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المحتوى

 التعريف، ": وفاق"مركز االستشارات العائلية  بدولة قطر

األهداف، مجاالت العمل

النزاعات األسرية العابرة للحدود

 دور مركز وفاق في حماية مصلحة الطفل الفضلى في ظل

النزاعات األسرية على المستوى الدولي

مقترحات
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مركز وفاق
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صر مؤسسة قطرية خاصة ذات نفع عام أسسته سمو الشيخة موزا بنت نا

.م2002نوفمبر 13حفظها هللا  في

قديم وقد انطلق المركز والذي يعتبر األول من نوعه في دولة قطر في ت

م متوجها إلى كافة األسر 2003أغسطس 24خدماته المجانية المتعددة في 

والشرائح واألفراد في المجتمع بمختلف األطياف الثقافية واألديان واللغات

ويؤدي رسالته . العمرية من مواطنين ومقيمين على أرض دولة قطر

االجتماعية من خالل مجموعة مؤهلة من االستشاريين والمرشدين 

.المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة
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ع عام، يعمل وفاق، بصفته هيكل خاص من المجتمع المدني ذي نف

في تكامل وتنسيق مع جهات عديدة حكومية ومدنية وخاصة 

:استنادا إلى جملة من المرجعيات األساسيّة، منها

زدستور الدولة الضامن لحقوق الجميع دون استثناء أو تميي

 2030رؤية قطر الوطنية

 2006قانون األسرة لسنة

 2022-2018االستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية

العالقةذاتالدوليةواالتفاقياتالمعاهدات



المحتوى
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من المبادئ التي تحّدد توجهات المركز في تعامله مع أفراد ثمة مجموعة 

:من أهمها األسرة

فيما يقّدمه االلتزام بالبعد الحقوقي في وضع استراتيجيته وبرامج عمله و

من خدمات،

ان،الحرص على تجنّب كل اشكال التمييز واإلقصاء على أي أساس ك

اعتبار رعاية وحماية الحقوق الفضلى للطفل أولويّة مطلقة.

التعامل مع األسر واألفراد كأصحاب حقوق ال غير وفي معزل عن كل

.  عناصر اإلرباك المحتملة 



المحتوى
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(رعية النفسية والتربوية واالجتماعية والقانونية والش)الخدمات اإلرشادية 1.

خدمات اإلصالح األسري2.

خدمات الرعاية الوالدية 3.

التوعية والتثقيف المجتمعي4.

المعاينات والزيارات المنزلية5.

االختبارات والمقاييس النفسية خاصة لألطفال 6.

:يتعامل المركز مع األسر واألفرادو

عن طريق اإلحالة من محكمة األسرة

مباشرة بمبادرة ذاتية من أحد الزوجين أو من كليهما

خدمات المركز

المحور األول



المحتوى
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وتجدر اإلشارة إلى انه لألطفال نصييب هيام مين اهتماميات المركيز وخدماتيه سيواء

ية ذات أولويّة ضمن التعامل مع قضايا األسرة بصفة كليّة أو باعتبارهم فئة خصوص

ي تمّر بها في العمل االجتماعي كثيرا ما تقع عليها تداعيات األزمات والصعوبات الت

..  األسرة سواء كانت ظرفيّة أو دائمة

األطفال فئة ذات أولوية 

المحور األول



المحتوى
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ي من السمات الثابتة اليوم في كل المجتمعات ف: الهجرة والزواج المختلط

.العالم

الخصوصية الديمغرافية للسكان في دولة قطر  :

النسبة األعلى من السكان هم من الوافدين من كل القارات.

قطريون متزوجون من أجنبيات، قطريات متزوجات من أجانب: أسر مختلطة

.لفة، أزواج أجانب من نفس البلد، أزواج أجانب من بلدان مخت(دول الخليج خاصة)

إن كان التعامل مع الصراعات األسرية وما ينتج عنها من آثار صعبا في

ة، تشريعات ثقافات مختلف: المطلق، فهو أصعب بكثير في حالة الزواج المختلط

...ونينمختلفة، تفّرق جغرافي للزوجين وتصارع شرس أحيانا حول المحض

النزاعات األسرية العابرة للحدود

المحور األول



9

 نفسه أمام قضايا محالة من المحاكم أو طلبات" وفاق"كثيرا ما يجد مركز

.والدينتلقائية أحد طرفيها خارج الدولة، أي أن المحضونين بعيدين عن أحد ال

،منها مثالكل القضايا والطلبات في هذه الحالة تتعلّق باألطفال المحضونين:

طلب الزيارة والرؤية

 الحضانةإسنادطلب

تحولوا استخراج وثائق المحضونين المقيمين مع أمهاتهم في قطر وآباؤهم أجانب

لبالدهم 

 غير الحاضنطلب اإلقامة من األب األجنبي

المحور األول
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عوبةصفييزيدمماالزوجينبينالثقةفقدانهواألوضاعهذهمثليميّزما

مودراستهنفسيتهمفي:أكثراألطفالأوضاعويؤّزمبينهماالتعامل

...وتوازنهم

لمناسبةاالحلولإيجادفيالطرفينبثقةتحظىالتيالجهةهو"وفاق"أصبح

واالسريةالزوجيةللخالفات

خدماتبكلكثرأأوبلدينبينالمشتّتةوالمطلقةالمنفصلةاألسرأطفالينتفع

جهةالمتأوالمحاكممنالمحالةاألخرىاألسرمنألمثالهمتقّدمالتيالمركز

المركزإلىتلقائيا

المحور األول
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ظلفيالفضلىالطفلمصلحةحمايةفيوفاقمركزدور-

:الدوليالمستوىعلىاألسريةوالنزاعات

ريناألطفالتجاهوفاقمركز دور مناألكب  الشطر رتكز ا االزمةهذهمنالمتضر

ر الصدعورأباإلصالحمحاوالت عىل   االس بي 
منازعاتالبينها نشبتالت 

هو فلللطتتحققانيمكنمصلحةاقىصاناعتبار عىلوذلكوالمشاحنات

  يستمر ان
ر
  العيشف

ر
الرئيس  ر الدو هذا وبجانب،والديهومعاستهكنفف

:التاليةاألدوار بمجموعةأيضا المركز قامفقد 

رةاالس افراد لمختلفالمتواصلالدعمتقديم لمواجهةعامةالمتضر

  الداخليةوالضاعاتالنفسيةالضغوط
اتوالتالظروفصاحبتوالت  غب 

  الجديدة
ر
االسيةحياتها ف

 ر كب 
ر عىلالب  ر لاألطفاأنماطلدىالنفس  التوافقمستوىتحسي  والمراهقي 

  االشديد والقلقالحزنحالةمنالتخلصعىلومساعدتهمخاصبوجه
لت 

.عنهواالبتعاد الوالدينأحد منالحرماننتيجةانتابتهم

المحور األول
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ر التوسط ر غب  واإلباءالقطرياتاألمهاتبي  البةالمطاجلمنالقطريي 

لألطفالالرسميةوالوثائقالمستنداتتجديد أو باستخراج

 فالهألطالحاضنغب  الوالديالطرفزيارة/رؤيةعمليةوتسهيلتنفيذ

ر  ر المحضوني    المقيمي 
ر
تطلبهيوما (الدولةإىلقدومهبمجرد )قطردولةف

ر مستمر وتنسيقتواصلمنذلك األمــنتحم  بةمناسبيئةوتوفب  الوالدينبي 

  
  والوجدانيةالنفسيةاحتياجاتهوتلت   للطفلالعاطفر

ر
الصعبةالظروفكتلف

ر األطفالأحوالمتابعة ر أبناءمنالقطريي  ر /المنفصلي  ر االمطلقي  لمقيمي 

معالمستمر التواصلخاللمنوذلكاالباءطلبعىلبناءالدولةخارج

القطرياتغب  الحضاناتاألمهات
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سساتوالمؤ المعنيةللجهاتالالزمةواإلحصاءاتواالفاداتالتقارير تقديم

ريناألطفالبقضايا الصلةذات اعاتمنالمتضر ر الجهاتفومختلالدوليةالبر

  الوطنية
الفضىلمصلحتهملحمايةتسىعالت 

المنفصلةاألس معالتامالتعاونأبداء  
المحاكمدىلودعاويقضايا تنش  الت 

  القانونيةوالجهات
ر
  بما الخارجيةالدولف

ر
الحقوقبالخاصةالدعاوىذلكف

وعة ر لألطفالالمش   وذلكالمحضوني 
 
اإلجراءاتو القانونبهيسمحلما وفقا

.الرسمّية
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 وفي شعارا في الخطاب السياسي" مصلحة الطفل الفضلى" حتى ال تكون

ناهج العروض والمحاضرات، التأكيد على ضرورة ترجمتها في السياسات وم

...العمل واآلليات

ال إطالق حملة مناصرة عالمية من أجل التنسيق بين تشريعات الدول حتى

وص القانونية تضيع مصلحة الطفل في القضايا العابرة للحدود بين ثغرات النص

لك إلى واإلجراءات المختلفة أو المتعارضة في مختلف الدول، واالستناد في ذ

.مبادئ والتزامات االتفاقية الدولية في الغرض

ألسرية اعتماد المقاربة القائمة على الحقوق في التعامل مع قضايا الصراعات ا

.العابرة للحدود التي يكون األطفال طرفا فيها

ّسر النأي باألطفال وحقوقهم عن الصراعات واالختالفات بين الدول، بما يي

.حماية مصلحة األطفال في األزمات األسرية العابرة للحدود

لتعامل مع القبول بمبدأ أن السيادة المطلقة ال يمكن أن يكون لها وجود اليوم في ا

تالط عديد األوضاع وعلى رأسها رعاية المصلحة الفضلى لألطفال في ظل اخ

.الشعوب وتوافد األجانب على كافة دول العالم

ية وضع واعتماد آليات من شأنها حسم النزاع القانوني في العالقات األسر

اعد والمدنية ذات العنصر األجنبي، والتي يطلق عليها قواعد االسناد أو قو

.تنازع القوانين



شكرًا لحسن استماعكم
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