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 معلومات مبناسبة االحتفال ابلذكرى الثالثون التفاقية حقوق الطفل

 

 حيتوي التقرير على التايل:

 االختيارية وبروتوكوالهتا الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ مع يتوافق مبا الطفل حقوقومحاية  تعزيز جمال يف دولة قطر جهود: أوالا 

 ابلذكرى الثالثون التفاقية حقوق الطفلالفعاليات اليت ستنظمها الدولة لالحتفال  :اثنيا  

 

 

 االختيارية وبروتوكوالهتا الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ مع يتوافق مبا الطفل حقوقومحاية  تعزيز جمال يف دولة قطر جهودأوالا: 

( من ذلك املرسوم 1الطفل، ونصت املادة ) حقوق اتفاقية إىل قطر دولة انضمام على ابملوافقة ٥٩٩١ لسنة (45) صدر املرسوم رقم
من الدستور الدائم لدولة قطر مع مراعاة التحفظات واإلعالانت الواردة يف   86 على أن يكون لالتفاقية قوة القانون وفقًا للمادة 

عزيز حقوق الطفل، وابإلمكان من التدابري املتعلقة ابلسياسات واملمارسات اليت هتدف إىل ت اً وثيقة االنضمام.  وقد اختذت الدولة عدد
 استعراض جهود الدولة يف جمال محاية حقوق الطفل كالتايل:

 

 واسرتاتيجية احلماية االجتماعية 0202الطفل يف رؤية قطر الوطنية 

ريعية والقانونية أولت دولة قطر خالل السنوات املاضية اهتمامًا متزايدًا حبقوق الطفل ومنائه ورعايته، واختذت هلذا الصدد التدابري التش
واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال تلك احلقوق وتوفري الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وحتديثها يف إطار التنمية 

، 0202االجتماعية املتكاملة لألسرة وأفرادها. وقد استند هذا االهتمام على مرجعيات وطنية، على رأسها رؤية قطر الوطنية 
إىل االستاتيييات املوجهة لألسرة واجملتمع، وبصفة خاصة استاتييية احلماية  ضافةً إ 0218-0211اتييية التنمية الوطنية واست 

هذه املرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الطفل واألسرة وفق النهج الذي اندت به  وتشكل. 0200-0216االجتماعية 
 املعاهدات واالتفاقيات الدولية، فضالً عما ورد ابلدستور الدائم للدولة.

 

 احلماية الدستورية والتشريعية للطفل يف دولة قطر

بصفة عامة ووقايته من االحنراف واالهتمام مبصاحله الفضلى وااللتزام تضمن الدستور الدائم للبالد أحكامًا هتدف إىل رعاية النشء 
 ابلوفاء هبا على الوجه األمثل.

 

 قانون العقوابتالطفل يف 

وفر قانون العقوابت احلماية اجلنائية للطفل من أشكال العنف أو اإلساءة البدنية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال أو إساءة 
االستغالل مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية بوجه عام، وشدد العقوبة بوجه خاص يف مجيع األحوال اليت يكون فيها اجلاين من  املعاملة أو



2 
 

كما جرم قانون العقوابت استخدام الطفل يف التسول يف الطرقات واألماكن العامة، وعاقب من   .أصول الطفل أو ممن يتولون رعايته
شدد القانون العقاب على اجلاين يف جرائم الزان والعرض يف حال كون اجملين عليها أو اجملين حيث  .يقود الطفل أو حيمله على ذلك

سواء كان من الذكور أو اإلانث. ابإلضافة إىل ذلك فقد جرم القانون وعاقب املرأة اليت تقتل عمدًا طفلها الذي محلته  عليه طفالً 
 سفاحاً، عقب والدته مباشرة.

كل من استغل هوى األطفال أو حاجتهم أو عدم خربهتم وحصل منهم، إضرار مبصلحتهم أو مبصلحة غريهم، جرم القانون وعاقب  
وُشددت العقوبة إذا كان مرتكب اجلرمية  .على مال منقول أو سند مثبت لدين أو خمالصة، أو إىل إلغاء هذا السند أو إتالفه أو تعديله

كما مل يعتد املشرع بعنصر الرضا يف اجلرائم اجلنسية اليت   .ن مكلفاً أبي صفة برعاية مصاحلهولياً، أو وصياً، أو قيماً، على الطفل أو كا
 للعقوبة إذا متت يف مواجهة حدث.  اً تقع على األطفال بل جعل هناك تشديد

 

 قانون تنظيم قيد املواليد والوفيات

( اخلاصة بتسييل وإصدار شهادات 10، 10، 11مواده )بشأن تنظيم قيد املواليد والوفيات يف  0218( لسنة 0كفل القانون رقم )
 امليالد جلميع األطفال مبن فيهم األطفال غري الشرعيني.

 

 قانون األسرة

كافة   أانط القانون ابلوالدين العناية الكاملة ابألوالد وبذل كافة اجلهود يف تربيتهم وتقوميهم وصواًل إىل التنشئة الصاحلة للصغار وحتقيق
األصل يف حق العناية والتبية والتقومي لألوالد يكون للزوجني "الوالدين" ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وتكون لألم و  1هلم.املصاحل 

ن تكون أمينة على الصغري حريصة على أدبه ودينه أبشرط ، صلح يف هذه املرحلةهنا األأحة الصغري حيث لملص يف حالة الفرقة حتقيقاً 
وتقوم حضانة األوالد على حفظ  2كانت غري أمينة أو ال تؤمن على خلقه.  االقاضي املصلحة يف غري ذلك أبهن ىوخلقه إال إذا رأ

  3الولد، وتربيته وتقوميه، ورعايته، مبا حيقق مصلحته الفضلى.

ل األمانة، وتشمل تشمل مصلحة الطفل اجلوانب العاطفية والنفسية وما يتتب على ذلك من قدرة الوالدين على حتقيق الشفقة وحتم
 تنشئة القدرة املادية وما يندرج حتتها من اإلنفاق يف أوجه التبية والعالج والتعليم والتفيه وتوفري البيئة الصاحلة واالجواء املساعدة يف

اخللقي واالحنراف  خالقية وحتصني الصغار من عوامل اهلدم واالحناللالصغار التنشئة الصاحلة، وتشمل القدرة املعنوية على التزكية األ
  4السلوكي.

                                                           
 من قانون األسرة 65و  65المواد  1 

 من قانون األسرة 655المادة  2 

 من قانون األسرة 656المادة  3 

 من قانون األسرة 611و  616و  651المواد  4 



3 
 

أمن املشرع جانب اإلنفاق على الولد فأوجبه على األب يف نفقة الصغار حىت تتزوج الفتاة وإن طلقت ترجع النفقة عليه مرة أخرى، 
  وجتب على األب نفقة الفىت حىت يصبح من أهل الكسب أو إمتام دراسته بنياح وتستمر النفقة يف حالة العيز عن الكسب، ويف

  5حوال يكمل األب النفقة إذا كان ما لدى الولد من مال ال يفي بنفقاته.كل األ

 

 قانون الوالية على أموال القاصرين

أمور الوالية على أموال القاصرين مبا حيقق مصاحلهم وجعل من اهليئة العامة لشؤون القاصرين اجلهة  0225( لسنة 5نظم قانون رقم )
 واملراقبة والرعاية الكاملة للقصر وأمواهلم وما يتعلق بشؤون الوالة واألوصياء عليهم.شراف املنوط هبا اإل

 

 قانون الضمان االجتماعي 

م وتعديالته، أحكامًا تقرر االنتفاع مبعاش الضمان االجتماعي لفئة 1994( لسنة 06تضمن قانون الضمان االجتماعي رقم )
بشأن حتديد قيمة املعاش املستحق للفئات املستفيدة من  0215لسنة  58لوزراء رقم جمهويل األبوين واأليتام. ونص قرار جملس ا

بوين ممن مل جياوزوا السابعة و األأب الضمان االجتماعي على صرف مبالغ شهرية لعدد من الفئات املستحقة من األيتام وجمهويل األ
 ن عمرهم.بوين ملن جاوزوا السابعة عشر مو األأب وجمهويل األ ،عشر من عمرهم

 

 قانون العمل

طفال دون السن املقرر قانوانً، كما نظم القانون األعمال اليت ال مواد حتظر عمالة األ 0225( لسنة 15تضمن قانون العمل رقم )
 جيوز تشغيل األحداث فيها.

 

 لكرتونيةقانون مكافحة اجلرائم اإل

، على معاقبة كل من أنتج مادة إابحية عن طفل 0215( لسنة 15رقم )  من قانون مكافحة اجلرائم اإللكتونية  7 نصت املادة 
بواسطة وسائل تقنية املعلومات أو استورد أو ابع أو عرض للبيع أو االستخدام أو تداول أونقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أاتح أو 

ويعترب طفالً  .لى حيازة مادة إابحية عن طفلبث مادة إابحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية املعلومات كما عاقب النص املذكور ع
 يف حكم هذه املادة كل من مل يتم من العمر مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة.

 

 قانون تنظيم دور احلضانة

بتنظيم دور احلضانة املشار إليه، هتدف دور احلضانة إىل تقدمي خدمات الرعاية املتكاملة  0215( لسنة 1وفقًا للقانون رقم )
 فال املقيدين هبا، وتوفري الظروف املناسبة لتنمية مهاراهتم وملكاهتم يف شىت اجملاالت ابستخدام التبية السليمة.لألط

                                                           
 من قانون األسرة 16المادة  5 
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 اآلليات احلكومية

ختتص إدارة شؤون األسرة بتوعية اجملتمع مبفهوم احلماية االجتماعية، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من احنراف األحداث، وأتهيل 
مواجهة املشكالت االجتماعية يف جماهلم، واإلشراف على دور الرعاية االجتماعية املخصصة لرعايتهم وأتهيلهم. ورعاية فئة املنحرفني و 

األطفال جمهويل األبوين. كما تتوىل إدارة شؤون األسرة ابلتعاون مع إدارة شرطة األحداث ونيابة وحمكمة األحداث عملية التنسيق مع 
ت اجملتمع املدين ذات االهتمام بشؤون األطفال ووضع استاتييية هبدف محاية األطفال وأتمني سالمتهم اجلهات احلكومية ومنظما

من املعلومات واملواد الضارة مثل العنف واملواد اإلابحية، ويتمثل ذلك إبصدار امللصقات والشعارات اليت هتتم هبذا الشأن، وإصدار 
تسعى إىل محاية األطفال. وكذلك القيام ابلدراسات امليدانية، إضافة إىل عقد الورش  الكتيبات الصغرية واملطوايت الثقافية اليت

 التدريبية واحملاضرات التوعوية، وكذلك املسامهة يف إعداد الربامج اإلذاعية التوعوية ذات مضامني محاية األطفال.

شراف التنمية االجتماعية ومتابعة تنفيذها، واإل بتوفري الرعاية االجتماعية ووضع وتطوير برامجشؤون األسرة كما ختتص إدارة 
 طفال امللتحقني هبا واعتماد املناهج التبوية والتعليمية.والتخيص لدور احلضانة، وحتديد أعمار األ

 متضمنة ؛قامت اإلدارة ابلتنسيق مع عدد من اجلهات املعنية يف الدولة لعقد وتنظيم الورش واحلمالت التوعوية حول حقوق الطفل
ورش تدريبية لألخصائّيني واألخصائيات االجتماعّيني يف املدارس حلماية األطفال من التحّرشات اجلنسية وكان اهلدف منها تبصري 

ر اجملتمع أبساليب املتحّرشني يف االعتداء على املتحرَّش به وكيفية اكتشاف احلاالت، ابإلضافة إىل ورشة بعنوان "حنو شباٍب واٍع مبخاط
نسية"، وورشة بعنوان "لليات محاية األطفال من االستغالل اجلنسي". كما قامت اإلدارة بنشر القوانني واالتفاقيات ذات السياحة اجل

الصلة مبكافحة االجّتار ابلبشر على املواقع اإللكتونية، ابإلضافة إىل تنظيم محلة توعوية حتت شعار "ألجيال واعية مبخاطر االجّتار 
مفهوم االجّتار ابلبشر ومكافحته، واستهدفت احلملة طالب وطالبات املرحلة النموذجية واالبتدائية واإلعدادية ابلبشر"، هبدف تعميق 

والثانوية على مدى شهرين. كما مت تقدمي عروض تعريفية لطالب وطالبات املدارس للمرحلتني اإلعدادية والثانوية هبدف التوعية 
 جتار ابلبشر.بظاهرة اإل

 

 تعليم األطفال 

لتعليم األطفال يف قطر دون متييز بينهم بسبب اجلنس أو الدين أو اجلنسية حيث نصت  ىتويل وزارة التعليم والتعليم العايل أمهية كرب 
لزامياً و جمانياً جلميع األطفال من بداية املرحلة االبتدائية إعلى اعتبار التعليم  0221لسنة  04من قانون التعليم اإللزامي رقم  0املادة 
 بل أن القانون جرم امتناع ويل األمر عن إحلاق طفله ابلتعليم. ،هناية املرحلة اإلعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق و حىت

 

 تدابري محاية خاصة لألطفال احملرومني من بيئتهم األسرية
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وتعمل منذ ذلك الوقت على تلبية احلاجات التوعوية لألجيال اجلديدة من  ،0212أتسست الشرطة اجملتمعية يف العام 
خالل برامج وأنشطة توعوية تعمق الوعي الثقايف وتقلل حدة التباين الثقايف ليس فقط من خالل التعريف ابلثقافة القطرية بل 

الشرطـة اجملــتمعـــــية مهامـــــها مــــــن منطلــــق  ايضًا بتشييع النشء الختيار اجليد من الثقافات املختلفة اليت حتيط هبم. ومتارس
دوليًا وحمليًا حلماية األطفال. وهي  وضعت عـــــدة حمـــــاور مــــن أهــمها حمور محاية األسرة ومحاية الطفل من خالل القواعد اليت

شارة إىل أن الشرطة اجملتمعية تتعامل يف مرحلة طفال. وينبغي هنا اإلبذلك متثل إحدى لليات الدولة يف تقدمي احلماية لفئة األ
صالح إما قبل وقوع اجلرمية وتساند شرطة األحداث يف مرحلة ما بعد وقوع اجلرمية عن طريق زايدة املسؤولية اجملتمعية يف 

 اجلاحنني مبا ال يؤثر على مستقبلهم وبتعزيز االندماج والدور الوقائي من خالل العمل بقرب مع األسرة.

 

 لنشر والتدريبا

 اتفاقية على والتكيز الدولية املواثيق اإلنسان وتتضمن حبقوق للتعريف التدريبية الدورات من العديد نفذت اللينة الوطنية حلقوق اإلنسان
 ابلتعاون " الالجئ الطفل محاية" عن اإلقليمية العمل ورشة: ، نذكر منهاابلدولة القانون انفاذ على العاملني فئة وخاصة الطفل حقوق

 يف املشاركة، 0210ديسمرب  0-0 العربية اخلليج لدول التعاون جملس دول الدى الالجئني لشؤون املتحدة السامية لألمم املفوضية مع
 إبريل 20 " كبارا حنميكم صغارا امحوان " حول عمل ورقة وطرح الطبية محد مؤسسة بتنظيم الطفل يةحلما األوىل الوطنية العمل ورشة

 حقوق ومبادئ مفاهيم لتضمني الثالثة للمراحل تعليمية ادلة ثالث اعداد - التعليم يف احلق حول دراسة اعدادكما مت  .0218
 .التنفيذ قيد - التعليم يف املدمج الطفل حق دراسة - التعليمية املناهج يف اإلنسان

 

  ا:ومنه ابملدارس خمتلفة وانشطة برامج وتنفيذ عدادإل التعليم وزارة مع ابلتنسيق انشائها منذ اللينة قامت

  0212-0229 القطرية ابملدارس اإلنسان حقوق ثقافة نشر برانمج -

  2017 (العايل والتعليم التعليم وزارة) وواجب حق التعليم -

  2018 (العايل والتعليم التعليم وزارة) حقاين محلة  -

 

 كالتايل:كما مت إصدار كتيبات تتعلق بنشر اتفاقية حقوق الطفل  

 ةاملسلح املنازعات يف األطفال اشتاك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري الربتوكول -

 االابحية املواد ويف البغاء يف األطفال واستغالل األطفال بيع بشأن الطفل حقوق ابتفاقية امللحق االختياري الربتوكول -

  واألطفال النساء وخباصة ابألشخاص االجتار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول -
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  الطفل حقوق اتفاقية -

 (1حكاايت بيت اجلدة ) –اان يل حقوقي  -

 (0حكاايت بيت اجلدة ) – بالدي يف الدميقراطية قصة -

 كتاب أقرأ ولون )من حقي( -

 0215-0210لعبة مرح وحقوق ) املدارس (  -

 

 تعزيز إىل يهدف إعداد مشروع الدائم اإلنسان حقوق ومفهوم ثقافة ترسيخ إىل هتدف اإلنسان حقوق على التبية ابن اللينة من إمياان
 اإلنسان حقوق مجاعات تكوين طريق عن املدارس طالب ومبشاركة قطر بدولة املستقلة املدارس مع ابلتعاون وذلك اللينة أهداف

 أهداف وهناك محايتها ووسائل للطالب التثقيفي الوعي ونشر عام بوجه اإلنسان حقوق ثقافة نشرل الربانمج هدفحيث ي  .ابملدارس
 فرعية

 .حبقوقهم وتعريفهم قدراهتم لثقل الطالب مع اإلجيايب التواصل  -1

 .اللينة مع والتواصل للمشاركة الطالب من الكوادر إعداد -2

 .الفعلية املمارسة طريق عن حقوقهم على الطالب لتعرف ترغب -3

 .البعض بعضهم مع والتواصل حرية بكل أرائهم عن التعبري جمال هلم وترك الطالب تثقيف -4

 .املستقبل وجيل النشء يف اإلنسان حقوق مفاهيم وترسيخ تعزيز -5

  .الطالب لدى التطوعي العمل قيم تعزيز -6

  .العامة احلياة يف املشاركة على الطالب تشييع -7

 

 عامة بصفة اإلنسان حقوق ثقافة نشر الربانمج يتناول، كما املستقلة والثانوية واإلعدادية االبتدائية املدارس طالبيستهدف الربانمج 
 كل وان ابحلقوق والتعريف اإلنسان حقوق وخصائص اإلنسان حقوق مفهوم تتناول لطالب تعريفية حماضرات إلقاء طريق عن وذلك

 وكذلك احلقوق بتلك املعنية الدولية واالتفاقيات اإلنسان حقوق محاية لليات على ابلتعرف احلقوق هذه محاية واجب وكيفية يقابله حق
 قضااي يف املشاركة على القدرة الطالب يكتسب خالهلا من اليت العامة ابلقضااي االهتمام وضرورة للوطن واالنتماء الوالء مفاهيم إرساء
 :الربانمجويتضمن  فعال بشكل بالده

  :هي الرئيسية ومهمتها اجلماعة هدفويكون : ابملدارس اإلنسان حقوق مجاعات تكوين أ(

  عام بشكل اإلنسان وحقوق خاص بشكل الطالب حقوق عن الدفاع -1
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 املدرسة خارج أو داخل ( اإلنسان حبقوق تتعلق)إشكاليات من يواجهونه وما الطالب وضع عن دورية تقارير إعداد -2

 .اللينة فالعليات يف املشاركة -3

 .اإلنسان حقوق موضوعات تتناول ابملدرسة حائط جملة إعداد -4

 .اإلنسان حقوق ثقافة لنشر عمل ورش عمل  -5

  .الصباحي الطابور يف وإلقائها اإلنسان حقوق مبوضوعات تتعلق أخبار أو مقاالت إعداد -6

 

 ابملدرسة( اإلنسان حقوق) يسمي مدرسة بكل يوم ختصيص ب(

 إلقاء اليوم هذا يف يتم حيث اإلنسان حقوق موضوعات ملناقشة مدرسة لكل الدراسي وميال من زمنية فتة ختصيص يتم نأب وذلك 
 .دااياهل وتقدمي والكتيبات امللصقات توزيعو  حماضرة

 

  .عمل ورشو  حماضرات إلقاء طريق عن ابملدرسة اإلنسان حقوق ثقافة لنشر املدرسني من كوادر إعداد ج(

 

 .اإلنسان احلقوق املدارس بني مسابقات إجراءد( 

 مسابقة مرفق ) ذلك غري أو الرسومات أو األحباث عمل طلب طريق عن سواء املسابقة نوع اختيار يتم سوف

  رسم(

 

 هذه أهم ومن اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز العملية املمارسات على للتعرف احلكومية اجلهات بعض إىل الطالب بعض زايرة هـ(
 :اجلهات

  اإلنسان حلقوق الوطنية اللينة -1

 العامة النيابة  -2

 احملاكم -3

 الشورى جملس -4

  الداخلية بوزارة األمنية اإلدارات بعض -5

 

 متكني األطفال ذوي اإلعاقة 
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 التكنولوجيا مركز -مدىمت أتسيس مركز  االختيارية، وبروتوكوالهتا الطفل حقوق اتفاقية حنو اللتزاماهتا قطر دولة تنفيذ مع انسياما
 جمتمع وبناء الرقمية الشمولية لتوطيد معاين كمبادرة 2010 عام يف أتسست عام نفع ذات مؤسسة خاصة وهو -قطر املساعدة

 ذوي األطفال حقوق تعزيز على مدى مركز يعمل. ذوي اإلعاقة واملتقدمني يف السن - الوظيفية القيود لذوي للنفاذ قابل تكنولوجي
 لرسالته وحتقيقا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا نفاذ إمكانية لتحسني الساعية املركز رؤية إطار يف اجلهود هذه وأتيت ،ومحايته اإلعاقة
 واألنشطة اخلدمات من عددا مدى ويقدم "لليميع رقمي نفاذ"شعار حتت اإلعاقة لذوي للنفاذ قابل رقمي جمتمع لبناء اهلادفة

 املعلومات تكنولوجيا نفاذ جمال يف استاتييي كممكن بدوره لالرتقاء واجملتمع التعليم قطاعي يف االستاتيييني لشركائه املستهدفة
 .واالتصاالت

 :املركز لعمل األولوية ذات االستاتييية القطاعات وتشمل

خالل  من املستمر والتعلم املستوايت مجيع على شامل تعليمي نظام لضمان التعليم قطاع متكني على مدى مركز يعمل: التعليم -
  .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 العربية اهلوية وفق الثقافية احلياة يف املشاركة أجل من اإلعاقة ذوي لألشخاص متساوية قاعدة متكني على املركز يعمل: واجملتمع الثقافة -
 اإلبداعية إمكاانهتم االستخدام اإلعاقة ذوي لألشخاص الفرص توفري لدعم مدى ينشط كما .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا عرب

  .ابستقاللية والفكرية والفنية

 

  االتفاقية لبنود وفقاا  ومحايتها األطفال حقوق لتعزيز ىمدمركز  جهود

 اإلعاقة ذوي لألطفال والتكنولوجيا املساعدة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا نفاذ جمال يف املختلفة خدماته مدى مركز يقدمو 
 أو والديه أو الطفل عنصر النظر عن بغض التمييز أنواع من نوع أي دونمن االتفاقية  (2) املادة من األول البند مع اتم ابنسيام
 أو االجتماعي، أو االثين أو القومي أصلهم أو أو غريه السياسي رأيهم أو دينهم أو لغتهم أو جنسهم أو لوهنم أو عليه القانوين الوصي
 .لخر وضع أي أو مولدهم، أو عيزهم، أو ثروهتم،

  

 ذوي األطفال حبقوق واخلاصة االتفاقية من (23) لمادةل وفقا تقدميها جيري خدماته مجيع فإن املركز، لتخصصات ووفقا رئيسي وبشكل
  :كالتايل وهي اإلعاقة

 اعتماده وتعزز كرامته له تكفل ظروف يف وكرمية، كاملة حبياة جسداي أو عقليا املعوق الطفل متتع بوجوب األطراف الدول تعتف  -1
 اجملتمع يف الفعلية مشاركته وتيسر النفس على
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 رعايته، عن وللمسؤولني لذلك املؤهل للطفل وتكفل وتشيع خاصة برعاية التمتع يف املعوق الطفل حبق األطراف الدول تعتف -2
  .يرعونه ممن غريمها أو والديه وظروف الطفل حالة مع تتالءم واليت طلب، عنها يقدم اليت املساعدة تقدمي املوارد، بتوفر رهنا

 مع ذلك، أمكن كلما جماان املادة هذه من (2) للفقرة وفقا املقدمة املساعدة توفر املعوق، للطفل اخلاصة لالحتياجات إدراكا -3
 فعال املعوق الطفل حصول إمكانية ضمان إىل هتدف أن وينبغي الطفل، برعاية يقومون ممن غريمها أو للوالدين املالية مراعاة املوارد

 ذلك وتلقيه التفيهية والفرص عمل، ملمارسة واإلعداد التأهيل، إعادة وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات والتدريب، التعليم على
 .ممكن وجه أكمل على والروحي، الثقايف منوه ذلك يف مبا الفردي، ومنوه للطفل االجتماعي االندماج حتقيق إىل تؤدى بصورة

 الطيب والعالج الوقائية الصحية الرعاية ميدان يف املناسبة املعلومات تبادل الدويل، التعاون بروح تشيع، أن األطراف الدول على -4
 الوصول وإمكانية املهنية واخلدمات التأهيل إعادة مبناهج املتعلقة املعلومات نشر ذلك يف مبا املعوقني، لألطفال والوظيفي والنفسي

 يف خاصة، بصفة وتراعي .اجملاالت هذه يف خربهتا وتوسيع ومهاراهتا قدراهتا حتسني من األطراف الدول متكني بغية وذلك إليها،
 .البلدان احتياجات الصدد، هذا

 

  ة:التالي اجملاالت يف اإلعاقة ذوي لألطفال خدماته مدى مركز يقدمو 

  :التعليم

 من ممكنة شرحية أكرب إىل الوصول وضمان شامل تعليمي نظام لضمان التعليم جمال يف االستاتيييني شركائه مع مدى مركز يعمل
  :خالل من وذلك العربية ابللغة الناطقني

 أحدث حول معلوماهتم وتنمية لتدريبهم املساعدة التكنولوجيا جمال يف التبويني واألخصائيني املعلمني قدرات بناء برانمج عقد -1
 .اجملال هذا يف وأخصائية معلمة 4026 تدريب مت وقد اإلعاقة الداعمة للطالب ذوي الرقمية احللول

مت  استمرارية تقدمي اخلدمات لألطفال ذوي اإلعاقة. وقد برانمج املستخدمني املتقدمني للتكنولوجيا املساعدة لضمانإطالق   -2
  .معلمة يف هذا الربانمج 44تدريب 

 قبل من احتياجاهتم تقييم بعد وذلك جماين وبشكل التعليم جمال يف قطر يف اإلعاقة ذوي لألطفال فردية تكنولوجية تقدمي حلول -3
  .2018 عام هناية حىت تكنولوجيا حال 1236 تقدمي مت وقد .مدى مركز يف ملختصنيا

 وحلول أجهزة أبحدث وجتهيزها اإلعاقة ذوي األطفال تعليم لدعم املدارس يف املساعدة للتكنولوجيا حمطات 10 أتسيس -4
 املدارس يف اإلعاقة ذوي الطالب لدعم املساعدة التكنولوجيا
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 التدريسي والكادر املتخصصني قبل من الستخدامها املدارس يف املدرسية املساعدة التكنولوجيا حقائب من حقيبة 58 نشر  -5
 فرص زايدة عرب التعليمية العملية يف فعال بشكل وإشراكهم اإلعاقة ذوي للطالب والدمج والتواصل والتدخل التقييم عملية لتسهيل

  .الدراسي املنهج إىل النفاذ

 "تواصل" تطبيق وتطوير العربية للثقافة مالئمتها لضمان جديدة رموز وتطويرها وإضافة العاملية واملعزز البديل التواصل رموز تعريب -6
 العامل يف مرة وألول املطورين جلميع جماين بشكل وإاتحته اإلعاقة ذوي من لألطفال واملعزز البديل التواصل لتسهيل

 لألطفال الذين "7 وكليكر 4" كليكربرانمج أمهها ومن والكتابة والقراءة التعلم بصعوابت اخلاصة التكنولوجية احللول تعريب  -7
  .قطر دولة يف املختلفة للمدارس جماان للربانمج اجملانية الرخص وتوفري والتواصل والكتابة القراءة يف صعوابت يواجهون

 اإلعاقة ذوي تعليم األطفال جمال يف العاملية املمارسات أفضل أدلة وإصدار اإللكتونية، بوابة مدى خمتلفة عرب مصادر ونشر إعداد -8
 ودليل "التوحد ذوي من العالية القدرات ذوي املوهوبني األطفال دعم دليل ،"الشامل املهين التعليم" ،"لليميع التعليم" ومنها

 اإلنتنت شبكة على مدى موقع عرب لليميع متاحة وهي وغريها، "الصم الطالب تعليم جمال يف العاملية املمارسات أفضل"

 تعليم جمال يف متخصصة ورش قدم والذي "اخلليج منطقة يف املساعدة للتكنولوجيا التعليمي املؤمتر" سنوي مؤمتر عقد  -9
 .اإلعاقة ذوي األطفال

  ة.الصل ذات التعليمية للمؤسسات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل والنفاذ الشامل اخلاصة ابلتعليم االستشارات تقدمي -11

 

  اجملتمع

 العربية عرب ابللغة واالجتماعية الثقافية يف احلياة املشاركة أجل من اإلعاقة ذوي لألطفال متساوية قاعدة متكني على املركز يعمل
  ل:اجملا هذا يف وبراجمه املركز أنشطة أهم ومن ة.اإلعاق ذوي إمكاانت األطفال وإلطالق واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

وفق النموذج القائم على حقوق اإلنسان لضمان نفاذ  بوابة حكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة وهي بوابة إلكتونية مت تصميمها .1
 وعائالهتم اإلعاقة ذوي األشخاص بني وصل حلقة البوابة وتعترب .احلكومية واملعلومات اخلدمات لكافة اإلعاقة األشخاص ذوي

 التعليم مثل اجملاالت شىت يف هتمهم اليت املعلومات مصادر إىل النفاذ سهولة هلم تتيحكما  هلم، واخلدمات الرعاية ومقدمي
  .املعلومات من وغريها الطيب والتأهيل الصحية والرعاية االجتماعي الضمان وخدمات املناسب،

 .استخدامه على األهايل وتدريب التوحد ذوي األطفال حلماية املواقع وحتديد للتعقب Pebble  توزيع جهاز .2

ربع " وجملة نفاذ "دليل األلعاب القابلة للنفاذ" العاملية ومنها إعداد وإصدار األدلة واملصادر املتخصصة حول أفضل املمارسات .3
وذلك لتمكني صناع السياسات وصانعي القرار ومقدمي اخلدمات لألطفال ذوي اإلعاقة من أجل االرتقاء بنوعية  "السنوية

 تتوفر هذه املصادر لليميع على موقع مركز مدى اإللكتوين. و  اخلدمات املقدمة هلم



11 
 

متاحف قطر حول استخدام التكنولوجيا املساعدة لتوفري  التعاون مع هيئة متاحف قطر إلصدار وتوفري مراجع ومصادر لفريق عمل .4
  .قابلة للنفاذ لألطفال ذوي اإلعاقة من زوار املتاحف جتربة ثقافية

 "ساعدين" االجتماعي )أمان( وذلك إلاتحة تطبيقهم اإللكتوين مركز احلماية والتأهيل تعاون وثيق مععمل املركز عن قرب وعرب  .5
  .WCAG 0.1ولعبة روبوت أمان والكشك اإللكتوين لبيع الكتب لألطفال ذوي اإلعاقة وفق معايري النفاذ الرقمي العاملية 

 لتدريب السدرة طب ومركز التأهيل إلعادة قطر ومركز الطبية محد مؤسسة مع مستمر بشكل املركز عمل الصحي، القطاع يف .6
 خدمات إطار يف الرقمي والنفاذ املساعدة التكنولوجيا حلول لتوفري اإلعاقة ذوي األطفال مع ابلتعامل الصلة ذوي املختصني

  .املبكر التدخل

 عرب اإلعاقة ذوي لألطفال وأنشطتها وخدماهتا املكتبة حملتوى الوصول إمكانية لضمان الوطنية قطر مكتبة مع مدى مركز عمل .7
 أكرب وهي بوكشري منصة من االستفادة من اإلعاقة ذوي األطفال متكني على الطرفان عمل كما .املساعدة التكنولوجيا حلول
  .جماان العامل يف للنفاذ قابلة رقمية كتب توفر افتاضية مكتبة

 

  االبتكار

 ذوي لألشخاص تكنولوجية عربية حلول إجياد على لتشييع املبتكرين يهدف الذي لالبتكار مدى برانمج إبطالق مدى قام مركز
 كما يستهدف .الضرورية اخلربة وتوفري واملسابقات املباشرة املنح وبرانمج االعتماد برانمج عرب وذلك حاليا عددها لقلة نظرا اإلعاقة
 املساعدة التكنولوجيا مبيال الوعي ويرفع العريب، العامل خيدم القطرية السوق يف خاص مساعدة تكنولوجيا قطاع إنشاء تشييع الربانمج
  .املبتكرين بني الرقمي والنفاذ

 يف وتربز .اإلعاقة ذوي األطفال خلدمة تكنولوجية حلول البتكار الشباب ودعم لتشييع للشباب االبتكار اندي إبطالق مدي قام وقد
  .للنفاذ القابلة احللول لتطوير وأدوات مصادر توفر اليت املساعدة للتكنولوجيا مدى بوابة اجملال هذا

 واملعايري العاملية املمارسات أفضل وفق اإلعاقة ذوي األطفال حقوق حلماية خاصة أمهية إيالء يف مستمر مدى مركز أن جند سبق ومما
  .الطفل حقوق اتفاقية رأسها وعلى املختلفة الدولية االتفاقيات جتاه قطر دولة التزامات تنفيذ ينسيم مع مبا وذلك الصلة ذات

 

وادماج األشخاص ذوي  وهو مركز رايدي يف متكني 1999يف عام  ومن جهة أخرى مت افتتاح مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة
التأهيل، التوعية اجملتمعية، الدعم التدريب،  اإلعاقة الذهنية والتوحد، كما ويساهم يف تقدمي خدمات منوذجية للفئة املستهدفة يف جمال

ويتطلع إىل مواكبة أرقى  ۳۱۰۲ويعمل مركز الشفلح حتت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي منذ عام . احلقوقي والصحة والتفيه
ذوي  األشخاص له العلم من التطورات الرقمية والتقنيات احلديثة كما ويسعى بشكل متواصل وابرز لتطبيق اتفاقية حقوق ما توصل
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يسعى املركز إىل تقدمي  .اإلعاقة حلمايتهم من أي انتهاكات من خالل واقع ملموس انعكس أثره اإلجيايب على ذوي اإلعاقة يف اجملتمع
كتساب احلصول على التدريب والتعليم والتأهيل والدمج اجملتمعي وا  افضل اخلدمات التعليمية والتأهيلية والتبوية للمنتسبني مبا يضمن هلم

ويستهدف املركز  .وإلعدادهم ملرحلة التخرج من املركز مناسب من الدمج اجملتمعي مهارات التواصل مع اآلخرين للوصول على مستوى
 .سنة ۳۰األشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية والتوحد ممن ال تتياوز أعمارهم 

 

 :ومن أبرز اهداف املركز ما يلي

 ة واملهنية واالجتماعية والصحية والتفيهية لألطفال والبالغني من ذوي االعاقةتقدمي اخلدمات التدريبية والتأهيلي. 

 واخلاص، حسب  تقدمي خدمات التدريب للمهام الوظيفية لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا للوظائف املتاحة هلم يف القطاع العام
 شدة ونوع اإلعاقة ومستوى قدراهتم.

  ئالت األطفال ذوي االعاقة مبا فيه اإلرشاد الفردي واجلماعي.لعا تقدمي خدمات الدعم واإلرشاد األسري 

 لكيفية التعامل مع األطفال ذوي االعاقة وتقبل وتفهم طبيعة اإلعاقة. املسامهة يف التوعية اجملتمعية 

 البحوث املتخصصة يف جمال اإلعاقة. إاتحة فرص التدريب وإجراء 

   مناسبة  ضرورة إعطاء الفرصة لتوفري خدمات تربوية وتعليمية تؤكد علىالسعي من أجل إجياد وتطوير تشريعات وقوانني
 لألطفال والكبار من ذوي اإلعاقة.

 

ىل واقع ملموس من إ واتفاقية حقوق الطفل  ترمجة بنود اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقةإىليق األهداف السابقة سعى املركز ولتحق
 خالل:

وفقًا ألحدث  سنه 21سنوات اىل  0ملنتسيب مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة من سن  توفري اخلدمات التعليمية والتأهيلية أ(
التبوية والتعليمية ملنتسيب املركز، مبا  الربامج املتخصصة يف جمال التبية اخلاصة مع توفري الوسائل واألجهزة احلديثة واملعنية بتسهيل العملية

حيث يتضمن املركز وحدات تعليمية هدفها الوصول ابلطفل اىل اقصى استفادة ممكنة  ديثة.يشمل احلاسب اآليل واألجهزة التعويضية احل
  لقدراته وإمكانياته ومنها:

 االجتماعية واألنشطة اليومية  سنوات، حيث يشمل املهارات 8إىل  0يقدم خدماته لألطفال من : والذي قسم الطفولة املبكرة
 .ةوالتعليميت العالجية جبانب اخلدما املختلفة
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  تعليمية  سنة، وذلك من خالل تطبيق مناهج18 - 8خيدم األطفال من سن  : والذي قسم اإلعاقة الذهنية البسيطة واملتوسطة
إىل تعزيز املهارات احلياتية اليومية،  األكادميي، والفصول األكادميية، وفصول التهيئة املهنية، ابإلضافة خاصة تشمل فصول ما قبل

  املنتسيب الشفلح. واالجتماعية

 الشديدة، واإلعاقة احلركية،  سنة، من ذوي اإلعاقات 01إىل  8يضم منتسيب الشفلح من سن والذي   ة:قسم اإلعاقة الشديد
وأساليب  أبنشطة احلياة اليومية، مثل أنشطة الرعاية الشخصية، العملية التأهيلية والتعليمية على تعزيز القدرات للقيام حيث تشمل

 وبناء عالقات اجتماعية.التواصل 

 18إىل  8هذا القسم ابألطفال من ذوي التوحد، واالضطراابت املتعلقة ابلطيف التوحدي من سن  يعىنوالذي  : قسم التوحد 
 ونظام احملاوالت املنفصلة، وأنظمة التواصل القسم طرق تربوية، وتعليمية متخصصة، مثل برانمج التعليم املنظم، سنة، حيث يقدم

  البصري.

 

واملرافق العامة  أتمني حق املنتسبني من األشخاص ذوي اإلعاقة يف تيسري سفرهم وتنقلهم، وأتمني الوصول إىل البلدان، واألماكن، ب(
  دون عوائق. وذلك من خالل:

  العامة. األماكنهتيئة البيئة اليت مُتكن األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل أماكن السكن، والتعليم، والعمل، وغريها من 

 .تعزيز املعايري اإلنشائية اليت تليب احتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة  

  متكني األشخاص ذوي االعاقة من احلصول على رخصة قيادة 

 .منح األشخاص من ذوي اإلعاقة ومرافقيهم أسعار مناسبة وخاصة لوسائل النقل الربية، والبحرية واجلوية 

 ة يف وسائل النقل العامة، لتناسب حرية وسهولة تنقل األشخاص من ذوي اإلعاقة.إدخال التكنولوجيا احلديث 

إاتحة  املناسبة هلم. دمج منتسيب املركز مع أقراهنم يف األندية الرايضية، واحلدائق العامة، واملخيمات، وتوفري األلعاب، واألنشطة ج(
الرايضية، إضافة إىل اخلدمات التفيهية  البطوالت واحملافل اإلقليمية والدوليةالفرصة هلم ملمارسة األنشطة الرايضية، وصواًل ملشاركتهم يف 

 . واألنشطة اليت يقدمها مركز الشفلح التفاعلية اليت تعينهم على االندماج مبيتمعهم وكذلك الفعاليات

 

املناسبة وفقا للحالة  توفري كافة اخلدمات الطبية الالزمة للمنتسبني ومنها الكشف الطيب، األدوية الالزمة، ومراعاة توفر الوجبات د(
 الصحية لكل منتسب وذلك من خالل التعاون املثمر مع مؤسسات الدولة املعنية ابلصحة.

على  ومنها السياسات اليت تستهدف محاية األشخاص ذوي االعاقة مبركز الشفلح من التعرض ألي انتهاكاتكما مت اعتماد عدد من 
 والذي يهدف إىل: مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقةبروتوكول االساءة واإلمهال ملنتسيب ؛ سبيل املثال
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االتفاقية  الدولية)مع ما تنص عليه املواثيق  ضمان احلفاظ على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة داخل مركز الشفلح مبا يتماشى -1
 الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة(.

  بدنياً أو جنسياً(. حتقيق القدر األعلى من محاية منتسيب املركز مبا يضمن سالمتهم الشخصية وعدم اإلساءة إليهم )سواء نفسياً أو -2

واجباهتم جتاه منتسيب  رفتهم حبقوقهم وضرورة عدم اإلمهال يف أداءتوعية الكادر الوظيفي حبقوق الفئة اليت يعملون معها، وترسيخ مع -3
  املركز أو اإلساءة أبي شكل من األشكال

 

  يف جمال اخلدمات املقدمة لألطفال من ذوي اإلعاقة: الشفلح مركزاجنازات 

 بتوفري اخلدمات التعليمية ضمن سلسلة من املناهج والربامج املتخصصة ألبنائنا وبناتنا من يقوم مركز الشفلح 
 منتسيب املركز، واليت تشمل األطفال منذ امليالد ومراحل الطفولة املبكرة، حىت مرحلة التخرج من املركز.

 اآليل واألجهزة التعويضية  ة ملنتسيب املركز، مبا يشمل احلاسبتوفري الوسائل واألجهزة احلديثة واملعنية بتسهيل العملية التبوية والتعليمي
  احلديثة.

 .تقدمي الدعم واالستشارات الفنية ألولياء األمور وتدريبهم على كيفية التعامل مع أطفاهلم 

  .توفري اخلدمات الطبية ملنتسيب املركز 

  البلدان،  من األطفال من ذوي اإلعاقة يف تيسري سفرهم وتنقلهم، وأتمني الوصول إىل يعمل الشفلح على أتمني حق منتسبيه
  واألماكن، واملرافق العامة دون عوائق.

 اإلعاقة يف  من ذوي تقدمي برامج الكشف املبكر عن اإلعاقة من خالل التشخيص والتقييم وتوفري الربامج التدريبية لألسر وابنائهم
  سن مبكر.

 ملركز مع أقراهنم يف األندية الرايضية، واحلدائق العامة، واملخيمات، وتوفري األلعاب واألنشطة املناسبة.دمج أطفال ا 

 البطوالت الرايضية  تبادل اخلربات وتطبيق أفضل املمارسات يف تدريب أطفال املركز على خمتلف األلعاب الرايضية، واملشاركة يف
  .املقامة يف الدولة وخارجها

 الرايضي.ل املركز يف األنشطة والفعاليات املقامة يف الدولة مثل اليوم الوطين، اليوم مشاركة أطفا 

 يف عمر مبكر  توفري احللول املمكنة لقوائم االنتظار من خالل افتتاح فرع اهلالل امياان من املركز أبمهية حصول الطفل على التعليم
 لتحقيق أكرب استفادة ممكنه.

  أحدث  النطق واللغة لدى املنتسبني يف قسم الطفولة املبكرة من خالل التعاون مع مركز مدى لتوفريالسعي إىل تطوير مهارات
 وسائل التكنولوجيا احلديثة.
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 الصور  تطبيق احدث الربامج والطرق املستخدمة عامليًا مع األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، كنظام التواصل عرب
(PECS)، بني من ذوي طيف التوحد واملشكالت التواصلية املشاهبةوبرانمج عالج وتدريب املنتس (TEACCH) وحتليل 

 .Applied Behavior Analysis (ABA)السلوك التطبيقي 

 أطفاهلم من خالل  بني امليالد ، وتدريب أولياء األمور على كيفية التعامل مع تقدمي جلسات تدريبية لألطفال الذين تقع أعمارهم ما
 الزايرات املنزلية )وفقاً لربانمج البوراتج(.اجللسات التدريبية و 

 .تقدمي خدمات العالج السلوكي وتصميم اخلطط السلوكية وفقاً الحتياجات األطفال 

  عالج النطق  الوظيفي، )العالجتوفري اخلدمات التأهيلية العالجية لألطفال من ذوي اإلعاقة من خالل اجللسات التدريبية العالجية
 .العالج الطبيعي( واللغة،

 

 الطفل ومنظمات اجملتمع املدين

النفسية الوالدية يف اجملاالت من اخلدمات من خالل املراكز املنضوية حتت مظلتها بتقدمي العديد تقوم املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي 
 :هبدف حتقيق املصلحة الفضلى للطفل احملضون ومنهاواالجتماعية والقانونية 

 دين من خالل جلسات إرشادية مكثفة، والعمل على ختفيف حدة التوتر بني الوالدين، وتقدمي اخلربة واملشورة للوالدين املطلقني هتيئة الوال
 أو املنفصلني، وتوفري اخلط الساخن على مدار اليوم ألية شكوى أو مالحظة وللتنسيق بشأن احملضونني، وحماولة اإلصالح بني األطراف، مبا

 فل الفضلى. حيقق مصلحة الط

  توفري بيئة نفسية مالئمة للمحضونني حتت إشراف خمتصني، والتدرج يف تنفيذ األحكام القضائية اخلاصة برؤية احملضونني، واملالحظة
ملنازل ملعاينة واملتابعة الدورية للحالة النفسية والسلوكية للمحضونني بعد الزايرة، ومتابعة حال احملضون بعد حتول الزايرات إىل املنزل، وزايرة ا

 الوضع القائم لبعض احلاالت إذا دعت احلاجة، ومتابعة بعض احلاالت يف املدارس إن لزم األمر.

 ين تقدمي اخلدمات القانونية املتنوعة اليت تســعى إىل ضمــان مصلحـــة الطفـــل الفضلى، من خالل جمموعة من االستشاريني القانونني الذ
ة اينيقومون إبعداد تقارير دورية عن الزايرات وعن نفســية احملضونني لنقل احلضانة، وعن مدى االستيابة لقرارات احملكمة، ابإلضافة إىل مع

املساكن املخصصة للحاضنة وكذلك احملضونني وإحالة مجيع الدعاوى اخلاصة ابحملضونني إىل قسم اإلصالح األسري حملاولة تسويتها ابلطرق 
 ركز،الودية، وتوفري اإلرشاد والدعم القانوين عن اإلجراءات القانونية ابحملكمة، وصياغة اتفاقيات الصلح وغريها اليت تتم بني األطراف ابمل

ابإلضافة إىل خماطبة اجمللس األعلى للقضاء خبصوص زايرات رمضان واألعياد وتنظيم الزايرات يف تلك الفتات، مبا يساهم يف ضمان حصول 
 الطفل على حقه يف الرعاية االجتماعية والوالدية، ومشاركته يف األنشطة التفيهية.

 

 مركز االستشارات العائلية )وفاق( 
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هبدف املسامهة يف تقوية الزواج والروابط األسرية واحلد من التفكك للفئات املستهدفة من  0220مت أتسيس مركز االستشارات العائلية عام 
ل األسر اليت تعاين من مشكالت زوجية وأسرية، من خالل تقدمي اخلدمات يف اجملالني الوقائي والعالجي. ويقدم املركز خدماته جلميع األطفا

مقابل ودون متييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوين عليه أو لوهنم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم أو  دون
ركز من خالل جمموعة من امليعمل و ثين أو االجتماعي، أو ثروهتم، أو عيزهم، أو مولدهم، أو أي وضع لخر. غريه، أو أصلهم القومي أو اإل

ت واملمارسات املهنية بتبين الدفاع عن حقوق أبناء املطلقني ومصاحلهم الفضلى يف الرعاية الوالدية، ويتضمن ذلك ختفيف اآلاثر اإلجراءا
 السلبية الناجتة عن انفصال الوالدين. 

 

 مركز احلماية والتأهيل االجتماعي 

ت للفئات املستهدفة من ضحااي العنف والتصدع األسري من هبدف توفري اخلدما 0220مت أتسيس مركز احلماية والتأهيل االجتماعي عام 
والتوعية  األطفال والنساء املعرضني لذلك وفق املعايري احملددة لكل فئة يف جماالت احلماية االجتماعية، والتأهيل وإعادة التأهيل االجتماعي،

 والتثقيف.

 

 مركز رعاية األيتام )درمية( 

هبدف توفري الرعاية الالزمة للفئات املشمولة برعاية املركز يف بيئة أسرية طبيعية، وكذلك ضمان  0220مت أتسيس مركز رعاية األيتام عام 
ولة قطر. استقرارهم يف األسر احلاضنة البديلة ودجمهم يف اجملتمع. ويسهم مركز رعاية األيتام يف توفري الرعاية الالزمة للفئات املستهدفة يف د

والداه، أو كان جمهول الوالد أو الوالدين، والطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية،  فل توىفوتشمل الفئات املستهدفة كل ط
 ودجمهم البديلة احلاضنة األسر يف استقرارهم وحتقيق املستهدفة للفئات الالزمة الرعاية توفريعاماً. يسعى مركز درمية إىل  16وال يزيد عمره عن 

  :يف املتمثلة أهدافهاحتقيق و  اجملتمع، يف

 املستهدفة للفئات ومستقرة لمنة بيئة توفري.  

 اإليواء قسم يف احلاالت عدد خفض .  

 املؤسسية القدرات وتطوير بناء.  

 

 املساعدات أو املن عن بعيدة بطريقة حقوقهم واعطاءهم األيتام فئات لكافة خدمات بتقدمي سيسهاأت عن االعالن منذ "درمية" قامتكما 
 مع االجتماعية ظروفها وتتشابه مباشرة hgغري والفئات  "بواأل الوالدين جمهويل" مثل اليتيم حكم يف مباشر بشكل تصنيفهم مت ملن االنسانية

  . عام بشكل تقدم اخلدمة كانت حيث ، "الطبيعية األسرية البيئة من احملرومني االطفال مثل األيتام

  :ونفسية اجتماعية خدمات -1
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 من للتأكد لأليتام دوريه ومتابعات نفسي عالج او سلوك تعديل خطط إىل احلاجة مدى حتدد اليت املعايري أعلى وفق نفسيه دراسة و فحص -
  الكرمي العيش سبل بكافة متتعهم

 االندماج على مساعدهتم يف حنوهم اجملتمع وواجب الوالدين وجمهويل األيتام حبقوق الوعي نشر على تساعد اليت والتثقيفية التوعوية الورش إقامة -
  .فيه

  :صحية خدمات -2

 :يلي ما وتتضمن مكفول حق أساسي والعالجية الصحية الدولة خبدمات االنتفاع حق يصبح أن على درمية عملت

 تدخل إىل حتتاج اليت او الوراثية او املعدية األمراض من وخلوه سالمته من للتأكد استالمه فور اليتيم للطفل الطبية الفحوصات كافة اجراء -
  .سالمته لضمان عاجل طيب

 هبا وجد اليت والظروف للطفل الصحية امليالد واحلالة واتريخ الوالدة مكان يثبت رمسي مستند استخراج -

 املختصة الدولة جهات كافة يف اخلدمة اليتيم تلقي لضمان الصحية والبطاقة الصحي الرقم الطفل إعطاء -

 الصحة العامة. وزارة من واملعتمدة الالزمة التطعيمات كافة األيتام تلقي على احلرص -

 .درمية أليتام الصحي التامني وبطاقات اجملاين العالج تقدم وخاصة حكومية جهات عدة مع الشراكات -

 .استثنائية صحية ظروف هلم ممن املركز وخارج داخل للمستفيدين الطبية كافة االحتياجات توفري على احلرص -

 .الكوادر يف جمال الصحة النفسية والطب النفسي لتقدمي الدعم والعالج النفسي للفئة املستفيدة أمهرتوفري  -

 .األسر احلاضنة بضمان سالمة وصحة االبناء ومساءلة من يثبت إمهاله إلزام -

  

  خدمات قانونيه -3

اجملتمع توضح ابن  الستقباهلم ورعايتهم وهو ما يعد رساله لكافة فئاتاألول  اضفاء صفة الشرعية على كافة أيتامها منذ اليوم درميةاستطاعت 
اجلميع وعليهم واجبات ملزمون هبا  هذه الفئة املستفيدة ال ذنب هلم وأهنم واقع اصحاب حق وفرد من أفراد اجملتمع هلم حقوق مساويه حلقوق

  :ملأليتااهنا ضمنت  درميةومما حيسب ل الدولةوحماسبون عليها حتت مظلة 

 .حقوقهماليت تكفل  الدولةوضع سياسات واجراءات إلزاميه وفورية الستقبال األيتام وإيوائهم ودعمهم بقوانني  -

 املدنية.التعاون والتواصل املباشر مع كافة جهات الدولة القانونية لتسهيل انتفاعهم جبميع حقوقهم  -

 .جملهويل النسباجلواز والبطاقة الشخصية كيف استخراج أوراق ثبوتية ومستندات رمسيه   النياح  -

 .مستند رمسي استخراج حلل قضاايهم العالقة من إثبات نسب او القانونيةاحملامني ومكاتب االستشارات  أمهرمساعدهتم يف توفري   -

 اجة.احلعند  واملشورةأمورهم قانونيا وتقدمي الدعم  ومتابعة كافةتوعيتهم حبقوقهم اليت يكفلها القانون القطري   -

 .واعطائهم االسم الثالثي املناسب احلضانةاستخراج صك   -

 . التكفل مبحاسبة األسر اليت ختالف شروط االحتضان املعتمدة او يثبت اساءهتا لأليتام  -
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  خدمات تعليميه وانشطة ترفيهية -4

يف االلتحاق مبقاعد الدراسة  يضمن حق اليتيممية التعليم كشرط ضروري من شروط املوافقة على االحتضان وهو ما إلزا حق فرضدرمية استطاعت 
  :يف درميةولقد جنحت  اجلامعي،منذ الطفولة املبكرة إىل احلرم 

 .ابلتعليموحماسبة من ميتنع عن السماح لليتيم  درميةتطبيق القرار األمريي إبلزامية التعليم لكافة فئات  -

 .ليس لديه أوراق ثبوتية لاللتحاق مبقاعد الدراسة ملن إلصدار استثناءات والتعاون مع وزارة التعليم التنسيق  -

 .اخلاصةالتنسيق مع وزارة التعليم حنو منحهم القسائم التعليمية اجملانية ملساعدهتم على االلتحاق ابملدارس   -

 .مدرسني متطوعني ريوتوفري الكادر املختص لتقويتهم يف حال وجود ض عف يف خمتلف املستوايت التعليمية عن طريق توف أكادمييامتابعتهم  -

 تشييعهم على االلتحاق ابجلامعات وتوفري رعاة رمسيني متربعني يتكفلون بكافة مصاريفهم التعليمية  -

 .الطالبمع ابقي  ابملساواةواحلرص على معاملتهم  متابعتهم يف مدارسهم وتقييم أدائهم التعليمي -

على املشاركة يف تنمية  كاحملاضرات الدينية وتعزيز اهلوية الوطنية والتشييع  فيدةاملاحلرص على احلاقهم بكافة األنشطة الثقافية والتعليمية   -
 .صاحلني وتطوير اجملتمع كأفراد

والبطوالت الداخلية  كاملشاركة يف الفعاليات  والرايضيةالسياحية الثقافية والرحالت الدينية كاحلج والعمرة  خدمات ترفهيه كالرحالت -
 .واخلارجية

  

  ۸۱۸۸- ۸۱۰۲أهم مشاريع املركز 

  :مشروع الرعاية الداخلية ) االيواء ( -1

اعاشة وملبس  من الفئات املستفيدة من خدمات املركز إىل العديد من اشكال الرعاية منها اإليواء وتقدمي اخلدمات الرئيسية هلم من حيتاج األطفال
يتم  خالل اسر بديلة طارئة إىل تنمية قدراهتم، والعمل على توفري جو أسري هلم من ورعاية صحية وتعليمية وقانونية ونفسية واجتماعية ابإلضافة

 لزم اذا الفين والدعم وتوفري االستشارات املناسبة ومتابعة أوضاعهم لدى هذه األسر والتأكد من حصوهلم على الرعاية حمددة،اختيارها وفق معايري 
  : اىل املركز داخل االيواء وينقسم , املركز يف املستمرة املشاريع من يعترب املشروع وهذا ، األمر

  :الداخلية الرعاية

  :ايل وينقسم ومسبح واندي الفلل من عدد ويضم درمية جممع

  .سنوات 5 حىت يوم عمر من والبنات للبنني خمصصة :الرضع فلل -

  .اخلاصة االحتياجات ولذوي سنة 18 وحىت سنوات 6 من البنني خمصصة :البنني فلل -

  .الزواج سن حىت استثنائية حاالت يف اخلاصة االحتياجات ولذوي سنه 16 سن وحىت سنوات 6 عمر من للبنات خمصصة :البنات فلل -

 .ادارية فلل -
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 .واالنشطة األكادميي للدعم فيال -

 .مكتبة فيال -

  للمحاضرات قاعة -

  :اخلارجية الرعاية

 درمية جممع داخل إبقامتهميسمح  ال اليت لألبناء أو رعايتها حتت مازالوا والذين احلاجة حسب لألبناء درمية جممع خارج مالئم سكن درمية توفر
  .احلاجة وحسب املدربني احلاضنني من متخصص فريق قبل من الالزمة الرعاية خدمات كافة توفري مع ،(احلاضن وفاة)

  :املؤقتة الرعاية

 أو لإلساءة تعرضهم بسبب مؤقتة لفتة املركز داخل الداخلية الرعاية بقسم لإلقامة االسرة قبل من استجاعهم يتم أسر قبل من احملتضنني االبناء
 االبن هلا تعرض مشكلة أو االبن رعاية وبني بينه أحال للحاضن حدث مؤقت ظرف بسبب أو االبن من تظهر (السلبية سلوكياهتم) أو اإلمهال

 حلني احلاضن أسرة أفراد أحد أو للحالة املتابع االجتماعي االخصائي أو املدرسة أو األمنية اجلهات طريق عن عنها اإلبالغ ومت احلاضن منزل يف
  . أمكن ان لألسرة ارجاعه حلني اجللسات استمرار مع واسرته للمستفيد أتهيلية خطة ووضع حلها

 

  : سرىاأل االستقرار مشروع -0

  .ابالغ هو والثاين احلضانة رخصة هو األول مشروعني منه انبثق وقد

  احلضانة رخصة

 بيئة يف املستهدفة الفئة تنشئة لضمان أساسية ركيزة يعد والذي لالحتضان، األسر املتقدمة أهلية من التأكد على العمل الشروع هذا خالل يتم
 حول توعوية تثقيفية لدورات االحتضان الطلبات املتقدمة األسر اخضاع كان لذلك اجملتمع، يف اعضاء فاعلني تقدمي لضمان سليمة اسرية صحية

 احملتضن للطفل األساسية الضرورايت توفري على وتدريبهم النفسية واحتياجاته للطفل الطبيعية النمو ومراحل أدوارهم وتوضيح التبين من خياراهتم
 . احلضانة برخصة يعرف ما ملنحهم استعدادا املشروع اساسيات من االحتضان فتة طوال

 مع اختالفهم او املركز إىل األيتام استجاع نسبة تقليل لضمان للمركز اإلستاتييية األهداف لتحقيق احملتضنة األسر تقييم املشروع يتضمن كما
 املناسب والتوقيت وكيفيتها املناسبة اإلخبار الطرق احلاضنة األسر وأتهيل حمتضن، طفل كونه بوضعه الطفل البالغ الية انتهاج عن فضال أسرهم،

 .هلا

  

  املشروع أهداف

 الطفل ولدى لديها االجيابية اجلوانب على التعرف يف - احلاضنه األسر مساعدة. 

 يعترب والذي ،الطرفني لكال النفسية االختبارات نفس عمل خالل من بينهما التمييز دون لالحتضان املتقدمني واالم االب أهلية من التأكد 
 .اجملتمع يف فاعلني اعضاء تقدمي لضمان سليمة اسرية صحية بيئة يف املستهدفة الفئة تنشئة لضمان أساسية ركيزة
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  للطفل الطبيعية النمو ومراحل أدوارهم وتوضيح توعوية تثقيفية لدورات االحتضان لطلبات واملتقدمني متييز دون واالابء األمهات اخضاع 
 .املشروع اساسيات من االحتضان فتة طوال احملتضن للطفل األساسية الضرورايت توفري على وتدريبهم النفسية واحتياجاته

 امنة اسرية بيئة يف الطفل وتنشئة النفسية لالزمات التعرض من الطفل حلماية سواء حد على واألمهات لألابء وتثقيفية أتهيلية فرص توفري 
  .االسرية اخلالفات كثرة عنه ينشأ مما وضعه صعوبة بسبب األطفال منها يعاين اليت الشديدة النفسية املعاانة خفض خالل من ومستقرة

  لكي مساعدهتا خالل من احلاضنات األمهات لدى الذات تقدير لرفع أتهيلية جلسات عمل طريق عن احلاضنة االم ومتكني ودعم مناصرة 
 مثل أصال، املرأة متتلكها اليت القوى على االعتماد خالل من حيدث أن ميكن الذي التغيري على يساعد مما خمتلفة بطريقة نفسها إىل تنظر

  .جديدة مهارات تعلم من خالل أو ،احملتضن الطفل مع وتعاون وثيقة عالقات إقامة على قدرهتا

 وأسرهتا احملتضن الطفل جتاه االمثل الوجه على احلياة يف وأدوارها مهامها أتدية عليها مما يسهل احلاضنةالنفسي لألم  الدعم تقدمي.  

 ضغوط مواجهة على يساعدها مما نفسيا احلاضنة أتهيل على املشروع هذا خالل من نعمل فإننا العالج من خري الوقاية أبن به نؤمن وملا 
 .اجملتمع يف إنتاجيتها تتأثر أن دون وجتاوزها احلياة

  االقتصادية ،التعليمية ،الصحية له األساسية اخلدمات وتقدمي احملتضن طفلها تربية من تتمكن حىت احلاضنة األسرة قدرات تعزيز. 

  اختاذ من وتتمكن ،ابلنفس الثقة تكسب حىت ،الطبيعيةحقوقها  على وحصول وصوهلا أمام والعوائق العقبات ازالة يف ومتكينها مساعدهتا 
 .وجمتمعها أسرهتا تنمية يف دورها يعتض ما مواجهة على تعينها اليت املوارد يف والتحكم القرار

  توعوية نشاطات يف احلاضنة األسر اشراك .ورعايته احلاضن االبن بتبية املتعلقة ابملسئولية التشارك على احلاضنة ابألسرة الوالدين مساعدة 
  .اجيايب مردود من فيه ملا معا والرجال للنساء مشتكة

 من واالستفادة اجملتمع يف الفاعلة املؤسسات مع الشراكة خالل من احلاضنة االسرة تعاون هبدف واضحة منهيية سبل خلق يف املساعدة 
  .احلاضنة املرأة متكني يف ادوارها

 

  "أبالغمشروع "

 النفسية اليومية احلياة تنظيم أجل من األولوية اإلنسانية ابخلدمات االهتمام أصبح ،اإلنسان حقوق وجلان األخرية التطورات خالل من
 بني والتعاون االبداع على القدرة وزايدة احلسنة النوااي روح وخلق بالده تنمية على قادرة صاحلة مواطنا االنسان يصبح أن يساعد مما ،واالجتماعية

 واملقيم للمواطن واالجتماعية النفسية لليوانب االهتمام إيالء يف 0202 رؤيتها لعام يف قطر لدولة املوضوعة اخلطة أولوية تتمثل .اجملتمع أفراد
 املستمرة املتابعة جوانب مجيع من الشباب إىل الطفولة من واالهتمام الرعاية إىل حيتاج الذي اليتيم ابلطفل خاصا اهتماما وأولت قطر، أرض على
 .فيها يقع أن ميكن اليت واالجتماعية السلوكية للمشاكل فريسة يصبح ال حىت

 ليصبح شخصيته تنمية يف وضروري أساسي دور له الطفولة منذ االجتماعي وضعه عن اليتيم الطفل إعالم أن واألحباث الدراسات أظهرت
 .موطنه يف وكرميا مميزا شخصا
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 .االجتماعية حياته بتفاصيل عالقة له ما بكل حيتويه وما (بوضعه اليتيم الطفل ابالغ) ملشروع األساسي اهلدف هو هذا وكان 

 االجتماعية ابملشاكل الطفل اصابة إىل االبالغ يف والعرضية واخلطرية العشوائية الطرق بسبب يعانون األيتام أن املشكلة هذه لنا أظهرت 
 نقص اضطراب - املختلفة أبنواعها الشخصية اضطراب - القلق اضطراابت - التكيف اضطراب - االكتئاب) والعاطفية السلوكية واالضطراابت

 يكره نفسه شخص إىل عادي شخص من وتغيريه الطفل على يؤثر أن ميكن مما ،(والتحولية اهلستريية االضطراابت - السلوك اضطراب - االنتباه
  .وجمتمعه

 معاانة التخفيف صحيحة واجتماعية نفسية بطرق اإلبالغ خالل من احلاضنة واألسرة الطفل يساعد الذي (ابالغ) مشروع هو احلل أن فوجدان
  .اليتيم

 

 املشروع أهداف

 .والعلمية العملية حياته استمرار على تؤثر تعقيدات أي دون صحيحة واجتماعية نفسية بطرق إبخباره اليتيم الطفل شخصية تطوير -

 وليس ،جناح مصدر ليكون ،االجتماعي بوضعه الطفل تعريف على تساعد اليت املتخصصة واالجتماعية النفسية اخلدمات أفضل توفري -
  .اخلاطئ اإلبالغ أو اخلطأ عن طريق اإلبالغ عن تنتج اليت للمشاكل عرضة جيعله وال ،للفشل مصدرا

  .االجتماعي وضعه عن اليتيم الطفل ابالغ على احلاضنة األسر تشييع على العمل مت -

 (. وغريها – القصص ) لإلبالغ واالجتماعية النفسية الطرق أفضل استخدام -

 .اإلبالغ قبل وبعد اليتيم مع للتعامل احلاضنة لألسرة املشورة تقدمي -

 . ميكن أن تنتج عن االبالغ أوال أبول واالكتشاف املبكر للمشكالت النفسية اليت احلاضنةمتابعه االسر  -

 تقليل عالمات الصدمة بعد اإلبالغ. -

 .اإلبالغ االجتماعية لليتيم بعد تطوير املهارات -

  .يف ضوء معرفته مبكانته االجتماعية التكيف مع اجملتمع -

 

 :املراحل واخلطوات اليت استخدمت يف املشروع

مضاعفات  العمل خالل الربانمج على أربعة جوانب استاتييية لتحقيق اهلدف العام وهو ابالغ الطفل اليتيم بوضعه االجتماعي دون أيةمت 
  .نفسية أو اجتماعية انجتة عن هذا االبالغ

  :اجلانب األول

ورش العمل  ومقدمي الرعاية واخلدمات ابملركز من خالل تدريب الفريق الفين واستقطاب اخلرباء يف هذا اجملال والذي قام بتطوير الفريق الفين
حل املشكالت النفسية وطرق  خصوصاو الطرق والوسائل العلمية احلديثة يف هذا اجملال  استمرت ملدة ستة أشهر ملناقشة أحدث املكثفة واليت

  .التعامل معها وفق أفضل املعايري الدولية واحمللية
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  :الثايناجلانب 

متخصصيني  مت من خالهلا تدريب األسر احلاضنة و تقدمي االستشارات النفسية ابلفتة املسائية كما مت استقطاب استشاريني عيادة عيادة زائر هي 
من ) الطبيب النفسي  يف هذا اجملال مت حضورهم من دولة الكويت لعمل جلسات لألسر احلاضنة مبساعدة الفريق الفين ابملركز والذي يتكون

مت أيضا تشخيص وعالج األمراض (ممرض – رئيس قسم الرعاية الداخلية -رئيس قسم الرعاية االجتماعية  -عا ج النفسي امل - االستشاري
خالل االختبارات النفسية  من وتشخيصها االبالغ من قبل الفريق املتخصص والتعامل مع الصدمات احلياتية النفسية والعقلية الناجتة عن

عن االبالغ كما مت حتديد  الناشئ لالضطراب ووفقاوالقياسات. كما مت وضع خطة عالجية لكل طفل على حدة حسب وضع األسرة والطفل 
  .اختبار اإلجهاد الالحق للصدمة لتشخيص املشكلة وإدارهتا تقييم خالل ذلك من

 اجلانب الثالث: 

 اإلبالغسر احلاضنة بعد تقدمي املشورة واملتابعة لأل

جلسات  عمل ايضا مت واليت مت تدريبها كما احلاضنة،وهو ابالغ الطفل بوضعه من قبل أسرته  ،العامسعى هذا اجلانب إىل حتقيق اهلدف  
 األسرة مع املتابعة ومواصلة اجتماعية أو نفسية مضاعفات أية دون تدرجيي بشكل اإلبالغ قبل اليتيم الطفل مع التعامل كيفية حول توجيهية
  واالجتماعية النفسية اليتيم الطفل حالة من للتحقق اإلبالغ بعد احلاضنة

  :الرابع اجلانب

 الفين الفريق قبل من ومناقشتها احلاالت عرض ومت ،بوضعه الطفل إبالغ عملية يف املشاركني جلميع االجتماع خالل من وذلك املستمر التعليم
 املشاكل بعض املعاجلة واملتخصصني اخلرباء بعض دعوه يتم األحيان بعض يف ،ذلك إىل ابإلضافة ،املشاكل وحتديد العمل ملتابعة واإلداري
  .الطفل بوضعه إلبالغ الفريق تواجه قد اليت والتحدايت والعقبات

  املرجوة النتائج حتقيق ومدى املشروع أثر قياس

 مركز املساعدة وذلك االسر رضا خالل من املشروع وجناح فاعلية مدى لقياس استقصاء عمل مت ،العمالء رضا لزايدة درمية مؤسسة سعي وضمن
 مكانة تعزيز يف يساهم مما ،تقدمها اليت اخلدمات عن رضاهم مدى على والتعرف ،عمالئها احتياجات فهم يف والرعاية اخلدمات ومقدمي درمية
 احملددة األهداف حتقيق على واإلصرار ،اجلاد للعمل حقيقية كواجهة درمية مركز

 مت حاضنة اسرة 60 أصل من كعينه أسرة 02اختيار مت وقد .للمشروع املستييبني اراء حول عامة اسئلة سبعة على االستبيان احتوى وقد .
  .بوضعه اليتيم الطفل إلبالغ معهم العمل

  .األيتام ابناءان خري فيه ملا النياح هذا يستمر أن هللا من أنمل و النظري منقطع جناحا احلاضنة األسر مع السابقة الفتة خالل العمل وابدى

 

  سعادتنا سعادهتم محلة

  ًاملستمرة اجلهود إطار ويف ،اجملتمع يف ودجمهم ومتكينهم يتاماأل بناءاأل جتاه االجتماعية ابملسؤولية درميةمركز  التزام من اوانطالقً  حرصا 
 اهلشة الفئات دعم يف تساهم اليت اجملتمع أطياف كافة مع عالقات بناء ألمهية وانعكاسا واإلنسانية االجتماعية األنشطة لدعم
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 من املركز أنشئ اليت األهداف حتقيق حنو واملسامهة املستفيدة للفئات الدعم تقدمي حنو منا ورغبة .االجتماعي التكافل وحتقيق والضعيفة
 التواصل منصات خالل من 04/21/0219 حىت واستمرت 04/10/0216 بتاريخ سعادتنا سعادهتم محلة إطالق مت أجلها

 إىل وصوهلا وسهولة انتشارها لسرعة نظرا الوسائل هذه اختيار ومت( تويت - انستقرام - فيسبوك شات سناب -يوتيوب)االجتماعي 
 .اجملتمع فئات مجيع

 (.، فنانينيمشايخ دين، رايضيني إعالميني، قرار، أصحاب سياسية،)مؤثرة  شخصية 01 احلملة يف شارك 

 اسعادهم يف يساعد مما اجملتمع يف ودجمهم االيتام متكني ختص توعوية رسائل تقدمي مت. 

 الفئة هذه خدمة يف درمية دور اظهار.  

 

  مبادرات دولة قطر على الصعيد الدويل

طرحت دولة قطر عدة مبادرات يف اجملال االجتماعي على الصعيد الدويل ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت انصر بشأن 
، اليت تُعىن حبماية ودعم تعزيز احلق يف التعليم ابملناطق الواقعة أو املهددة ابألزمات “محاية التعليم يف مناطق النزاعات وانعدام األمن”

واحلروب، ومبادرة أايدي اخلري حنو لسيا )روات(، وهو مؤسسة خريية تعمل حتت مظلة مؤسسة قطر للتبية والعلوم وتنمية  والصراعات
، وهي مبادرة “صلتك”اجملتمع وهتدف إىل دعم اجملتمعات جتاه ختطي العقبات وإجياد الروابط اليت تتيح حتقيق التعليم لليميع، ومبادرة 

ع فرص التوظيف واألعمال للشباب يف العامل العريب أبكمله، وتدعم املؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة اجتماعية تعمل على توسي
وهي مبادرة عاملية هتدف إىل تقليص أعداد األطفال الذين فقدوا حقهم يف التعليم يف مجيع أحناء العامل بسبب النزاعات “ علم طفالً ”

اليت ميكن أن تواجه حتدايت خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة واحلروب والكوارث الطبيعية، والفئات 
 واألقليات. 

أبريل من كل عام يوماً دولياً ملرض التوحد هبدف  0كما ابدرت دولة قطر بتقدمي مشروع قرار اجلمعية العامة الذي مبوجبه مت إعالن يوم 
 شخاص ذوو التوحد يف اجملتمع فضالً عن املسامهة يف البحوث العلمية يف هذا اجلانب.رفع الوعي هبذا املرض وكيفية إدماج األ

 

 

 ابلذكرى الثالثون التفاقية حقوق الطفل لالحتفال اليت ستنظمها الدولة الفعالياتاثنياا:

 : لالحتفال ابلذكرى الثالثون التفاقية حقوق الطفل، كالتايل متعددةفعاليات بتنظيم  تعتزم عدد من اجلهات ابلدولة

 وزارة التعليم والتعليم العايل( 1

 اجلهة املنفذة الفعالية م
 مدرسة أسامة بن زيد اإلعدادية للبنني مسرحية تتحدث عن تأثري وسائل التواصل االجتماعي على الطالب 1
االبتدائية اإلعدادية  مدرسة الضعاين عرض فيديو عن التعليم 2
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 للبنات عرض مسرحي حول املستقبل والعلوم واالخرتاعات العلمية 3
مدارس اجلاليات مثل املدرسة الباكستانية  عروض فلكورية متنوعة 4

واملدرسة الفلسطينية واملدرسة السويسرية 
 واملدرسة االسبانية واملدرسة الرتكية

املدارس حول املواضيع التالية: ) جدارية حتتوي على رسومات طلبة  5
احلفاظ على البيئة، حرسة التعبري والرأي، حقوق األطفال مثل احلق يف 

 التعليم واحلق يف الصحة(

 املدارس املنتسبة لليونسكو

كما يتم تنظيم فعالية االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني التفاقية حقوق الطفل من خالل تنظيم بعض األنشطة والفعاليات 
 مز60/16/2612 خهو موضع يف اجلدول أعاله، على ان يتم تنظيم هذه الفعالية على مسرح كتارا باحلي الثقايف بتاري

 

 سرةإدارة شؤون األ – وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية( 2

 طفولة بال عنف من خالل جمموعة من الورش -1

 اجلنسي والعنفمحاية الطفل من االستغالل برانمج  -2

 برانمج خماطر وسائل التواصل االجتماعي على األطفال واحلماية من رفقاء السوء -3

 :اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان( 3

فعاليات تتناسب مع مجيع  وتنظيم 0219نوفمرب  10-11إقامة احتفال متنوع لألطفال يف كورنيش احلي الثقايف )كتارا( بتاريخ 
الفئات العمرية لألطفال كما يضم اجلناح مشاركة عدد من مؤسسات اجملتمع املدين واهليئات والوزارات احلكومية ذات الصلة، وعمل 

 مسابقة رسم يف بعض مدارس الدولة حتت عنوان احلقوق األساسية للطفل وتكرمي الفائزين.

 مركز وفاق:( 4
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