                 هـناك متطلبات على خمتلف املستويات تستغرق بعض الوقت لضمان حسن إجنازها مبا يف ذلك اقترا               

                                                                                              األدوات التشريعية وإنشاء األجهزة املتخصصة، حيث متر هذه اإلجراءات ضمن قنوات ضرورية تتطلب وقتا كافيا 
                                                                                                                كالعملـية التشريعية وهتيئة وإعداد وتدريب الكوادر املتخصصة اليت تأخذ على عاتقها إجناز اجلزئيات الضرورية               

  .                                          لتنفيذ التزامات الدولة النامجة عن الربوتوكول

                                                                                       امليزانية املخصصة ملختلف األنشطة اليت تقوم هبا الدولة الطرف واليت هلا صلة بالربوتوكول االختياري؛  ) ج ( 

             وإمنا تقوم   ،                                                                                          ليسـت هناك ميزانية مركزية خمصصة لألنشطة اليت تقوم هبا الدولة ذات الصلة بالربوتوكول              -  ٤٦
                                   هتا لإلنفاق على هذه األنشطة كل حبسب ما                                                             الـوزارات واجلهـات املختصة يف الدولة بتخصيص جزء من ميزانيا     

    .                                                           متارسه من اختصاص هبذا الشأن وبالقدر الذي يتناسب مع حجم نشاطها
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  ؛ )١ (                  بيانات مصنفة مفصلة  ) د ( 

                                                                   مل تتلق أية طلبات تسليم جمرمني أو طلبات بشأن حجز أو مصادرة                                                  أفـادت وزارة اخلارجية بأن الدولة        -  ٤٧
          كما مل    ،                                     رائم الواردة يف الربوتوكول االختياري                جرمية من اجل                     تتعلق بارتكاب        أخرى                                   املواد أو العوائد من أية دولة     

                     تتعلق هبذه اجلرائم منذ     اليت                                                                        دولـة بأي طلب بشأن تسليم جمرمني أو حجز أو مصادرة املواد أو العوائد          ال         تـتقدم   
   ).    ٢٠٠٤-    ٢٠٠١ (                                            انضمام الدولة إىل الربوتوكول االختياري وحىت اآلن 

                          لقضائية واألحباث ذات الصلة؛          القرارات ا    ) ه ( 

                                                احملكمة اجلنائية الصغرى والكربى وحمكمة األحداث أن هذه                  بأنه تبني من سجالت                      أفادت احملاكم العدلية -  ٤٨
     إىل     ٢٠٠١   من                                                 املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري خالل السنوات               جرمية من اجلرائم                   احملاكم مل تنظر يف أية 

  .                                                              شرعية بأهنا مل تتعرض لقضايا من هذا القبيل خالل الفترة املشار إليها          احملاكم ال     أفادت      كما  ،    ٢٠٠٤

    مت    حيث  ،     ٢٠٠٣       أبريل   /                                                                    جامعة قطر حلقة نقاشية حول العنف املوجه ضد األطفال يف نيسان                    وقد عقدت  -  ٤٩
     وانني                                                                                               تقدمي أوراق عمل تناولت جمموعة من احملاور حول مفاهيم العنف وأشكاله وجماالته، وتقييم للتشريعات والق   

                               ، وتقييم مصادر البيانات عن                  بدولة قطر                                                                   اليت حتمي الطفل من العنف، ورصد وحتليل حلاالت العنف ضد األطفال          
                                                            لدور الذي تلعبه الربامج املوجهة للطفل املعنف يف مساعدته          ا           ، وتقييم                بدولة قطر                             حـاالت العـنف ضد األطفال     

  . ة                                                 ومحايته من اإليذاء، والعنف املوجه حنو الطفل داخل األسر

                                                                                               مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل جمموعة من األحباث تناولت حقوق                    أجرى    كما -  ٥٠
  .                                                                                            الطفل يف القانون الدويل العام، ومحاية احلدث يف القانون القطري، ومحاية حقوق اإلنسان يف القانون القطري

 اد اإلباحية حظر بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املو-     ً ثانيا  

                                                                                  القوانني واألنظمة األساسية اجلنائية واجلزائية اليت تغطي وحتدد األفعال واألنشطة املشار إليها  - ٦ 
  .                       من الربوتوكول االختياري ٣           من املادة  ١         يف الفقرة 

            خالل جترمي                           ً      ً                                                                      أوىل املشـرع القطري اهتماماً بالغاً باختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري من              -  ٥١
                                  وذلك عن طريق النصوص القانونية       ،                                                                                         األفعـال واألنشطة املشار إليها يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة من هذا الربوتوكول             

                                                        وكذلك يف قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر بالقانون            ٢٠٠٤         لسنة     ١١                                                    الواردة يف قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم        
  .    ٢٠٠٤       لسنة   ٢٣    رقم 

                                                                                  السن القانونية اليت تستخدم لتحديد من هو الطفل عند تعريف كل جرمية من اجلرائم على حدة؛  ) أ ( 

                                                                                                                  جل املشرع القطري اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول يف قانون العقوبات حيث شدد العقوبة عندما يقل عمر اجملين                    عا -  ٥٢
  .        هذه السن                                          رضاء اجملين عليه يف هذه اجلرائم إذا قل عمره عن                     كما مل يعتد املشرع ب            ست عشرة سنة،                     عليه يف هذه اجلرائم عن 

                                                      

  .    قرير            من هذا الت  ١٧   و  ١٠                                    تتضمن هذه الفقرة اإلجابة على الفقرتني   ) ١ (
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     ٢٩٧                                                                                                        النص يف قانون العقوبات على السن القانونية للطفل يف شأن اجلرائم املشار إليها وذلك يف املادة                          وقد جاء  -  ٥٣
       املنصوص                                                                                  يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز مخس عشرة سنة، كل من ارتكب إحدى اجلرائم اجلنسية                "                       والـيت تنص على أنه      

                                                                                                عن طريق اإلكراه، أو التهديد، أو احليلة، على من وقعت عليه اجلرمية أو كان اجملين عليه مل يبلغ              ٢٩٦                     علـيها يف املـادة      
                                                    يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز عشر سنوات كل من خطف           "                        واليت تنص على أنه         ٣١٨        واملادة     ،   "                       السادسة عشرة من عمره   

                                                               حريته بأي وسيلة كانت على خالف القانون، وتكون العقوبة احلبس مدة     ً                                    شخصـاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من    
   ".                             ً         ً          ً               إذا كان اجملين عليه أنثى أو حدثاً أو جمنوناً أو معتوهاً أو فاقد اإلدراك    ...                                   ال جتاوز مخس عشرة سنة يف األحوال اآلتية 

                            رائم املشار إليها وذلك يف                                          السن القانونية للطفل يف شأن اجل          ١٩٩٤         لسنة    ١                                  كمـا تناول قانون األحداث رقم        -  ٥٤
                                                                                       احلدث هو كل ذكر أو أنثى أمت السابعة من عمره ومل يبلغ السادسة عشرة من العمر                 "                            منه واليت تنص على أن        ١         املـادة   

   ".                                                       وقت ارتكاب اجلرمية أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف

   .     ً  طفالً     ً  عاماً     ة عشر ت    عن س     عمره       يقل   من   كل        يعترب        املشرع  أن     يتضح              سالفة الذكر        املواد          وباستقراء -  ٥٥

                                                                               العقوبات اليت تطبق عند ارتكاب جرمية من هذه اجلرائم وما هي الظروف املشددة أو املخففة   ) ب ( 
              هلذه العقوبات؛

                                                                                                  حـدد املشـرع القطري العقوبات املطبقة على كل من يرتكب جرمية من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة             -  ٥٦
  :                    وذلك على النحو التايل  ،                         ثة من الربوتوكول االختياري                   األوىل من املادة الثال

                جرمية بيع األطفال - ١ 

                                                               من قانون العقوبات فقد وضع املشرع عقوبة سالبة للحرية، وهي احلبس    ٣٢٢   و   ٣٢١    ً             طبقاً لنص املادتني  -  ٥٧
          رقيق، وكل                                                                                     مدة ال جتاوز سبع سنوات، لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرمية التصرف يف إنسان على اعتبار أنه 

                                           ً                                                           مـن اشـترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً، كما قرر معاقبة كل من يرتكب جرمية إكراه إنسان على       
                              وبالغرامة اليت ال تزيد على ثالثة   ،                                                                       العمـل بصورة قسرية سواء بأجر أو بغري أجر باحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر     

                                                      ة مدة ال جتاوز ثالث سنوات، والغرامة اليت ال تزيد على                                                             آالف ريـال أو بإحدى هاتني العقوبتني، وتكون العقوب        
  .                                                                            عشرة آالف أو إحدى هاتني العقوبتني، إذا كان اجملين عليه مل يبلغ السادسة عشرة من عمره

                             جرمية استخدام األطفال يف البغاء - ٢ 

                     ية لقاء مكافأة أو                                                                                         جاء قانون العقوبات مشددا للعقوبة املقررة ملن يستغل األطفال يف ممارسة أنشطة جنس             -  ٥٨
  .     منه   ٢٩٧   و   ٢٩٦                                    ً             أي شكل آخر من أشكال العوض، وذلك وفقاً لنص املادتني 

                                                                  من قانون العقوبات أن املشرع قرر معاقبة كل من قاد أنثى               ٢٩٧    و    ٢٩٦                              واملسـتفاد مـن نص املادتني        -  ٥٩
                    ملمارسة الفجور، أو                                                                                 ً                  ملمارسـة البغاء، أو حرضها أو استدرجها للتردد على بيوت البغاء، أو قاد أو حرض ذكراً                 

                             ً                                                                                 جلـب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض االستغالل اجلنسي، وذلك مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز                      
                                          من قانون العقوبات بطريق اإلكراه أو          ٢٩٦                                                                 مخس سنوات، وإذا ارتكبت إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة           
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                            ً      ً                            شر مـن عمره فإن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة جيعل احلبس مدة                                                   اخلداع أو كان اجملين عليه مل يبلغ السادسة ع        
  .                  ال جتاوز مخس عشرة سنة

   .                                                                                      كما أن املشرع وضع قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس مؤداها افتراض علم اجلاين بسن اجملين عليه -  ٦٠

                          د منها مبا يتفق وأحكام                                                                                     ومما ال شك فيه أن هذا التشديد من أجل العمل على مواجهة هذه اجلرائم واحل               -  ٦١
  .                  الربوتوكول االختياري

                                    جرمية استخدام األطفال يف املواد اإلباحية - ٣ 

           ال تزيد                 وبالغرامة اليت    ،ُ                                ُيعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة      "                                 من قانون العقوبات على أن          ٢٩٢            تنص املادة    -  ٦٢
                               أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل           استورد                                             أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من صنع أو            ،                     عـلى مخسة آالف ريال    

        ً         ً   أو أفالماً أو رموزاً                             ً          ً                        ً        ً     أو التوزيع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً       االستغالل     بقصد 
    .                                                أو غري ذلك من األشياء املخلة باحلياء أو اآلداب العامة

ّ            أو باعه أو أّجره أو         ور         اجلمه              أو عرضه على     ،                                   كل من أعلن عن شيء من ذلك                   ذات العقوبة  ُ           وُيعاقـب ب   " -  ٦٣             
  . "                                     وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة   ،                                  عرضه للبيع أو اإلجيار ولو يف غري عالنية

كما شدد العقوبة إذا كان من شأن ذلك استغالل طفل ال يزيد عمره عن ستة عشرة سنة، فقرر عقوبة  -٦٤
 .رة آالف ريال إحدى هاتني العقوبتنياحلبس مبدة ال جتاوز سنتان والغرامة اليت ال تزيد على عش

 ١ من قانون األحداث الصادر بالقانون رقم ٢٥ويضاف إىل ما تقدم ما قرره املشرع القطري يف املادة  -٦٥
                          ً                                                              من معاقبة كل من يعرض حدثا  لالحنراف بأن يعده للقيام بعمل من األعمال املتصلة باجلرائم اجلنسية ١٩٩٤لسنة 

داب العامة واألخالق بعقوبة سالبة للحرية، وهي احلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تزيد واخللقية أو جبرائم اآل
على ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني، كما تقع ذات العقوبة على من ساعد احلدث أو حرضه على سلوكه 

 .                                                  ًأو سهله بأي وجه ولو مل تتحقق حالة التعرض لالحنراف فعال 

العقوبة بأن جعلها احلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وال تقل عن ستة أشهر وشدد املشرع هذه  -٦٦
وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا استعمل اجلاين مع احلدث وسائل إكراه أو 

 .هتديد أو كان من أصوله أو املتولني تربيته أو رعايته

 جرمية من هذه اجلرائم؛قانون التقادم املسقط لكل  )ج( 

                                                                                                       أوىل املشـرع اجلـنائي اهتمامه بتنظيم مسألة انقضاء الدعوى اجلنائية مبضي املدة يف قانون اإلجراءات                 -  ٦٧
                                                                                        وختتلف املدة املقررة للتقادم من جرمية إىل أخرى بالنظر إىل خطورة اجلرمية املرتكبة وحسب كوهنا جناية   ،        اجلنائية

  .       يل بيانه                            أو جنحة، وذلك على النحو التا
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تنقضي الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم أو " من قانون اإلجراءات اجلنائية املشار إليه على أن ١٣تنص املادة  -٦٨
 ".أو بصدور حكم بات فيها، مبضي املدة

  ،                                                        تنقضي الدعوى اجلنائية يف مواد اجلنايات مبضي عشر سنني         "                              من ذات القانون على أن         ١٤             وتنص املادة    -  ٦٩
      وتبدأ   .                                   ما مل ينص القانون على خالف ذلك        ،                             وىف مواد املخالفات مبضي سنة      ،                   جلنح مبضي ثالث سنني              وىف مواد ا  

   ".                          هذه املدة من يوم وقوع اجلرمية

                                                      اجلنايات هي اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام أو احلبس         "                                 من قانون العقوبات على أن         ٢٢               وتـنص املادة     -  ٧٠
   ". ت                                    املؤبد أو احلبس الذي يزيد على ثالث سنوا

                                                               اجلنح هي اجلرائم املعاقب عليها باحلبس ملدة ال تزيد على ثالث            "                                 من قانون العقوبات على أن         ٢٣             وتنص املادة      ٧١
   ".                                                                                         سنوات وبالغرامة اليت تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني ما مل ينص القانون على خالف ذلك

                                            سقط لكل جرمية من اجلرائم املشار إليها يف                                                                      وعـلى ضـوء مـا تقـدم فانه ميكن حتديد مدة التقادم امل              -  ٧٢
  :         ً        وذلك وفقاً ملا يلي  ،                  الربوتوكول على حدة

                جرمية بيع األطفال ̀  ١̀ 

                       من قانون العقوبات       ٣٢١                                                ً                     ملـا كانت جرمية التصرف يف إنسان كرقيق تعد جناية طبقاً للمادة              
    .                                                  فان الدعوى اجلنائية يف هذه اجلرمية تنقضي مبضي عشر سنوات  ،           املشار إليه

                             جرمية استخدام األطفال يف البغاء ̀  ٢̀ 

                                          من قانون العقوبات سالف الذكر وبناء عليه    ٢٩٦                                ً              ملا كانت هذه اجلرمية تعد جناية طبقاً للمادة       
  .                                       تنقضي الدعوى اجلنائية فيها مبضي عشر سنوات

                                    جرمية استخدام األطفال يف املواد اإلباحية ̀  ٣̀ 

                                            من قانون العقوبات املشار إليه ومن مث           ٢٩٢       املادة                                 ً             ملا كانت هذه اجلرمية تعد جنحة وفقاً لنص          
  .                                       تنقضي الدعوى اجلنائية فيها مبضي ثالث سنوات

                                                                                               أية أفعال أو أنشطة أخرى تشكل جرائم يف نظر القانون اجلنائي أو قانون العقوبات السائد                 ) د ( 
   ي؛                      من الربوتوكول االختيار ٣           من املادة  ١                                     يف الدولة الطرف، واليت ال تغطيها الفقرة 

                     ً                                                                          جـرم املشرع القطري عدداً من األفعال اليت متس الطفل وتنتهك حقوقه مبا يتفق مع أحكام الربوتوكول           -  ٧٣
                                                                                                ً                   االختياري على الرغم من عدم النص عليها صراحة يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة من هذا الربوتوكول؛ حرصاً                  

  :                                         منه على محاية الطفل ورعايته، ومن هذه املواد
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     ال     اليت       غرامة    ال  وب   ،ُ                                       ُيعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات       "                      اليت تنص على أن         ٢٧١    دة       املـا  - ١ 
        َّ                                      كل من قدَّم إىل شخص مل يبلغ السادسة عشرة                                             ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني                عشرة آالف            تزيد على   

  ؛ "                  أو حرضه على تعاطيه          ً      ً   أو شراباً مسكراً،             ً  من عمره مخراً،

َ   ُ                 من واقــَع أُنثى بغري رضاها،    كل            ّ     أو احلبس املؤّبـد    ،         باإلعدامُ      ُيعاقب "      بان    ٢٧٩           تقضي املادة  - ٢          
  . "     احليلة ب   أو    ،       التهديد ب   أو               سواء باإلكراه

                                 أو من املتولني تربيتها أو رعايتها،    ،                              إذا كان اجلاين من أصول اجملين عليها   ،                العقوبة اإلعدام     وتكون  
  ؛    كرهم         من تقدم ذ              ً              أو كان خادماً عندها أو عند   ،                  و ممن هلم سلطة عليها

َ   ُ               من واقََع أُنثى بغري إكرا   كل ُ               ّ      ُيعاقب باحلبس املؤّبـد  "         على أن    ٢٨٠           وتنص املادة  - ٣     أو    ،    هتديد    أو    ه،      َ
  . "          ة من عمرها                     أو مل تبلغ السادسة عشر   ،         أو معتوهة   ،          بأهنا جمنونة               حيلة، مع علمه

  . "           ادة السابقة     من امل                          ص عليهم يف الفقرة الثانية                 ُ إذا كان اجلاين ممن ُن   ،                  العقوبة اإلعــدام    تكون " و  

     من  ٣           من املادة  ١                                         عن األفعال واألنشطة املشار إليها يف الفقرة        قانونيني                 مسؤولية األشخاص ال    ) ه ( 
  .                                                               الربوتوكول االختياري، مع إعطاء تعريف للشخص القانوين يف الدولة الطرف

  ،                 من خلق القانون                                                                                        يقصـد بالشخص يف اجملال القانوين كل من يتمتع بالشخصية القانونية اليت تعد فكرة                -  ٧٤
                         وبناء عليه يكون الشخص      ،  ت                                                                             وتعـرف الشخصية القانونية بأهنا الصالحية الكتساب احلقوق والتحمل بااللتزاما         

  .                                                    القانوين هو كل من يصلح الكتساب احلقوق والتحمل بالواجبات

      أي  -            الطبيعي                ويتمتع الشخص   ،  ت                  ً        ً     ً                                            وكـل إنسان يعد شخصاً قانونياً قابالً ألن تكون لـه حقوق وعليه التزاما             -  ٧٥
                                  ً                                                 ً              بالشخصـية القانونية مبجرد والدته حياً وتنتهي بوفاته، إال أن الشخصية القانونية ليست وقفاً على      -          اإلنسـان   
            ويطلق عليها   ،                                                                      بل تثبت لغريه من جمموعات األشخاص أو األموال مثل اجلمعيات واملؤسسات والشركات  ،       اإلنسان

  ،                                                             ية؛ ألهنا ال ترتبط بإنسان وإمنا ترتبط بفكرة أو هبدف أي بأمر معنوي                                      يف هذه احلالة الشخصية االعتبارية أو املعنو
  .                                                    ً               ويكتسب الشخص االعتباري الشخصية القانونية ويفقدها طبقاً ألحكام القانون

                                                                                                      ويترتب على اكتساب الشخص االعتباري الشخصية القانونية متتعه بأهلية قانونية للتصرف إال أن نطاق               -  ٧٦
                                                                                        يتفق مع طبيعته واهلدف الذي أنشئ من أجله، ويكون لـه نائب يعرب عن إرادته، كما                                         هـذه األهلية يتحدد مبا      

  .                                                               يتمتع بذمة مالية مستقلة، ويكون لـه حق التقاضي واسم وجنسية وموطن

  .                                                                                               وتكون مسؤولية األشخاص القانونيني عن األنشطة املشار إليها يف الربوتوكول االختياري مسؤولية جنائية ومدنية -  ٧٧

                                                                                                        شـأ املسـؤولية اجلنائـية للشخص القانوين عن األفعال اليت تشكل اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول                    وتن -  ٧٨
                                                ً       ً            ً                                                           االختـياري إذا مـا ثبت ارتكابه إياها سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وبالتايل ميكن إيقاع عقوبات جنائية على                    

  .                 ً                                     غرامة، وذلك طبقاً لنصوص التشريعات اجلنائية املشار إليها                                              الشخص املعنوي تتمثل يف غلق احملل أو املصادرة أو فرض
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                                                           ً             فانه جيوز أن تقوم املسؤولية املدنية ضد الشخص القانوين مرتكب أياً من اجلرائم    ،                     ومـن ناحـية أخرى     -  ٧٩
              واليت تقضي       ٢٠٠٤         لسنة     ٢٢                                             من القانون املدين الصادر بالقانون رقم           ١٩٩            ً               وذلك استناداً لنص املادة       ،        املذكورة

   ".               ً                              كل خطأ سبب ضرراً للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض "   أن  ب

  ،     ً                                                                 ً                                       وبـناًء عليه جيوز للطفل الضحية مقاضاة الشخص القانوين املسؤول عن ارتكاب أياً من اجلرائم سالفة الذكر                 -  ٨٠
  ،           يف البغاء                                                                                    ً            ومطالبته بدفع تعويض مادي مناسب جلرب ما أصابه من أضرار مادية ونفسية نتيجة استغالله جنسياً أو استخدامه

      ألزمت   ،                                                                            فإذا ما تكاملت أركان املسؤولية املوجبة للتعويض من خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما  ،                          أو يف املـواد اإلباحـية     
  .                             ً       ً            ً                                  احملكمة هذا الشخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتعويض الطفل الضحية عن هذه األضرار

                                             سائد يف الدولة الطرف، يف حماولة الشروع يف                                                         رأي القـانون اجلـنائي أو قانون العقوبات ال          ) و ( 
  .                                                                       ارتكاب أية جرمية من اجلرائم املشار إليها سابقا، أو التواطؤ أو املشاركة فيها

        بأنه    ٢٨                                    منه، إذ عرف الشروع يف املادة          ٢٩    و   ٢٨                                                            تناول املشرع يف قانون العقوبات مسألة الشروع يف املادتني           -  ٨١
  .     فيه                    ال دخل إلرادة الفاعل    لسبب                               أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره     ناية ج        ارتكاب                 يف تنفيذ فعل بقصد         البـدء

                                                                                          ومما سبق يتبني أن املشرع القطري جيرم الشروع يف ارتكاب اجلناية أو اجلنحة، وملا كانت اجلرائم الواردة  -  ٨٢
            يف تنفيذ فعل                                                                                                 يف الـربوتوكول االختـياري تعد من اجلنايات واجلنح على النحو السالف بيانه؛ ومن مث فان البدء           

                                                          ً                                 ارتكاب أي جرمية من هذه اجلرائم يعد جرمية معاقب عليها؛ تأكيداً على ضرورة التصدي جملرد الشروع يف     بقصد
  .         ً                                               ً                   تنفيذ أياً من تلك اجلرائم اليت متس حقوق الطفل وكرامته، ونظراً خلطورهتا على اجملتمع

                     ً                   إلجرامية حىت ال يفلت أياً ممن يشارك يف                                                  فقد نظم املشرع اجلنائي مسألة املشاركة ا        ،                 ومن ناحية أخرى   -  ٨٣
                   وذلك عرب تقرير مبدأ   ،                                                                                   مـثل هذه اجلرائم من العقاب سواء كانت مشاركته بالتحريض أو باملساعدة أو باالتفاق       

  .                                            عام مقتضاه أن من اشترك يف جرمية يعاقب بعقوبتها

  .                    شاركة يف ارتكاب اجلرمية                  فكرة التواطؤ وامل )٢ (  ٤٦     إىل   ٣٨                                    وقد تناول قانون العقوبات يف مواده من  -  ٨٤

      املشار                                                                                                   وعلى هدى مما تقدم يتبني أن الدولة اختذت من التدابري واإلجراءات ما يكفل هلا تغطية األنشطة                  -  ٨٥
                                                                        سواء كان ذلك بصياغة مبادئ عامة أو نصوص خاصة جبرائم بيع األطفال              ،                      الـربوتوكول االختياري     يف           إلـيها 

              ً                                                                  باحية؛ التزاماً منها بالعمل على تنفيذ أحكام هذا الربوتوكول؛ ولضمان محاية                                                واستغالهلم يف البغاء أو يف املواد اإل      
  .                                                       حقوق الطفل يف الصحة والنماء البدين والعقلي والروحي واخللقي

                                                                                           االتفاقـات الثنائـية واملتعددة األطراف اليت تنطبق على الدولة الطرف، وكيف تكفل هذه               - ٧ 
                   ً                                           عملية تبين طفل تصرفاً ال يتعارض مع هذه االتفاقات الدولية                                                   الدولـة تصرف مجيع األشخاص املشاركني يف        

  . ٣           من املادة ̀  ٢̀  ) أ ( ١       ً             اعتماداً على الفقرة 

                                                      

  .            من التقرير ١      امللحق   :      املرفق  ) ٢ (
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                                                                                                            ملـا كانـت دولة قطر ال تعترف بنظام التبين ملخالفته ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء اليت تعتد بنظام                   -  ٨٦
                                                         دولية ثنائية أو متعددة األطراف بشأن مسألة التبين،                                                                       التكافل االجتماعي، ومن مث فإن الدولة مل تعقد أية اتفاقيات         

                                                                                                           وتطبق الدولة نظام األسر البديلة وتعمل على أن يكون تصرف مجيع األشخاص املشاركني يف عملية نظام األسر                 
  .                              ً                                                   البديلة مع األطفال املعنيني تصرفاً ال يتعارض مع أحكام االتفاقيات الدولية املعنية بالطفل

 اجلزائية/ اجلنائيةاإلجراءات -     ً ثالثا  

                الوالية القضائية

      ، هبدف                    القضائية أو اإلدارية                                                             التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا فيها التدابري التشريعية أو  - ٨ 
  .                       من الربوتوكول االختياري ٣           من املادة  ١                                                      إقامة واليتها القضائية على اجلرائم املشار إليها يف الفقرة 

                                                                       ائم يف إقليم الدولة الطرف، أو على ظهر سفينة أو على منت طائرة                                   عندما ترتكب هذه اجلر     ) أ ( 
  ؛                  مسجلة يف تلك الدولة

  ؛                                                 ً                     عندما يكون اجملرم املتهم من مواطين تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة يف إقليمها  ) ب ( 

                 م احملددة يف الفقرة                                                                                              اختـذت الدولة من التدابري التشريعية والقضائية ما يكفل هلا بسط واليتها القضائية على اجلرائ          -  ٨٧
                                                                      ً                                                 األوىل مـن املـادة الثالثة من الربوتوكول االختياري، هبدف إخضاع كل من ارتكب أياً من هذه اجلرائم لوالية القضاء                    

                                                                                                                 فقد راعى املشرع يف قانون العقوبات التأكيد على سريان أحكامه على كل من يرتكب داخل إقليم الدولة جرمية                    ،      الوطين
                                                                                                  ها فيه سواء كان ذلك داخل أراضيها أو على ظهر سفينة أو على منت طائرة مسجلة هبا، وذلك                                         من اجلرائم املنصوص علي   

                                                                           تسري أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب يف قطر جرمية من اجلرائم               "                         واليت تنص على أنه        ١٣    ً              طبقاً لنص املادة    
                                                     فعال املكونة هلا، أو إذا حتققت فيها نتيجتها، أو                                                              وتعترب اجلرمية مرتكبة يف قطر إذا وقع الفعل من األ           .                     املنصـوص عليها فيه   

                                                            تسري أحكام هذا القانون على اجلرائم اليت ترتكب على منت           "                        واليت تنص على أنه        ١٤           ، واملادة    "                          كان يراد أن تتحقق فيها    
   ".                              أو تديرها ألي غرض، أينما وجدت                                             السفن والطائرات اليت متلكها الدولة أو حتمل علمها

      ً                                              ً                                  ع أيضاً سريان أحكام قانون العقوبات املشار إليه على أياً من اجلرائم الواردة يف                                  وقـد كفـل املشـر      -  ٨٨
                 يف جرمية وقعت         ً شريكاً    ً          ً          فعالً جيعله فاعالً أو                   أو داخلها            خارج قطـر        املتهم                                     الـربوتوكول االختياري إذا ارتكب    

  .       ف الذكر                    من ذات القانون سال  ١٦                   كما نصت عليه املادة   ،            أو خارجها                        كلها أو بعضها داخل قطــر

  ؛                                     عندما تكون الضحية من مواطين تلك الدولة  ) ج ( 

         ً  وذلك وفقاً   ،                                                                                 ً          بسط املشرع الوالية القضائية الوطنية على اجلرائم املشار إليها حال كون اجملين عليه قطريا ً          -  ٨٩
    ون  تك                واملعاهدات اليت           باالتفاقيات            عدم اإلخالل     مــع "                                    من قانون العقوبات واليت تنص على أن   ١٥          لنص املادة 

                                                                القانون على اجلرائم اليت ترتكب على مــنت السفن والطائرات األجنبية    هذا             تسري أحكام  ال           ً        الدولة طرفاً فيها، 
           ً       عليه قطرياً، أو    اجملين               أو كان اجلاين أو                                                            املارة بإقليم الدولة إال إذا مست هذه اجلرائم أمــن الدولة،  أو        املوجودة 

   ".              عدة من السلطات      املسا        الطائـرة                         طلب ربان السفينة أو قائد 
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                                                                                  عـندما يكـون اجملرم املتهم موجودا يف إقليمها ومل تقم بتسليمه إىل دولة طرف أخرى على        ) د ( 
ُ                                                              ُيرجى حتديد ما إذا كان يلزم طلب تسليم اجملرم قبل إقرار             .                                                أسـاس أن اجلرمية ارتكبها مواطن من مواطنيها       

  .                            الوالية القضائية للدولة الطرف

        الدولة                                             أحكام هذا القانون على كل من وجد يف              تسري   : "                     ون العقوبات على أن             من قان    ١٧            نصت املادة    -  ٩٠
         جرائم                          يف املخدرات أو يف األشخاص أو     االجتار      ً           أياً من جرائم           ً         ً   بوصفه فاعالً أو شريكاً ،         يف اخلارج     أرتكب       بعد أن 

  . "                       القرصنة أو اإلرهاب الدويل

                       من قانون العقوبات      ١٨                     املتمثل يف املادة                                               ً     ً            وجتـدر اإلشارة إىل أن املشرع القطري قد وضع حكماً عاماً           -  ٩١
                                                 ً                                                                   املشار إليه مؤداه معاقبة كل قطري ارتكب يف اخلارج فعالً يعترب جناية أو جنحة، إذا عاد إىل قطر، وكان الفعل                    

                                                            وذلك بغرض بسط الوالية القضائية يف اجملال اجلنائي على أي            ،       ً                                             معاقباً عليه مبقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه       
   .                                                                                 سول لـه نفسه ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري خارج الدولة       مواطن ت

                                                                                               كما أكد املشرع التزام اجلهات القضائية الوطنية بالتعاون مع اجلهات القضائية األجنبية والدولية يف اجملال  -  ٩٢
                    مع عدم اإلخالل بأحكام  "                  ية اليت تنص على أن                          من قانون اإلجراءات اجلنائ   ٤٠٧                ً            اجلنائي، وذلك عمالً حبكم املادة 

          مع اجلهات           القطرية                              ، تتعاون اجلهات القضائية                                                    املعمول هبا يف دولة قطر وبشرط املعاملة باملثل                           االتفاقيات الدولية   
  . "                                             ً                   القضائية األجنبية والدولية، يف اجملال اجلنائي طبقاً ألحكام هذا القانون

            تسليم اجملرمني

               من الربوتوكول  ٣           من املادة  ١                                         رمني واملتصلة باجلرائم املشار إليها يف الفقرة               سياسة تسليم اجمل -  ١٠ 
                               وبيانات عن عدد طلبات تسليم        ).                           من الربوتوكول االختياري    ٥                               احلاالت اليت تنص عليها املادة       (          االختياري  

                     ونوع اجلنس واجلنسية،     السن (                                                                       اجملرمني اليت تلقتها من الدول املعنية أو أرسلتها إليها، وعدد اجملرمني والضحايا 
                                                                                                ومعلومات عن املدة اليت تستغرقها اإلجراءات، وعن احلاالت اليت وجهت فيها طلبات بتسليم اجملرمني                 .)   إخل

  .                           أو مت تلقيها ومل تكلل بالنجاح

                                                                       بسياسة تسليم اجملرمني من خالل إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف بينها   ،          كمبدأ عام  ،            تأخذ الدولة -  ٩٣
                                                                                                              بـني غريها من الدول بشرط املعاملة باملثل، ولقد نظم قانون اإلجراءات اجلنائية أحكام تسليم اجملرمني احملكوم                  و

        ً                        ؛ تدعيماً للتعاون القضائي الدويل  )٣ (   ٤٢٦     إىل    ٤٠٧                                                    عليهم واملتهمني واألشياء يف الكتاب اخلامس منه يف املواد من 
                                                             رائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة من                       وللحد من اجل    ،                                       يف جمـال مواجهـة اجلرائم بصفة عامة       

  .                            الربوتوكول االختياري بصفة خاصة

                  تتعلق بارتكاب          أخرى                                                 مل تتسلم أية طلبات تسليم جمرمني من أية دولة                قطر          دولة                       ولقـد سبق إيضاح أن     -  ٩٤
                                 أي طلب من هذا القبيل إىل أي                قطر ب                        كما مل تتقدم دولة     ،                                     رائم الواردة يف الربوتوكول االختياري                  جـرمية من اجل   

                                                      

  .            من التقرير ٢      امللحق   :      املرفق  ) ٣ (
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                             ً                                                                                 دولة، وىف حالة حصول ذلك مستقبالً فمن املتوقع أال يستغرق تنفيذ طلب تسليم اجملرمني أكثر من الوقت الالزم                  
  .                           لالنتهاء من اإلجراءات الشكلية

  .                                      حجز ومصادرة املواد والعوائد وإغالق املباين

  :              يتعلق مبا يلي                               شريعية والقضائية واإلدارية، فيما   الت                                      التدابري اليت مت اختاذها، مبا فيها التدابري  -  ١١

                         من الربوتوكول االختياري؛ ٧         من املادة   )  أ (                                                حجز ومصادرة املواد والعوائد املشار إليها يف الفقرة   ) أ ( 

               من الربوتوكول  ٣            من املادة   ١                                                                    إغالق املباين املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم، اليت تنص عليها الفقرة             ) ب ( 
  .                  ورة مؤقتة أو هنائية            االختياري، بص

                                                                                                    نص املشرع اجلنائي صراحة على توقيع عقوبة املصادرة كعقوبة فرعية على املواد واملوجودات واملعدات               -  ٩٥
                              واجلرائم ذات الصلة ببيع األطفال   ،                                                                     اليت تستخدم يف ارتكاب اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات السابق بصفة عامة

                                                                              باحية بصفة خاصة واملشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وكذا العوائد اليت                                              واسـتغالهلم يف الـبغاء واملواد اإل      
  .                              حيصلها املتهم من وراء هذه اجلرائم

                                                                                ً                     كمـا قرر عقوبة إغالق األماكن املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم املشار إليها كعقوبة فرعية، عمالً على                 -  ٩٦
      من    ٧٦                          وذلك من خالل نص املادة        ،            هؤالء اجملرمني                          والضرب بقوة على أيدي       ،                                التصـدي هلا واحلد من ارتكاهبا     

                                                    جيوز للمحكمة عند احلكم باإلدانة يف جناية أو جنحة أن حتكم  "                                              قـانون العقوبـات املشار إليه واليت تقضي بأن     
                                                                                                              مبصـادرة األشياء املضبوطة اليت حتصلت من اجلرمية أو اليت استعملت أو كان من شأهنا أن تستعمل فيها، وذلك                   

                                                                                                     قوق الغري، فإذا كانت األشياء املذكورة مما يعد صنعها أو استعماهلا أو حيازهتا أو التعامل فيها                              دون إخـالل حب   
    ".                                                                      ً        جرمية يف ذاته، وجب احلكم باملصادرة يف مجيع األحوال ولو مل تكن تلك األشياء ملكاً للمتهم

                          تهم أن تقضي مبصادرة األشياء                                                                 واملستفاد مما تقدم أن املشرع القطري أجاز للمحكمة عند احلكم بإدانة امل -  ٩٧
                                                                                                                املضبوطة اليت حتصلت من اجلرمية أو اليت استعملت أو كان من شأهنا أن تستعمل فيها، األمر الذي يكفل للقضاء                   

   ً                                               فضالً عن وجود تدبري تشريعي يتمثل يف احلكم بعقوبة إغالق   ،                                               اختاذ التدابري القضائية الالزمة ملواجهة هذه اجلرائم
     وذلك   ،                                                                               ذي ارتكبت فيه جرائم البغاء باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها بالنسبة هلذه اجلرائم               احملل أو املكان ال

                                             حيكم يف جرائم البغاء بإغالق احملل أو املكان         "                                              من قانون العقوبات والذي تنص على أنه            ٢٩٩    ً                طـبقاً لنص املادة     
   ".                       د موافقة النيابة العامة                                                            الذي ارتكبت فيه اجلرمية وال يصرح بفتحه إال إذا أعد لغرض مشروع بع

 محاية حقوق األطفال الضحايا -     ًرابعا 

                        ُ           من الربوتوكول االختياري، ُيرجى تقدمي  ٩           من املادة  ٤          والفقرة  ٨            من املادة   ٣                    يف ضـوء الفقـرة       -  ١٢ 
          األطفال                            ، بغية محاية حقوق ومصاحل                       والقضائية واإلدارية                                                                 معلومات عن التدابري اليت اختذت، مبا فيها التدابري التشريعية          

                                                                                                        ضـحايا املمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية مع ضمان حقوق               
  : ُ                                       وُيرجى ذكر التدابري اليت اختذت من أجل ما يلي  .                           املتهم يف حماكمة عادلة ونزيهة
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               ألنظمة األساسية                                                                          كفالة أن تكون املصاحل الفضلى للطفل االعتبار األساسي يف التشريعات وا            ) أ ( 
  ؛                                                                          احمللية ذات الصلة، واليت تنظم معاملة األطفال الضحايا مبوجب نظام العدالة اجلنائية

ُ                                          كفالـة أن جتري التحقيقات اجلنائية حىت يف احلاالت اليت يصُعب فيها حتديد العمر احلقيقي                 ) ب (                                                  
  ؛                                                 للضحية، وذكر الوسائل اليت استخدمت يف حتديد هذا العمر

                                                                                           ءات تراعي كيان الطفل، مع إيالء اهتمام خاص لكرامة الطفل وقدره، وخلفيته الثقافية،                       اختاذ إجرا   ) ج ( 
                                                                                                             مبـا يف ذلـك اإلجـراءات املتعلقة بعمليات التحقيق واالستجواب واحملاكمة ومواجهة األطفال الضحايا والشهود                

                          له مستشار قانوين أو أن                                                                                              واسـتجواهبم؛ وحـق أحد الوالدين أو األوصياء يف حضور التحقيق؛ وحق الطفل يف أن ميث               
              ُ                                                                      ويف هذا الصدد، ُترجى اإلشارة إىل العواقب القانونية اليت تترتب على ارتكاب طفل               .                               يطلـب مساعدة قانونية جمانية    

  ؛                                                                                        جلرمية مبوجب القانون الواجب التطبيق، كنتيجة مباشرة للممارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

                                                              سري اإلجراءات القانونية، وبيان هوية األشخاص املسؤولني عن                                   إعالم الطفل مبا جيري طيلة      ) د ( 
  ؛         هذه املهمة

  ؛                                                  السماح للطفل بالتعبري عن رأيه واحتياجاته واهتماماته    ) ه ( 

         االجتماعي     و                                                                             تقـدمي خدمـات الدعم املناسبة للطفل الضحية، مبا يف ذلك، الدعم النفساين              ) و ( 
  ؛                       عة يف اإلجراءات القانونية                                        والنفسي واللغوي يف كل خطوة من اخلطوات املتب

  ؛                                                       القيام، حسب االقتضاء، حبماية خصوصيات وهوية األطفال الضحايا  ) ز ( 

                                                                                          القـيام، يف احلـاالت املناسبة، بتوفري ما يلزم لسالمة األطفال الضحايا وأسرهم والشهود                ) ح ( 
                التعرض لإلرهاب                          أو محاية األطفال الضحايا من /                                                    لصـاحلهم، ومـن يعىن من األشخاص أو املنظمات بوقاية و     

  ؛                            واالنتقام ويسعى إلعادة تأهيلهم

                                                                                      ضمان متكني مجيع األطفال الضحايا من اإلجراءات املناسبة يف السعي للحصول، دون متييز،               ) ط ( 
                                                      ً                                              على تعويض عن األضرار اليت حلقت هبم من اجلهات املسؤولة قانوناً عن ذلك، وتفادي التأخري الذي ال لزوم           

  ؛                                               وتنفيذ األوامر أو القرارات القاضية مبنح التعويضات                     لـه يف البت يف القضايا 

                                                                                             كفالـة أن يتلقى األطفال الضحايا املساعدة الالزمة، مبا يف ذلك، إعادة إدماجهم يف اجملتمع                 ) ي ( 
  .                               والسهر على شفائهم البدين والنفسي

          األطفال          ومحاية                                                                                         إن التشـريعات يف دولـة قطـر غنية باملمارسات اإلجرائية والعقابية اليت حتقق رعاية               -  ٩٨
                                                  يكون يف مركز اهتمام اإلجراءات اجلنائية سواء يف          )                                     الضحية مبا يف ذلك اجملين عليه الطفل       (               ، فاجملين عليه           الضحايا

                                                                                                                مرحلة التحقيق أو احملاكمة، ومصلحته هي املصلحة الفضلى سواء يف النظام اإلجرائي أو يف النظام العقايب، حيث                 
                                                                            جراءات التحقيق واحملاكمة إذ حيرك اإلجراءات ويوقفها بتنازله يف الكثري من                           ً       ً             يلعـب الضـحية دوراً رئيسياً يف إ       

  .                         ً     ً                                                                 اجلرائم، كما انه ميارس دوراً مهماً يف حتديد نوع العقوبة يف جرائم الدية واإلرث اليت تقبل التعويض كعقوبة
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                 تحقيق، كما تنص                                                                         من قانون اإلجراءات اجلنائية على حقوق اجملين عليه عند مباشرة ال             ٦٥              تـنص املادة     -  ٩٩
                                                                                                          على محاية اجملين عليه أثناء إجراءات التحقيق من التعرض لالنتقام أو التخويف حبيث إن مجيع إجراءات                   ٧٣       املادة  

  .                                           التحقيق والنتائج اليت تسفر عنها هي من األسرار

                                                                                                      كمـا أن حضور أحد الوالدين أو وصي أو ويل الضحية الطفل هو أمر مكفول يف هذه مجيع إجراءات                   -   ١٠٠
                                                                                                التحقيق، حيث يتم إعالمهم مبواعيد اإلجراءات وما جيري خالهلا، كما يسمح للطفل بالتعبري عن رأيه واحتياجاته 

  .                                                                                         واهتماماته أثناء اإلجراءات، وتراعي احملاكم خصوصيات األطفال الضحايا، وعدم الكشف عن هوياهتم للمأل

                                            ني احلماية هلؤالء الضحايا، وأسرهم، والشهود                                                             وتعكف األجهزة األمنية والقضائية بصورة عامة على تأم        -   ١٠١
  .                                            لصاحلهم حيث يقع ذلك يف صلب مسؤوليات هذه األجهزة

               الذي أنشأه   -                                                                                    وبالنسـبة ملساعدة األطفال ضحايا العنف واإلساءة واإلمهال يقدم مكتب صديق الطفل              -   ١٠٢
                                 ويستقبل شكاواهم واستفساراهتم                                     املساعدة الالزمة هلؤالء األطفال،    -      ٢٠٠١        عام                            اجمللس األعلى لشؤون األسرة   

  .                                                                                  من خالل خط هاتفي مباشر، ويسعى حلل مشاكل هؤالء األطفال، والسهر على شفائهم البدين والنفسي

                                                                                             كمـا يضع اجمللس األعلى لشؤون األسرة نصب عينيه اعتماد املعايري الدولية للتعامل مع ضحايا اجلرائم،      -   ١٠٣
                                                                  اعية على تنفيذ هذه املعايري من خالل اقتراح الضوابط القانونية، وإنشاء                                  وحث األجهزة احلكومية واألمنية واالجتم

  .                                                             املؤسسات اخلاصة املعنية بالتعامل مع األطفال الضحايا العنف واإلساءة

                                                           ُ                                                ويف هـذا اإلطـار مت إنشاء املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة اليت ُتعىن حبماية حقوق املرأة والطفل                   -   ١٠٤
  .                                                                     ى مؤسسة خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع باألهلية الكاملة للتصرف                والدفاع عنها، وه

                                                                                                            ومن ناحية أخرى، فإن هناك جمال واسع حلصول األطفال الضحايا دون متييز على تعويض جابر لألضرار املادية                  -   ١٠٥
                        اءات اجلنائية أو عن طريق                                                                                             والنفسـية اليت حاقت هبم من جراء وقوعهم ضحايا يف مثل هذه اجلرائم سواء من خالل اإلجر                

                                                                                                                         احملـاكم املدنية، وإلزام اجلاين بدفع التعويض املناسب حيث تناول الفصل اخلامس من قانون اإلجراءات اجلنائية املواد من                  
  .                                                                كيفية االدعاء أمام احملاكم اجلنائية ملن حلقه ضرر شخصي مباشر من اجلرمية )٤ (  ٢٦     إىل   ١٩

                                                              يف الشريعة اإلسالمية مؤداه إلزام الدولة بتعويض اجملين عليه إذا كان                                         وجديـر بالتـنويه أن هـناك مبدأ          -   ١٠٦
   .                                                   التعويض غري ممكن حتصيله من اجلاين، أو يف حالة عدم معرفته

                                                                                                               أما فيما يتعلق بالعواقب القانونية املترتبة عندما يكون املتهم بارتكاب جرمية من اجلرائم املشار إليها يف                 -   ١٠٧
 ً                                                                         الً، فقد كفل املشرع القطري حقوق املتهم احلدث يف حماكمة عادلة ونزيهة إذ خص                                الـربوتوكول االختياري طف   

                              حيث حيدد هذا القانون أجهزة       ،                                                                                احلدث بأحكام معينة يف قانون األحداث املشار إليه هدفها رعايته ومحاية حقوقه           
                 اث، ودور رعاية                                                                                          وإجراءات حتقيق خاصة، كما أنشأ حمكمة متخصصة تنظر أمر احلدث املتهم وهى حمكمة األحد             

                                                      

  .            من التقرير ٣      امللحق   :      املرفق  ) ٤ (
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                                                                                                         منفصلة لألحداث اجلاحنني الذين حيكم عليهم، ونظام رعاية اجتماعية متكامل إلعادة احلدث إىل جادة الصواب               
  .                            وإصالحه وإعادة تأهيله يف اجملتمع

                                                                                      ومن أهم النصوص القانونية الواردة يف قانون األحداث سالف الذكر اليت هتدف إىل رعاية حقوق احلدث  -   ١٠٨
                                     ً                                    ال تدرج األحكام اليت تصدر ضد األحداث وفقاً هلذا القانون يف صحيفة احلالة اجلنائية  "             ذ تنص على أن    إ  ٢٠      املادة 
   ".                                                                        كما ال تسرى أحكام العود الواردة يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر على احلدث  .   هلم

                دث يف دار اإلعداد                               تنفذ عقوبة احلبس اليت تصدر ضد احل "                             من ذات القانون على أن        ٢١                 كما تنص املادة     -   ١٠٩
   ".        االجتماعي

  ،  )٥ (  ٤٤       إىل     ٢٨                                                                                             وىف ذات اإلطـار، مت تنظيم حمكمة األحداث يف الفصل الثالث من ذلك القانون يف املواد من                   -   ١١٠
  :   ً                                                  فضالً عن وجود نصوص أخرى عديدة ترعى حقوق املتهم احلدث منها

                                  جاوز أربع عشرة سنة إذا ارتكب                                                                املتعلقة بالتدابري اليت حيكم هبا على احلدث الذي مل يت           ٨       املادة   -
               جناية أو جنحة؛

                                                                            املتعلقة بعدم جواز احلكم باإلعدام أو احلبس املؤبد على احلدث الذي جتاوز عمره أربع   ١٩      املادة  -
                              عشرة سنة ومل يبلغ ست عشرة سنة؛

  .                        املتعلقة باإلفراج حتت شرط  ٤٧   ، و  ٤٦   ، و  ٤٥      املواد  -

 ال يف البغاء واملواد اإلباحية منع بيع األطفال واستغالل األطف-     ً خامسا  

                 من الربوتوكول     ١٠              من املادة     ١            والفقرة    ٩                  مـن املـادة       ٥    و  ٢    و  ١                     يف ضـوء الفقـرات       -  ١٣ 
  :          ُ                          االختياري، ُيرجى تقدمي معلومات عما يلي

             والسياسات                                                                                 الـتدابري الـيت اختـذت، مبا يف ذلك التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية،              ) أ ( 
      وتقدمي   .                                                                      ة احليلولة دون ارتكاب اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري                                    والـربامج الـيت وضعت بغي     

ّ                 معلومات عن األطفال املعنيني هبذه التدابري الوقائية، وعن التدابري املتخذة اليت تستهدف خاّصة األطفال الذين                                                                                 
  .                                      هم عرضة بوجه خاص هلذا النوع من املمارسات

           حضرة صاحب       صدر                                                  اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، أ                                        يف سبيل العمل على منع ارتكاب        -   ١١١
          وتضم هذه           اإلنسان،                       اللجنة الوطنية حلقوق            بإنشاء        ٢٠٠٢         لسنة     ٣٨        رقم               رسوم بقانون   امل                أمري دولة قطر             السـمو   

      هلا يف                                             محاية حقوق اإلنسان وحرياته بدولة قطر، و                  اللجنة إىل            وهتدف    ،                                        اللجـنة مخسة أعضاء ميثلون اجملتمع املدين      
                                                                                                           سـبيل ذلـك ممارسة العديد من االختصاصات أمهها العمل على حتقيق األهداف الواردة يف االتفاقيات واملواثيق               

                                                      

  .            من التقرير ٤      امللحق   :      املرفق  ) ٥ (
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                                                                                                               املعنية حبقوق اإلنسان املصدق عليها، والنظر يف التجاوزات على حقوق اإلنسان واقتراح السبل الكفيلة مبعاجلتها               
  .                                                ضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ اختصاصاهتا بشكل فعال                                      ً       وتفادي الوقوع فيها، وتعمل اللجنة حالياً على و

                               منها قسم الدراسات القانونية                                                                                وتتضـمن الوزارات واألجهزة احلكومية وحدات تنسيقية لقضايا حقوق اإلنسان            -   ١١٢
   نة      لس  ١                                                                                                                    وحقـوق اإلنسـان بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الذي مت استحداثه مبوجب قرار وزير الداخلية رقم                  

                                                                                                            بشأن اهليكل اإلداري لوزارة الداخلية، ومكتب حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية، ومنسق حقوق اإلنسان مبكتب                   ٢٠٠٤
  .                                                                                         مسو رئيس جملس الوزراء، وهتدف هذه الوحدات إىل االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان سيما محاية حقوق األطفال

                                               إىل محاية الطفل من العنف واإلساءة يف املرتل والعمل                                              اختـذت دولة قطر العديد من اخلطوات اليت هتدف             كمـا    -   ١١٣
                            ، وقد سبقت اإلشارة إىل أن هذا     ٢٠٠١      يف عام   "                مكتب صديق الطفل "                                            واجملتمع، فقد أنشئ اجمللس األعلى لشؤون األسرة     

    اخلط                                                                  ضحايا العنف واإلساءة واإلمهال الذين يتقدمون بشكواهم من خالل                                                    املكتـب يهدف إىل تقدمي املساعدة لألطفال      
  .                                           ، واليت يتم معاجلتها بالتنسيق مع اجلهات املعنية      الساخن

      ٢٠٠٢        عام  يف                أمري دولة قطر                        حضرة صاحب السمو                                                          وقـد أصدرت مسو الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم          -   ١١٤
       لقطرية                                                                                                       تأسيسية بإنشاء جمموعة من املؤسسات اخلاصة وهي املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة، واملؤسسة ا                        عدة وثائق 

  .                                                                      لرعاية األيتام، واملركز الثقايف لألمومة والطفولة، ومركز االستشارات العائلية

                                           ماية للطفل واملرأة من املمارسات املنحرفة                 ً      ً               واملرأة دوراً حيوياً يف توفري احل                                          تلعب املؤسسة القطرية حلماية الطفل       و -   ١١٥
                 وضمان تطبيق ما  ،                 ً       ً  ومحايتها اجتماعياً وأسرياً ،               وق الطفل واملرأة                            جبانب تأمني اإلطار القانوين حلق ،                    يف املرتل واجملتمع والعمل

  .                                     تنص عليه االتفاقيات الدولية يف هذا اجملال

                          سيكون ملكتب الصديق الذي                      وهبذا االنضمام     ،     ملؤسسة     ذه ا                               مت ضم مكتب صديق الطفل هل                          جتدر اإلشارة إىل انه    و -   ١١٦
  .                         اليت ترد من الطفل واملرأة        والشكاوى            حلل املشكالت                األسرة صفة فاعلة   ون     لشؤ     األعلى               حتت مظلة اجمللس     أنشئ

                                                                                                                 ويـأيت إنشـاء املؤسسة القطرية لرعاية األيتام هبدف االهتمام بفئة األيتام وتقدمي اخلدمات اليت تكفل هلم حياة                   -   ١١٧
                      ة البديلة، وإجياد بيئة                                                                                                  كرمية، وإيواء فئة األيتام ملن مل يتيسر لـه العيش داخل أسرة، ومتابعة أوضاع األيتام يف األسر احلاضن        
   .                                                                                      بديلة لألطفال الذين يعيشون يف أسر متصدعة بسبب الوفاة أو الطالق أو العجز أو السجن أو املرض

                                                                                           ويهدف املركز الثقايف لألمومة والطفولة إىل نشر الوعي بني األمهات واملسامهة يف حل املشكالت السلوكية لدى  -   ١١٨
  .                           ت واإلدمان والعنف على الطريق                               األطفال مثل التدخني وتعاطي املخدرا

                                                                                            مركـز االستشارات األسرية احملافظة على األسر من التفكك واالهنيار، وتقدمي خدمات اإلرشاد                     سـتهدف  ي و -   ١١٩
   .                                                                               الفردي حلل املشكالت األسرية ومشاكل األحوال الشخصية، وجتنيب األبناء اآلثار السلبية للطالق

                املشار إليه،       ٢٠٠٣         لسنة     ١٥                                    داث مبوجب قرار جملس الوزراء رقم                                          كما مت استحداث إدارة لرعاية األح      -   ١٢٠
                                                                                                           وختـتص هذه اإلدارة بإيواء ورعاية األحداث، واإلشراف على دور الرعاية االجتماعية املخصصة إليواء ورعاية               
                                                                                                             وتقـومي وتأهـيل األحداث من خالل املؤسسات االجتماعية، ومتابعة وتنفيذ التدابري اخلاصة باالختبار القضائي              
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                                                                                                              والواجبات اليت يلزم هبا احلدث، وتأمني احتياجات األحداث نزالء دور الرعاية االجتماعية من اخلدمات والرعاية               
                                                                                                  الصحية واجلسمانية والتعليمية والنفسية واالجتماعية، والعمل على إعادة تأهيل احلدث املنحرف وتكوين شخصيته 

  .                                          على أسس سليمة وإعادة ارتباطه بأسرته وجمتمعه

                                                                                                     كمـا تعمـل هـذه اإلدارة على تزويد احلدث باملعارف واخلربات النظرية واملهنية، وإجراء الدراسات                 -   ١٢١
                                                                                                      والبحوث الالزمة لتحديد أسباب احنراف األحداث واقتراح التوصيات الالزمة لتالفيها، والعمل على نشر التوعية      

                                    وطرق الوقاية والعالج من خالل املسامهة يف                                                         الالزمة يف جمال محاية الطفولة من االحنراف وظاهرة احنراف األحداث 
                                                                                                      احملاضرات والندوات واملؤمترات، وتوفري برامج اإلرشاد االجتماعي والنفسي لألطفال املعرضني لالحنراف، وتوفري            

  .                                                                             برامج لتوعية األطفال من اجلنسني مبخاطر تعاطي املخدرات وإساءة استخدام املواد املشروعة

         تشكيل      ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٣                   املنعقد بتاريخ        ٢٠٠٣     سنة      ل   ١٦                            يف اجتماعه العادي رقم                  جملس الوزراء      قرر       وقد -   ١٢٢
                                                                                                                      جلـنة لدراسـة اخلطوات التوجيهية الستراتيجية مكافحة االجتار بالبشر برئاسة وزارة اخلارجية وعضوية عدد من اجلهات                 

  .                                   موعة من اإلجراءات التوعوية والوقائية   جم      متضمنة                                                           احلكومية ذات الصلة، وقد رفعت هذه اللجنة توصياهتا جمللس الوزراء 

      ٢٠٠٣     سنة   ل  ٢٦      ً                          قراراً يف اجتماعه العادي رقم                جملس الوزراء         اختذ    ،                            يف تفعـيل هذه التوصيات      ة      ورغـب  -   ١٢٣
          اجتماعه  يف         الوزراء          مث قرر جملس   ،            سالفة الذكر                          املوافقة على توصيات اللجنة  ب      ٢٠٠٣      يوليه  /      متوز  ٢                املنعقد بتاريخ   

                   اجمللس األعلى لشؤون                          م تشكيل جلنة برئاسة         ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين    ١٤              نعقد بتاريخ        امل     ٢٠٠٤     سنة    ل  ٢       رقـم   
                                                                                                     وعضـوية عدد من اجلهات احلكومية ذات الصلة ختتص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة املشكلة                       األسـرة 

  .                                                      لدراسة اخلطوات التوجيهية الستراتيجية مكافحة االجتار بالبشر

                                                                   سبيل توعية عموم السكان هبذه اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول                              الوسائل املستخدمة يف    ) ب ( 
 ُ                                                                                         وُيرجى تقدمي معلومات مفصلة حول خمتلف أوجه التوعية اليت اعتمدت، مبا يف ذلك األنشطة                .           االختـياري 

                                                    واشتراك اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، وقطاع -                    واجلمهـور املعين     -                           التعليمـية والتدريبـية     
             نطاق هذه   -                    أو اجملتمعات احمللية     /                                                 ومشاركة األطفال الضحايا أو الطفل الضحية و       -                   عمـال واإلعـالم،       األ

  . )        أو الدويل /          أو الوطين و /            أو اإلقليمي و /             نطاقها احمللي و (       األنشطة 

  ني                    بني املواطنني واملقيم                    الربوتوكول االختياري                                                 تؤمن دولة قطر بأمهية نشر الوعي باجلرائم احملظورة مبوجب -   ١٢٤
            على تنفيذ            من اإلشراف                 مكتب صديق الطفل                                                          هبا، ومن أهم الوسائل اليت تستخدم يف حتقيق هذا الغرض ما يقوم به

   ،                                                                                                              جمموعـة من الدورات التدريبية للهيئات التعليمية ملدارس الدولة حول أساليب التعامل مع األطفال املضطهدين              
    .     ملدارس ا        جلميع    املة              حتقيق تغطية ك  دف              بشكل مستمر هب             هذه الدورات          ويتم تنفيذ

            لتوعيتهم              مع الطفل             اليت تتعامل                                        جمموعة من الدورات التدريبية للفئات                                   اجمللـس األعلى لشؤون األسرة             ويـنظم  -   ١٢٥
  .       املاثل               يف مقدمة التقرير                        ً ذلك على النحو املبني تفصيالً    و                                               مبضمون االتفاقيات واملواثيق الدولية املعنية بالطفل،

  ،           قوق اإلنسان                                             بعقد ندوة عامة بشأن تعزيز الوعي والتثقيف حب                      نية حلقوق اإلنسان                   اللجنة الوط      قامت     كما   -   ١٢٦
  .                                    ً                                                            وتعمل اللجنة على عقد ندوات أخرى، فضالً عن اهتمامها باإلعداد لورش تدريبية للقائمني على إنفاذ القوانني
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                    ادفة إىل احلظر الفعال                                                                               الـتدابري الـيت اختذت، مبا يف ذلك التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية، واهل          ) ج ( 
  .                                                                                                  نتاج ونشر املواد اليت تروج للجرائم اليت يعاجلها الربوتوكول االختياري، وكذا اآلليات املوظفة يف رصد هذا الوضع إل

        إنتاج                                                                                          هتتم دولة قطر باختاذ التدابري واإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية اليت من شأهنا احليلولة دون -   ١٢٧
       الصادر                                ينظم قانون املطبوعات والنشر            ، إذ                                                      ليت تروج للجرائم اليت يعاجلها الربوتوكول االختياري                      ونشـر املواد ا   

    أنه               القانون على    هذا     من   ٤٧          تنص املادة     حيث                                     إنتاج ونشر املواد اإلعالمية والصحفية     ١٩٧٩       لسنة  ٨    رقم          بالقانون 
                                         أو ميس كرامة األشخاص أو حرياهتم الشخصية، أو                                         ً                        ال جيوز نشر كل ما ينايف األخالق أو يتضمن خدشاً لآلداب العامة،           "

   ".                                                                                        كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب اجلرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بني أفراد اجملتمع

                                                                  يعاقب باحلبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ثالثة            "                      القانون على أنه        ذات       من     ٨١               وتـنص املادة     -   ١٢٨
  . "  ٤٧                                                                             و بإحدى هاتني العقوبتني كل من خيالف اجلزئيتني السابق ذكرمها واملنصوص عليهما يف املادة            آالف ريال، أ

                                                                                                          تشـرف إدارة املطبوعات باهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون على تنفيذ قانون املطبوعات والنشر، وتتمثل                     كمـا    -   ١٢٩
             ً                                            اخلارجية وفقاً للقانون، واملوافقة على إصدار وتوزيع                                                                         مهامهـا يف الـرقابة على املطبوعات احمللية واملطبوعات واملصنفات         

                                                                                                             املطـبوعات ونشـرات البعـثات واهليـئات الدبلوماسية لدى الدولة، وإصدار التراخيص الالزمة للمطبوعات الصحفية         
                                                                                                               والصحفيني واملطابع ودور النشر واملكتبات ومؤسسات استرياد وتوزيع وتصدير املطبوعات ومؤسسات الدعاية واإلعالن            

  .                                                                                        ً        والعالقات العامة واإلنتاج الفين وحمالت بيع وتوزيع املصنفات الفنية وتراخيص الباعة املتجولون وفقاً للقانون

                                                                   من أجل منع إنتاج ونشر املواد اإلباحية أو اإلعالنات الداعية                                    تنفيذ إجراءاهتا الرقابية   ب                    إدارة املطبوعات           وتقـوم  -   ١٣٠
                                                                        بالتنسيق مع إدارة اجلمارك من خالل مكاتبها اليت تقع على املنافذ                      اري، وذلك                                      لألنشـطة احملظورة يف الربوتوكول االختي     

                                                                                                                      الرمسـية للدولة، واليت تشمل مكتب رقايب يف مطار الدوحة الدويل ملراقبة ما يرد من خالل الشحن اجلوي أو من خالل                     
  .                       الدوحة، واملنافذ الربية                             يف مؤسسة الربيد العام، ويف ميناء                     باإلضافة إىل مكاتبها                      الرحالت اجلوية اليومية،

                             مواقع اإلنترنت اليت تعرض                   تابعة ومراقبة                                ً       ً        متتلك اهليئة العامة لالتصاالت نظاماً رقابياً مل                        وعلى صعيد أخر،     -   ١٣١
   .                                                ملنع املشتركني يف خدمة اإلنترنت من دخول هذه املواقع ً        اً متعددة     طرق       وتستخدم          إباحية،  ً اً    مواد

  املساعدة والتعاون الدوليان-     ًسادسا 

        الوقاية

                                                              من الربوتوكول االختياري الثاين، تقدمي معلومات عن األنشطة           ١٠              من املادة     ٣                يف ضوء الفقرة     -  ١٤ 
                                                                                                            الـيت تقـوم هبـا الدولة الطرف فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدويل بغية التصدي لألسباب اجلذرية، ال سيما الفقر         

  .                                             م يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية                                                والتخلف، اليت تسهم يف استهداف األطفال للبيع واستغالهل

                                                                                                     رص دولة قطر على املشاركة يف مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية واليت تناولت قضايا الفقر والتخلف،                حت -   ١٣٢
             ، ويف أعمال       ١٩٩٥                                                                                          حيث شاركت بوفود رفيعة املستوى يف أعمال قمة التنمية االجتماعية يف كوبنهاغن يف عام               

  .    ٢٠٠٠                                        ن للجمعية العامة لألمم املتحدة يف جنيف عام  ي                الرابعة والعشر      الدورة
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      املؤمتر           ومنها                                              اإلقليمية اليت تتناول قضايا الفقر والتخلف،             ملؤمترات                                رص دولة قطر على استضافة ا      حت     كما   -   ١٣٣
  يف             بالدوحة   قد ُ ُع         الذي  )     الفاو (                غذية والزراعة                   األمم املتحدة لأل                                           السابع والعشرين للشرق األدىن ملنظمة        ي      قلـيم   اإل

          ً                                                               املؤمتر عدداً من املوضوعات املهمة اليت حتدد اخلطوات العريضة للدعم الفين                              ، وقد ناقش هذا         ٢٠٠٤             مـارس عام    
    قمة   ال     مؤمتر                      ما مت تنفيذه من أهداف        متابعة         إىل جانب      ً                 بلداً يف الشرق األدىن،   ٣٢    ل       قليمي   اإل                   املقدم من قبل املكتب 

  .      والفقر             حملاربة اجلوع                             العاملي لألغذية والتحالف الدويل

             محاية الضحايا

                                                       من الربوتوكول االختياري الثاين، تقدمي معلومات عما يتم من   ١٠           من املادة  ٢                    يف ضـوء الفقـرة       -  ١٥ 
  .                                                                                                 تعاون دويل ملساعدة األطفال الضحايا على الشفاء البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وإعادهتم إىل أوطاهنم

                                                                                                  تتلق دولة قطر من أي دولة أخرى طلبات خبصوص مساعدة األطفال ضحايا اجلرائم املشار إليها يف                               الواقع انه مل     -   ١٣٤
  .                                                                     ، كما أنه مل تتعرض الدولة خالل السنوات اخلمس املاضية ألي حالة من هذه احلاالت                  الربوتوكول االختياري

                               ين والنفسي وإعادة إدماجهم يف                                          األطفال الضحايا على الشفاء البد                                             وترحـب دولـة قطر باملسامهة يف مساعدة        -   ١٣٥
  .                    الربوتوكول االختياري                                                       يف إطار التعاون الدويل مع سائر الدول من أجل تفعيل أحكام                       اجملتمع وإعادهتم إىل أوطاهنم

              إنفاذ القوانني

                                                                    من الربوتوكول االختياري الثاين، تقدمي معلومات عن املساعدة اليت            ١٠    و  ٦                    يف ضـوء املـادتني       -  ١٦ 
                                                            مراحل اإلجراءات اجلنائية أو اجلزائية فيما يتعلق باجلرائم         /                                        لطرف والتعاون الذي تبديه طيلة خطوات                      تقدمها الدولة ا  

                                           إجراءات الكشف والتحري واملقاضاة ومعاقبة      (                            من الربوتوكول االختياري      ٣              من املادة     ١                             املشـار إلـيها يف الفقرة       
                     ُ                        الربوتوكول االختياري، ُيرجى تقدمي معلومات           من  ٧           من املادة     )  ب (                          ويف ضوء الفقرة الفرعية        ).                  اجملـرمني وتسليمهم  

  )  أ (                                                                                                     عن الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة املواد أو العوائد املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
  .                             من الربوتوكول االختياري الثاين ٧         من املادة 

                                          اليت وقعتها دولة قطر مع دول خمتلفة                    ذا التقرير،         من ه    ١٧              يف الفقرة                املشار إليها         دولية،                      تضـمنت االتفاقيات ال    -   ١٣٦
                الوثائق واألدلة   و                    تبادل املعلومات          ً           خصوصاً يف جماالت                           مراحل اإلجراءات اجلنائية      و                                  املساعدة والتعاون طيلة خطوات         آليات
    .      الدولة                                           والتحقيق مع اجملرمني واملتهمني اهلاربني يف أراضي  ،                    وتنفيذ أوامر القبض ،                  واإلنابة القضائية ،       اجلنائية

          الربوتوكول                                    الناجتة عن اجلرائم الواردة يف                                        أو مصادرة املواد أو العوائد                                      وبالنسـبة للطلبات املتعلقة حبجز     -   ١٣٧
    .                                                                 ، فقد سبقت اإلشارة إىل أن دولة قطر مل تستقبل أي طلبات خبصوص هذا الشأن        االختياري

           أو متعددة   /                         الثنائية واإلقليمية و                                                              اإلشارة إىل االتفاقات أو املعاهدات أو غريها من الترتيبات         -  ١٧ 
                            وكذا اإلشارة إىل أية تشريعات                                                                               األطراف،ذات الصلة باملوضوع، واليت تعترب الدولة الطرف املعنية طرفا فيها،           

                                                                             وبيان التعاون أو التنسيق الذي مت بني سلطات الدولة الطرف وبني املنظمات              .                              وطنـية هلا صلة هبذا املوضوع     
  .                      دولية واملنظمات الدولية                      غري احلكومية الوطنية وال



CRC/C/OPSA/QAT/1 
Page 26 

 

                              مع العديد من الدول حول            قطر                                                                          هناك جمموعة من االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم اليت وقعتها دولة          -   ١٣٨
               لتحقيق واحملاكمة  ا                مراحل إجراءات      أثناء                               آليات خمتلفة وشاملة للتعاون        تتضمن   ،                 والتعاون األمين   ،                التعاون القضائي 

                                                        ويشمل ذلك تبادل املعلومات واألدلة واإلنابة يف بعض          ،                                اجلرائم الواردة يف الربوتوكول                             يف اجلرائم املختلفة ومنها   
                              باإلضافة إىل ما سبق ذكره       ،                                              تعاجل بعض هذه االتفاقيات مسألة تسليم اجملرمني          ، و                     ويف تنفيذ األحكام    ،        اإلجراءات
  .                        قانون اإلجراءات اجلنائية يف              هذه املسألة        من تنظيم

ـ        -   ١٣٩                      واإلمارات العربية    ،                                               اتفاقيات مع كل من اململكة العربية السعودية           عدة             ال توقيع                           وقـد مت يف هـذا اجمل
  .        وفرنسا ،        وتركيا ،        وإيران ،       وتونس ،                        واململكة األردنية اهلامشية ،        واليمن ،      املتحدة

                     املساعدة املالية وغريها

          مي معلومات      ، تقد )  ١٧     إىل   ١٤             يف الفقرات من  (                                           وباإلشارة إىل التعاون الدويل، املذكور أعاله      -  ١٨ 
       ُ                              أو اليت ُتلقيت عن طريق الربامج املتعددة  /                                                     ُ               عن املساعدة املالية أو الفنية أو غريها من املساعدات اليت قُدمت و         

  .                                                                            األطراف أو الثنائية القائمة أو غريها من الربامج اليت مت االضطالع هبا لتحقيق هذا اهلدف

                                                 ل العامل ملساعدهتا على إجناز مشروعاهتا التنموية                                                              دأبـت دولة قطر على تقدمي معونات إمنائية ملختلف دو          -   ١٤٠
                                            رص على تقدمي املساعدات اإلنسانية والطارئة       حت                                                               ودعـم قدراهتا االقتصادية ورفع مستوى معيشة مواطنيها، كما          

  .                                    للدول اليت تعاين من كوارث طبيعية وحروب

   ً اً            مليون دوالر  ٢٣                        للدول النامية من حوايل                                          زاد إمجايل حجم املساعدات اليت تقدمها دولة قطر                  واجلدير بالذكر أنه  -   ١٤١
             يف املائة من     ٠,٣٠      من                                          ومتثل هذه املعونات واملساعدات اإلمنائية ما يقرب   ،      ١٩٩٩        عام    ً اً              مليون دوالر    ٤٩       إىل       ١٩٩٥     عام  

   .     ١٩٩٩                يف املائة يف عام     ٠,٤٠             ، وارتفعت إىل     ١٩٩٨-    ١٩٩٥                               إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للسنوات 

                                                                                      ونـات واملساعدات اإلمنائية املقدمة إىل مساعدات حكومية تقدمها العديد من الوزارات                        تنقسـم املع   و -   ١٤٢
      وإىل  ،    ١٩٩٩                 مليون دوالر عام  ٥ ,  ٣٤     إىل     ١٩٩٥                 مليون دوالر عام  ٢ ,  ١١              اليت ارتفعت من    ، و               واهليئات احلكومية

   ٦ ,  ١١             واليت زادت من   ،                                                                        مساعدات غري حكومية تقدمها العديد من املؤسسات اخلاصة واألهلية واملؤسسات اخلريية
  .    ١٩٩٩                 مليون دوالر عام  ٣ ,  ١٤     إىل     ١٩٩٥               مليون دوالر عام 

                                                                                                تقدم دولة قطر أربعة أنواع من املعونات واملساعدات اإلمنائية، فهناك مساعدات تقدم للحكومات                  كما   -   ١٤٣
           املائة من    يف ٣ ,  ٥٢                                                                               تشمل املبالغ النقدية اليت تدفع للحكومات مباشرة كدعم ملواجهة كوارث طبيعية وقد شكلت 

                                       ، وهناك مساعدات تقدم إلقامة مشاريع          ١٩٩٩-    ١٩٩٥                                                       إمجـايل املساعدات احلكومية املمنوحة يف الفترة ما بني          
                           يف املائة من إمجايل املساعدات  ٣ ,  ٣٤                                                              تعليمية وصحية وعمرانية، وألغراض اإلسكان ولدعم البلديات وهي تشكل 

                                                        دمة هليئات وتشمل مبالغ نقدية ومساعدات عينية هليئات             مق  ت                         الفترة، وهناك مساعدا         يف ذات                   احلكومية املمنوحة   
  . )٦ (        الفترة   ذات                                            يف املائة من إمجايل املساعدات احلكومية املمنوحة ل ٢ , ٨                              خريية ومؤسسات تعليمية وهي تشكل 

                                                      

  .    ٢٠٠١               ، جملس التخطيط،     ١٩٩٩-    ١٩٧٠                                                املعونات واملساعدات اإلمنائية املقدمة من دولة قطر،  :     املصدر  ) ٦ (
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  أحكام قانونية أخرى-     ً سابعا  

          ة باملوضوع                                                                                 اإلشـارة إىل أية أحكام واردة يف التشريع احمللي أو القانون الدويل هي ذات صل             -  ١٩ 
                         وعن حالة تصديق الدولة      .                                                                                 وسـارية بالنسبة للدولة املعنية، وتفضي على حنو أفضل إىل إعمال حقوق الطفل            

                                                                                                                املعنـية عـلى أهم الصكوك الدولية املتعلقة ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية والسياحة                 
                                                        هبا تلك الدولة فيما يتعلق هبذه القضية، وعن الوفاء                                                           اجلنسـية، وتقدمي معلومات عن االلتزامات اليت تعهدت       

  .                                  هبذه االلتزامات، والتحديات اليت ووجهت

            ا واتفاقية                                                                           على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل والربوتوكولني االختيارين امللحقني هب               قطر              صـادقت دولة   -   ١٤٤
                 يف سبيل حتقيق                    ً   تألو الدولة جهداً     ال      و                                        بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال،         ١٨٢                              مـنظمة العمل الدولية رقم      

  .                                                                                                 األغراض اليت أوردهتا هذه الصكوك الدولية والوفاء بكل التزاماهتا النامجة عنها كما يشري إىل ذلك هذا التقرير

----- 


