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 تخذة يف القوات املسلحة القطرية لضمانالتقرير األويل بشأن التدابري امل
 عدم جتنيد األطفال واشتراكهم يف العمليات احلربية

 متهيد

إن القوات املسلحة القطرية، طبقاً لألنظمة والقوانني اليت تنظم العمل فيها، قد راعت املبادئ األساسية                -١
وذلك استناداً للمبادئ األخالقية    حلقـوق األطفـال وعلى رأسها عدم اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة             

والدينـية الـيت تسود اجملتمع القطري بشكل عام، باإلضافة إىل تنفيذها االتفاقيات الدولية املنظمة حلقوق الطفل     
 .وسواها من االتفاقيات ذات الصلة اليت انضمت إليها دولة قطر

صوص، سنقسم املوضوع إىل ثالثة     ولتسـليط الضوء على إجراءات القوات املسلحة القطرية يف هذا اخل           -٢
أقسـام، يتضـمن األول منها إجراءات التجنيد يف القوات املسلحة القطرية، يف حني يتناول القسم الثاين برنامج        

أما القسم الثالث فيتناول برنامج نظام الطلبة املشطوبني من املدارس النهارية           . التدريـب السنوي لطلبة املدارس    
 :ايلواألهلية على النحو الت

  إجراءات التجنيد يف القوات املسلحة القطرية-أوالً 

ابتداًء ال بد مـن اإلشـارة إىل حقيقتني أساسيتني فـي ميـدان إجراءات التجنيد يف القوات املسلحة                -٣
 :القطرية ومها

 على ال يوجد نظام للتجنيد اإلجباري يف القوات املسلحة القطرية وإمنا تعتمد أنظمة التجنيد فيها )أ( 
 التطوع االختياري طبقاً لألنظمة والتعليمات املعمول هبا؛

ال يوجـد يف أنظمة وقوانني القوات املسلحة القطرية ما ُيشري إىل اشتراك أفراد القوات املسلحة           )ب( 
 سنة يف العمليات احلربية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، هذا مع العلم أن               ١٨القطـرية ّممـن مل يبلغوا سن        

 . من الدستور القطري٧١مليات احلربية اهلجومية حمرمة استناداً ألحكام املادة الع

أما فيما خيص إجراءات التجنيد يف القوات املسلحة القطرية واليت تضمن عدم جتنيد األطفال واشتراكهم                -٤
 :يف العمليات احلربية فهي

 القطرية تتم حتت اإلشراف املباشر يف القوات املسلحة) الطوعي(إن إجراءات التجنيد االختياري  )أ( 
للضباط املختصني لتجنيد األشخاص املدنيني الراغبني طواعية يف االلتحاق باخلدمة العسكرية، وذلك وفق الضوابط 
والشـروط املقـررة بالتشريعات الصادرة واليت من بينها وثائق إثبات العمر، والتقارير الطبية الالزمة من اللجنة               

إلثبات صالحية الشخص للخدمة العسكرية، ووفقاً للمستويات املطلوبة للمهنة أو الوظيفة           الطبـية العسـكرية     
 العسكرية املرشح هلا طالب االنضمام؛
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بالـرجوع إىل األحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن              )ب( 
ابري اليت تضمن تنفيذ هذه األحكام داخل القوات املسلحة اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة، ومدى اختاذ التد

 :القطرية نفيد باآليت

 اليت تنص على تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان عدم اشتراك أفراد القوات            ١املـادة    `١`
 : سنة اشتراكاً مباشراً يف األعمال احلربية١٨املسلحة الذين مل يبلغوا سنة 

القوات املسلحة القطرية وقوانينها، جند أهنا خالية متاماً من أي          بالـرجوع إىل أنظمـة       -
 سنة  ١٨قـانون أو تشريع يتضمن اشتراك أفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغوا سن              

 اشـتراكاً مباشراً أو غري مباشر يف العمليات احلربية حيث إن القوات املسلحة القطرية              
يع أفراد القوات املسلحة القطرية هم متطوعون  ال تطبق نظام التجنيد اإلجباري وإمنا مج      

مبحض إرادهتم وطبقاً لألنظمة املعمول هبا يف القوات املسلحة القطرية وهو ما مت ذكره              
 يف احلقيقتني األساسيتني أعاله؛

 سنة قد أُسر على الرغم      ١٨ال يوجد فرد من أفراد القوات املسلحة ممن هم دون سن             -
  األعمال احلربية؛من عدم اشتراكه مباشرة يف

 اليت ُيطلب فيها اإلشارة إىل التدابري املتخذة لضمان عدم جتنيد األشخاص الذين مل يبلغوا ٢املادة  `٢`
 : سنة للخدمة اإلجبارية يف القوات املسلحة١٨سنة 

نظـام اخلدمـة يف القوات املسلحة القطرية ال يعتمد وال ُيطبق نظام التجنيد اإلجباري                -
 تشريعي واحد يف األنظمة والقوانني القطرية ينص على التجنيد          ولـيس هـناك نـص     

  سنة؛١٨اإلجباري، وبالتايل ليس هناك جمند إجباري حتت سن 

لـيس هناك أحكام قانونية تسمح بتخفيض سن التجنيد اإلجباري يف ظروف استثنائية              -
 نظراً لعدم وجود نظام التجنيد اإلجباري من األساس؛) مثل حالة الطوارئ(

 : اليت تتضمن السن الدنيا احملدد للتجنيد الطوعي يف القوات املسلحة٣املادة  `٣`

تعتمد القوات املسلحة القطرية يف القوى البشرية على نظام التجنيد الطوعي فقط وهي يف  -
سبيل حتقيق ذلك قامت بوضع شروط لألفراد الراغبني يف االنضمام إىل صفوف القوات             

 ؛)شرط السن(الشروط املسلحة وعلى رأس هذه 

 الفقرة الثانية -بالرجوع إىل نظام خدمة الضباط يف القوات املسلحة القطرية املادة الرابعة  -
فيمن ُيعني ضابطاً يف القوات املسلحة أن يكون قد أمت من العمر مثانية             : "جنـد أهنا تنص   

 ؛"عشر سنة ميالدية وهذا هو احلد األدىن للتعيني
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نيد الرتب األخرى يف القوات املسلحة القطرية جند أن شروط التجنيد بالرجوع إىل نظام جت -
  عاماً وال يزيد عن     ١٨تتضـمن شـرطاً ينص على أن ال يقل عمر املتقدم للتجنيد عن              

  عاماً؛٢٥

  أعاله متاماً مع االلتزامات الواردة يف الربوتوكول االختياري؛٣ و٢ و١تتماشى الفقرات  -

 تتضمن إجراءات التجنيد الطوعي الشروط واملستندات - ٣ن املادة  م٣فيما ورد بالفقرة  -
 :املبينة يف اجلدول الوارد أدناه

 شروط التجنيد املستندات املطلوبة

 )أ( أن يكون قطري اجلنسية )أ( صورة من البطاقة الشخصية

 عاماً وال يزيد    ١٨أن ال يقـل عمر املتقدم عن         )ب( صورة من شهادة امليالد
 ماً عا٢٥عن 

 )ب(

شهادة ملن يهمه األمر صادرة من وزارة شؤون        
 اخلدمة املدنية بعدم عمله بأي جهة حكومية

أن يكون حسن السرية والسلوك وأال يكون قد         )ج(
 حكم عليه يف جرمية خملة بالشرف واألمانة

 )ج(

كرية أن ال يكـون قـد فصل من اخلدمة العس          )د( الشهادة الدراسية مصدقة من اجلهات احلكومية
 سابقاً

 )د(

  )ه( أن يكون مستواه الدراسي اإلعدادية فأعلى  )ه(  صور شخصية ملونة٤عدد 

 )و( أن يكون الئقاً طبياً - -

بالنسبة للوثائق املطلوبة للتحقق من سن التجنيد فهي حمددة يف اإلعالن اخلاص بالتجنيد              -
 الشهادة  -امليالد   صورة من شهادة     -صـورة من البطاقة الشخصية      (والـيت تتضـمن     

 ؛)الدراسية مصدقة من اجلهات الرمسية والصورة الشخصية

السن الدنيا لدخول املدارس اليت تديرها القوات املسلحة : ٣ من املادة ٥فيما ورد بالفقرة  -
 عاماً واملدارس اليت تديرها القوات املسلحة هي        ١٨هـو سن التجنيد الذي ال يقل عن         

تأهيل املرشحني من الضباط لتخرجيهم ضباط      . مد العسكرية كلية أمحد بن حم   : كالـتايل 
لتأهيل الضباط وضباط الصف يف . ؛ ومعهـد تدريب القوات املسلحة    ٢برتـبة مـالزم     

 وعقد التدريب التأسيسي للمستجدين من      -املوضوعات املختلفة، وتأهيل ضباط الصف      
ية يف املنهج الدراسي،    وفيما خيص إدراج مادة حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسان       . اجلـنود 

فإنه جاري دراسة إضافة هذه املواد ضمن املناهج الدراسية يف املدارس اليت تديرها القوات 
 املسلحة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛
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  ال يوجد يف دولة قطر أي من احلاالت الواردة هبذه املادة؛- ٤وفيما يتعلق باملادة  -

 واملتعلقة بالتشريعات الوطنية والصكوك الدولية والقانون الدويل        - ٥وخبصـوص املادة     -
 فقد انضمت دولة قطر إىل اتفاقيات جنيف األربع لعام          -اإلنسـاين الواجـب التطبيق      

، وبالتايل فإنه   ١٩٧٧، والـربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبذه االتفاقيات لعام         ١٩٤٩
قانون الدويل اإلنساين بدءاً من القوات املسلحة       جاري العمل على اختاذ التدابري لتنفيذ ال      

الوثائق اخلاصة  ) أ(ويتضمن املرفق   . إىل أن يتم تعميمه والعمل به على مستوى دولة قطر         
 .بشروط ومستندات التجنيد الطوعي ومتطلباته القانونية واإلجرائية

  برنامج التدريب السنوي لطلبة املدارس-ثانياً 

بشأن حتفيز األشخاص دون سن الثامنة عشر من العمر على الربامج ) و(و) د(٣ادة خبصوص ما ورد يف امل -٥
فإنه متشياً مع السياسة العامة للدولة بشأن محاية األطفال، وتعزيزاً . التطبيقية اليت تنظمها القوات املسلحة القطرية     

ة بعقد برامج تطبيقية لتحفيز     ألهـداف اتفاقية حقوق الطفل واألسرة بصفة عامة، تقوم القوات املسلحة القطري           
 .األشخاص دون سن الثامنة عشر من العمر لطلبة املدارس، وذلك على النحو التايل

ُيعقد هذا الربنامج سنوياً لطلبة املدارس القطريني من الذكور املسجلني باملدارس يف قطر حىت هناية املرحلة  -٦
مقابل حافز مادي شهري يستهدف من ورائه محايتهم        الـثانوية واملسـجلني مع نظام الدراسة الصباحية وذلك          

وصـقلهم ثقافـياً وأخالقياً ووطنياً وفق برنامج وضع بعناية روعي فيه االعتبارات والضمانات املنصوص عليها                
 .باتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة به

 :لبة املدارس يف برنامج التدريب اآليتيكون االلتحاق بربنامج التدريب طوعياً وُيشترط لقبول ط -٧

 أن يكون قطري اجلنسية؛ )أ( 

 أن يكون الئقاً طبياً؛ )ب( 

  سنة؛١٤أن ال يقل عمره عن  )ج( 

 أن يكون طالباً منتظماً بإحدى املدارس يف قطر مع النظام النهاري؛ )د( 

 موافقة ويل أمره والتوقيع على اتفاقية االلتحاق؛  )ه( 

نظام برنامج التدريب السنوي يف القوات املسلحة ) ب(ويتضمن املرفق . ملقابلة الشخصيةاجتياز ا )و( 
 .لطلبة املدارس متضمناً األهداف والضمانات القانونية الدولية بشأن محاية األطفال
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  برنامج نظام الطلبة املشطوبني من املدارس النهارية واألهلية-ثالثاً 

ني من املدارس النهارية واألهلية، وذلك يف سبيل استكمال اجملهودات اليت           اسُتحدث نظام الطلبة املشطوب    -٨
تقوم هبا القوات املسلحة لصقل وتنشئة األطفال يف إطار املوجهات املنصوص عليها يف التشريعات املتعلقة حبقوق                

ردة باتفاقية حقوق الطفل وهو نظام اهلدف منه استيعاب الفاقد التربوي دون إخالل باالعتبارات والضمانات الوا     
 .الطفل والربوتوكوالت امللحقة هبا

 :يبني اجلدول التايل شروط االلتحاق بربنامج نظام الطلبة املشطوبني من املدارس النهارية واألهلية -٩

 شروط االلتحاق املستندات املطلوبة

 - أن يكون قطري اجلنسية - صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر

 -  عاما١٤ًأن ال يقل عمره عن  - دة امليالدصورة من شها

- الشهادة الدراسية للسنة احلالية - أن يكون حسن السرية والسلوك 
-  صور شخصية ملونة٤عدد  - أن يكون طالباً منتظماً بإحدى املدارس يف قطر

موافقة ويل أمره مع االلتحاق بالتدريب الصيفي  -

 ).ة املشطوبني من املدارس النهارية واألهليةنظام الطلب) ج(ويتضمن امللحق (

  اخلالصة-رابعاً 

الطواعية وحرية اإلرادة لطالب االنضمام يف صفوف القوات العسكرية للقوات املسلحة القطرية من أهم               -١٠
 الركائز األساسية للعمل يف هذه القوات، واليت تقوم على اإلعالن عن التجنيد ملن يرغب من األشخاص املدنيني                 

مـن سـن الثامـنة عشر، ومن مث ال توجد هناك خدمة إلزامية بتشريع أو بتوجيه ُيلزم األشخاص املدنيني جرباً                     
 .لالنضمام يف صفوف القوات املقاتلة يف دولة قطر

وعلـيه، فـإن القوات املسلحة القطرية ُتعلن خلو صفوف قواهتا العسكرية من أي فرد دون الثامنة عشر،                   -١١
يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة، وُتطّبق ما ورد 

 .وإهنا تلتزم هبذا املبدأ إمياناً منها بأن أطفال اليوم هم قادة املستقبل وجيب مراعاة العامل النفسي واإلنساين هلم

- - - - - 

 


