رد وزارة الصحة العامة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
على استبيان

الصحة واحلقوق اجلنسية واالجنابية للنساء والفتيات يف حاالت
االزمات

أوال :مــفـهــوم وتــعـريــف األزمـــة
 .1يرجى تقديم معلومات عن اإلطار القانوني والسياسي الذي تستخدمه دولتكم
إلدارة حاالت األزمات وكيف مت تعريف أو تأطري مفهوم "األزمة".

إن اإلطار القانوني املتبع يف الدولة يف حاالت األزمات ينظمه قرار رئيس جملس الوزراء
رقم ( )4لسنة  2020بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات  ،حيث تنص املادة ( )2من على
أنه -:
ختتص اللجنة بإدارة األزمات والكوارث اليت تتعرض هلا الدولة ،وهلا يف سبيل ذلك
اختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة ملواجهتها ،ويكون هلا بوجه خاص ما يلي:
- 1اختاذ كافة اإلجراءات الضرورية والعاجلة الكفيلة بتأمني البالد ،ومحاية حياة األفراد،
ومحاية املمتلكات العامة واخلاصة ،من األخطار النامجة عن األزمات أو الكوارث.
- 2اختاذ اإلجراءات والتدابري الفعالة ملواجهة واحتواء املخاطر النامجة عن األزمات
والكوارث ،واحلد من األضرار واخلسائر واآلثار السلبية املرتتبة عليها.
- 3إقرار القواعد واإلجراءات الكفيلة بسرعة إغاثة املنكوبني واملتضررين من األزمات
والكوارث.
- 4اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضمان سري وانتظام العمل يف مرافق الدولة
والقطاع اخلاص.
- 5اختاذ ما يلزم لتوفري كافة احتياجات الدولة من السلع واخلدمات.

- 6إقرار اخلطط والربامج الالزمة ملواجهة األزمات والكوارث واألخطار النامجة عنها،
وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
- 7إقرار الربامج الالزمة لتنمية ورفع الوعي اجملتمعي ملواجهة األزمات والكوارث واحلد
من خماطرها.
- 8العمل على تضمني اخلطط االسرتاتيجية للدولة ،اخلطط والربامج العاجلة ملواجهة
األزمات والكوارث.
- 9أية اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة واملهام املوكلة إليها.
 -10أية مهام يكلفها بها األمري.
 .2يرجى ذكر احلاالت التي تناسب مفهوم "األزمة " يف بلدكم وبيان احلاالت
املستعبدة؟

تنطبق على مجيع األزمات  ،وميكن ذكر بعض حاالت األزمات اليت مرت بها البالد –
على سبيل املثال ال احلصر – أزمة حصار دولة قطر – أزمة جائحة كورونا.
.3ماهي اآلليات املؤسسية القائمة إلدارة أزمة ما ،وكيف يتم حتديد األولويات؟

تتطلب إدارة األزمات اآلليات املؤسسية التالية:
 آلية فعالة الختاذ القرارات املستنرية واملبنية على األدلة من خالل آليات حوكمةمؤسسية تعكس التزام القيادة العليا.
 آلية ختطيط وإعداد خلطة عمل لالستجابة للطوارئ واألزمات ،باإلضافة إىل اخلططالبديلة.
 آلية جلمع وحتليل البيانات تتميز بالدقة والسرعة. آلية التنسيق والتعاون بني قطاعات ومؤسسات الدولة لتنظيم عملية االستجابةلألزمات ودعم الشراكة معهم.
 آلية للتواصل واالتصال مع أفراد اجملتمع متتاز بالشفافية. -آلية للبحث واالبتكار للبحث عن أفضل املمارسات لالستجابة لألزمات.

 آلية تقييم ومتابعة ورصد للدروس املستفادة. آلية لتعزيز وتوفري املوارد لالستجابة لألزمات. آلية لتعزيز القوى العاملة إلدارة األزمات والتمكن من ختفيف آثار األزمة علىاجملتمع.
ويتم حتديد األولويات ،وفقا للموارد املتاحة ،واألنشطة والقطاعات شديدة التأثري على الدولة
واجملتمع بهدف تركيز املوارد على هذه األنشطة احليوية لتحقيقها.
ثانيا :الـتـحـديـات والـممـارســات الـجـيــدة ..
.4يرجى تسليط الضوء على أي حتديات تواجهكم يف توفري خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية واملمارسات اجليدة لضمان الصحة اجلنسية واالجنابية للنساء والفتيات يف
حاالت األزمات ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،التدابري املتعلقة باحلصول على األنواع
التالية من اخلدمات وجوانب الرعاية يف الوقت املناسب:
 4.1احلصول على معلومات غري متحيزة ودقيقة علميا حول وخدمات الصحة
اجلنسية واالجنابية.

املعلومات حول اخلدمات الصحية متوفرة على هيئة معلومات يف الصفحة
اإللكرتونية للجهات املقدمة للخدمات الصحية وعلى هيئة منشورات.
 4.2الوصول إىل األطباء احملرتفني ومقدمي اخلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.

ميكن الوصول إىل االطباء احملرتفني ومقدمي اخلدمات الصحية العاملني يف
القطاعني العام واخلاص .هؤالء ميرون مبراحل تدريب حسب نوع األزمة.
4.3احلصول على األدوية األساسية على النحو الذي حتدده منظمة الصحة العاملية،
واملعدات والتكنولوجيات الالزمة لتوفري جودة خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية.

األدوية األساسية احملددة من قبل منظمة الصحة العاملية واملعدات الالزمة لتوفري
الصحة اجلنسية واإلجنابية للسيدات والفتيات متوفرة يف املراكز احلكومية اليت
تقدم اخلدمة.

 4.4الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية والوقاية بعد التعرض وعالج
فريوس نقص املناعة البشرية /اإليدز وكذلك الوقاية من العدوى املنقولة جنسيا
وعالجها.

بالنسبة ملرض فريوس نقص املناعة البشرية توجد عيادات متخصصة يف املراكز
احلكومية مع تسجيل تلك احلاالت لسهوله املتابعة.
كما انه يتم الكشف عن هذا املرض بناء على ارشادات الدولة يف املراكز احلكومية
يف احلاالت التأليه :فحص ما قبل الزواج ،فحص التوظيف ،عند القدوم لإلقامة
يف البالد ،ويف حال إصابة أحد أفراد األسرة بهذا املرض .كذلك تقدم املراكز الدعم
النفسي يف حال ثبوت هذا املرض.
 4.5اخلدمات الصحية املتعلقة باحلمل ،مبا يف ذلك الرعاية قبل الوالدة وبعدها،
واملساعدة أثناء الوالدة ورعاية التوليد يف حاالت الطوارئ.

الرعاية الصحية للحامل قبل وأثناء وبعد الوالدة متوفرة على مدار الساعة يف اجلهات
احلكومية املقدمة للخدمة ومتوفرة على مستويات خمتلفة تشمل الرعاية األولية اىل
الرعاية املتقدمة.
 4.6توفري جمموعة كاملة من املعلومات واخلدمات احلديثة لوسائل منع احلمل،
مبا يف ذلك وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ ،فضال عن معلومات وخدمات
تنظيم األسرة املتعلقة بعدد حاالت احلمل وعالجات العقم وتوقيتها واملباعدة
بينها.

وسائل منع احلمل وتنظيم األسرة وعالج حاالت العقم متوفرة يف القطاع احلكومي
وكذلك يف القطاع اخلاص.
 4.7خدمات اإلجهاض اآلمن مبا يف ذلك األساليب اجلراحة وغرية اجلراحة إلنهاء
احلمل والرعاية اإلنسانية بعد اإلجهاض ،بغض النظر عن الوضع القانوني
لإلجهاض.
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عـــالج األ مراض
 4.4عالج
الرحم ،من بني أمور أخرى.

بالرغم من ندرة األمراض مثل الناسور الوالد وهبول الرحم فإنه توجد يف مراكز
اخلدمة املتطورة يف القطاع احلكومي اخلدمات الطبية واجلراحية لعالج مثل هذه احلاالت.
4.9فحوصات وعالج السرطانات التناسلية.

فحوصات السرطانات النسائية متوفرة يف مراكز الرعاية األولية التابعة للجهة
احلكومية وكذلك عالج السرطانات النسائية ،اليت تعطى أولوية يف املستشفيات
احلكومية.
 4.10منتجات النظافة الشهرية ،وإدارة االم الدورة الشهرية ،وتنظيم الدورة
الشهرية.

يف ظل األزمات مثل احلجر يف أزمة كوفيد  19-مت تلبية االحتياجات النسائية مثل
أدويه أآلم الدورة الشهرية وأدوات النظافة الشخصية يف فرتة احلجر الصحي يف املرافق
الصحية.
كذلك مت إيصال األدوية الالزمة للسيدات يف البيوت يف حال احلجر الصحي املنزلي .
 4.11الوقاية والتحقق واملعاقبة على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس،
واحلصول على التدخالت الطبية الشاملة يف الوقت املناسب ،والرعاية الصحية
النفسية والدعم النفسي واالجتماعي للضحايا والناجني.

دار الرعاية (أمان) التابعة لالمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي تقدم رعاية صحية
نفسية ودعم نفسي لالتي تعرضن للعنف القائم على نوع اجلنس أو العنف األسر .
4.12تدابري ملنع وحضر ممارسات مثل تشويه األعضاء التناسلية واألطفال والزواج
املبكر والقسري.

حدد قانون األسرة لعام  2006سن الزواج للفتيات عند  16سنه.
وبالرغم من عدم وجود قانون مينع ممارسات تشويه األعضاء التناسلية للبنات إال أن هذه
املمارسة ال توجد يف دولة قطر وغري مقبولة اجتماعيا.
4.13الضمانات القانونية والسياسية ضد إساءة االستخدام والتأخري يف أحكام
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،على سبيل املثال فيما يتعلق بالسرية
واإلحاالت واملوافقة املسبقة واالستنكاف الضمريي ومتطلبات موافقة الطرف
الثالث.

حسب قانون ممارسة الطب يف قطر فإنه يتوجب على مقدم اخلدمة الصحية األمانة
والسرية فيما يتعلق باملريض إال لضرورة القضائية .كما أنه مينع التمييز يف جهات
العمل ضد السيدات احلوامل ،هذا بصفة عامة ،يف القانون.
تضمن القانون رقم ( )2لسنة  1983يف شأن مزاولة مهنيت الطب البشر وطب
وجراحة األسنان وخباصة املادة ( )20منه واليت تنص على:
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ويظر عليه على األخص ارتكاب أحد األفعال اآلتية:
- 1إفشاء أسرار مريضه اليت اطلع عليها حبكم مهنته ،إال يف األحوال املصرح
بها قانونا  .........اخل املادة).
4.14القدرة على حتمل تكاليف خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وخاصة ملن هم
يف حالة ضعف.

خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف القطاع الصحي واحلكومي إما معفاة من
التكاليف أو تقدم مقابل مبالغ رمزيه.
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جلميااايع
املقدماااة جلم
ادمات املقد مة
اوير ااخلاااخلدمات
علاااى تتطاااطوير
ال ع لى
تعمااامل
وكمااامااا تع
واالجنابياااة ،وك
واالجناب ية،
واملقيمني ،كما انه

يتم رصد اية حاالت يف هذا اخلصوص.

ً
ثالثا  :تـــجـــارب األزمـــــات -:
دولـــتكم خـــالل
خالل
بهـــا دو لتكم
مـــرت ب ها
التـــي مرت
األزمـــات ال تي
حـــاالت األز مات
ســـرد حاالت
.يرجـــى سرد
. 5ير جى
السنوات اخلمس املاضية

من األزماات اليت تاعارضاا لاهاا الادولاة خااالل خاماس سااناوات الامااضاياة هي
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حصار دولة قطر

ــى تتقـــديم
قديم
يرجـجى
ــات؟ ير
والفتيـيات؟
ــاء والفت
النسـساء
ــى الن
ــة ععلـلى
األزمـمة
ــك األز
ــأثري تتلـلك
ــو تـتأثري
ــا هـهو
 . 6مـما
معلومات خاصة عن اجلوانب التالية:

ً
يف ،مـــع
مع
وكيـــف،
تأثرا وك
األكثـــر تـــأثرا
يات األك ثر
والفتيـــات
ساء والفت
النســـاء
عات الن
جمموعـــات
مـــاهي جممو
 6.1ماهي
مبا يف
اجلغـــرايف" مبـــا
واملوقـــع اجل غرايف"
العمـــر واملو قع
مثـــل الع مر
املختلفـــة ،م ثل
العوامـــل املختل فة،
مراعـــاة العوا مل
مرا عاة
واالجتمــــاعي،
ماعي،
ـــي واالجت
العرقـ قي
ـــل العر
واألصـصل
ـــة" ،واأل
والريفيـ ية"،
ـــرية والريف
احلضـضرية
ـــاطق احل
املنـ ناطق
ـــك امل
ذذلـ لك
نة أو أي
املواطنــــة
وحالــــة املواط
اهلجــــرة ،وحا لة
وحالــــة اهل جرة،
الزوجيــــة وحا لة
واحلالــــة الزوج ية
واإلعاقــــة واحلا لة
واإلعا قة
حالة أخرى؟

جمموعاااات
أكثااار جممو عات
فاااإن أك ثر
اإلنساااان فإن
حلقاااوع اإلن سان
الوطنياااة حل قوع
اللجناااة الوطن ية
رصاااد اللج نة
خاااالل ر صد
مااان خالل
من
وخاصاااة
العاااامالت ،وخا صة
والفتياااات ال عامالت،
النسااااء والفت يات
هااان الن ساء
باألزماااة هن
تاااأثرًا باألز مة
والفتياااات تأثر
النسااااء والفت يات
الن ساء
العمااااال،
مل،
سااااااعات الع
زياااااادة ساعات
األزماااااة يف ز يادة
تساااااببا األز مة
فقاااااد ت سببا
املناااااازل ،ف قد
عاااااامالت امل نازل،
عامالت
اهن للللضااااوط
ضوط
ضهن
بعضااا
ارض بع
اور تتعاااعرض
صور
ان صااا
اي ،وومااامن
سي،
ونفسااا
ااد ونف
اوط ماااماد
ضوط
ان للضااا
ضن
وتعرضااا
وتعر
جرهم يف
اذين مت ححجاااارهم
يد  19االااالذين
كوفيااااد
اابي كوف
صابي
اع ببعاا اعض ممصااا
اهن مااامع
تعاملااالهن
اي تعام
النفساااسي
النف
اميم ااسااااتبيان
ستبيان
صميم
اان بتبتصااا
اإلنساااسان
اوع اإلن
اة حلحلقاااقوع
الوطنياااية
اللجنااانةاة الوطن
اا اللج
اد قاقاماااما
اازل ،ووقاااقد
املاملنااانازل،
ية Migrants Rights
دوليااااة
اة دول
منظمااامة
اع منظ
ااون مااامع
بالتعاااعاون
اازل بالت
اامالت املاملنااانازل
ااص ببعاااعامالت
خاااخاص
االل فاااارتة
فرتة
ان خاااخالل
ااعهن مااامن
ضاعهن
أوضااا
اى أو
اوف ععلااالى
الوقاااقوف
او الو
اتبيان هاااهو
االساااستبيان
ان اال
ارض مااامن
والواااورض
وال
اهر نااااوفمرب
نوفمرب
اة شاااشهر
نهاياااية
اتبيان يف أو ققبااابل نها
االساااستبيان
اائج اال
ان ننتاااتائج
ايعلن عاااعن
اة ،ووساااسيعلن
األزمااامة،
األز
.2020
واملراكااااز
باحملااااال واملرا كز
العااااامالت با حملال
هاااان ال عامالت
باألزمااااة هن
تااااأثرت باألز مة
الاااايت تأثرت
األخاااارى ا ليت
الفئااااة األ خرى
الف ئة
مااان
كااابري من
عااادد كبري
فقاااد عدد
حياااث ف قد
وغريهاااا ،ح يث
واملسااااج وغري ها،
التجميااال وامل ساج
ومراكاااز التجم يل
التجارياااة ومرا كز
التجار ية
األجااااور
جور
اع األ
ان ددفااافع
ال عاااعن
العمااامل
احاب الع
صحاب
اع أأصااا
وامتنااانع
اائفهن ،وامت
اات ووظاااظائفهن،
والفتيااايات
ااء والفت
ساء
النسااا
الن
ختياااف
يف
عد خت
وبعاااد
مة ،وب
االزماااة،
فرتة االز
خاااالل فااارتة
مااانهن خالل
لعااادد منهن
واإلجياااار ل عدد
الطعاااام واإل جيار
وبااادالت الط عام
و بدالت
اة أأخااارى
خرى
اك ففئاائة
هنالاالك
اإن هنا
ال فاافإن
بالعماامل
اال بالع
حملال
ان ااحملاا
ادد ماامن
اماح للعااعدد
سماح
والساا
احلظااظرار وال
اراءات احل
إإجااجراءات
قااادرتهن
علاااى قدرتهن
أثااار ع لى
مماااا أ ثر
واألجاااور ،مما
الرواتاااب واأل جور،
خبفاااض الروا تب
تاااأثرت خب فض
العاااامالت تأثرت
مااان ال عامالت
من

احليااااة
حقهااام يف احل ياة
علاااى حق هم
سااالبًا ع لى
للتاااأثري سلب
باإلضاااافة لل تأثري
الساااكن ،باإل ضافة
اجااارة ال سكن،
دفاااع ا جرة
علاااى د فع
ع لى
الكرمية والالئقة والكرامة اإلنسانية.
واالجنابيـــة؟
ية؟
اجلنســـية واالجناب
واحلقـــوق اجلن سية
الصـــحة واحل قوق
لى ال صحة
ذلـــك ععلـــى
تـــأثري ذ لك
هـــو تأثري
مـــا هو
 6.2ما
هـــل لـــديك
لديك
واحتياجـــات؟ هل
اـــددة واحتيا جات؟
خطـــر اددة
عوامـــل خ طر
حتديـــد أي عوا مل
هـــل مت حتد يد
هل
املدرجــــة
جة
ـــل املدر
العوامـمل
ـــب العوا
حسـسب
ـــنفة ح
مصـصنفة
ـــة م
نوعيـ ية
ـــات نوع
معلومـمات
ـــات و /أو معلو
بيانـ نات
بيا
حتت السؤال " 6أ" إذا مل يكن كذلك ،يرجى توضيح السبب.

دولااااة
لة
اة  ،إال أن دو
االزمااامة
ادة االز
ان شاااشدة
االرغم مااامن
كورونااانااا  ،ففبااابالرغم
جائحاااحةاة كورو
الزمااامةاة جائ
ابة الز
سبة
بالنسااا
بالن
العوائااااق
ئق
مجيااااع العوا
إزالااااة مج يع
علااااى إزا لة
عملااااا ع لى
قااااد عم لا
الصااااحة قد
ممثلااااةً يف وزارة ال صحة
قطاااا ر ممث ل
ق ط
واالجنابيااااة
ية
اية واالجناب
اجلنساااسية
اوع اجلن
واحلقاااقوع
الصااااحة واحل
اى ال صحة
اؤثر ععلااالى
اد تاااتؤثر
ايت قاااقد
اات االاااليت
والعقبااابات
والعق
هلذه الفئة.
اة أأثاااارت
ثرت
اجتماعياااية
اة اجتماع
األزمااامة
اداعيات األز
اا تاااتداعيات
كانااانا
اد كا
اار ففقاااقد
صار
احلصااا
ألزمااامةاة احل
ابة ألز
بالنساااسبة
بالن
احية هلااااذه
هلذه
صحية
ادمات الالصااا
اأن ااخلاااخلدمات
علماامااً بااابأن
اة .عل
الفئااائة.
اذه الف
هلذه
اية هلااا
سية
النفسااا
احلالااالةاة النف
اى احلا
ععلااالى
وفقااقااً للقاااارار
قرار
اك وف
وذلااالك
اام ،وذ
ااع الالعاااعام،
القطاااطاع
ااب يف الق
اري أتأتعاااعاب
ان غاااغري
اة ممتاا ات وفرة وومااامن
الفئااائة
الف
التعاااااون أأسااااوة
سوة
جملااااس الت عاون
مااااواطو دول جم لس
مبعاملااااة مواطو
اخلليجااااي مبعام لة
التعاااااون اخللي جي
جملااااس الت عاون
جم لس
تاااوفري
عااان توفري
ناهياااك عن
الطبياااة ،ناه يك
الرعاياااة الطب ية،
خااادمات الرعا ية
تاااوفري خدمات
حياااث توفري
مااان ح يث
باااالقطريني من
بالقطريني
خدمات الطوارئ للجميع جماناً.
الدولـــة ،أن ووجـــدت،
جدت،
ــا الدو لة،
واجهتهـها
التـــي واجهت
الرئيســـية ال تي
ــات الرئي سية
العقبـبات
هـــي العق
ــا هي
 6.3مـما
واإلجنابيــــة
ية
ـــية واإلجناب
اجلنسـسية
ـــحة اجلن
الصـصحة
ـــى ال
ـــة ععلـ لى
األزمـمة
ـــر األز
ـــة أأثـ ثر
ومعاجلـجلة
ـــد ومعا
حتديـ يد
يف حتد
للنساء والفتيات؟

ما مت
وذلااااك ككمااااا
الصااااحية ،وذ لك
الرعايااااة ال صحية،
خاااادمات الرعا ية
حيااااث خدمات
ماااان ح يث
عقبااااات من
توجااااد عق بات
ال تو جد
للجميااااع،
يع،
جماناا نااً للجم
اوافر جما
اة تتتاااتوافر
الطارئااائة
اة الطار
الرعاياااية
ادمات الرعا
اأن خاااخدمات
اابقاً بااابأن
ايب ساااسابق
ضيب
التوضااا
التو
اي أأسااااااوة
سوة
جي
اخلليجااااا
ااون اخللي
التعاااااعاون
اي الت
جملااااالي
اواطو جم
ادمات ملاااااملواطو
اديم ااخلاااااخلدمات
اتم تتقاااااقديم
وويااااايتم

الطبياااااة
ية
اخلااااادمات الطب
تكلفاااااة ا خلدمات
الصاااااحية تكل فة
البطاقاااااة ال صحية
توطاااااي البطا قة
كماااااا تو طي
باااااالقطريني ،ك ما
بالقطريني،
للجميع مببلغ رمز .
وبعــــدها
عدها
األزمــــة وب
أثنــــاء األز مة
اعتمادهــــا أث ناء
التــــي مت اعتماد ها
التــــدابري ال تي
مــــاهي ال تدابري
 6.4ماهي
اجلنســــية
سية
الصــــحة اجلن
خــــدمات ال صحة
والفتيــــات إىل خدمات
النســــاء والفت يات
وصــــول الن ساء
لضــــمان و صول
ل ضمان
اجلنســــية
سية
ـــوق اجلن
واحلقـ قوق
ـــحة واحل
الصـصحة
ـــدمات ال
ـــارة اىل خـخدمات
اإلشـشارة
ـــى اإل
يرجـجى
ـــة ير
واالجنابيـ ية
واالجناب
صحة أو
الصــــحة
ـــة ال
السياسـسة
ـــية يف السيا
أساسـسية
خدمات أسا
ـــا ككخــــدمات
ـــرتف ببهـها
املعـ عرتف
ـــة امل
واالجنابيـ ية
واالجناب
قوانني واليتك ومتول من خالل نظام الصحة.
اســــتمرارية ااخلــــدمات
خلدمات
لضــــمان ا ستمرارية
اتــــذت ل ضمان
التــــي ا تذت
اخلطــــوات ال تي
مــــاهي اخل طوات
ماهي
والوصول خالل األزمة؟

دولاااة
لة
اكان دو
اع سااسكان
جلمياايع
اودة جلم
اة ااجلااجلودة
عاليااية
اة عال
رعايااية
ار رعا
لدولاالةاة ققطااطر
احي لدو
صحي
اام الالصاا
النظااظام
اوفر الن
ياايوفر
جمانااااًا،
التعاااااون جما ن
جملااااس الت عاون
ومااااواطو دول جم لس
القطااااريني و مواطو
يعاااااو الق طريني
حيااااث ي عاو
قطاااار ،ح يث
ق طر،
بينمااااا
ما
للجميااااع ،بين
الطارئااااة للجم يع،
الطبيااااة الطار ئة
الرعايااااة الطب ية
خاااادمات الرعا ية
جمانيااااة خدمات
باإلضااااافة إىل جمان ية
باإل ضافة
قطااار
دولاااة ق طر
ساااكان دو لة
جلمياااع سكان
اساااتخراجها جلم يع
ياااتم ا ستخراجها
الااايت يتم
الصاااحية ا ليت
البطاقاااة ال صحية
توطاااي البطا قة
تو طي
مة وال
األزمااااة
خالل األز
اسااااتمر خااااالل
النظااااام ا ستمر
وهااااذا الن ظام
رمزيااااة .و هذا
مببااااالغ رمز ية.
الطبيااااة مب بالغ
اخلاااادمات الطب ية
ا خلدمات
يزال قيد التطبيق.
التــــي مت ووضــــعها
ضعها
األخــــرى ال تي
األنظمــــة األ خرى
الكوتوكــــوالت أو األنظ مة
مــــاهي الكوتو كوالت
 6.5ماهي
املخـــاطر
خاطر
بســـبب امل
واجلنســـية ب سبب
اإلجنابيـــة واجلن سية
للصـــحة اإلجناب ية
الســـلبية لل صحة
النتـــائب ال سلبية
ملنـــع الن تائب
مل نع
املثـــال
ثال
ســـبيل امل
علـــى سبيل
ذلـــك ،ع لى
مبـــا يف ذ لك،
األزمـــة مبا
تســـببها األز مة
التـــي ت سببها
الشـــائعة ال تي
ال شائعة
تاذ أي
األطفــــال؟ مت ااتــــاذ
اجلــــنس وزواج األط فال؟
نــــوع ا جلنس
علــــى نوع
القــــائم ع لى
العنــــف ال قائم
الع نف
تدابري خاصة جملموعات اددة من النساء والفتيات،

النتااااائج
تائج
نع الن
شأن ممنااااع
ها ببشااااأن
اختاذهااااا
يتم اختاذ
ليت يااااتم
تدابري االاااايت
هم الالتاااادابري
 إن أأهاااامسبب املاملخاااااااطر
خاطر
سية ببساااااابب
واجلنسااااااية
ية واجلن
اإلجنابيااااااة
صحة اإلجناب
سلبية للللصااااااحة
الالساااااالبية
لك املاملخاااااطر
خاطر
ية بتبتلااااك
التوعيااااة
هي التوع
مة هااااي
األزمااااة
سببها األز
ليت تتسااااببها
شائعة االاااايت
الالشااااائعة
واجلنساااااية.
سية.
ية واجلن
اإلجنابياااااة
صحة اإلجناب
شأن الالصاااااحة
يف ببشاااااأن
التثقياااااف
كذلك التثق
ووكاااااذلك

حص الالطاطا
الفحاااص
بالزام الف
قانون باااالزام
صدر قاااانون
نه صااادر
وأناااه
صة وأ
خاصاااة
خا

ال االااازواج
لزواج
ققباابل

منذ عام .2009
وباساااااتمرار
ستمرار
أوصاااااا وبا
اإلنساااااان أو صا
حلقاااااوع اإلن سان
الوطنياااااة حل قوع
اللجناااااة الوطن ية
 إن اللج نةأوصااااا
صا
كذلك أو
ملرأة ،ووكااااذلك
ضد ااملاااارأة،
نف ضااااد
للعنااااف
قانون للع
سن قااااانون
ضرورة ساااان
ببضاااارورة
عديل قاااااانون
قانون
وتعاااااديل
اام وت
يات إىل ( )18عااااعام
الفتياااااات
ان زواج الفت
اع سااااسن
برفاااافع
بر
األسرة القطر .
مارس  2009إىل
تاري  24ماااااااارس
ار ببتااااااااري
اة ققطااااااطر
دولاااااالة
اما دو
ضما
 انانضااااااالتميياااااز
يز
شكال التمي
اع أأشاااااكال
مجياااايع
لى مج
ااء ععلاااااى
ضاء
للقضاااا
اة للق
الدوليااااية
اة الدول
االتفاقيااااية
االتفاق
املتحاااادة
حدة
مم املت
لألماااام
مة لأل
العامااااة
ية العا
اجلمعيااااة
مدتها اجلمع
اعتماااادتها
ليت اعت
ملرأة االاااايت
ضد ااملاااارأة
ضااااد
قرار ررقااااااام
قم
جب الالقااااااارار
مبوجاااااااب
عام  ،1979مبو
سمرب عاااااااام
ديسااااااامرب
يف  18دي
يذ يف  3سبتمرب
سااااابتمرب
التنفياااااذ
حياااااز التنف
دخلاااااا ح يز
ليت دخ لا
والااااايت
( ،)180/34وا
عام  ،1981مبوجب أحكام املادة (.)1/27
ماعي عااااااام
عام
االجتماااااااعي
يل االجت
والتأهياااااال
ية والتأه
احلمايااااااة
از احلما
مركاااااكز
سيس مر
تأساااااايس
 مت تأستهدفة مااااان
من
للفئاااااات املاملساااااتهدفة
خلدمات للف ئات
توفري ااخلااااادمات
هدف تاااااوفري
 2002ببهااااادف
والنسااااااء
ساء
اال والن
األطفاااافال
ان األط
سر ماااامن
األسااااار
صدع األ
والتصااااادع
اف والت
العناااانف
احايا الع
ضحايا
ضاااا
ئة يف
لكااااال ففئاااااة
حملددة ل كل
عايري ااحملاااااددة
فق املاملعاااااايري
لذلك ووفاااااق
ضني لاااااذلك
املعرضاااااني
املعر
التأهيااااال
يل
اادة التأه
وإعااااعادة
ال وإ
والتأهياااايل
اة ،والتأه
االجتماعيااااية،
ية االجتماع
احلماياااااة
جماالت احلما
جمااااااالت
االجتماعي ،والتوعية والتثقيف.
باملوافقاااة ع لى
علاااى
لسااانة  ٥٩٩١باملواف قة
قم ( )54ل سنة
سوم ررقااام
املرساااوم
صدر املر
 صااادرصا ااملااادة
ملادة
ونصااا
فل ،ون
الطفاال،
حقااوع الط
اتفاقيااة ح قوع
قطاار إىل اتفاق ية
دولااة ق طر
انضاامام دو لة
ان ضمام
ية قاااااوة
قوة
لالتفاقياااااة
يكاااااون لالتفاق
لى أن ي كون
املرساااااوم ععلاااااى
لك املر سوم
ان ذذلاااااك
( )1ماااامن
لة ققطااار
طر
لدولاااة
لدائم لدو
الدساااتور االااادائم
من الد ستور
مادة ( )68مااان
وفقاااقاً للللماااادة
القاااانون وف
ال قانون

وثيقاااااة
قة
لواردة يف وثي
واإلعالناااااات االاااااواردة
ظات واإلعال نات
التحفظاااااات
عاة التحف
مراعااااااة
مع مرا
ماااااع
االنضمام.
االختياااااار
يار
الربوتوكاااااول االخت
لى الربوتو كول
قطااااار ععلاااااى
لة ق طر
دولاااااة
صااااادقا دو
كماااااا صدقا
 ك ماواساااااتوالل
ستوالل
اال وا
األطفاااافال
اع األط
اأن ببياااايع
ال ببشااااشأن
الطفاااافل
قوع الط
اة ححقاااااوع
التفاقيااااية
التفاق
األطفال يف البواء ويف املواد اإلباحية عام (.)2010
النسااااااء
ساء
اة الن
صة
وخباصاااا
ار وخبا
شر
بالبشاااا
اار بالب
عار
االعاااا
اع اال
وقماااامع
اع وق
اول ممناااانع
وبروتوكااااكول
 وبروتوواألطفال ببروتوكول بالرميوب عام (.)2009
االحتياجــــات
جات
تقيــــيم االحتيا
املــــرأة يف تق ييم
حقــــوق ا ملرأة
ما ت ح قوق
منظمــــا
شــــاركت منظ
هــــل شاركت
 6.6هل
واألثر وسياسات التعايف؟
إذا مل يكن كذلك يرجى بيان السبب.

نعم.
ً
بت دورا يف تـــــوفري
توفري
لعبـــــت
تي لع
التـــــي
سات ال
املؤسســـــات
هات أو املؤس
اجلهـــــات
ــــاهي اجل
 6.7مـ ماهي
تي مت
التـــي
وشـــر األدوار ال
دورهـــم و شر
وصـــف دور هم
يرجـــى و صف
للطـــوارئ؟ ير جى
االســـتجابة لل طوارئ؟
اال ستجابة
ملرأة أو ح قوق
حقـــوق
حلقـــوق ااملـــرأة
الوطنيـــة حل قوق
اآلليـــات الوطن ية
مـــن اآلل يات
وجـــدت ،من
لعبهـــا ،إن و جدت،
لعب ها،
اجملتمـــع
مع
منظمـــات اجملت
وكـــذلك منظ مات
املماثلـــة و كذلك
اهليلـــات املماث لة
مـــن اهلي لات
غريهـــا من
اإلنســـان ،أو غري ها
اإلن سان،
املدني.

خماااازون ااساااارتاتيجي
سرتاتيجي
بناااااء خمزون
علااااى ب ناء
الااااوزارة ع لى
عملااااا ا لوزارة
العامااااة :عم لا
الصااااحة العا مة:
وزارة ال صحة
احمللاااي
لي
ااج احمل
اإلنتااتاج
ادعم اإلن
ارى لاالدعم
األخااخرى
اوزارات األ
اع االاالوزارات
ااون ماامع
بالتعااعاون
اا بالت
عملاالا
ادواء ،ككماامااا عم
لللاالدواء،
من الوذاء ،واملساهمة يف بناء املخزون االسرتاتيجي من الوذاء.
املتضاااررين
أحاااوال املت ضررين
مبتابعاااة أ حوال
اللجناااة مبتاب عة
قاماااا اللج نة
اإلنساااان :قا ما
حلقاااوع اإلن سان:
الوطنياااة حل قوع
للجناااة الوطن ية
اللج نة
الدوليااااة
ية
املنظمااااات الدول
مااااع املنظ مات
ومشاااااركتها مع
التقااااارير وم شاركتها
وإعااااداد الت قارير
احتياجاااااتهم وإ عداد
ورصااااد احتيا جاتهم
ور صد
لتحقيق العدالة للفئات املتضررة.

االسااااتثمار
ستثمار
علااااى اال
اجملتمااااع ع لى
أفااااراد اجملت مع
بتشااااجيع أ فراد
قامااااا بت شجيع
والبيئااااة :قا ما
البلديااااة والبي ئة:
وزارة البلد ية
يف جمال اإلنتاج احمللي للوذاء وبناء املخزون االسرتاتيجي.
اذكرات تتفاااااهم
فاهم
اع مااامذكرات
وتوقيااايع
اراكات وتوق
ال شاااشراكات
بعمااامل
اا بع
اناعة :قاقاماااما
صناعة:
والصااا
اارة وال
التجاااجارة
وزارة الت
هاااذه
مثااال هذه
اساااتثماراتها يف م ثل
ورفعاااا ا ستثماراتها
األغذياااة ورف عا
تورياااد األغذ ية
ومصاااانع تور يد
شاااركات وم صانع
ماااع شركات
مع
اجملاالت.
مع ،
اجملتماااااع
اراد اجملت
اان ألألفاااافراد
األماااامان
اق األ
حتقياااايق
ااهمة يف حتق
ساهمة
باملساااا
اا بامل
الداخلياااايةاة  :قاقامااااما
وزارة الداخل
أزمااااة
مة
اة أز
ملواجهاااهة
اة ملواج
حرتازياااية
جراءات االحرتاز
اإلجااااراءات
اق اإل
تطبيااايق
اى تطب
اراف ععلااالى
االشاااشراف
االل اال
ان خاااخالل
مااامن
كوفيد – . 19
دولااااة
لة
املاااادني يف دو
اجملتمااااع ا ملدني
منظمااااات اجملت مع
معظاااام منظ مات
املاااادني :مع ظم
اجملتمااااع ا ملدني:
منظمااااات اجملت مع
منظ مات
وتعمااال
االجتمااااعي) وتع مل
للعمااال االجت ماعي)
القطرياااة للع مل
(املؤسساااة القطر ية
مظلاااة (املؤس سة
حتاااا مظ لة
تنااادرج حتا
قطااار ت ندرج
ق طر
التطااااوعي،
العماااال الت طوعي،
مفهااااوم الع مل
تنشاااايط مف هوم
علااااى تن شيط
تركااااز ع لى
جماااااالت تر كز
املؤسسااااة يف جماالت
املؤس سة
والعااااازل
عزل
صنيف وال
التصااااان
اد الت
ضد
اان ضاااا
سان
اق أل إنإنساااا
اى ااحلااااحلق
اد ععلاااالى
للتأكياااايد
وبالتنمياااايةاة ب للتأك
وبالتنم
وضاااامان حااااق
حق
األساااار  ،و ضمان
والتماسااااك األ سر
كنااااة ،والتما سك
إعاقااااة أو ك نة،
بساااابب إعا قة
االجتماااااعي ب سبب
االجت ماعي
قضااااايا
معاجلااااة ق ضايا
علااااى معا جلة
تركااااز ع لى
كمااااا تر كز
التنميااااة .ك ما
اإلعاقااااة يف التنم ية.
األشااااخاص ذو اإلعا قة
األ شخاص
ومتكااااني ككبااااار
بار
الشااااباب ،ومت كني
قاااادرات ال شباب،
وبناااااء قدرات
املاااارأة ،وب ناء
ومتكااااني ا ملرأة،
األساااار  ،ومت كني
العنااااف األ سر
الع نف
عالوة ععلااااى
لى
ابء ،عااااالوة
ايهم ككعاااعبء،
ارة إإلاااليهم
والنظاااظرة
افاع والن
اإلشاااشفاع
ااني اإل
ان ممعاااعاني
ادا عاااعن
بعيااايدا
ان بع
سن
الالسااا
اى تتقاااااديم
قديم
ارص ععلاااالى
واحلااااحلرص
اع ،وا
اجملتماااامع،
ام يف اجملت
ودجمهااااهم
اراد ودجم
يل األألفاااافراد
تأهيااااال
اادة تأه
إإعااااعادة
برامج احلماية والوقاية بالتعاون مع خمتلف مؤسسات الدولة.
دور املراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي:
.1

مركز االستشارات العائلية (وفاع)

اد ماااان
من
واحلاااحلد
ارية وا
األساااسرية
اروابط األ
والااالروابط
ازواج وا
تقويااايةاة االااالزواج
ااهمة يف تقو
ساهمة
ادف إىل املاملسااا
 ييهاااهدفان ممشااااكالت
شكالت
ااني مااامن
ايت تتعاااعاني
األساااسرار االاااليت
ان األ
اتهدفة مااامن
ستهدفة
اات املاملسااا
للفئااائات
كك للف
التفكااااك
التف
الوقاااااائي
قائي
االني الو
جملالني
ادمات يف ااجملاااا
اديم ااخلااااخلدمات
االل تتقااااقديم
ان خااااخالل
ارية ،ماااامن
وأسااااسرية،
زوجيااااة وأ
زوج ية
والعالجي.

والتوعوياااااة
ية
اارية والتوعو
االستشااااشارية
اطة االست
االنشااااشطة
ان االن
حزماااامةاة ماااامن
ااع حز
مركاااااز ووفاااافاع
ادم مر كز
 ييقااااقدمطالع ععلاااى
لى
السااالبية للللطاااالع
اآلثاااار ال سلبية
مااان اآل ثار
ختفاااف من
الااايت خت فف
والتأهيلياااة ا ليت
والتدريبياااة والتأهيل ية
والتدريب ية
صميم هاااذه
هذه
حياااث مت تتصاااميم
املااارأة .ح يث
صوص ا ملرأة.
اخلصااا
وجاااه اخل
وعلاااى و جه
املساااتهدفة ،وع لى
الفئاااة امل ستهدفة،
الف ئة
النفسااااي
التوافااااق النف سي
ماااان التوا فق
إجيابيااااة من
حالااااة إجياب ية
الوصااااول اىل حا لة
بهاااادف الو صول
الااااربامج ب هدف
ا لربامج
اة ببشااااكل
شكل
موجهاااهة
اة موج
صة
متخصصااا
مهنيااايةاة متخص
ادخالت مهن
االل تاااتدخالت
ان خاااخالل
ااعي ،مااامن
واالجتماااماعي،
واالجت
مباشر لكل منها على حده.
اني
والتساااامب بااابني
واحلاااوار والت سامب
املشااااركة وا حلوار
ثقافاااة امل شاركة
نشااار ثقا فة
وفااااع إىل ن شر
مركاااز و فاع
يساااعى مر كز
 ي سعىعلاااى ببنااااء
ناء
القااادرة ع لى
ساااابهم ال قدرة
صاً إلك سابهم
خصوصااا
والااازوجني خصو
عمومااااً وا لزوجني
االسااارة عمو م
افاااراد اال سرة
ا فراد
حياة زوجية سليمة والتعامل مع التحديات اليت تعرتض األسر.
اط سااااخن.
ساخن.
االل خااخط
ان خااخالل
اة ماامن
العائليااية
اارات العائل
االستفسااسارات
علاااى االستف
االرد ع لى
از باابالرد
املركااكز
اوم املر
 ييقااقوموقد جنب املركز بإصالح الكثري من املشاكل و مشل االسرة.
.1

مركز احلماية والتأهيل (أمان)

العنااااف
نف
ضااااحايا الع
ماااان ضحايا
سااااتهدفة من
ئات امل ستهدفة
للفئااااات
اخلاااادمات للف
تااااوفري ا خلدمات
يهاااادف إىل توفري
 ي هدفاذلك ووفاااااق
فق
اني لاااالذلك
ضني
املعرضاااا
ااء املعر
والنسااااساء
اال والن
األطفاااافال
ان األط
األسااااسرار ماااامن
ادع األ
صدع
والتصاااا
والت
االجتماعيااااااة،
ية،
اة االجتماع
احلماياااااية
ااالت احلما
جماالت
ال ففئااااائةاة يف جمااااا
اددة للكاااااكل
حملددة
اايري ااحملااااا
املاملعاااااعايري
والتأهيل وإعادة التأهيل االجتماعي ،والتوعية والتثقيف.
اني ااملااارأة
ملرأة
ساهم يف متمتكااكني
اطة تتسااااهم
وأنشااشطة
ارامج وأن
ادة باابرامج
اذ عااعدة
بتنفياايذ
اان بتنف
از أأماامان
مركااكز
اوم مر
 ييقااقوماملركاااااز
كز
اة املر
عالقااااقة
لتعزياااايزاز عال
اافة لتعز
ضافة
باإلضاااا
اا ،باإل
هلا،
االجتماعياااايةاة هلاااا
يز احلمااياااايةاة االجتماع
وتعزياااااز
وتعز
وتطااااوير
املاااارأة ،وت طوير
يااااو ا ملرأة،
املوجااااه يو
العنااااف املو جه
قضااااايا الع نف
املختصااااة يف ق ضايا
باجلهااااات املخت صة
باجل هات
العناااااف.
نف.
ان الع
ارأة ماااامن
محاياااايةاة ااملااااملرأة
اال محا
جمال
املركااااكزاز يف جماااا
ااملني يف املر
ادرات الالعااااعاملني
قااااقدرات
ومساااااهمتهم
ساهمتهم
اة وم
الفئااائة
اذه الف
اد هاااهذه
ضد
اف ضااا
العنااانف
ااطر الع
خاطر
اع مبمبخااا
اجملتمااامع
اراد اجملت
وتوعيااايةاة أأفااافراد
وتوع
املسااااتهدفة بقبقضااااايا
ضايا
والفئااااائات امل ستهدفة
اجلمهااااور والف
وعااااي اجلم هور
ورفااااع و عي
منهااااا ،ور فع
احلااااد من ها،
يف ا حلد
التصدع األسر .
.1

مركز متكني ورعاية كبار السن (إحسان)

ايت تععنااااى
نى
اطة االاااليت
واألنشاااشطة
اربامج واألن
ان االااالربامج
جمموعاااعةاة مااامن
اان جممو
إحساااسان
مركاااكزاز إح
ادم مر
 ييقاااقدموالنفسااااااية
سية
والتأهيليااااااة والنف
واالجتماعيااااااة والتأهيل ية
الصااااااحية واالجتماع ية
اخلاااااادمات ال صحية
بتااااااوفري ا خلدمات
ب توفري

اارج حاااادود
حدود
از أم خاااخارج
املركاااكز
ال املر
ادمات داداخاااخل
اا خاااخدمات
كانااانا
اواء كا
ان ،ساااسواء
سن،
ابريات الالسااا
للكاااكبريات
املركز كاملنازل أو النواد املخصصة لكبار السن.
.1

مركز اإلمناء االجتماعي (مناء)

اادياً ،مااان
من
صادي
اقتصاا
ملرأة اقت
اتمكني ااملااارأة
ادمات لاالتمكني
ارامج ووخااخدمات
اديم باابرامج
ااء بتبتقااقديم
از مناامناء
مركااكز
اوم مر
 ييقااقومسااااواء
الصااااور ،سواء
ومتناهيااااة ال صور،
الصااااورية ومتناه ية
املشااااروعات ال صورية
دعاااام امل شروعات
باااارامج د عم
خااااالل برامج
خالل
الدعم املاد أو الفو أو التدري .
ــا ععلـــى
لى
اعتمادهـها
مدى اعتماد
ــا مـــدى
ــة وومـما
الطارئـئة
ــتجابات الطار
االسـستجابات
ــل اال
متويـيل
ــف مت متو
 6.7ككيـيف
توضـــيح
ضيح
أيضـــا تو
يرجـــى أي ضا
وجـــدت؟ ير جى
املســـاعدة إن و جدت؟
اخلارجيـــة أو امل ساعدة
املســـاعدات اخلارج ية
امل ساعدات
واإلجنابيــــة
ية
ـــية واإلجناب
اجلنسـسية
ـــحة اجلن
للصـصحة
ـــايف لل
الكـ كايف
ـــل ال
التمويـ يل
ـــمان التمو
ـــتم ضـضمان
ـــف يـ يتم
ككيـ يف
للمرأة بشكل عام يف دولتك على أساس مستمر.

احلكاااومي خلاااادمات
خلدمات
ال احل كومي
التمويااايل
علاااى التمو
ار ع لى
دولاااة ققطاااطر
احي يف دو لة
صحي
النظاااام الالصااا
يعتماااد الن ظام
يعت مد
الرعاية الصحية.
ملدني يف
ــع ااملـــدني
اجملتمـمع
منظمـــات اجملت
ــا منظ مات
واجهتهـها
لتـــي واجهت
بات ا ل تي
العقبـــات
هـــي العق
ــا هي
 6.4مـما
جهودها لتقديم اخلدمات اجلنسية واإلجنابية؟

عاااااام
اساااااتطالع را يف عام
نظماااااا ا ستطالع
االنساااااان نظ ما
حلقاااااوع االن سان
الوطنياااااة حل قوع
اللجناااااة الوطن ية
ان اللج نة
حلق يف
اى ااحلاااااق
اتمل ععلاااالى
دولاااالةاة ققطااااطرار ااشااااشتمل
ارأة يف دو
اوع ااملااااملرأة
اول ححقااااقوع
 2014حااااحول
(عيناااااااة
نة
ستطالع ( 1026عي
االساااااااتطالع
ال اال
مشل
اة ،وومشاااااا
اإلجنابيااااااية،
احة اإلجناب
صحة
والصاااااا
احة وال
صحة
الالصاااااا
كور و %43ا ناث.
اناااااث.
سبة  %47ذذكااااور
وبنساااابة
القطااااريني ،وبن
ملواطنني الق طريني،
ماااان ااملااااواطن
عشااااوائية) من
ع شوائية)
حبقااااوع
قوع
معرفتهااااا حب
بعاااادم معرفت ها
اجابااااا ب عدم
املسااااتطلعني اجا با
ماااان امل ستطلعني
مقاااادرة من
نساااابة م قدرة
وكانااااا ن سبة
وكا نا
او ضاااااعف
ضعف
اديات هااااهو
التحااااحديات
ارب الت
احاااااد أأكااااكرب
واالجنابياااااة .ان ا حد
اية واالجناب ية.
اجلنسااااسية
احة اجلن
صحة
الالصاااا
اجلنسااااااية
سية
احة اجلن
صحة
بالصااااا
اف بال
والتثقيااااايف
بالتوعيااااايةاة والتثق
باااااارامج بالتوع
اأطالع برامج
اادرات بااااابأطالع
املاملبااااابادرات
واالجنابية.
ـــل
 . 7هـ هل

ما إذا
بيــــان مــــا
ج ى ب يان
يرجــــ
مســــتفادة؟ ير
حتديــــد أي دروس م ستفادة؟
كنــــك حتد يد
ك نك

هب أو يف
التأهــــب
ـــرتاتيجيات التأ
ـــت يف ااسـسرتاتيجيات
طبقـ قت
قــــد طب
ـــدروس قد
ـــذه االـ لدروس
ـــت هـهذه
كانـ نت
كا
حاالت االزمات الالحقة وكيف مت ذلك؟

احلصاااااار،
صار،
ارتة احل
االل فاااافرتة
جناحهااااهااا خااااخالل
اا جناح
أثبتااااتا
ايت أثب
ارتاتيجيات االااااليت
االسااااسرتاتيجيات
ابو اال
مت تااااتبو
من قاااادرة
قدرة
اة ماااان
الطبياااية
اواد الطب
ان ااملاااملواد
ارتاتيجي مااامن
االساااسرتاتيجي
ازون اال
ااء املاملخاااخزون
ااهم ببناااناء
اث ساااساهم
ححيااايث
حلمايااااة
ية
بااااه حلما
بااااأس به
مبخاااازون ال بأس
يد  19مب خزو
كوفيااااد
جائحااااة كوف
مواجهااااة جائ حة
علااااى مواج هة
الدولااااة ع لى
الدو لة
والشااااراكات
شراكات
العالقااااات وال
ساااااهما العال قات
كمااااا ساهما
بأعماااااهلم .ك ما
للقيااااام بأع ماهلم.
الطبيااااة للق يام
الكااااوادر الطب ية
ال كوادر
املاااواد
تاااوفري ا ملواد
علاااى توفري
الدولاااة ع لى
قااادرة الدو لة
مااان قدرة
احلصاااار من
فااارتة احل صار
خاااالل فرتة
بناءهاااا خالل
الااايت مت بناء ها
ا ليت
ار مماااممااا ساااااهم
ساهم
اة ققطاااطر
دولااالة
اكان دو
اع ساااسكان
جلميااايع
اية جلم
صية
الشخصااا
احلمايااايةاة الشخ
املخربيااايةاة وأدوات احلما
املخرب
يف استجابة الدولة بشكل فعال.
الرجــــاء قــــم
قم
اإلنســــانية ،الر جاء
للمســــاعدة اإلن سانية،
برام ب للم ساعدة
لــــديها بــــرام
بلــــدي لديها
 . 4إذا ب لدي
ها يف
تطبيقهــــا
واالجنابيــــة مت تطبيق
اجلنســــية واالجناب ية
واحلقــــوق اجلن سية
الصــــحة واحل قوق
بتحديــــد إذا ال صحة
بتحد يد
األولويــــات
يات
حتديــــد األولو
يــــتم حتد يد
وكيــــف يتم
اإلنســــانية وك يف
املســــاعدة اإلن سانية
اســــرتاتيجية امل ساعدة
ا سرتاتيجية
خبصوص الصحة واحلقوق اجلنسية واالجنابية.

اجلنسااااااية
سية
واحلقااااااوع اجلن
صحة واحل قوع
بالصااااااحة
اخلاصااااااة بال
اإلنسااااااانية اخلا صة
املساااااااعدة اإلن سانية
باااااارامج امل ساعدة
برامج
مااان
املواطناااات من
جلمياااع املواط نات
مقابااال جلم يع
ومااان دون مقا بل
جماناااًا و من
الدولاااة جما ن
تقااادمها الدو لة
واالجنابياااة ت قدمها
واالجناب ية
ضمن عدة خدمات صحية.
موجــــودة
جودة
كانــــت مو
الرئيســــية إذا كا نت
التحــــديات الرئي سية
بتحديــــد الت حديات
قــــم بتحد يد
الرجــــاء قم
 . 9الر جاء
وكســـــب
سب
العدالـــــة وك
للوصـــــول اىل العدا لة
والفتيـــــات للو صول
النســـــاء والفت يات
بهـــــا الن ساء
التـــــي ب ها
ال تي
اجلنســــــية
سية
ـــــوق اجلن
واحلقـ قوق
ـــــحة واحل
للصـ صحة
ـــــات لل
انتهاكـ كات
ـــــوص انتها
خبصـ صوص
ـــــات خب
تعويضـ ضات
تعوي
املتاحـــة
حة
املســـاعدة املتا
وأنـــواع امل ساعدة
إجرائيـــة ،وأ نواع
حـــواجز إجرائ ية،
ذلـــك حواجز
مبـــا يف ذ لك
ابيـــة ،مبا
واإلجن اب ية،
أيضـــا قـــم
قم
الرجـــاء أي ضا
وغريهـــا .الر جاء
القانونيـــة وغري ها.
االنتصـــاف القانون ية
ســـبل االنت صاف
للوصـــول اىل سبل
للو صول
ـــأثريهم ييشــــكل
شكل
ـــذين مت تـ تأثريهم
ـــات االـ لذين
والفتيـ يات
ـــاء والفت
النسـساء
ـــات الن
جمموعـ عات
ـــد جممو
بتحديـ يد
بتحد
ــان
مكـكان
ــري .ألي م
ككبـبري.

لعبـــة
بة
ــذي لع
ــدور االـلذي
ــد االـلدور
التحديـيد
ــن التحد
ممكـكن
ــه ،مم
تطبيقـقه،
ــن تطبي
كـكن

للحفــــا
فا
تشــــابها" للح
جمموعــــة ت شابها"
ية" أو جممو عة
الوطنيــــة"
واملصــــاحلة الوطن
احلقيقــــة وامل صاحلة
جلنــــة احلقي قة
جل نة
واحلقـــوق
قوق
ــحة واحل
الصـصحة
ــوص ال
خبصـصوص
ــان خب
االنسـسان
ــوق االن
حقـقوق
ــات ح
بانتهاكـكات
ــرتاف بانتها
االعـعرتاف
ــى اال
ععلـ لى
اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات والتعويضات.

ان اكرب التحديات اليت تواجه النساء والفتيات للوصول للعدالة وكسب التعويضات
خبصوص انتهاكات الصحة واحلقوع اجلنسية واالجنابية هي العادات والتقاليد.
كما أنه ال يوجد تشريع قطر خاص بالعنف ضد املرأة ،يعاو خصوصيتها ويعاقب على
اجلرائم املتعلقة بالصحة اجلنسية واالجنابية.
رابعا :الاتاأهاب والاتاعاافاي والاماروناة
.10هل هناي أي اسرتاتيجية أو خطة أو سياسة للتأهب وإدارة املخاطر يف بلدكم؟ إن
كان االمر كذلك يرجى تقديم معلومات عن اجلوانب التالية:
10.1على أي أنواع األزمة تنطبق؟ ماهي احلاالت املستبعدة؟

توجد نوعني من التشريعات إلدارة املخاطر :
-1

النوع األول  :تنظمه املادة ( )19من القانون رقم ( )38لسنة  1995بشأن

الضمان االجتماعي  ،حيث تنص على أنه :بتقوم الوزارة ،يف حالة حدوث كارثة،
بتدبري اإلغاثة العاجلة ،وتقديم املعونة النقدية والعينية لألسر واألفراد املنكوبني .
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد والضوابط املتعلقة باملساعدات اليت تقدمها الوزارة
يف حاالت الكوارث اليت خيتلف عنها وفاة أو إصابات جسيمة أو خسائر لألفراد
أو املمتلكات.ب
طبقا للمادة السابقة فإنه القانون ألزم وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية بتقديم اإلغاثة العاجلة يف حال حدوث كارثة  ،وتقديم املعونة سوى نقدية
أو عينية لألسر واالفراد املنكوبني  ،وبذلك يكون النص السابق قد مشل مجيع
الكوارث اليت قد تصيب الفرد أو األسر يف اجملتمع دون استثناء حاالت معينة.
-1

النوع الثاني :ينظمه قرار رئيس جملس الوزراء رقم ( )4لسنة 2020

بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات  ،حيث تنص املادة ( )2من على أنه -:
ختتص اللجنة بإدارة األزمات والكوارث اليت تتعرض هلا الدولة ،وهلا يف سبيل
ذلك اختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة ملواجهتها ،ويكون هلا بوجه خاص ما
يلي:

- 1اختاذ كافة اإلجراءات الضرورية والعاجلة الكفيلة بتأمني البالد ،ومحاية حياة
األفراد ،ومحاية املمتلكات العامة واخلاصة ،من األخطار النامجة عن األزمات أو
الكوارث.
- 2اختاذ اإلجراءات والتدابري الفعالة ملواجهة واحتواء املخاطر النامجة عن األزمات
والكوارث ،واحلد من األضرار واخلسائر واآلثار السلبية املرتتبة عليها.
- 3إقرار القواعد واإلجراءات الكفيلة بسرعة إغاثة املنكوبني واملتضررين من األزمات
والكوارث.
- 4اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضمان سري وانتظام العمل يف مرافق الدولة
والقطاع اخلاص.
- 5اختاذ ما يلزم لتوفري كافة احتياجات الدولة من السلع واخلدمات.
- 6إقرار اخلطط والربامج الالزمة ملواجهة األزمات والكوارث واألخطار النامجة عنها،
وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
- 7إقرار الربامج الالزمة لتنمية ورفع الوعي اجملتمعي ملواجهة األزمات والكوارث
واحلد من خماطرها.
- 8العمل على تضمني اخلطط االسرتاتيجية للدولة ،اخلطط والربامج العاجلة ملواجهة
األزمات والكوارث.
- 9أية اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة واملهام املوكلة إليها.
 -10أية مهام يكلفها بها األمري.
طبقا للمادة السابقة من القرار املشار إليه فإن ينال بلجنة إدارة األزمات والكوارث
اختاذ اإلجراءات واالختصاصات املشار إليها يف حال حدوث كارثة أو أزمة على
اجملتمع أو الدولة  ،وكذلك فإن القرار املشار إليه

يستثو اية حاالت منه.

 10.2هل حتتوي على تعريف لالزمة؟ إن كان األمر كذلك ،برجي توضيح التعريف
املستخدم.

يتو كل من القانون رقم ( )38لسنة  1995بشأن الضمان االجتماعي و قرار
رئيس جملس الوزراء رقم ( )4لسنة  2020بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات على
تعريف كدد لالزمة.
10.3هل حتتوي على إجراءات تص الصحة واحلقوق اجلنسية واالجنابية للنساء
والفتيات؟ إن كان االمر كذلك ،الرجاء توضيح اإلجراءات املوجودة وأي إجراءات
خاصة املتوخاة و/أو املعتمدة لفلات اددة من النساء والفتيات فيما يتعلق بكل
من التأهب والتعايف.

ضمان االجتماعي و قرار
شأن الالضااامان
سنة  1995ببشاااأن
ضمن كل من القانون رقم ( )38للسااانة
يتضااامن
يت
سنة  2020بتنظيم اللجنة العليا إلدارة األزمات على
رئيس جملس الوزراء رقم ( )4للساااانة
ساء والفتيات  ،وامنا جاءت
للنساااا
اجلنسااااية واالجنابية للن
الصااااحة واحلقوع اجلن سية
إجراءات ختص ال صحة
النصوص عامة شاملة جلميع فئات اجملتمع.
 10.4كيف مت حتديد وتقييم املخاطر املتعلقة اىل الصحة واحلقوق اجلنسية
واالجنابية للنساء والفتيات يف املناطق احلضرية والريفية.

يتم حتديد وتقييم املخاطر املتعلقة بال صحة واحلقوع اجلن سية واالجنابية للن ساء والفتيات
صحية املتوفرة يف مجيع املناطق بالدولة
ضرية والريفية عن طريق املراكز الالصااحية
احلضاارية
يف املناطق احل
ضني  ،حيث يعملون على تقييم
واملمرضااااني
 ،واملزودة باألجهزة الطبية احلديثة واألطباء املهرة واملمر
كل حالة على حده  ،ويف حال عدم توفر العالج الالزم حلالة من احلاالت  ،يتم حتويلها إىل
املستشفى الرئيسي بالدوحة.
10.5هل كانت جمموعات حقوق النساء مشاركة يف  .1 (:تطوير االسرتاتيجية /
اخلطة /السياسة .2 ،تقييم املخاطر املتعلقة اىل الصحة واحلقوق اجلنسية
واالجنابية .3،تصميم اإلجراءات التي مت تطبيقها  .4مراقبة االسرتاتيجية/
اخلطة /السياسة؟)

الرجاء قم بتحديد اخلطوات التي مت اتاذها للحفا على مشاركتهم ،وتضمني
منظور النوع االجتماعي يف االستعداد ملواجهة األزمات وأدارتها والتعايف منها.

يشارك النساء جبانب الرجال يف تطوير االسرتاتيجيات واخلطط بالدولة  ،وال يوجد
جمموعات خاصة بالنساء.
10.6يرجى توضيح إذا ما كانت االسرتاتيجية /اخلطة /السياسة قد خضعت ألي
تقييمات حىت االن ،إذا كان االمر كذلك ،فما هي النتائب والتوصيات الرئيسية
املتعلقة بالصحة واحلقوق اجلنسية واالجنابية؟

يشارك النساء جبانب الرجال يف تطوير االسرتاتيجيات واخلطط بالدولة  ،وال يوجد
جمموعات خاصة بالنساء.
.11إذا كانت واليتك ليس لديها خطة تستطيع التدخل الفوري يف وقت األزمة،
يرجى شر ملاذا.

توجد خطة.
.12هل هناي طرق اددة تستطيع االليات الدولية حلقوق االنسان من خالهلا
دعم الدول يف جهودها ملعاجلة االزمة؟

نعم  ،وذلك عن طريق اللجنة الوطنية حلقوع االنسان  ،كذلك عن طريق مجعية
اهلالل األمحر القطر .
************************************************************
***********

