التقرير الوطين لدولة قطر
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القسم األول  :األولويات واإلجنازات والتحديات والعوائق خالل السنوات اخلمس املاضية واألولويات اجلديدة
والناشئة يف املستقبل
أوالً :أهم اإلجنازات والتحديات والعوائق يف التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
على مدى السنوات اخلمس املاضية:
واصلت دولة قطر اهتمامها املتزايد حبقوق اإلنسان ،واختذت يف هذا الصدد التدابري التشريعية والقانونية
واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال تلك احلقوق وتوفري الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها
وحتديثها يف إطار التنمية االجتماعية املتكاملة ،وأن هذا االهتمام استند إىل مرجعيات وطنية على رأسها
الدستور الدائم لدولة قطر ورؤيتها الوطنية  ،4101واسرتاتيجية التنمية الوطنية األوىل (،)4102-4100
واسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ( ،)4144-4102حيث تشكل هذه املرجعيات بيئة داعمة وراسخة
لتنفيذ حقوق اإلنسان وفق النهج الذي نادت به املعاهدات واالتفاقيات الدولية .ويعد من تلك اإلجنازات يف
التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على مدى السنوات اخلمس املاضية ما يلي:
 تعميم املنظور اجلنساني يف السياسات والربامج احلكومية على كافة املستويات. ال تألوا دولة قطر جهداً يف سبيل توفري العيش الكريم ملواطنيها والقائمني على أراضيها من املقيمني منخمتلف اجلنسيات ،حيث وضعت السياسات اليت تضمن حتقيق التنمية املستدامة للمواطن القطري ،متضمنة
االسرتاتيجية الوطنية الشاملة للتنمية واليت تهدف إىل حتويل دولة قطر إىل دولة قادرة على احلفاظ على
التنمية املستدامة وتوفري مستوى معيشة عال لألجيال احلالية والقادمة.
 كما أن السياسات الوطنية للدولة تعرب عن الوجه اإلنساني واالجتماعي للتنمية ،وتضع يف قمة أولوياتهااالسرتاتيجيات الالزمة اليت تليب احتياجات املواطنني الضرورية وتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وكل
ذلك جنباً إىل جنب مع إعمال قواعد الشفافية يف التعامل وحماربة الفساد جبميع صوره للوصول إىل احلكم
الرشيد.
 وتؤكد الدولة إميانها الراسخ بأهمية دور كافة فئات اجملتمع يف حتقيق التنمية ،وأنها أولت اهتماماً خاصاًبالنساء  ،وتبذل جهوداً مستمرة للنهوض بهم ،وتفعيل دورهم وتشجيع مبادراتهم ،وتوفري البيئة املالئمة
لتمكينهم ،إذ أولت دولة قطر اهتماماً متزايداً حبقوق اإلنسان ،حيث قامت الدولة بتعميم املنظور اجلنساني
يف سياساتها ،وبراجمها احلكومية ،ومن ضمن هذه السياسات واالسرتاتيجيات ما يلي:
 اسرتاتيجية قطاع سوق العمل ( ،)4102- 4100واليت تهدف إىل تأمني عمالة ذات كفاءة قادرة علىإجناز وحتقيق أولويات التنمية الوطنية.
 اسرتاتيجية قطاع سوق العمل ( ،)4144-4102واليت تهدف إىل حتقيق سـوق عمـل تنافسـي ميكـنمجيـع سـكان قطـر مـن املشـاركة يف التنميـة وبنـاء جمتمـع مزدهـر وتلبيـة احتياجـات اجليل احلالي
دون املساس باحتياجـات األجيال القادمـة مـن خـالل مشـاركة فعّالـة للعاملني يف سـوق العمـل وحتقيق
إنتاجيـة مرتفعـة واسـتقطاب واسـتبقاء عمالـة عاليـة املهارة ،ونظـام معلومـات حديـث وشـفاف يوفـر
البيانـات عـن جانبـي العـرض والطلـب للتوظيـف والتدريـب.
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اسرتاتيجية قطاع التماسك األسري ومتكني املرأة ( ،)4102-4100واليت تهدف إىل:
 تعزيز متاسك األسرة.
 ترشيد استخدام العمالة املنزلية وحتجيم آثارها.
 خفض عدد حاالت العنف املنزلي وتوفري احلماية والدعم لألسر املتأثرة بالعنف.
 إنشاء نظام دعم فعّال لألسر اليت تعيش يف أوضاع خاصة ،كاألسر اليت ترعى املعاقني أو املسنني.
 دعم ومتكني األسر الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً والتشجيع على املزيد من روح املسؤولية املالية
وخفض املديونية لدى األسر القطرية.
 دعم ومساندة املرأة لتحقيق التوازن ما بني مسؤوليات العمل واألسرة.
 العمل على متكني املرأة يف مجيع اجملاالت ،والسيما يف اجملاالت السياسية واالقتصادية.
االسرتاتيجية الوطنية للصحة ( )4144-4102واليت تهدف إىل حتقيق :صحة أفضل ،رعاية أفضل،
قيمة أفضل .وترتبط اسرتاتيجية قطر للصحة العامة  4144-4102بشكل وثيق مع البعد الصحي
(صحة أفضل) تأكيداً على أنّ صحة السكّان مسؤولية اجلميع وبهدف رفع احلالة الصحية للجميع
وذلك من خالل تعزيز الصحة والوقاية من األمراض ،األمراض وأولت النساء اهمية من خالل نساء
بصحة جيدة من أجل محل صحي حيث توفر خدمات رعاية صحية عالية اجلودة يف مجيع املراحل
املختلفة للحمل والوضع وما بعد الوالدة .وترتبط االسرتاتيجية اجلديدة بأهداف االسرتاتيجية الوطنية
للصحة ( ،)4102 – 4100واليت هدفت إىل إحداث تغيريات يف نظام الرعاية الصحية ،وتقديم
رعاية صحية شاملة فعالة ومعقولة التكلفة على مستوى عاملي ومتاحة للجميع مع األخذ يف االعتبار
احتياجات خمتلف فئات اجملتمع من الرجال والنساء واألطفال.
االسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية ( ،)4102 -4100واليت تهدف إىل مواجهة ومعاجلة
التحديات الصحية املستقبلية من خالل توفري نظام رعاية صحية شامل عالي املستوى .اسرتاتيجية
التعليم والتدريب ( ،)4102-4100واليت تهدف إىل حتقيق نظام تعليمي يرقى إىل مستوى األنظمة
التعليمية العاملية من خالل توفري مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب حلاجات سوق العمل احلالية
واملستقبلية ،وفرص تعليمية وتدريبية عالية اجلودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد ،وبرامج
تعليم مستمرة ومتاحة للجميع.
اسرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية ( ،)4102-4100واليت تهدف إىل جتديد اإللتزام بالقيم
واملبادئ العربية واإلسالمية وبشكل حيفظ األسرة القطرية وجيعلها حمور التنمية االجتماعية ،وتشجع
املواطنني على إدراك كامل طاقاتهم الكامنة عرب التنمية البشرية ،ومبا يكفل اإلنصاف وحقوق اإلنسان.
االسرتاتيجية الوطنية للسالمة املرورية ( ،)4144-4100واليت تهدف إىل العمل على احلد من
ضحايا احلوادث املرورية ،وتقليل عدد الوفيات الناجتة عن هذه احلوادث سنوياً ،إىل جانب تقليل عدد
اإلصابات اخلطرة اليت تنتج عنها ،كخطوة حنو حتقيق الرؤية القطرية طويلة املدى للسالمة املرورية.
االسرتاتيجية الوطنية للتوحد ( ،)4140-4102واليت تهدف إىل وضع نهج شامل ومتكامل لرعاية
األفراد ذوي التوحد من خمتلف األعمار.
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 اسرتاتيجية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ( )4102-4144واليت تهدف إىل تطوير التشريعات ذاتالعالقة حبقوق اإلنسان وتنسيق اجلهود مع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية واإلقليمية والدولية
من أجل تطوير وتعزيز آليات وتدابري محاية حقوق اإلنسان ومواصلة نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف
اجملتمع القطري ويف املناهج التعليمية وتوفري الدعم واحلماية للفئات األكثر تعرضاً لالنتهاكات ورفع
الكفاءة التنفيذية للجنة لكي تصبح أكثر فعالية يف أداء عملها.
 السياسة السكانية لدولة قطر ( )4102-4140واليت تهدف إىل ضبط معدل النمو السكاني واحلدمن اختالل الرتكيبة السكانية وتداعياتها .وتتضمن السياسة السكانية حموراً خيص املرأة والطفولة،
تتمثل غايته الرئيسية يف دعم املشاركة اجملتمعية للمرأة ،وتوفري الظروف املناسبة لزيادة مشاركتها
يف قوة العمل ،مع احملافظة على متاسك األسرة ،وضمان بيئة سليمة لألطفال.
ثانياً :سن التشريعات والقوانني لتحقيق املساواة يف حقوق النساء والرجال للوصول إىل املصادر االقتصادية
واإلنتاجية:
تعد املساواة بني اجلنسني هدفاً تنموياً مهماً ،إذ توفر احلقوق القانونية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية
املناسبة اليت متكن النساء والرجال من املشاركة بشكل فعال يف اجملتمع ،واحلصول على املتطلبات األساسية
للحياة ،واالستفادة من الفرص اليت تقدمها التنمية.
والشك أن حتقيق العدالة بني املواطنني يعد من أولويات السياسة العامة يف دولة قطر ،ويعد الدستور حبقوق
أساسية وباحلرية جلميع املواطنني ،كما أن دولة قطر طرف يف العديد من االتفاقيات مبا فيها اتفاقية القضاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،هذا جبانب توافر البنية التشريعية يف الدولة اليت تضمن احلقوق
الدستورية واملعاهدات الدولية ،وجتد انعكاسا قويا هلا يف السياسات العامة .وقد مت إدماج النوع االجتماعي
يف السياسات العامة الوطنية وذلك يف إطار الوصول إىل مشاركة فاعلة وتنمية شاملة وعادلة ودائمة بني
الرجل واملرأة وذلك إلحداث التغيريات االجيابية املطلوبة.
وقد شهد االهتمام باألوضاع االجتماعية للمرأة تزايداً وعمقاً يف السياق التشريعي فقد طورت القوانني
والتشريعات يف دولة قطر باجتاه دعم األسرة القطرية ومتاسكها ومحاية أفرادها واحلفاظ على قيمها األصيلة مع
مواكبة التطور وروح العصر وبصفة خاصة يف حتديث التشريعات اخلاصة حبقوق اإلنسان واستحداث وتطوير
التشريعات اليت حتمي حقوق املرأة .وقد استطاعت املرأة القطرية ممارسة كافة حقوقها حيث:




نص دستور الدولة الدائم يف املادة ( )02على "املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات العامة"
ويف املادة ( )03على "الناس متساوون أمام القانون ،ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس ،أو
األصل أو اللغة ،أو الدين القانون.
كفلت املادة ( )40من الدستور احلق يف الصحة لكافة املواطنني ،كما كفلت املادة ( )43احلق يف
التعليم للجميع.
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 كرس الدستور القطري احلق يف االنتخاب حيث نصت املادة ( )24منه على "تكفل الدولة حق
االنتخاب والرتشيح للمواطنني وفقاً للقانون".
 كرس الدستور القطري احلق يف التعليم حيث نصت املادة ( )22منه على أن "التعليم حق لكل
مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية وجمانية التعليم العام ،وفقاً للنظم والقوانني املعمول بها يف
الدولة".
ويف إطار حرص املشرع القطري على مصلحة املرأة ،فقد مت إصدار العديد من القرارات والقوانني اليت تكفل
حقوق املرأة ،نذكر منها التالي:
 القرار األمريي رقم ( )44لسنة 4102م والذي تضمن تعيني أربع سيدات قطريات يف عضوية جملسالشورى .مؤكداً إميان الدولة بأهمية دور املرأة يف اجلهاز التشريعي للدولة ودعماً حلقوقها املثبتة يف
نصوص الدستور.
 قانون إدارة املوارد البشرية املدنية رقم ( )03لسنة  4102قد صدر هذا القانون سنه  ،4102ثم تبعهقرار جملس الوزراء رقم ( )04لسنه 4102م بشأن الالئحة التنفيذية له .وقد تضمن القانون أحكاما
تساوي بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات ويف األجور واإلجازات .فقد حددت املادة ( )20إجازة
الوضع بشهرين مدفوعي األجر .أما املادة ( )20من الالئحة التنفيذية متنح املوظفة ساعيت رضاعة يومياً
ملدة سنتني .ومتنح املادة رقم ) )22من القانون املوظفة القطرية إجازة براتب إمجالي لرعاية أوالدها من
ذوي اإلعاقة أو املصابني بأمراض تستوجب مالزمة األم هلم .كما متنح املادة  22من القانون املوظفة
املسلمة اليت يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إمجالي ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ
وفاة الزوج ،أو إىل حني الوضع إن كانت حامالً ،وال حتسب هذه املدة من إجازاتها األخرى ،وعلى املوظفة
أو من ينوب عنها إخطار جهة عملها بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته.
 قانون تنظيم دور احلضانة رقم ( )0لسنة  ،4102حيث صدر القانون لتشجيع إنشاء دور حضانة لألطفالملن هم دون سن األربعة سنوات وذلك لتسهيل دخول املرأة إىل جمال العمل وتوفري احلماية الالزمة
لألطفال خالل فرتات العمل.
ثالثاً :خطط الدولة التنموية لتشجيع عمل املرأة وحقها يف العمل:
أسفرت جهود الدولة وخططها التنموية املعربة عن سياستها يف تشجيع عمل املرأة وفتح كافة جماالته أمامها
ونتيجة ملا حققته السياسات التعليمية من ارتفاع يف املستوى التعليمي ،حققت املرأة إجنازات هامة على
خريطة قوة العمل يف دولة قطر.
 االستمرار يف تطوير التشريعات يف مجيع اجملاالت ،وتعزيز حقوق املرأة من خالل تنقية القوانني منالنصوص اليت تتضمن متييزاً ضد املرأة ،ومن أهم األحكام اليت صدرت ما يلي:
 منح األولوية يف التعيني يف القطاع احلكومي للقطريني ثم أبناء القطرية املتزوجة من غري قطري (غريقطريني) ثم الزوج غري القطري املتزوج من قطرية دعما للمرأة القطرية املتزوجة من غري قطري.
 املساواة بني املرأة والرجل يف األجر عند قيامهما بنفس العمل للعاملني يف مجيع القطاعات مبا فيهاالقطاع اخلاص.
اخلدمات االجتماعية والتدريب:
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فيما يتعلق باخلدمات االجتماعية املتعلقة بتشجيع ومساندة املرأة على اجلمع بني مسؤولياتها األسرية والعمل
ومتطلباته فقد أدت جهود الدولة املبذولة لتشجيع إنشاء دور احلضانة إىل زيادة عددها ،كما مت إنشاء مراكز
متعددة خلدمة املرأة العاملة.
 ترتيب دولة قطر يف املؤشرات الدولية "املرصد العاملي لريادة االعمال لعام  4102ومؤشر ممارسة األعمالالصادر عن البنك الدولي عام .4102
 جاءت دولة قطر باملركز األول يف املؤشر اخلاص بتساوي فرص األعمال بني اجلنسني يف تقرير "املرصدالعاملي لريادة األعمال" لعام 4102م ،والذي يأتي ضمن مبادرة دولية رائدة ترصد وتقارن مستويات
ريادة األعمال بني  23دولة وتصدره جامعات مرموقة منها جامعة بابسون ،كما حصلت الدولة على املركز
 04من حيث معدل ريادة األعمال املبكرة بني اجلنسني.
 احتلت دولة قطر للعام الثاني على التوالي املرتبة  20عاملياً يف مؤشر ممارسة األعمال الصادر عن البنكالدولي ،من أصل  021دولة يف ممارسة األعمال .حيث حافظت دولة قطر على املرتبة الـ  20يف عام
4102م ،رغم التحديات االقتصادية والسياسية اليت مرت بها ،بعد فرض احلصار الدبلوماسي
واالقتصادي اجلائر عليها ،يف اخلامس من يونيو .4102
ضمان تعزيز ومحاية حقوق املرأة
إن دولة قطر طرف يف العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية واإلقليمية اليت تكرِّس حقوق اإلنسان
للمرأة ،ومن بينها اتفاقية "القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة" واليت صادقت عليها يف عام
.4112
 اعتمدت الدولة سياسة استباقية ووقائية حلماية حقوق اإلنسان بشكل عام ،وحقوق اإلنسان للمرأةبشكل خاص ،متثلت يف صياغة رؤية قطر الوطنية  ،4101اليت تشري إحدى ركائزها إىل تعزيز قدرات
املرأة ومتكينها" ..معربة عن إميان دولة قطر الراسخ بأن تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة مرتبط بتكريس
فعلي حلقوق وواجبات األسرة اليت هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ،وتساهم بشك ٍل كبريٍ يف
حتقيق التنمية املستدامة.
 عملت الدولة على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل إعطاء األولوية ضمن الربامجاإلمنائية للمبادرات الرامية إىل تعزيز التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة ،وتعزيز ومتكني االسرة"،
ولقد خطت الدولة خطوات كبرية باجتاه حتقيق هذه األهداف والسيما يف جمال تعميم التعليم والرعاية
الصحية واالرتقاء مبستوى معيشة الفرد وهذا ما متت ترمجته يف تبوؤ دولة قطر مرتبة متقدمة يف
تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 4102م الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إذ تصدرت دولة
قطر الدول العربية ،واحتلت املرتبة الثالثة والثالثني عاملياً .كما حصلت دولة قطر على املرتبة اخلامسة
والعشرون عاملياً واملرتبة الثانية على مستوى الدول العربية يف مؤشر التنافسية العاملي لعام -4102
4102م .ويقيس املؤشر العوامل اليت تسهم يف دفع عجلة اإلنتاجية واالزدهار لـ  002دولة حول
العامل ،وفقًا ملعايري متعددة من بينها البنية التحتية والتعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل وحجمه
وتطور السوق املالي ،وتطور بيئة األعمال واالبتكار والتكنولوجيا.
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اختذت دولة قطر يف كافة امليادين والسيما امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
تدابري مناسبة لكفالة تطور املرأة وتقدمها وضمان ممارستها للحقوق واحلريات األساسية والتمتع بها على
أساس املساواة مع الرجل .وأن إحداث أي تطور أو تقدم للمرأة وضمان استمراريته مبا حيقق ممارسة
املرأة لكافة حقوقها وحرياتها األساسية ومتتعها بها على قدم املساواة مع الرجل أمر مرهون بطبيعة احلال
بتواجد اآلليات الدافعة هلذا التطور والواعية مبتطلباته ومعطياته والقادرة على تنفيذ ومتابعة براجمه
والتعامل مع مشكالته .
حرصت الدولة على تطبيق مبدأ املساواة بني املواطنني ،وعملت على دمج قضايا املرأة ،ال سيما تلك
املتعلقة بتوفري العمل الالئق وتعزيز احلماية االجتماعية هلا يف مجيع االسرتاتيجيات واخلطط
الوطنية ،ومنها االسرتاتيجية العامة لألسرة،
ويف إطار تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة" فقد سجلت دولة قطر تقدماً كبرياً يف حتقيق
التكافؤ بني اجلنسني يف جمال احلصول على فرص التعليم بكافة مراحله.
استطاعت دولة قطر أن حتقق إجنازاً كبرياً يف "ختفيض وفيات األطفال" ،إذ حققت هذا اهلدف
بالنسبة لألطفال دون سن اخلامسة ومبقدار الثلثني حيث يعود هذا اإلجناز إىل السياسات االجتماعية
واالقتصادية والصحية الفعالة اليت انتهجتها الدولة ،واليت ساهمت يف توفري خمتلف االحتياجات
الصحية األساسية لألطفال وضمان جودتها ،من خالل تطبيق عيادة الطفل السليم يف أغلب املراكز
الصحية املنتشرة يف الدولة ،والقيام حبمالت تطعيم ضد األمراض الوبائية واملعدية اليت مشلت مجيع
األطفال ،إضافة إىل برامج محالت التوعية والتثقيف الصحي اليت تقوم بها خمتلف اجلهات املعنية
بصحة الطفل.

رابعاً :إجنازات الدولة يف السنوات اخلمس األخرية يف جمال تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة وصنع
القرار:
السياسات واإلجراءات اليت اختذتها الدولة لدعم مشاركة املرأة يف احلياة العامة من خالل االعرتاف بالشراكة
بالعمل واملسؤوليات الوالدية:
 -1تسعى الدولة حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة املهنية واألسرية ،واالهتمام بوضع املرأة العاملة
من أجل حتسني أدائها بتوفري بيئة عمل مناسبة ،تليب احتياجاتها وتتفهم طبيعتها وتعزز دورها يف
األسرة.
 -2العمل على تعزيز دور املرأة يف اجملتمع عن طريق تقديم الدعم ملساندتها يف حتقيق التوازن بني
أدوارها األسرية وواجباتها املهنية.
 -3أهمية حتقيق توازن أفضل بني العمل واملسؤوليات األسرية ،والذي يهدف إىل حتسني الدعم املقدم
لألسرة العاملة خاصة النساء ،واعتماد سياسات تساعد املرأة على املواءمة بني املسؤوليات األسرية
والعمل.
 -4توفري السياسات الالزمة لتمكني املرأة من العمل وحتقيق التوازن املطلوب بني العمل واألسرة
وتعزيز دورها يف اجملتمع بشكل عام من خالل مشاركتها يف العمل.
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 -5اعتماد سياسات تساعد النساء على املواءمة بني املسؤوليات األسرية والعمل كواحد من أهم أهداف
متكني املرأة ،ومن ضمن هذه اآلليات والوسائل املقرتحة لتحقيق هذا اهلدف «التوسع يف إنشاء دور
احلضانة ورياض األطفال يف أماكن العمل ،مبا يساعد املرأة على احلفاظ على وظيفة األمومة وبناء
األسرة.
 -6تعمل الدولة على توفري فرص التعليم والتأهيل العالي للمرأة مما ساهم يف توفري فرص العمل
أمام املرأة ،وقد حظيت املرأة القطرية بفرص التعليم والتأهيل العالي واقتحمت سوق العمل يف
ختصصاته املختلفة وتبوأت مناصب قيادية عديدة ،حيث متت ترمجة كل هذه األهداف واملقومات
الدستورية يف القوانني اخلاصة ،من أهمها قانون العمل القطري رقم ( )02لسنة  4112وتعديالته
الذي اعتمد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل ،فيما يتعلق بفرص العمل واألجر ،واالهتمام باملرأة كأم
وكذلك كعاملة يف األمور كاملساواة واحلماية اإلضافية للمرأة ،باإلضافة إىل قانون املوارد البشرية
املدنية رقم ( )03لسنة  4102وهذا القانون ال يفرق بني املرأة والرجل .ووضع معياراً موحداً
لالختيار ،بأن يكون شغل الوظائف على أساس اجلدارة وعن طريق اإلعالن.
ويف إطار العمل على تطوير مشاركة املرأة القطرية يف اجملال االقتصادي ،فقد مت اختاذ العديد من التدابري
التشريعية حلماية حقوق املرأة العاملة ،إذ يوفر قانون املوارد البشرية (والذي ينطبق على العاملني والعامالت
يف القطاع احلكومي) وقانون العمل (الذي ينطبق على العاملني والعامالت يف القطاع اخلاص) حقوقاً
متساوية للرجل واملرأة يف األجور وفرص التدريب والرتقية.
وتسعى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بدولة قطر إىل متكني املرأة وتوفري الظروف اليت
تساعد املرأة على التوفيق بني دورها يف األسرة وبني عملها ،من خالل التعاون مع اجلهات املختصة يف هذا
الشأن.
ولقد أتت جهود الدولة مثارها يف استنهاض املرأة القطرية لتلعب دورها يف التنمية ويف خمتلف اجملاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وهو األمر الذي رسخ ريادة قطر يف االهتمام بوضع املرأة وتفعيل دورها
كمواطنة فاعلة يف جمتمعها.
كما غدت املرأة القطرية اليوم وبفضل جهود الدولة الداعمة واملساندة لتفعيل مشاركة املرأة يف خمتلف
جوانب احلياة مبا فيها اجلوانب االقتصادية واالستثمارية ،أحد حمركات السوق االستثماري وليس فقط جمرد
متابعة له ،حبيث واكب حضور املرأة تنوع يف اجملاالت واألنشطة املختلفة اليت متارسها.
خامساً :األولويات اليت اختذتها الدولة يف السنوات اخلمس األخرية لزيادة متكني املرأة من التعبري واملشاركة
يف صنع القرار يف وسائل االعالم مبا يف ذلك من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (:)ICT
يعد من ضمن اإلجنازات واألولويات اليت اختذتها الدولة لزيادة متكني املرأة ومشاركتها يف صنع القرار يف
وسائل االعالم ،مبادرة القيادة السياسية يف دولة قطر مبنح املرأة القطرية حق االنتخاب والرتشيح للمجالس
البلدية مع نهاية عقد التسعينات ،وذلك مبا ينسجم مع التعهدات الدولية يف متكني املرأة ،واملشاركة الشعبية
يف اختاذ القرارات وغريها .واألهم من ذلك كان هو حصيلة االستثمار الدؤوب يف التعليم والتنمية
االجتماعية واالقتصادية والثقافية .وقد واكبت املرأة هذه التغريات وتكيفت معها.
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وأصبح اجملتمع ال يستنكر وجود املرأة يف أي جمال حتى يف جمال اإلعالم الذي كان من اجملاالت اليت
واجهت فيه املرأة صعوبات كغريها من نساء الدولة العربية يف بداية الظهور ،إذ قامت املرأة ببث الوعي
سواء على صفحات الصحف احمللية أو على شاشات التلفزيون ،وأضحى للمرأة األن دور هام وفعال يف
وسائل االعال م سواء كان ذلك من خالل ممارسة مهنة الصحافة والكتابة يف صفحات اجلرائد أو يف وسائل
االعالم.
إ ن دور املرأة يف اجملتمع القطري واضح منذ القدم ،فعمل املرأة ليس أمرا طارئا على ثقافتنا .ففي املاضي
شكل الغوص لصيد اللؤلؤ مصدرا رئيسيا للعمل يف الدول اخلليجية ،مما كان يقتضي غياب الرجال يف البحر
لشهور حبثا عن رزقهم ،فكانت النساء تتدبر إدارة بيوتهن يف تلك الفرتات ،كما كانت املرأة تعمل أيضا يف
أعمال حرفية يدوية متنوعة ،ويف التجارة والزراعة .لكن مع اإلفرازات السلبية للتطورات املعاصرة صرنا
نشهد الكثري من الظواهر غري املسبوقة واليت شكلت اختالال يف البناء االجتماعي .مثل تفشي ظاهرة اخلدم
ومشاركتهم حياة األسر وتفشي بعض الظواهر السلبية اليت أدت إىل بعض مظاهر التفكك األسري .مما عزز
احلاجة إىل بناء وإنشاء املؤسسات احلكومية واألهلية التطوعية لعالج هذه املشكالت والعمل على حتقيق
احلياة السوية املستقرة لألسر.
وصلت النساء الناشطات يف اجملاالت االجتماعية الطوعية يف قطر إىل قناعة بأهمية وصول املرأة إىل
املشاركة يف مراكز نقاط اختاذ القرار وإعداد التشريعات للتأثري بفعالية يف عالج املشاكل اليت تصدين هلا.
إن انشاء منظمات اجملتمع املدني وتوفري النوادي االجتماعية وغريها من األنشطة اجملتمعية ومشاركة املرأة
فيها من العوامل املساعدة غري املباشرة على مستوى اجملتمع اليت تقود إىل متكني املرأة وادماجها يف
اجملتمع وتوعيتها ،وإىل اكسابها كثرياً من اخلربات من خالل بناء شبكات اجتماعية واحلصول على املعلومات
ومشاركتها يف تنمية جمتمعها.
سادساً :إجنازات وأولويات دولة قطر اجلديدة واملستقبلية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف
إطار تنفيذ منهاج بيجني:
اعتمدت دولة قطر عدد من االجراءات على املستوى السياسي واإلجرائي لضمان تطور املرأة ،كالتالي:
 إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا املرأة ،واليت أسهمت يف مأسسة العمل على حتقيق تكافؤ
الفرص وحتقيق املساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ الربامج.
 مراجعة التشريعات الوطنية املميزة ضد املرأة وتعديلها مبا يتوافق مع املواثيق الدولية ،إضافة اىل
تقديم مقرتحات لقوانني من شأنها حتقيق تكافؤ الفرص و مراعية للنوع االجتماعي ،ويف هذه اجملال
مت تعديل قانون العمل ،وقانون العقوبات واالنتخاب واألحوال الشخصية مثل رفع سن الزواج
وقوانني جوازات السفر واجلنسية ،ومت تبين قوانني جديدة مثل مكافحة اإلجتار بالبشر ومناهضة
العنف األسري و قانون األسرة ،وال تزال اآلليات الوطنية املعنية بقضايا املرأة يف دولة قطر تبذل
اجلهود الرامية اىل حتقيق املزيد من اإلجنازات يف هذا اجملال.
 توفري املساعدة اجملانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفري املأوى للنساء ضحايا العنف.
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زيادة االهتمام بتوفري اإلحصاءات املصنفة على أساس اجلنس ،وهذا أدى اىل بناء قدرات اآلليات
املؤسسية املعنية باإلحصاءات الرمسية.
االلتزام بإعداد التقارير الوطنية الدورية املتعلقة باملعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها
الدولة.
ختصيص املوازنات لتنفيذ الربامج الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص واملساواة.
أخذ التدابري اخلاصة مثل الكوتا من أجل تعزيز مشاركة املرأة السياسية ،إضافة اىل زيادة نسبة
تعيني النساء يف مواقع صنع القرار .حيث شاركت املرأة القطرية يف االنتخابات البلدية اليت بدأت
عام 0222م بنسبة (22يف املائة) بعد إقرار حقي االنتخاب والرتشيح للمرأة القطرية عام 0222م.
قامت الدولة بإدماج النوع االجتماعي يف سياساتها العامة الوطنية يف إطار حرصها الدائم على
املساواة بني الرجل واملرأة ومتكني املرأة .حيث تقوم سياسة الدولة علي االستمرار يف سياسات
اإلصالح االقتصادي ودعم النشاطات ،وتقوم احلكومة بإدماج النوع االجتماعي يف برامج اإلصالح
االقتصادي واالجتماعي ،حيث تشارك املرأة يف كافة اجملاالت يف القاطعني احلكومي واخلاص .كما
تشجع الدولة على تنظيم التعاون وتبادل املعلومات والوثائق مع كافة اجلهات املعنية باملرأة واليت
تعد الدولة طرفًا فيها.
قامت إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية بالعديد من اجلهود
واملمارسات العملية خالل عامي  4102-4102بهدف تعزيز ومحاية حقوق املرأة ،نذكر منها:
اجناز برامج وورش تدريبية لألسر املنتجة يف جمال تطوير املشاريع املنزلية.
املشاركة يف املعارض احمللية لألسر املنتجة ضمن االحتفاالت الرتاثية والوطنية.
اإلشراف على جمموعة من منافذ البيع لألسر املنتجة املمنوحة من اجلهات الداعمة.
إقامة اجلائزة التشجيعية (أسواق قطرية) لألسر املنتجة  4102واملعرض املصاحب هلا.
تنظيم برامج حول التماسك األسري بهدف التوعية بدور القيم يف األسرة.

 اسرتاتيجية دولة قطر وخطط عملها الوطنية السارية لتحقيق املساواة بني اجلنسني: رؤية قطر الوطنية  4101وُضعت على أساس الدستور الدائم الذي يرتكز على قيم العدل واإلحسان
واحلرية واملساواة ومكارم األخالق وتكافؤ الفرص جلميع املواطنني .وحيدد الدستور العدالة
االجتماعية كأساس لتنظيم املؤسسات االقتصادية والعالقات بني صاحب العمل والعامل ،كما حيدد
التزام الدولة بتحسني التعليم والصحة واحلماية االجتماعية الفعالة باإلضافة إىل متكني املرأة .ومت
صياغة االسرتاتيجيات الوطنية على نفس مبادئ الرؤية الوطنية .هذه االسرتاتيجيات الوطنية هي
مبثابة خطط العمل الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية  .4101هذه االسرتاتيجيات الوطنية هي
خطة العمل الوطنية الوحيدة السارية لتحقيق املساواة بني اجلنسني .اسرتاتيجية التنمية الوطنية
الثانية  4144-412تأتي متفقة مع أهداف أجندة التنمية املستدامة .4101
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 هناك أربعة عوامل متكينيه تشكل ركيزة التنمية االجتماعية يف رؤية قطر الوطنية  .4101واليت
وضعت سياسة اجتماعية متكاملة لدولة قطر .تتمثل تلك العوامل التمكينية الرئيسية يف قطاع
اسرتاتيجية احلماية االجتماعية يف اسرتاتيجية التنمية الوطنية  4144-4102وهم أوال احلماية
االجتماعية والتماسك األسري ومتكني املرأة ،ثانيا السالمة العامة واألمن ،ثالثا الثقافة والرياضة
وأخريا التعاون الدولي.
 إن اسرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية مثرة جهد متكامل لفريق عمل احلماية االجتماعية بقيادة
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،احتوى الفريق الوطين على متثيل واسع
املستوى من اجلهات احلكومية واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدني .وقد اهتدى هذا الفريق يف عمله
بدستور دولة قطر الدائم ،وبأهداف وغايات رؤية قطر الوطنية يف جمال احلماية االجتماعية،
وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومبصادقة دولة قطر على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
( )0223واتفاقية حقوق األشخاص املعاقني ( )4112واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة (.)4112
 يف النتيجة الوسيطة ( )4يف اسرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية ضمن اسرتاتيجية التنمية
الوطنية الثانية ( ،4144-4102النتيجة الوسيطة ( :)4أسرة قطرية قوية متماسكة وممكنة) يأتي
اهلدف احملدد 4.2 :رفع مستوى اإلجناز يف مشاريع الوقاية واحلماية من العنف مبعدل سنوي
يرتاوح ما بني  %01اىل  %01سنويا حتى عان  4144على أساس عام  .4102برنامج :0الوقاية
واحلماية من العنف ،مشروع :0احلماية من العنف والتصدع األسري ،مشروع :4تأهيل ورعاية
ضحايا العنف والتصدع األسري ،مشروع :0طفولة بال عنف ،مشروع  :2متكني وتثقيف املرأة،
مشروع :3الشراكات اجملتمعية ملناهضة العنف.
 آليات وخطط عمل دولة قطر لتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ويعد من ضمنالتمييز اإلجيابي لصاحل املرأة يف تشريعات املنظمة لسوق العمل:
 تبنت التشريعات املنظمة لسوق العمل يف دولة قطر ذات نهج الدستور الدائم ،ومل تتضمن أي متييزسليب ضد املرأة ،ومل تنص على أي تفرقة بني الرجل واملرأة يف الرواتب واملميزات الوظيفية ،بل على
العكس من ذلك جاء التمييز إجيابياً ،حيث صدر القانون رقم ( )03لسنة  4102بإصدار قانون املوارد
البشرية املدنية والئحته التنفيذية الصادرة بقر ار جملس الوزراء رقم ( )04لسنة  ،4102واملنظم
ألحكام الوظيفة العامة يف الدولة.
ومن صور التمييز اإلجيابي:
 منح املشرع املوظفة احلق يف احلصول على البدالت واملزايا املقررة للموظف املتزوج ،يف حني حيصلزوجها عليها بفئة املوظف األعزب ،إذا كانت املزايا املقررة هلا أكرب من تلك املقررة لزوجها (املادتني ،02
 41من الالئحة التنفيذية).
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 منح املوظفة إجازة مدفوعة األجر إذا كان لديها طفالً من ذوي اإلعاقة أو املصابني بأمراض تستوجبمالزمة األم ألبنائها (املادة  22من القانون).
 منح املوظفة إجازة براتب إمجالي ملرافقة طفلها املريض أثناء إقامته للعالج بإحدى املستشفيات العامةأو اخلاصة داخل الدولة (املادة  22من الالئحة التنفيذية).
 منح املرأة إجازة وضع بالراتب اإلمجالي (املادة  20من القانون). ساعتني يومياً ملدة سنتني حتت مسمى ساعتني رضاعة (املادة  20من الالئحة التنفيذية). منح املوظفة اليت يتوفى عنها زوجها إجازة قدرها مائة وثالثون يوماً ،متثل فرتة احلداد املقررة يفالشريعة اإلسالمية عند وفاة الزوج ،وال تُحسب هذه اإلجازة من ضمن إجازاتها األخرى (املادة  22من
القانون).
 منح املرأة اليت تسافر يف مهمة رمسية أو دورة تدريبية حق اصطحاب أحد أفراد أسرتها وتتحمل جهةعملها تكلفة املرافق (املادة  22من القانون).
ومن ناحية أخرى فإن قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( )02لسنة  ،4112قد التزم جادة نص املادة ( )03من
الدستور ،فلم تتضمن أحكامه أي متييز سليب بسبب اجلنس ،بل كان التمييز إجيابياً يف اآلتي:
 منح املرأة أجراً مساوياً ألجر الرجل عند قيامها بذات العمل ،وأتاح هلا ذات فرص التدريب والرتقي(املادة .)20
 منح املرأة إجازة وضع بأجر كامل (املادة .)22 منح املرأة ساعة يومياً ملدة سنة حتت مسمى ساعة رضاعة بأجر كامل (املادة .)22 حظر املشرع تشغيل النساء يف األعمال اخلطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً أو أخالقياً أو غريهامن األعمال اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير (املادة .)22
 حظر املشرع تشغيل النساء يف غري األوقات اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير (املادة .)23صدور قانون املستخدمني يف املنازل :
 صدر القانون رقم ( )03لسنة  4102بشأن املستخدمني يف املنازل ،حيث أدخل املشرع هذه الفئة منالعمالة يف مظلة محاية قانونية .وحظر على أصحاب العمل تشغيل أي مُستَخدم ،قبل حترير عقد
استخدام معه واحلصول على تَصديق عليه من اإلدارة ،كما حظر القانون استقدام وتشغيل املستخدمني
من اجلنسني ممن تقل أعمارهم عن مثاني عشرة سنة أو تزيد على ستني سنة.
سابعاً  :إجنازات دولة قطر خالل السنوات اخلمس األخرية يف جمال تعزيز املؤسسات الوطنية للمساواة بني
اجلنسني .
تتمتع دولة قطر بالعديد من املؤسسات الوطنية احلكومية وغري احلكومية اليت تعمل على تعزيز ومحاية
حقوق اإلنسان من خالل تبادل املعلومات ،واملشورة ،والدعم املادي ،مبا يف ذلك:
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تأسست عام  4114كمؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز واحرتامومحاية حقوق اإلنسان ز
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-

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية واليت أنشأت عام  ،4102بعد نقل اختصاصات
اجمللس األعلى لشؤون األسرة إليها ،وذلك بوصفها اجلهة العليا املختصة بكل ما يتعلق بشؤون األسرة،
وتعين وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية بدراسة ومتابعة القضايا اليت متس حقوق
األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن
إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الداخلية اليت أنشئت عام  4113باعتبارها جهة وسيطة بني اللجنة
الوطنية حلقوق اإلنسان ووزارة الداخلية من جهة وبني اجلمهور والوزارة من جهة أخرى .
مكتب حقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية الذي أنشئ عام  4110ملتابعة قضايا حقوق اإلنسان إقليميا
ودلياً .
مركز الدوحة حلرية اإلعالم الذي تأسس عام  4112حلماية اإلعالم مبا يتماشى مع املعايري الدولية،
وإجراء البحوث اإلعالمية ،وبناء قاعدة بيانات لقطاعات خمتلفة من وسائل اإلعالم.
املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي اليت تأسست يوليو  4100كجهة إشرافية وتنسيقية تهدف إىل
متكني منظمات اجملتمع املدني اليت تعمل حتت مظلتها الرامية الستدامة التماسك األسري واجملتمعي
والتنمية البشرية .وتشمل املنظمات التابعة هلا :املؤسسة القطرية للحماية والتأهيل االجتماعي -مركز
رعاية كبار السن (إحسان) ،ومركز رعاية االيتام (درمية ) ،و مركز االستشارات العائلية ،مركز الشفلح
لألطفال ذوي االعاقة ،دار االمناء االجتماعي.و تهدف املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي إىل املساهمة
يف توفري احلماية االجتماعية الالزمة ونشر الوعي والتثقيف والتأهيل وإعادة التأهيل للحد من العنف
واالحنرافات االجتماعية يف دولة قطر.

ثامناً :األولويات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية إلقامة السالم واحلفاظ عليه ،وتشجيع
اجملتمعات املساملة اليت ال يهمش فيها أحد من أجل التنمية املستدامة وتنفيذ جدول أعمال املرأة والسالم
واألمن:
* اإلجراءات من أجل ضمان مشاركة فعالة للنساء يف عمليات السالم.
تؤمن دولة قطر بأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومحاية حقوق املرأة" ،هي عناصر جوهرية للتنمية
املستدامة ومنع نشوب الصراعات ،وأن املشاركة الفعالة للمرأة يف حل الصراعات واجلهود اإلنسانية وبناء
السالم والعمليات السياسية" ،تعد عوامل أساسية للحفاظ على السالم"
حيث تلتزم د ولة قطر مبواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز دور النساء يف بناء السالم وتعزيز األمن ،ودعم
املبادرات الرامية إىل توفري األمن والعدل هلن يف كافة الظروف.
كما تقوم دولة قطر جبهود ومبادرات على الصعيد الوطين والدولي يف جمال التعليم والنهوض باملرأة تصب
يف هذا االجتاه ومبا يسهم يف تعزيز السالم واألمن يف اجملتمعات.
وحترص دولة قطر على تضمني أجندة املرأة والسالم واألمن يف خططها وبراجمها التنموية واإلنسانية ،ويف
جهود الوساطة حلل النزاعات اليت تقوم بها يف العديد من املناطق يف العامل ،واليت القت ترحيبا من اجملتمع
الدولي.
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وقد واصلت الدولة دعم متكني املرأة على قدم املساواة مع الرجل ودون أي متييز لتمثيل احلكومة على
املستوى الدولي .إن رؤية قطر الوطنية  4101تدعم امتالك املرأة للمهارات اليت متكنها من املشاركة الكاملة
يف اجملتمع ،مبا يف ذلك املشاركة يف اجملالني االقتصادي والسياسي .وقد مت حتقيق تقدماً ملموساً على هذا
الصعيد حيث يزداد عدد النساء الالتي يشغلن مراكز قيادية مهمة ومراكز صنع القرار واملشاركة يف التمثيل
الدولي .وقد لوحظ يف السنوات األخرية ازدياد عدد النساء القطريات العامالت يف السلك الدبلوماسي.
حيث بلغت نسبة عدد النساء امللتحقات بالسلك الدبلوماسي بالدولة يف الفرتة ما بني (0222م 4114 -م)
 02دبلوماسية .يف حني ارتفعت هذه النسبة إىل  02دبلوماسية حبلول العام 4101م .وقد تضاعف عدد
القطريات امللتحقات بالسلك الدبلوماسي من  02يف عام 4101م إىل  20دبلوماسية يف عام 4102م.
وحتى اليوم فإن العدد اإلمجالي احلالي للموظفات بالسلك الدبلوماسي يبلغ  21موظفة من بينهن ثالثة
دبلوماسيات بدرجة سفري.
كما تشغل املرأة القطرية مناصب دبلوماسية يف بعثات الدولة يف اخلارج ،باإلضافة إىل عضوية النساء يف
العديد من املنظمات الدولية ،ال سيما تلك العاملة يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية .
كما تتوىل املرأة القطرية املناصب القيادية العليا يف مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني .وتشارك العديد من
السيدات يف جمالس إدارة اجملالس العليا واملؤسسات واهليئات احلكومية ،إضافة إىل مشاركتها يف عضوية
اللجان الدائمة اليت تقوم بوضع السياسات واالسرتاتيجيات كاللجنة الدائمة للسكان ،واللجان املؤقتة اليت
تقوم بوضع التشريعات املختلفة.
ويتضح مما سبق أن مسرية السنوات املاضية تبني بشكل جلي وجود إرادة سياسية داعمة لتمكني املرأة
القطرية وتعزيز مشاركتها على مستوى صنع القرار يف احلكومة.
دولة قطر وحتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة  4101فيما خيص شؤون املرأة
 حتت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نظمت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي املؤمتر العربيحول دور اجملتمع املدني يف خطة التنمية املستدامة لعام  4101يف الدوحة بتاريخ  40- 41أبريل 4102
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا)
وصندوق األمم املتحدة للسكان وجامعة الدول العربية وجملس التعاون اخلليجي ،وحيث شارك يف اعمال
املؤمتر ممثلني عن  40دولة عربية .ومن أهم خمرجات املؤمتر كان "إعالن الدوحة حول دور اجملتمع املدني يف
تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ."4101
 ويهدف املؤمتر اىل إثارة أفكار مبتكرة واالستماع إىل أصوات من خمتلف قطاعات اجملتمع املدني وأصحاباملصلحة من أرجاء املنطقة العربية بشأن التحديات والفرص اليت تواجه جدول أعمال خطة التنمية املستدامة
 4101والعمل على إعداد وتنفيذ خارطة الطريق على املستوى الوطين ،يكون للمجتمع املدني دور فاعل
فيها ،وتُعتمد من خالهلا الشراكة املسؤولة بني خمتلف املتدخلني التنمويني كمقاربة يف التخطيط والتنفيذ
والرصد واملراجعة
 ومتاشياً مع إعالن الدوحة الصادر عن املؤمتر العربي حول دور اجملتمع املدني يف تنفيذ خطة التنمية املستدامةلعام  4101املشار اليه ،واستنادا إىل البندين رقم  2و 01من هذا اإلعالن ،فقد مت إبرام مذكرة تفاهم بني
املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي وصندوق االمم املتحدة للسكان – املكتب االقليمي للدول العربية بشأن
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تعزيز التعاون املشرتك وعلى النحو املوضح تفصيال أعاله ،وجاري حاليا االنتهاء من اإلجراءات املقررة بشأن
ابرام مذكرة تفاهم بني املؤسسة وجامعة الدول العربية .حول " دعم التعاون الفين لتنفيذ أهداف العقد العربي
ملنظمات اجملتمع املدني ”-دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

-

-

-

-

-

تاسعاً  :اإلجنازات اليت حققتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية لزيادة قيادة املرأة ومتثيلها والتدابري
املتخذة لتولي املرأة املناصب القيادية ومشاركتها يف وضع احللول واقامة السالم والعمل االنساني :
تدعم دولة قطر املرأة لتولي املناصب القيادية واملشاركة يف اإلدارة العامة للدولة ،ويتضمن ذلك مباشرة
احلقوق السياسية مبا فيها حق االنتخاب والرتشح يف اجمللس البلدي ،مبا يتفق مع املعايري الدولية ،وعلى
األخص االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها دولة قطر بشأن املرأة ،وعلى رأسها اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة.
حيث تقلدت املرأة القطرية العديد من املناصب القيادية العليا وغريها من املناصب القيادية واالشرافية األخرى
يف الدولة ،حيث تولت مناصب وزارية يف وزارات الصحة والتعليم ونظم املعلومات ،ومناصب وكالء
الوزارات ووكالء الوزارة املساعدين ومدراء إدارات يف الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى ،كما تولت
مناصب القضاء ورؤساء وأعضاء النيابة العامة.
ويف عام  4102مت تعيني أربع سيدات ،ألول مرة ،كعضوات مبجلس الشورى القطري.
كما تشغل املرأة القطرية مناصب دبلوماسية اخرى يف بعثات الدولة يف اخلارج ،باإلضافة إىل عضوية النساء
يف العديد من املنظمات الدولية ،ال سيما تلك العاملة يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية منها
على سبيل املثال:
 املقرر اخلاص املعين باإلعاقة يف األمم املتحدة -السابق.
 املبعوث اخلاص لألمني العام جلامعة الدول العربية لشؤون اإلغاثة اإلنسانية.
 عضوا يف جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل -السابق.
 عضو جلنة الرصد الدولية التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حرص دولة قطر -السابق.
 عضو جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باألمم املتحدة(السيداو).
كما تتوىل املرأة القطرية املنصب القيادية العليا يف مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني.
كما تشارك العديد من السيدات يف جمالس إدارة اجملالس العليا واملؤسسات واهليئات احلكومية ،إضافة
إىل مشاركتها يف عضوية اللجان الدائمة اليت تقوم بوضع السياسات واالسرتاتيجيات كاللجنة الدائمة
للسكان ،واللجان املؤقتة اليت تقوم بوضع التشريعات املختلفة.
مسرية السنوات املاضية تبني بشكل جلي وجود إرادة سياسية داعمة لتمكني املرأة القطرية وتعزيز مشاركتها
على مستوى صنع القرار يف احلكومة.

عاشراً :إجنازات الدولة يف السنوات اخلمس األخرية يف جمال تعزيز املساءلة القضائية وغري القضائية عن
انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات يف حاالت النزاعات املسلحة
وغريها من االعمال اإلنسانية أو االستجابة لألزمات:
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تعكس التشريعات الوطنية بدولة قطر الصادرة خالل السنوات األخرية اهتمام الدولة املتزايد بتعزيز ومحاية حقوق
املرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبني الرجل وإرساء قواعد املساواة بينهما يف شتى اجملاالت ،فضالً عن متكني
دولة قطر للمرأة واهتمامها بدورها من خالل انضمام أربع سيدات لعضوية جملس الشورى ،وتضاعف أعداد
القطريات يف السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي.
كما تؤكد دولة قطر حرصها التام على تنفيذ التزاماتها مبوجب اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة ،وتعاونها التام مع جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واآلليات األممية واإلقليمية األخرى ،و
أن االهتمام الذي توليه الدولة لتمكني املرأة جتاوز األطر الوطنية ،إذ أطلقت الدولة العديد من املبادرات على
املستويني اإلقليمي والدولي ،كما دعمت دولة قطر إعالن "شارلوفوا" بشأن توفري التعليم اجليد للفتيات،
وتعهدت بتوفري التعليم ملليون فتاة حبلول عام . 4140
كما تضطلع دولة قطر بدور فاعل على املستوى الدولي يف جمال تعزيز ومحاية حقوق املرأة ومتكينها ،وقد قدمت
دولة قطر الدعم املالي للعديد من املبادرات الدولية يف هذا اجملال ،ومنها دعم املوارد الرئيسية هليئة األمم املتحدة
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،والدراسة املعنية باملرأة والسالم واألمن.
إحدى عشر  :إجنازات دولة قطر خالل السنوات اخلمس األخرية للقضاء على التمييز ضد حقوق األطفال اإلناث
وانتهاكها :
 من ضمن اإلجنازات اليت حققتها الدولة هي إنشاء إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية االدارية والعملوالشؤون االجتماعية واليت تعمل على تعزيز حقوق ( الطفل – االسرة – املرأة ) :إذ قامت اإلدارة
باستحداث اخلط الساخن لتقديم خدمات مميزة لألطفال اإلناث كما يلي :
أوالً  :بالنسبة لألطفال اإلناث " خط محاية الطفل " ،يهدف خط محاية الطفل إىل ما يلي:
 .0صمام أمان حلماية األطفال ووقايتهم من املخاطر ،بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيني مثل (الشرطة ،النيابة،
القضاء) ضمن منظومة متكاملة تهدف إىل تسهيل عمليات اإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال أو
حاالت يشتبه فيها بإساءة معاملة األطفال أو إهماهلم من قبل ذويهم أو غريهم أو تعرضهم للعنف يف
البيت أو الشارع أو املدرسة ويف اجملتمع ككل بعد أن ظهر جلياً من الدراسات واألحباث أن العنف
يؤدي إىل تأصيل العنف يف الطفل ويساعد على وجود شبه فجوة بينه وبني أسرته فينعزل عنها متاماً
ويتعرض الحنرافات كثرية.
 .4توفري السالمة واألمن واحلماية لكل األطفال عن طريق تقديم البالغات عرب اهلاتف على أن يتم وضع
برنامج على اهلاتف عرب تطبيق محاية ،يتم من خالله االبالغ ،وكذا عن طريق الربيد االلكرتوني عن
طريق موقع الوزارة.
 .0االسهام يف حل مشاكل كثرية وعالج الظواهر االجتماعية املتعلقة باألطفال مثل التسرب من التعليم
وعمالة االطفال (ان وجدت) واطفال الشوارع (ان وجدت) ومحايتهم من أي خطر يهددهم مع كفالة حقوق
االطفال ذوي االعاقة والطفل املعرض للخطر أو العنف أو االستغالل.
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 .2تضطلع االدارة من خالل اخلط الساخن إىل املزيد من التعاون مع قطاعات اجملتمع املختلفة باعتبارها
خطوة مهمة يف منع أو وقف االنتهاكات لرباءة األطفال ،ومحايتهم من الضرر ،عرب التواصل مع اخلط
الساخن وتقديم املشورة والدعم واختاذ اإلجراءات الالزمة يف هذا اخلصوص.
 .3تفعيل دور احلمالت التوعوية اليت تقوم بها االدارة واليت تعترب داعماً للخط الساخن وهلا دور هام يف
الوقاية من إساءة معاملة االطفال وإهماهلم ،بهدف عدم وقوعهم يف االحنراف وارتكاب اجلرائم ،حيث أن
هذه احلمالت تعمل على حث مجيع أفراد اجملتمع للتفاعل معها للوقاية يف إطار احلفاظ على الطفل ومنع
اساءة معاملته أو إهماله.
 .2يتضمن خط محاية الطفل أيضاً توفري احلماية الالزمة للطفل املعاق ،والعمل على حتقيق حق الطفل
املعاق يف تنمية قدراته إلعادة إدماجه يف اجملتمع وضمان حصوله على التعليم والصحة وغريها بنفس
املزايا اليت يتمتع بها األطفال اآلخرين.
ثانياً  :خط محاية ومتكني االسرة واملرأة ،والذي يهدف إىل:
 .0الرد على استفسارات األسرة واملرأة والعمل على توجيههم وزيادة وعيهم بالتحديات والقضايا االسرية
وطرق الوقاية منها.
 .4التنسيق مع اجلهات املختصة بشأن مواجهة العنف املوجه لألسرة واملرأة.
 .0الرد على االستفسارات اخلاصة مبسألة متكني املرأة اقتصاديا واجتماعياً.
 .2احاطة املرأة مبفهوم املشاريع الصغرية اخلاصة كأداة لتمكني املرأة.
 .3تطوير قدرات املرأة عن طريق اإلصغاء هلن وتقديم املساعدة النفسية واالجتماعية هلن وذلك من خالل
تلقي االتصاالت اهلاتفية من قبل فريق اإلصغاء املؤلف من نساء موظفات متدربات أكادمييا وميدانيا يف
هذا اخلصوص.
 .2توعية األسرة واملرأة بأهمية املشاركة يف مشاريع وبرامج تطوير قدرات املرأة ومتكينها اليت تنفذها االدارة
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختصة.
 .2تعريف األسرة واملرأة باملشروعات التنموية اليت تهدف إىل متكني األفراد واألسر اقتصادياً ،وتشجيعهم
لالعتماد على النفس.
 .2الرد على استفسارات كبار السن واألشخاص ذوي االعاقة من خالل املختصني ،واملساهمة يف تلبية
متطلباتهم.
كما تقوم االدارة مبا يلي:
 .0العمل على إضافة اخلط الساخن وتطبيق محاية يف قائمة األرقام املهمة يف الدولة وتعميمه على مجيع
سفارات الدول العربية واألجنبية لدى الدولة لتعريف اجلاليات به وخدمة اإلبالغ اإللكرتوني.
 .4تنفيذ خطة لتنظيم ورش عمل متخصصة لألسر واملرأة وكذا للطالب يف املراحل املختلفة للتعريف باخلط
الساخن واإلبالغ االلكرتوني تستمر هذه اخلطة سنوياً.

21

.0

.2

.3
.2

.2

.2

.2

التعامل مع املواضيع املتعلقة باالسرة واملرأة والطفل خبصوصية وقبول االبالغ عنها سواء عن طريق
االتصال أو الكتابة أو التحدث مع األشخاص ،من شرائح خمتلفة من اجلمهور من كافة اجلنسيات العربية
واالجنبية واختاذ ما يلزم بشأنها.
تقديم االستشارات القانونية والنفسية واالجتماعية يف جمال محاية األسرة واملرأة و الطفل ،من خالل
كادر متخصص ومؤهل مت تدريبه للتعامل مع مثل هذه القضايا ،كما يتم احالة بعض احلاالت إىل اجلهات
املعنية للقيام مبا يلزم ملساندتهم مع األخذ يف االعتبار احلرص على السرية واخلصوصية و تقييم احلاالت،
فإذا ما استدعت استجابة سريعة يتم التنسيق مع اجلهات املعنية لتقديم الدعم الالزم يف اسرع وقت
استجابة اما احلاالت اليت تتطلب القيام بإجراءات حتقيقية وتقديم دعم اجتماعي ونفسي فتقوم االدارة
بتقديم املساعدة لكافة املتصلني واختاذ االجراءات الالزمة لديها يف هذا الشأن ،ومن خالل التنسيق مع
اجلهات ذات العالقة.
مراعاة أرشفة املكاملات للرجوع إليها وقت احلاجة.
يوجد فريق عمل حلماية األسرة والطفولة (الطفل – املرأة – ذوي االعاقة – كبار السن) باإلدارة تتضمن
هذه اللجنة شركاء من اجلهات املعنية وممثلي اجملتمع املدني ،ومهمتها املساهمة يف رسم السياسات
اخلاصة باألسرة والطفولة.
يقوم فريق عمل محاية الطفل بتلقي الشكاوى عن حاالت تعرض الطفل للخطر وله التنسيق املباشر مع
اجلهات املختصة الستدعاء الطفل وأبويه أو ولي أمره أو املسئول عنه واالستماع إىل اقواهلم وفحص
الشكاوى املقدمة والعمل على إزالتها.
التصدي ملشكلة العنف ضد األسرة واملرأة من خالل إجراء البحوث والدراسات الالزمة لكشف حجم تلك
املشاكل وأسبابها وتوفري احلماية لضحاياها ،وتدريب العاملني معهم ،والقيام باحلمالت اإلعالمية لنشر
الوعي اجملتمعي بهذه املشاكل.
تنفيذ برنامج لرعاية ودعم األسر املنتجة وتوفري منافذ لتسويق منتجاتها بصورة دائمة يف املعارض
واملناسبات املومسية.

اثنى عشر :اإلجنازات اليت حققتها الدولة يف السنوات اخلمس األخرية إلدماج املنظورات واالهتمامات
املتعلقة باجلنس يف السياسة البيئية:
تؤكد دولة قطر أنها حققت تطوراً بارزاً يف حتقيق الغايات املرتبطة بتحقيق املساواة بني اجلنسني ،ومتكني كل
النساء والفتيات ،وأنها تعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة ومتكينها من
خالل مجيع عناصر خطة التنمية املستدامة.
وقد حققت دولة قطر حققت تطورا بارزا يف حتقيق الغايات املرتبطة بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل
النساء والفتيات ،وقد قامت دولة قطر وباالستناد إىل األسس الدستورية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني،
بإتاحة الفرص للمرأة يف التعليم ويف احلصول على اخلدمات الصحية والبيئية وفرص العمل ،وكذلك
املشاركة يف خمتلف ميادين العمل عالوة على املشاركة السياسية.
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وقد عملت دولة على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل إعطاء األولوية ضمن الربامج اإلمنائية
للمبادرات الرامية إىل تعزيز التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة ،وتعزيز ومتكني األسرة .وقد خطت دولة
قطر خطوات كبرية باجتاه حتقيق هذه األهداف والسيما يف جمال تعميم التعليم والرعاية الصحية والبيئية
واالرتقاء مبستوى معيشة الفرد.
ويف إطار تعزيز إدماج املنظورات واالهتمامات املتعلقة باجلنس يف السياسات البيئة فقد عملت دولة قطر
على:
 تنمية القدرة على التكيف مع تغري املناخ  -دعم التخطيط للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من
آثاره على الصعيدين اإلقليمي والوطين ،مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث والتخطيط للتكيف
القائم على البيئة احلضرية ،من خالل املشاورات الشاملة وعمليات التخطيط والتحليل اجلنساني.
 كفاءة استخدام الطاقة  -ضمان املساواة يف احلصول على التدريب ،واالبتكار يف جمال الطاقة
املتجددة ،والتكنولوجيا ،وتنمية املهارات.
 إدارة املواد الكيميائية والنفايات  -تعزيز التخطيط إلدارة النفايات الكيميائية والنفايات املراعية
للمنظور اجلنساني ،من خالل إجراء تقييمات لألثر االجتماعي واالقتصادي وحتليل التعرض
واالحتياجات والقدرات لدى الرجال والنساء.
 احلفاظ على التنوع البيولوجي  -تعزيز املزيد من الفهم والنظر يف األدوار واالحتياجات والقدرات
املختلفة للرجال والنساء يف ختطيط حفظ التنوع البيولوجي والتكامل الشامل يف األنشطة
االجتماعية واالقتصادية.
 إدارة املعرفة  -تضييق الفجوات بني اجلنسني من خالل توفري األدوات واملوارد ،مثل جمموعة
األدوات اجلنسانية.
 احلصول على التمويل  -تعزيز امليزانية اجلنسانية لضمان املساواة يف احلصول على التمويل ،وتعزيز
االعتبارات اجلنسانية يف مشاريع البيئة والتنمية ،مبا يف ذلك صناديق املناخ العاملية مثل صناديق
التكيف ،وصندوق املناخ األخضر ،ومرفق البيئة العاملية.
 الرصد والتقييم  -دعم الرصد والتقييم واإلدارة التكيفية الشاملة للجنسني من خالل خطوط أساس
قوية ومؤشرات جنسانية ،وضمان مشاركة وتعميم النجاحات يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساني.
 التوعية باملساواة بني اجلنسني  -زيادة الوعي وإشراك الشركاء وأصحاب املصلحة واملؤسسات احمللية
لتبادل املعارف واخلربات وإظهار أفضل املمارسات يف جمال املساواة بني اجلنسني والشمول وإشراك
خرباء يف الشؤون اجلنسانية يف احلوار الوطين والعاملي.
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 املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان  -إتباع نهج قائم على نوع اجلنس وحقوق اإلنسان إزاء جهود
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره وتعزيز املبادرات الشاملة للنمو األخضر وضمان املساواة
يف احلقوق بشأن اهلواء النقي واملياه والطاقة واحلصول على املوارد الطبيعية.
القسم الثاني  :التدابري املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني عرب جماالت االهتمام احلامسة االثنى عشر ملنهاج
بيجني خالل السنوات اخلمس األخرية
أوالً  :التدابري واإلجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية لتعزيز املساواة بني اجلنسني
عرب جماالت االهتمام احلامسة األثنى عشر ملنهاج بيجني ومنها ما يتعلق بدور املرأة يف العمل بأجر والعمالة:
اهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خالل السنوات األخرية ،بتعزيز حقوق املرأة ،وإزالة أوجه التمييز بينها
وبني الرجل ،وإرساء قواعد املساواة بينهما يف شتى اجملاالت .وقد استعملت نصوص القوانني القطرية كافة
صيغة العموم لدى تقرير احلقوق أو حتديد االلتزامات امللقاة على عاتق املخاطبني بأحكامها ،مبا ال حيتمل
تفرقة بني الرجل واملرأة .وتقلدت املرأة القطرية العديد من املناصب القيادية العليا وغريها من املناصب
القيادية واالشرافية يف الدولة ،كاملناصب الوزارية يف وزارات الصحة والتعليم ونظم املعلومات ،ومناصب
وكالء الوزارات ووكالء الوزارة املساعدين ومدراء إدارات يف الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى ،كما
تولت مناصب القضاء ورؤساء وأعضاء النيابة العامة.
 ولقد صدر القرار األمريي رقم ( )44لسنة 4102م والذي تضمن تعيني أربع سيدات قطريات يف عضويةجملس الشورى مؤكداً إميان الدولة بأهمية دور املرأة يف اجلهاز التشريعي للدولة ودعماً حلقوقها املثبتة يف
نصوص الدستور.
على مستوى التدابري واإلجراءات:
 مت إنشاء وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية مبوجب القرار األمريي رقم ( )2لسنة ،4102مما يعكس االهتمام الرمسي بضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى باألسرة وعلى وجه اخلصوص املرأة
واحتياجاتها وتطلعاتها املستقبلية ،ومبا ينسجم والرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية ."4101
 وإدارة شؤون األسرة هي اجلهة املختصة بكل ما يتعلق بشؤون املرأة ،وتهدف إىل تعزيز مكانة املرأة ودورهايف اجملتمع ،والنهوض بها ،واحملافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبنائها وتلتزم بالقيم األخالقية
والدينية واملثل العليا ،وتساهم يف تنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات الوطنية املتعلقة باملرأة
وختتص بتوفري الرعاية االجتماعية ووضع وتطوير برامج التنمية االجتماعية ومتابعة تنفيذها ،بالتنسيق مع
اجلهات املختصة ،وهلا يف سبيل حتقيق ذلك ممارسة مجيع الصالحيات واالختصاصات الالزمة ،ومنها:
 وضع االسرتاتيجيات والسياسات والربامج اليت تساهم يف رعاية املرأة وحتقيق مصاحلها ،وضمان
أمنها االجتماعي واستقرارها ،والعمل على حتقيق األهداف اليت نصت عليها املواثيق الدولية اليت
تعنى بشؤون املرأة.
 متابعة كافة اجلهود الرامية إىل تنفيذ املواثيق الدولية املعنية بشؤون املرأة وحقوقها اليت أصبحت
الدولة طرفًا فيها.
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 إبداء الرأي يف مشروعات االتفاقيات اليت تربم يف جمال محاية املرأة ،والعمل على تعزيز قدرات
املرأة ،ومتكينها من املشاركة االقتصادية والسياسية ،وخاصة تلك املتعلقة بصنع القرار ،وزيادة فرص
العمل أمام املرأة ودعمها مهنياً.
 اقرتاح مشروعات األدوات التشريعية ذات الصلة بشؤون املرأة ،وكذلك التعاون مع اهليئات
واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بشؤون املرأة.
 متثيل الدولة يف املؤمترات واللجان اإلقليمية والدولية املعنية بشؤون واملرأة ،باإلضافة إىل عقد
املؤمترات والندوات وحلقات النقاش ،وإجراء أحباث يف املوضوعات اليت ختص املرأة.
اجلهود واملمارسات العملية اليت قامت بها إدارة شؤون األسرة بشأن املرأة خالل عامي 4102-4102
 اجناز برنامج التدريب ورش تدريبية لألسر املنتجة يف جمال تطوير املشاريع املنزلية عدد ()3
برامج.
 متت املشاركة يف املعارض احمللية لألسر املنتجة ضمن االحتفاالت الرتاثية والوطنية عدد  2معارض
 كما ان اإلدارة تشرف على جمموعة من منافذ البيع لألسر املنتجة املمنوحة من اجلهات الداعمة 2
منافذ عدد  03حمل و 2اكشاك.
 إقامة اجلائزة التشجيعية لألسر املنتجة  4102واملعرض املصاحب هلا (أسواق قطرية).
 تنظيم برامج حول التماسك االسري تهدف اىل التوعية بدور القيم يف االسرة عدد  2برامج خالل
العام.
ويف إطار العمل على تطوير مشاركة املرأة القطرية يف اجملال االقتصادي ،فقد مت اختاذ العديد من التدابري
التشريعية حلماية حقوق املرأة العاملة ،إذ يوفر قانون املوارد البشرية (والذي ينطبق على العاملني والعامالت
يف القطاع احلكومي) وقانون العمل (الذي ينطبق على العاملني والعامالت يف القطاع اخلاص) حقوقاً
متساوية للرجل واملرأة يف األجور وفرص التدريب والرتقية.
ففي جمال العمل ،يعد التمكني االقتصادي للمرأة وسيلة فعالة للنهوض باملستوى االقتصادي لألسرة
واجملتمع ،وتعمل الدولة على مساندة املرأة يف القطاعني الرمسي و غري الرمسي وباألخص املرأة املعيلة
ألسرة.
ويف جمال اختاذ القرار والتمكني السياسي ،مت الدفع باملشاركة الفاعلة للمرأة يف دوائر صنع القرار عن
طريق توسيع نطاق الفرص واخليارات والبدائل املتاحة هلا وتستلزم تلك املشاركة تنمية املرأة وتطوير قدراتها
وإمكاناتها لتمتلك عناصر القوة اليت متكنها من إحداث التغيري يف جمتمعها.
ثانياً  :تعزيز البيئة املؤاتية لتمويل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
اعتمدت دولة قطر عدد من االجراءات على املستوى السياسي واإلجرائي لضمان تطور املرأة ،كالتالي:
 إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا املرأة ،واليت أسهمت يف مأسسة العمل على حتقيق تكافؤ
الفرص وحتقيق املساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ الربامج.
 مراجعة التشريعات الوطنية املميزة ضد املرأة وتعديلها مبا يتوافق مع املواثيق الدولية ،إضافة اىل
تقديم مقرتحات لقوانني من شأنها حتقيق تكافؤ الفرص و مراعية للنوع االجتماعي ،ويف هذه اجملال
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مت تعديل قانون العمل ،وقانون العقوبات واالنتخاب واألحوال الشخصية مثل رفع سن الزواج
وقوانني جوازات السفر واجلنسية ،ومت تبين قوانني جديدة مثل مكافحة اإلجتار بالبشر ومناهضة
العنف األسري و قانون األسرة ،وال تزال اآلليات الوطنية املعنية بقضايا املرأة يف دولة قطر تبذل
اجلهود الرامية اىل حتقيق املزيد من اإلجنازات يف هذا اجملال.
توفري املساعدة اجملانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفري املأوى للنساء ضحايا العنف.
زيادة االهتمام بتوفري اإلحصاءات املصنفة على أساس اجلنس ،وهذا أدى اىل بناء قدرات اآلليات
املؤسسية املعنية باإلحصاءات الرمسية.
االلتزام بإعداد التقارير الوطنية الدورية املتعلقة باملعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها
الدولة.
ختصيص املوازنات لتنفيذ الربامج الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص واملساواة.
قامت الدولة بإدماج النوع االجتماعي يف سياساتها العامة الوطنية يف إطار حرصها الدائم على
املساواة بني الرجل واملرأة ومتكني املرأة .حيث تقوم سياسة الدولة علي االستمرار يف سياسات
اإلصالح االقتصادي ودعم النشاطات ،وتقوم احلكومة بإدماج النوع االجتماعي يف برامج اإلصالح
االقتصادي واالجتماعي ،حيث تشارك املرأة يف كافة اجملاالت يف القاطعني احلكومي واخلاص .كما
تشجع الدولة على تنظيم التعاون وتبادل املعلومات والوثائق مع كافة اجلهات املعنية باملرأة واليت
تعد الدولة طرفًا فيها.
قامت إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية بالعديد من اجلهود
واملمارسات العملية خالل عامي  4102-4102بهدف تعزيز ومحاية حقوق املرأة ،نذكر منها:
اجناز برامج وورش تدريبية لألسر املنتجة يف جمال تطوير املشاريع املنزلية.
املشاركة يف املعارض احمللية لألسر املنتجة ضمن االحتفاالت الرتاثية والوطنية.
اإلشراف على جمموعة من منافذ البيع لألسر املنتجة املمنوحة من اجلهات الداعمة.
إقامة اجلائزة التشجيعية (أسواق قطرية) لألسر املنتجة  4102واملعرض املصاحب هلا.
تنظيم برامج حول التماسك األسري بهدف التوعية بدور القيم يف األسرة.

ثالثاً  :االجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية لالعرتاف بتوزيع الرعاية غري
مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتعزيز التوفيق بني األسرة والعمل
يعد من ضمن االجراءات اليت اختذتها الدولة يف هذا الصدد إصدار القانون رقم  00لتعديل أحكام القانون
رقم  40لسنة  4103والقانون رقم  0لسنة  4102الذي يضمن حرية حركة العمال املهاجرين من خالل إلغاء
تصاريح اخلروج ملعظم العمال املهاجرين يف دولة قطر ،حيث رحبت منظمة العمل الدولية بإصدار صاحب
السمو أمري البالد املفدى هلذا القانون.
كما أن التشريعات واإلجراءات التنفيذية لدولة قطر الرامية إىل توفري بيئة متكينيه لعمل املرأة ،وكفالة
مشاركتها يف احلياة العامة ،وحتقيق التوازن بني متطلبات العمل واألسرة ،أسهمت يف دعم املرأة القطرية
إلثبات قدرتها وجناحها باالضطالع بدور قيادي يف كافة مناحي احلياة العامة ،حيث تبوأت مناصب وزراية،
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وترأست اجلامعات ،واخنرطت بنجاح يف السلك الدبلوماسي ،وتبوأت مناصب يف اجلهاز القضائي ويف النيابة
العامة على حنو حيتذى به يف املنطقة .كما تشارك املرأة القطرية يف اختاذ القرارات يف جملس الشورى
الذي يتوىل سلطة التشريع ،ويقر املوازنة العامة للدولة ،ويتوىل اإلشراف على السلطة التنفيذية ،وذلك بعد
تعيني أربع نساء متميزات يف اجمللس التشريعي بقرار من حضرة صاحب السمو أمري البالد املفدى.
ولقد متكنت املرأة القطرية وجبدارة من متثيل بلدها يف العديد من احملافل اإلقليمية والدولية ،ومت انتخابها
يف العديد من اللجان املعنية بتنفيذ االتفاقيات الدولية ومنها جلنة األمم املتحدة للقضاء على التمييز ضد
املرأة .
كما حققت دولة قطر خطوات هامة يف عملية التضامن بني االجيال وتعزيز اإلدماج االجتماعي والتنمية
املستدامة حيث:
 بادرت إىل االستثمار يف املواطن القطري منذ اخلمسينيات.
 وضعت الدولة اسرتاتيجية شاملة لتوفري مستوى معيشة عال لألجيال احلالية والقادمة.
 قطر على عهدها يف الوفاء بالتزاماتها جتاه اجملتمع الدولي لتحقيق التنمية.
 أولت الدولة اهتمامًا خاصاً بالشباب وتبذل جهوداً مستمرة للنهوض بهم.
 األسرة هي حمور التنمية املستدامة.
 تهتم الدولة بكبار السن وذوي االعاقة وتلتزم بكافة متطلباتهم.
 قطر تعترب الثقافة عنصراً أساسياً للتنمية وتعزيز حقوق اإلنسان.
 الرياضة أداة لتعزيز التماسك االجتماعي ودفع عجلة التنمية.
ومن ضمن السياسات اهلامة لتعزيز دور املرأة هو إنشاء إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية وذلك مبوجب القرار األمريي رقم ( )2لسنة  4102باهليكل التنظيمي لوزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،إذ أنشأت الدولة إدارة تتوىل القيام برعاية شؤون األسرة وتلبية
احتياجاتها ،ودعم وتعزيز مسألة متكني املرأة وحصوهلا على حقوقها كاملة ،كما تساهم اإلدارة يف دعم
قضايا املرأة العربية وذلك من خالل حضور املؤمترات واالجتماعات اهلامة اليت تهتم بقضايا و شؤون املرأة
إقليمياً وعربياً ودولياً ،كما أن لإلدارة دوراً كبرياً يف تطوير وتعزيز دور املرأة ورعاية أسرتها وتوفري كافة
متطلباتها وتقديم الدعم الالزم للنهوض بها.
رابعاً  :التدابري واإلجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف اخلمس السنوات األخرية للحد من القضاء على
الفقر بني النساء والفتيات:
اسرتشاداً بأهداف رؤية قطر الوطنية  4101وتوجيهات القيادة العليا بالدولة ،واتساقاً مع أهداف األمم
للتنمية املستدامة  ،4101مت وضع اسرتاتيجية احلماية االجتماعية  4144-4102واليت ستقوم بالعمل
على حتقيق متطلبات التنمية االجتماعية من خالل تنفيذ السياسات االسرتاتيجية والربامج واآلليات اليت
ستسهم يف تعزيز احلماية االجتماعية جلميع املواطنني ،ومتكني فئات اجملتمع املختلفة وتزويدهم باملهارات
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املطلوبة واألصوات اليت حتقق هلم احلرية من احلاجة واخلوف ،وتأمني التمتع حبقوقهم ليعيشوا حياة صحية
كرمية آمنة مع احملافظة على منظومة القيم والثقافة اجملتمعية .وتشكل احلماية االجتماعية مكونا أساسياً
من منهجية متكاملة للتنمية االجتماعية السليمة الرامية إىل حتقيق رفاه دولة قطر ومواطنيها .وبناء
جمتمع سامل وآمن ومستقر من كافة املخاطر واألمراض االجتماعية اليت تهدد كيانه .ويقوم إطار اسرتاتيجية
احلماية االجتماعية على ثالث مرتكزات هي مرتكز الرعاية االجتماعية ومرتكز رأس املال االجتماعي ومرتكز
األسرة القطرية ،حتددت على أساسها ،وبإمجاع آراء ممثلي اجلهات ذات العالقة بالقطاع ،األولويات
االسرتاتيجية للقطاع اليت تتمثل يف حتقيق النتائج التالية:
 .1إنشاء نظام رعاية اجتماعية متكامل فعال ومستدام
 .2بناء أسرة قطرية قوية متماسكة وممكّنة
 .3زيادة نطاق وفعالية رأس املال االجتماعي
وقامت الدولة بإدماج النوع االجتماعي يف سياساتها العامة الوطنية يف إطار حرصها الدائم على املساواة بني
الرجل واملرأة ومتكني املرأة .حيث تقوم سياسة الدولة علي االستمرار يف سياسات اإلصالح االقتصادي ودعم
النشاطات ،وتقوم احلكومة بإدماج النوع االجتماعي يف برامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،حيث
تشارك املرأة يف كافة اجملاالت يف القاطعني احلكومي واخلاص .كما تشجع الدولة على تنظيم التعاون وتبادل
املعلومات والوثائق مع كافة اجلهات املعنية باملرأة واليت تعد الدولة طرفاً فيها ،وخاصة شعبة املرأة يف
االسكوا حيث يتم تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة والدروس املكتسبة يف إطار متكني املرأة واملساواة بني
اجلنسني.
برامج التمكني ،وتتضمن ما يلي:








مشروعات وبرامج قائمة للتمكني االقتصادي :وتشمل مشروع املرأة املعيلة ،مشروع املنح الصغرية،
برنامج املرأة العاملة ،مشروع التنمية متعدد األهداف.
مشروعات وبرامج قائمة للتمكني االجتماعي :وتشمل مشروعات الرعاية الطبية والصحية ،مشروع
دعم جهود تعليم كبار السن وحمو األمية ،ومكتب شكاوى املرأة.
مشروعات وبرامج قائمة للتكمني السياسي :وتشمل التأهيل السياسي للمرأة.
مشروعات وبرامج قائمة للتأكيد على توعية املرأة وحصوهلا على حقوقها القانونية ،وتشمل نشاط
الوزارة يف جمال التشريعات ،ومتابعة تنفيذ اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،ومتابعة
منهاج عمل مؤمتر بيكني .0223
مشروعات وبرامج قائمة للتنمية الثقافية للمرأة :وتشمل املرأة حافظة الرتاث ومشروع الرصد
االعالمي.
مشروعات وبرامج قائمة إلدماج النوع يف خطط التنمية :خطة قومية للنهوض باملرأة القطرية،
ومشروع إدماج املرأة يف خطط الدولة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،مشروع قياس املساواة بني
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اجلنسني باستخدام اإلحصاءات املصنفة ،مشروع السياسات االقتصادية املستجيبة الحتياجات النوع
االجتماعي .
خامساً :التدابري واإلجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية لتحسني الوصول إىل
احلماية االجتماعية للنساء والفتيات :
نظم احلماية االجتماعية الشاملة املراعية للفوارق بني اجلنسني
جتسد رؤية قطر الوطنية  4101مبادئ دستور قطر الدائم وتتصور نظام محاية اجتماعية فعال يضمن جلميع
القطريني حقوقهم املدنية ويثمّن مساهمتهم يف تنمية جمتمعهم ،ويضمن هلم دخال كافيا للمحافظة على حياة
صحية وكرمية.
تضع رؤية قطر الوطنية  4101عدة أهداف للحماية االجتماعية وهي:
 بناء نظام فعال للحماية االجتماعية جلميع القطريني ،يرعى حقوقهم املدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة
يف تطوير اجملتمع ويؤمن هلم دخال كافيا للمحافظة على حياة كرمية مفعمة بالصحة.
 تطوير بنية اجتماعية سليمة مع بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات جمتمع مدني نشطة وقوية.
 كما تهدف رؤية قطر الوطنية  4101إىل رعاية جمتمع عادل ومتماسك يستند إىل معايري أخالقية
سامية.
وحيث تهدف السياسة االجتماعية يف دولة قطر على أن تكون األنشطة احلكومية وأنشطة اجملتمع املدني
موجهة إىل تعزيز التنمية االجتماعية والبشرية يف جمتمع رفاهية مستدام اقتصادياً وبيئياً ،ويراعى عند
تطوير سياسة اجتماعية متكاملة ضمان اتساق مجيع عناصر رؤية قطر الوطنية  4101وتوجيهها حنو حتقيق
األهداف العامة ،و حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات ،إذ يتم:
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد مجيع النساء والفتيات يف كل مكان.
 القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع النساء والفتيات يف اجملالني العام واخلاص ،مبا يف ذلك
االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من أنواع االستغالل.
 القضاء على مجيع املمارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري،
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
 االعرتاف بأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفري اخلدمات
العامة والبنى التحتية ووضع سياسات احلماية االجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األسرة
املعيشية والعائلة ،حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطين.
 كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة هلا للقيادة على قدم املساواة مع
الرجل على مجيع مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة.
 ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلى احلقوق اإلجنابية ،على النحو
املتفق عليه وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق اخلتامية
ملؤمترات استعراضهما.
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 القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا متساوية يف املوارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصوهلا
على حق امللكية والتصرّف يف األراضي وغريها من املمتلكات ،وعلى اخلدمات املالية ،واملرياث
واملوارد الطبيعية ،وفقًا للقوانني الوطنية.
 تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من أجل تعزيز
متكني املرأة.
 اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا
القبيل للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات على مجيع املستويات.
سادساً :االجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية لتحسني نتائج ومهارات تعليم
النساء والفتيات:
التدابري واالجراءات يف جمال التعليم:
يعد التعليم أهم وسائل متكني املرأة من خالل إكسابها للمعارف واملهارات الالزمة من اجل املشاركة الفعالة يف
عملية التنمية ويعد من ضمن االجراءات.
 التزام دولة قطر بتحقيق املساواة والتكافؤ بني اجلنسني (ذكور-إناث) يف االلتحاق بالتعليم
واالستفادة من فرصه بكافة أشكاهلا ،وهذا ما تعكسه بوضوح التشريعات والقوانني الصادرة عن
الدولة واليت ختلو من أوجه التمييز وصيغه ،كالدستور القطري الذي رسّخ التزام دولة قطر الكامل
مببدأ املساواة بني اجلنسني.
 كما جاءت أهداف رؤية قطر  4101داعمة لتمكني املرأة القطرية يف كافة اجملاالت املهنية دون
متييز .ويف ذات السياق ،صدر يف سبتمرب 4110م القرار األمريي رقم ( )43واخلاص بإلزامية
التعليم جلميع األطفال على أرض دولة قطر من بداية املرحلة اإلبتدائية وحتى املرحلة اإلعدادية أو
بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق .تاله املرسوم األمريي رقم ( )42لسنة 4112م والذي تضمن
املوافقة على انضمام دولة قطر إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام
0222م (سيداو).
 حظيت املرأة يف جامعة قطر مبناصب قيادية أسوة بالرجل ،يف داللة واضحة على نظرة املسؤولني يف
الدولة بعني املساواة بني اجلنسني يف هذه املسألة .
سابعاً  :التدابري و االجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس املاضية لدمج منظور املساواة بني
اجلنسني يف السياسات والربامج للحد منم خماطر الكوارث ،ومقاومة املناخ والتخفيف من تأثرياته :
لقد أولت حكومة دولة قطر اهتماما خاصا باملنظور اإلنساني عند صياغة االسرتاتيجيات اخلاصة بالتنمية
املستدامة ،وكذلك يف كافة الربامج والسياسات احلكومية ،ومنها اسرتاتيجية قطاع سوق العمل
واسرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية .كما حترص حكومة دولة قطر على مراعاة اجلنسانية والتمثيل العادل
للنساء عند تشكيل اللجان الوطنية وجمالس اإلدارات وفرق العمل يف الوزارات واملؤسسات العامة .كما
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شهد االهتمام باألوضاع االجتماعية للمرأة ،تزايدا يف السياق التشريعي ،حيث نص دستور الدولة الدائم
على أن "الناس متساوون أمام القانون ،ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس ،أو األصل أو اللغة ،أو الدين"،
كما كفل الدستور احلق يف الصحة والتعليم واالنتخاب والرتشح ،ومت إصدار العديد من القرارات والقوانني
اليت تكفل حقوق املرأة .حققت دولة قطر خالل فرتة وجيزة حتوال اجتماعيا واقتصاديا متميزا للنهوض بوضع
املرأة ،ويعد من من أهم الربامج اليت مت تدشينها للوصول باملرأة إىل سوق العمل يف برنامج االبتعاث
احلكومي وبرنامج الباحثني عن عمل من اجلنسني.
أولت احلكومة اهتماما كبريا لتمكني املرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها ،وكفالة متتعها حبقها يف العمل،
وتوفري العمل الالئق وتعزيز احلماية االجتماعية هلا يف مجيع االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية ،وأن مشاركة
املرأة القطرية يف سوق العمل تبلغ حنو نسبة  %02للنساء بني سن  43و 42سنة ،وتقرتب من نسبة %22
للفئة العمرية من  01إىل  02سنة ،كما أن نسبة متثيل املرأة يف مواقع صنع القرار تبلغ  %01وذلك وفق
اإلحصاءات الرمسية.
كما أضحت املرأة القطرية شريكا أساسيا يف التنمية االقتصادية ،حيث جاءت دولة قطر باملركز األول يف
املؤشر اخلاص بتساوي فرص األعمال بني اجلنسني يف تقرير /املرصد العاملي لريادة األعمال /لعام ،"4102
مشريا إىل استحداث جائزة سنوية لسيدات األعمال متنح ألكثر سيدة أعمال ساهمت يف اجملتمع القطري
واالقتصاد الوطين.
احتلت دولة قطر املرتبة الثالثة والثالثني عامليا يف تقرير التنمية البشرية ،واألوىل عربيا ،كما حصلت على
املرتبة اخلامسة والعشرين عامليا ،واملرتبة الثانية على مستوى الدول العربية يف مؤشر التنافسية العاملي لعام
 ،4102-4102واملرتبة األوىل عربيا والرابعة عامليا يف جودة التعليم ،ضمن  021دولة على مستوى
العامل ،وفقا ملؤشر جودة التعليم الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس .4102كما متكنت دولة
قطر أيضا من سد الفجوة بني اجلنسني فيما يتعلق باملراحل التعليمية املختلفة وفقا للتقرير الصادر عن
املنتدى.
كما تؤكد دولة قطر حرصها على التمكني السياسي واإلداري للمرأة ،حيث عينت النساء القطريات يف
مناصب وزيرة ،وسفرية ،ومديرة بالقطاعني احلكومي واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ،وكذلك يف منصب
القاضية ووكيلة نيابة ،وعضوات مبجلس الشورى ،وهو اجمللس التشريعي يف دولة قطر.
تقوم دولة قطر جبهود ومبادرات على الصعيدين الوطين والدولي يف جمال التعليم والنهوض باملرأة مبا
يسهم يف تعزيز السالم واألمن يف اجملتمعات ،وقد ساهمت يف دعم الدراسة العاملية حول تنفيذ مشروع
قرار جملس األمن ( )4111/0043بشأن املرأة والسالم واألمن ،ويف جهود الوساطة حلل النزاعات اليت
تقوم بها يف العديد من املناطق يف العامل ،واليت القت ترحيبا من اجملتمع الدولي .كما أن دولة قطر اختذت
عددا من السياسات واإلجراءات بهدف دعم مشاركة املرأة يف احلياة العامة من خالل االعرتاف بالشراكة
بالعمل واملسؤوليات الوالدية ،ومنها حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة املهنية واألسرية ،ومنها املواءمة بني
املسؤوليات األسرية والعمل كواحد من أهم أهداف متكني املرأة ،وأن جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر
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يطبق أحدث املنهجيات املتعارف عليها دوليا لقياس التقدم املرجو يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
ومقاصد كل هدف.
ثامناً :إدراج املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات كأولوية رئيسية يف اخلطة االسرتاتيجية
الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة:
حيتل اهلدف اخلامس املعين " باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات" أولوية رئيسية يف أجندة
التنمية املستدامة للعام  4101يف دولة قطر ،إذ وضعت قضايا املرأة والعدالة بني اجلنسني يف قلب مفاهيم
التنمية املستدامة وربطت بني وضع املرأة ورفاهها مع مستوى التنمية املستدامة بشكل مباشر" ،فنجد أن
أجندة التنمية تناولت قضايا املرأة ضمن عشرة أهداف ،منها اهلدف اخلامس الذي خُصص لتمكني املرأة
وللمساواة بني اجلنسني وضمن تسعة أهداف أخرى تتناول خمتلف اآلفاق التنموية واحلياتية مما يؤكد على
األهمية اخلاصة اليت توليها األجندة لقضايا املرأة واملساواة بني اجلنسني ".
علماً بأن أهداف التنمية املستدامة وخمرجاتها لن تستثين أحدا .وأن قضايا وتطلعات املرأة ال جيب أن
تقتصر فقط على اهلدف اخلامس ،وإمنا ال بد ان تكون ضمن بقية األهداف الستة عشرة للخطة" ،علماً بأن
األهداف العاملية حول املساواة بني اجلنسني توضح العالقة والرتابط بني كل من أهداف التنمية املستدامة
ومنهاج عمل بيجني.
القسم الثالث  :العمليات واآلليات الوطنية املتعلقة بتنفيذ ورصد إعالن ومنهاج بيجني واملتعلقة خبطة عمل
التنمية املستدامة 4101
أوالً  :تعزيز تولي املرأة لألدوار القيادية ومشاركة املرأة التامة وعلى قدم املساواة يف صنع القرار يف مجيع
جماالت التنمية املستدامة . 4101
 إجراءات خاصة مؤقتة وإجراءات التدابري االجيابية مثل ختصيص ( )Quotasللمشاركة السياسية يفاالنتخابات الربملانية والعضوية يف جمالس اإلدارة يف القطاع العام واخلاص .
 تدعم دولة قطر املرأة لتولي املناصب القيادية واملشاركة يف اإلدارة العامة للدولة ،ويتضمن ذلك مباشرةاحلقوق السياسية مبا فيها حق االنتخاب والرتشح يف اجمللس البلدي ،مبا يتفق مع املعايري الدولية ،وعلى
األخص االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها دولة قطر بشأن املرأة ،وعلى رأسها اتفاقية القضاء على
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة .حيث ضمن املرسوم رقم ( )02لسنة  0222بشأن نظام انتخاب أعضاء
اجمللس البلدي املساواة التامة بني املرأة والرجل يف حق االنتخاب والرتشح لعضوية اجمللس البلدي.
وكفل القانون للمرأة على قدم وساق املساواة مع الرجل احلق يف القيد والتصويت والرتشيح .وعليه ،فقد
بلغت نسبة مشاركة املرأة يف التصويت ( 22يف املائة) حيث بلغ عدد األصوات للمرأة  2242صوتاً من
عدد الذين أدلوا بأصواتهم البالغ  .02221كذلك شاركت املرأة يف الرتشح لعضوية اجمللس البلدي
املركزي وقد فازت اثنتان بعضوية اجمللس يف عام 4103م.
 تعزيز زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة من خالل االعرتاف بالشراكة بالعمل واملسؤوليات الوالدية.32

السياسات واإلجراءات اليت اختذتها الدولة لدعم مشاركة املرأة يف احلياة العامة من خالل االعرتاف بالشراكة
بالعمل واملسؤوليات الوالدية:
 -1تسعى الدولة حنو حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة املهنية واألسرية ،واالهتمام بوضع املرأة
العاملة من أجل حتسني أدائها بتوفري بيئة عمل مناسبة ،تليب احتياجاتها وتتفهم طبيعتها وتعزز
دورها يف األسرة.
 -2العمل على تعزيز دور املرأة يف اجملتمع عن طريق تقديم الدعم ملساندتها يف حتقيق التوازن بني
أدوارها األسرية وواجباتها املهنية.
 -3أهمية حتقيق توازن أفضل بني العمل واملسؤوليات األسرية ،والذي يهدف إىل حتسني الدعم املقدم
لألسرة العاملة خاصة النساء ،واعتماد سياسات تساعد املرأة على املواءمة بني املسؤوليات األسرية
والعمل.
 -4توفري السياسات الالزمة لتمكني املرأة من العمل وحتقيق التوازن املطلوب بني العمل واألسرة
وتعزيز دورها يف اجملتمع بشكل عام من خالل مشاركتها يف العمل.
 -5اعتماد سياسات تساعد النساء على املواءمة بني املسؤوليات األسرية والعمل كواحد من أهم أهداف
متكني املرأة ،ومن ضمن هذه اآلليات والوسائل املقرتحة لتحقيق هذا اهلدف «التوسع يف إنشاء دور
احلضانة ورياض األطفال يف أماكن العمل ،مبا يساعد املرأة على احلفاظ على وظيفة األمومة وبناء
األسرة.
 -6تعمل الدولة على توفري فرص التعليم والتأهيل العالي للمرأة مما ساهم يف توفري فرص العمل
أمام املرأة ،وقد حظيت املرأة القطرية بفرص التعليم والتأهيل العالي واقتحمت سوق العمل يف
ختصصاته املختلفة وتبوأت مناصب قيادية عديدة ،حيث متت ترمجة كل هذه األهداف واملقومات
الدستورية يف القوانني اخلاصة ،من أهمها قانون العمل القطري رقم ( )02لسنة  4112وتعديالته
الذ ي اعتمد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل ،فيما يتعلق بفرص العمل واألجر ،واالهتمام باملرأة كأم
وكذلك كعاملة يف األمور كاملساواة واحلماية اإلضافية للمرأة ،باإلضافة إىل قانون املوارد البشرية
املدنية رقم ( )03لسنة  4102وهذا القانون ال يفرق بني املرأة والرجل .ووضع معياراً موحداً
لالختيار ،بأن يكون شغل الوظائف على أساس اجلدارة وعن طريق اإلعالن.
وتسعى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بدولة قطر إىل متكني املرأة وتوفري الظروف اليت
تساعد املرأة على التوفيق بني دورها يف األسرة وبني عملها ،من خالل التعاون مع اجلهات املختصة يف هذا
الشأن.
ولقد أتت جهود الدولة مثارها يف استنهاض املرأة القطرية لتلعب دورها يف التنمية ويف خمتلف اجملاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وهو األمر الذي رسخ ريادة قطر يف االهتمام بوضع املرأة وتفعيل دورها
كمواطنة فاعلة يف جمتمعها.
ولقد غدت املرأة القطرية اليوم وبفضل جهود الدولة الداعمة واملساندة لتفعيل مشاركة املرأة يف خمتلف
جوانب احلياة مبا فيها اجلوانب االقتصادية واالستثمارية ،أحد حمركات السوق االستثماري وليس فقط جمرد
متابعة له ،حبيث واكب حضور املرأة تنوع يف اجملاالت واألنشطة املختلفة اليت متارسها.
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ثانياً  :تشجيع العمليات املراعية للمنظور اجلنساني يف مجيع البيانات ومتابعتها واستعراضها
تضمني النهج املراعية للمنظور اجلنساني يف عمليات االستعراض واملتابعة الوطنية خلطة التنمية املستدامة
:4101
 املرأة القطرية حمور هام من حماور التنمية وشريك فعال يف مسريتها وتتوقف مشاركتها على ما يكفلههلا اجملتمع من فرص املشاركة يف جهود التنمية ،فإدماج املرأة يف التنمية هو متكني كل من الذكور
واإلناث من املشاركة الكاملة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية لتعظيم االستفادة لألسرة
واجملتمع ككل.
عناصر تضمني النوع االجتماعي يف التنمية
 .0ادماج مكنون املرأة يف مجيع برامج ومشروعات اخلطة من خالل وضوح نوعية وطبيعة املشاكل
اليت تواجه املرأة وإدماجها يف األهداف والسياسات التنفيذية.
 .4دعم وتنمية دور املرأة يف النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياسي كمنتجة ومتخذة قرار وهو ما
يتطلب الرتكيز على اجملاالت املرتبطة بقدرات املرأة للتعليم والتدريب والصحة.
 .0زيادة فرص مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
 .2ضرورة وجود آليات للمتابعة وتنفيذ مكون املرأة يف اخلطة وتقييم األداء ومدى مالئمته ملواجهة
أوجه التمييز وعدم املساواة حيث:
 تنص املادة ( )40من الدستور القطري على أن الدولة تعنى "بالصحة العامة ،وتوفر وسائل الوقايةوالعالج من األمراض واألوبئة وفقاً للقانون" .وينظم قانون رقم ( )2لسنة 0222م بشأن تنظيم العالج
الطيب بالداخل مسائل التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان الراعية الصحية.
 توىل الدولة عناية كبرية بالوضع الصحي للمواطنني ،والوضع الصحي للمرأة بصفة خاصة وذلك من خاللحتسني نوعية اخلدمات الصحية وتسهيل حصول املرأة على هذه اخلدمات ،وتعترب الرعاية الصحية للمرأة
أحد دعائم التنمية الشاملة للمرأة ،ملا هلا من دور عظيم على حياتها وحياة األجيال القادمة·
 استطاعت دولة قطر أن حتقق اهلدف املتعلق بتخفيض وفيات األطفال ،بالنسبة لألطفال دون سن اخلامسةومبقدار الثلثني.
 ختطت دولة قطر الغاية اليت تقتضي ختفيض معدل وفيات األمهات مبقدار ثالثة أرباع. مت تدشني االسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية لألعوام  4102-4100يف يونيو ،4100وتأتي هذه االسرتاتيجية طبقاً ملبادئ الرؤية الوطنية لدولة قطر  4101واالسرتاتيجية الوطنية للصحة
يف قطر لألعوام  ،4102-4100وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل معاجلة ومواجهة التحديات الصحية
املستقبلية من خالل وضع الرعاية الصحية األولية يف حمور النظام الصحي وتتمحور االسرتاتيجية يف

34

مث اني أهداف وهي (حتسني الرعاية ،تعزيز الصحة ،والتحري ،والرعاية العاجلة ،واألمراض املزمنة غري
املعدية ،والصحة العقلية ،واألمهات واألطفال حديثي الوالدة ،واألطفال واملراهقني).
ثالثاً  :آليات بشأن تعزيز الرتتيبات املؤسسة الوطنية
تعزيز ودعم إبراز اآلليات الوطنية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني
نظم احلماية االجتماعية الشاملة املراعية للفوارق بني اجلنسني
جتسد رؤية قطر الوطنية  4101مبادئ دستور قطر الدائم وتتصور نظام محاية اجتماعية فعال يضمن جلميع
القطريني حقوقهم املدنية ويثمّن مساهمتهم يف تنمية جمتمعهم ،ويضمن هلم دخال كافيا للمحافظة على حياة
صحية وكرمية.
تضع رؤية قطر الوطنية  4101عدة أهداف للحماية االجتماعية وهي:
 بناء نظام فعال للحماية االجتماعية جلميع القطريني ،يرعى حقوقهم املدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة
يف تطوير اجملتمع ويؤمن هلم دخال كافيا للمحافظة على حياة كرمية مفعمة بالصحة.
 تطوير بنية اجتماعية سليمة مع بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات جمتمع مدني نشطة وقوية.
 كما تهدف رؤية قطر الوطنية  4101إىل رعاية جمتمع عادل ومتماسك يستند إىل معايري أخالقية
سامية.
رابعا  :السياسات االجتماعية يف دولة قطر للتنمية املستدامة  4101ومدى ارتباطها بتنفيذ منهاج بيجن يف
دولة قطر:
تهدف السياسة االجتماعية يف دولة قطر على أن تكون األنشطة احلكومية وأنشطة اجملتمع املدني موجهة
إىل تعزيز التنمية االجتماعية والبشرية يف جمتمع رفاهية مستدام اقتصادياً وبيئياً ،ويراعى عند تطوير
سياسة اجتماعية متكاملة ضمان اتساق مجيع عناصر رؤية قطر الوطنية  4101وتوجيهها حنو حتقيق
األهداف العامة ،و حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات ،إذ يتم :
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد مجيع النساء والفتيات يف كل مكان.
 القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع النساء والفتيات يف اجملالني العام واخلاص ،مبا يف ذلك
االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من أنواع االستغالل.
 القضاء على مجيع املمارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري،
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
 االعرتاف بأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفري اخلدمات
العامة والبنى التحتية ووضع سياسات احلماية االجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األسرة
املعيشية والعائلة ،حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطين.
 كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة هلا للقيادة على قدم املساواة مع
الرجل على مجيع مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة.
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ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلى احلقوق اإلجنابية ،على النحو
املتفق عليه وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق اخلتامية
ملؤمترات استعراضهما.
القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا متساوية يف املوارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصوهلا
على حق امللكية والتصرّف يف األراضي وغريها من املمتلكات ،وعلى اخلدمات املالية ،واملرياث
واملوارد الطبيعية ،وفقًا للقوانني الوطنية.
تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من أجل تعزيز
متكني املرأة.
اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا
القبيل للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات على مجيع املستويات.

خامساً  :آليات تسريع تقدم املرأة والفتاة يف دولة قطر على مدى السنوات اخلمس املاضية ومدى ارتباطها
بتنفيذ منهاج بيجني:
التخطيط ملعاجلة هذه األولويات:
* تعزيز االتساق والتنسيق بني اآلليات املشرتكة بني املؤسسات من أجل التنسيق وصنع القرار فيما يتعلق
باملساواة بني اجلنسني.
اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني لتعزيز املسائل املتعلقة باألسرة وتطوير
الشراكات.
تبذل دولة قطر من خالل أجهزتها ومؤسساتها احلكومية واخلاصة جهوداً حثيثة لبناء األسرة القطرية ،حيث
تبنت الدولة السياسات واملبادرات والتشريعات الرامية إىل محاية البناء األسري وأفراد األسرة ،وشجعت
املبادرات اهلادفة إىل تنميتها ومتكينها من التكيف مع التغريات اليت تطرأ على حميطها ،وإكسابها القدرة
على االستجابة هلذه التغريات دون املساس ببنائها أو فقدانها لوظائفها ،ولقد توالت هذه اجلهود عاما بعد
عام ،حتى وصلت باألسرة القطرية إىل مستويات متقدمة ،يف اجلوانب الصحية والتعليمية واالقتصادية
واالجتماعية ،وانعكست مستويات التقدم على أعضائها من األطفال والشباب واملسنني واملرأة وذوي
االحتياجات اخلاصة.
ويف إطار حتقيق التماسك األسري تقوم الدولة بتقديم اخلدمات الوقائية والتوعوية والتثقيفية يف سبيل رفع
الوعي األسري يف اجملتمع ،ومساندة األسر يف مواجهة مجيع التحديات اليت تستهدفها وتضعف من بنيانها
وتؤثر على متاسكها واستقرارها وقيامها بأدوارها املنوطة بها يف اجملتمع.
تطوير الشراكات:
يعترب تعزيز التعاون واملشاركة يف التنمية عنصراً مهماً من عناصر احلق يف التنمية ،ويف هذا السياق ،فإن
النهج التشاركي يف التنمية جيب أن ترافقه ثقافة تنظر للتنمية على أنها ليست مسؤولية احلكومة وحدها،
بل هي نتيجة جهد مشرتك على مستوى اجملتمع .ويتطلب التطوير التدرجيي ملثل هذه الثقافة اختاذ
إجراءات متضافرة لتعزيز املسائل املتعلقة باألسرة وتطوير الشراكات فإن املسؤولية يف ذلك مشرتكة مابني
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اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص والوعي بدورهم يف التنمية الوطنية مبا يعكس حتقيق رؤية قطر الوطنية "
2030:احلق يف التنمية".
لذا فإن دولة قطر تهتم بتعزيز دور الشراكات على مستوى االجهزة احلكومية والقطاع اخلاص لتحقيق التنمية
األسرية ،وذلك بهدف تعزيز دورها يف التنمية املستدامة وتقديم أفضل اخلدمات لألسرة واجملتمع ،وفقا
لرؤية قطر الوطنية .4101
كما تعمل الدولة من خالل سياساتها وبراجمها ومبادراتها على تقوية الشراكات وتعزيز إنشاء عالقات سليمة
بني األفراد داخل األسرة الواحدة وذلك كما يلي:
 -1احملافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم األخالقية والدينية واملثل العليا.
 -2بناء نظام فعال للحماية االجتماعية جلميع القطريني ،يرعى حقوقهم املدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة
يف تطوير اجملتمع ويؤمن هلم دخال كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة.
 -3بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات جمتمع مدني نشطة وقوية تساهم يف تقديم خدمات ذات
جودة عالية تستجيب حلاجات ورغبات األفراد واملنشآت االقتصادية.
 -4بناء جمتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل واملساواة وسيادة القانون.
 -5تعزيز قدرات املرأة ومتكينها من املشاركة االقتصادية والسياسية ،وخاصة تلك املتعلقة بصناعة
القرار.
 -6غرس وتطوير روح التسامح واحلوار البنّاء واالنفتاح على اآلخرين على الصعيد الوطين والدولي.
 -7ترسيخ قيم وتقاليد اجملتمع القطري واحملافظة على تراثه.
 -8تشجيع النشء على اإلبداع واالبتكار و تنمية القدرات.
 -9غرس روح االنتماء واملواطنة.
 -11مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وختضع
لنظام املساءلة.
كما تستضيف الدولة عدداً من الندوات واملؤمترات اهلامة تتناول معظم القضايا واملستجدات املتعلقة باألسرة،
بهدف تطوير الشراكات وتعزيز التعاون املشرتك وخلق قنوات االتصال والتواصل بني اجلهات املشاركة يف
إطار حتقيق التنمية املستدامة.
سادساً  :تعميم املنظور اجلنساني يف سياق خطة التنمية املستدامة  4101من أجل ضمان تكامل اعتبارات
املساواة بني اجلنسني يف التنفيذ عرب كافة األهداف والغايات لتنفيذ اعالن ومنهاج بيجني :4101
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة :
حظيت مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باهتمام ودعم من قبل اجملتمع الدولي ،الذي يسهم بدوره يف
حتقيق الكثري من اإلجنازات يف مناطق متعددة من العامل ،وأن ختصيص اهلدف اخلامس من أهداف التنمية
املستدامة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات ،إمنا يؤكد حرص اجملتمع الدولي على بذل
املزيد من اجلهود لتحقيق هذا اهلدف على نطاق عاملي .ويؤكد الدور احملوري للمساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة يف حتقيق سائر أهداف التنمية املستدامة ،كالقضاء على الفقر ،والصحة ،والتعليم.
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 -1تعمل دولة قطر على تعزيز وضع املرأة وطنياً وإقليمياً ودولياً ،حيث أكدت الدولة حرصها على
متكني املرأة وتوفري الدعم والبيئة اليت من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،وينعكس هذا احلرص يف رؤية قطر الوطنية  4101واسرتاتيجيات التنمية
الوطنية ،كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اجتاه اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة.
 -2إن دولة قطر جتدد التزامها بتمكني املرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها يف كافة نواحي احلياة،
كما تعد مسألة النهوض باملرأة من أولويات دولة قطر ،واالستمرار يف جهودها يف جمال التعاون
الدولي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -3تعترب دولة قطر من ضمن الدول الرائدةٌ يف جمال تعزيز حقوق املرأة ومتكينها وتعزيز مشاركتها يف
احلياة العامة ،حيث كانت من أوائل الدول اليت وفرت التعليم للفتيات يف منطقة اخلليج ،وذلك
انطالقاً من اميان دولة قطر وقيادتها احلكيمة بأن التعليم هو حق إنساني ،وأن تعليم الفتيات يعترب
من أهم الوسائل للنهوض حبقوق املرأة يف كافة اجملاالت.
 -4ومن ضمن املبادرات اهلامة اليت تدعم بها دولة قطر مسألة النهوض باملرأة وتعزيز مكانتها إعالن
حضرة صاحب السمو ،الشيخ متيم بن محد آل ثاني ،أمري البالد املفدى (حفظه اهلل) عن تعهد دولة
قطر بتوفري التعليم ذي اجلودة ملليون فتاة حبلول العام  ،4140دعماً إلعالن شارليفوا الذي صدر
عن قمة جمموعة الدول السبع يف شهر يونيو  ،4102وذلك خالل الكلمة اليت أدىل بها خالل
مؤمتر"حوار القادة :معاً من أجل تعليم الفتيات يف سياق النزاعات والظروف اهلشة" الذي عُقد خالل
األسبوع الرفيع املستوى للدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة.
سابعاً :االليات الوطنية يف دولة قطر اليت اختذتها الدولة خالل السنوات اخلمس املاضية للقضاء على
أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأولويات العمل لتنفيذ إعالن ومنهاج بيجني:
أعطت الدولة أولوياتها حملاربة العنف املنزلي حيث اعتمدت الدولة عددا من اإلجراءات على املستوى
السياسي واإلجرائي لضمان محاية وتعزيز حقوق املرأة ،نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:









إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا املرأة ،واليت أسهمت يف حتقيق تكافؤ الفرص واملساواة على مستوى
صنع السياسات وتنفيذ الربامج.
مراجعة التشريعات الوطنية املميزة ضد املرأة وتعديلها مبا يتوافق مع املواثيق الدولية ،إضافة إىل تقديم
مقرتحات لقوانني من شأنها حتقيق تكافؤ الفرص ومراعاة للنوع االجتماعي.
توفري املساعدة اجملانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفري املأوى للنساء ضحايا العنف.
زيادة االهتمام بتوفري اإلحصاءات املصنفة على أساس اجلنس.
ختصيص املوازنات لتنفيذ الربامج الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص واملساواة.
زيادة نسبة تعيني النساء يف مواقع صنع القرار.
إدماج النوع االجتماعي يف برامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي.
التعاون وتبادل املعلومات وأفضل املمارسات يف إطار متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني مع كافة اجلهات
املعنية باملرأة كاإلسكوا.
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إنشاء وحدة حكومية معنية باملرأة
مت استحداث إدارة األسرة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية مبوجب القرار األمريي رقم
( )2لسنة  ،4102مما يعكس االهتمام الرمسي بضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى باألسرة وعلى
وجه اخلصوص باملرأة.
قامت إدارة شؤون األسرة بالعديد من اجلهود واملمارسات العملية خالل أعوام ()4102 ،4102 ،4102
بهدف محاية وتعزيز حقوق املرأة ،كإجناز برامج وورش تدريبية لألسر املنتجة يف جمال تطوير املشاريع
املنزلية ،واملشاركة يف املعارض احمللية لألسر املنتجة ضمن االحتفاالت الرتاثية والوطنية ،واإلشراف على
جمموعة من منافذ البيع لألسر املنتجة املمنوحة من اجلهات الداعمة ،واملشاركة يف الفعاليات اخلارجية ذات
الصلة ،وإقامة جائزة تشجيعية لألسر املنتجة  ،4102وتنظيم برامج حول التماسك األسري بهدف التوعية
بدور القيم يف األسرة .
ثامناً  :العمليات واآلليات الوطنية اليت اختذتها دولة قطر األولوية يف السنوات اخلمس األخرية للتصدي
للعنف ضد النساء والفتيات ومدى ارتباطها بتنفيذ منهاج بيجني:
يعترب احلفاظ على األسرة ومحايتها من املخاطر (ومن أهمها العنف األسري) إحدى الدعائم اليت يقوم عليها
اجملتمع القطري وفقا ألحكام الدستور وخاصة املادة ( )40اليت تنص على أنّ "األسرة هي أساس اجملتمع
قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ،وينظم القانون الوسائل الكفيلة حبمايتها ،وتدعيم كيانها وتقوية
أواصرها واحلفاظ على األمومة والطفولة والشيخوخة يف ظلها" ،واملادة ( )44اليت تنص على أن "ترعى
الدولة النشء ،وتصونه من أسباب الفساد وحتمية من االستغالل ،وتقيه شر اإلهمال البدني والعقلي
والروحي ،وتوفر له الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف شتى اجملاالت ،على هدى من الرتبية السليمة" .وكان
النضمام دولة قطر التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،أثره على آليات محاية النساء
والفتيات من العنف ووضع االسرتاتيجيات املالئمة لذلك .حيث اهتمت الدولة بتقديم الدعم النفسي
والقانوني واملالي لضحايا العنف االسري ومساعدتهم ،كما مت إنشاء مراكز ومؤسسات للحد من هذه الظاهرة،
حتت اشراف املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي:
 مركز احلماية والتأهيل االجتماعي :وهي مؤسسة رائدة لتعزيز احلماية والتأهيل االجتماعي تهدف اىلنشر الوعي والتثقيف وتوفري احلماية والتأهيل االجتماعي الالزم للحد من العنف والتصدع االسري.
 مركز االستشارات العائلية :وهي مؤسسة رائدة يف دعم حياة زوجية وأسرية مستقرة تساهم يف بناءوتقوية أواصر الزواج واالسرة ،وإسداء املشورة ،واحلد من اآلثار السلبية للتفكك االسري.
 وتبذل الدولة جهودا لإلقناع والتوعية خبطورة العنف االسري وضرورة مكافحته ،وقد لوحظ اخنفاضعدد ضحايا هذا العنف بشكل ملحوظ ،حيث لعبت محالت التوعية العامة هلذه املؤسسات دوراً فاعالً
يف تعزيز الوعي لدى الرأي العام.
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دور إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية يف مناهضة العنف االسري
(الطفل – االسرة – املرأة):
اآللية الوطنية احلالية لدولتك واليت تستخدمها الدولة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،ومت إنشاؤها مبوجب القرار األمريي
رقم ( )2لسنة  4103باهليكل التنظيمي للوزارة .وختتص إدارة شؤون األسرة مبا يلي:
 -1تنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات الوطنية املتعلقة باألسرة.
 -2زيادة وعي اجملتمع بالتحديات والقضايا األسرية واالجتماعية ،وآثارها ،وطرق الوقاية منها.
 -3ت نفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات املرأة وإبداعات األطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً
وترفيهياً ،بالتنسيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختصة.
 -4إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من احنراف األحداث ،وتأهيل املنحرفني ومواجهة املشكالت االجتماعية
يف جمال األحداث ،واإلشراف على دور الرعاية االجتماعية املخصصة لرعايتهم وتأهيلهم.
 -5اختاذ اإلجراءات الالزمة لرعاية ومحاية األطفال جمهولي األبوين.
 -6مساعدة املسجونني املفرج عنهم ،واملدمنني املتعافني وأسرهم على التكيف واالندماج االجتماعي،
والعمل على توفري بيئة صاحلة ومناخ اجتماعي مناسب وفرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون
عودتهم إىل االحنراف ،بالتنسيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختصة.
 -7اقرتاح وتنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات الوطنية والربامج املتعلقة بكبار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -8توجيه جهود املؤسسات املعنية باملرأة واألسرة ،بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكني األفراد
واألسر اقتصادياً ،وتشجيعهم لالعتماد على النفس.
 -9تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية األسر املنتجة من خالل التدريب وتوفري اخلدمات املساعدة.
 -11توفري جماالت لتسويق منتجات برامج األسر املنتجة.
 -11الرتخيص لدور احلضانة ،واإلشراف والرقابة عليها.
 -12تنظيم املؤمترات والندوات وورش العمل ،ملناقشة كافة قضايا األسرة.
كما مت استحداث اخلط الساخن (خط محاية ومتكني االسرة واملرأة) ويهدف إىل:
 -1الرد على استفسارات األسرة واملرأة والعمل على توجيههم وزيادة وعيهم بالتحديات والقضايا
االسرية وطرق الوقاية منها.
 -2التنسيق مع اجلهات املختصة بشأن مواجهة العنف املوجه لألسرة واملرأة.
 -3الرد على االستفسارات اخلاصة مبسألة متكني املرأة اقتصاديا واجتماعياً.
 -4احاطة املرأة مبفهوم املشاريع الصغرية اخلاصة كأداة لتمكني املرأة.
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 -5تطوير قدرات املرأة عن طريق اإلصغاء هلن وتقديم املساعدة النفسية واالجتماعية هلن وذلك من
خالل تلقي االتصاالت اهلاتفية من قبل فريق اإلصغاء املؤلف من نساء موظفات متدربات أكادمييا
وميدانيا يف هذا اخلصوص.
 -6توعية األسرة واملرأة بأهمية املشاركة يف مشاريع وبرامج تطوير قدرات املرأة ومتكينها اليت تنفذها
االدارة بالتنسيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختصة.
 -7تعريف األسرة واملرأة باملشروعات التنموية اليت تهدف إىل متكني األفراد واألسر اقتصادياً،
وتشجيعهم لالعتماد على النفس.
 -8الرد على استفسارات كبار السن واألشخاص ذوي االعاقة من خالل املختصني ،واملساهمة يف تلبية
متطلباتهم.
وتقوم ادارة شؤون األسرة بعدد من اجلهود يف هذا اجملا ،كالتالي:
 -1العمل على إضافة اخلط الساخن وتطبيق محاية يف قائمة األرقام املهمة يف الدولة وتعميمه على
مجيع سفارات الدول العربية واألجنبية لدى الدولة لتعريف اجلاليات به وخدمة اإلبالغ اإللكرتوني.
 -2تنفيذ خطة لتنظيم ورش عمل متخصصة لألسر واملرأة وكذا للطالب يف املراحل املختلفة للتعريف
باخلط الساخن واإلبالغ االلكرتوني تستمر هذه اخلطة سنوياً.
 -3التعامل مع املواضيع املتعلقة باألسرة واملرأة والطفل خبصوصية وقبول االبالغ عنها سواء عن طريق
االتصال أو الكتابة أو التحدث مع األشخاص ،من شرائح خمتلفة من اجلمهور من كافة اجلنسيات
العربية واالجنبية واختاذ ما يلزم بشأنها.
 -4تقديم االستشارات القانونية والنفسية واالجتماعية يف جمال محاية األسرة واملرأة و الطفل ،من
خالل كادر متخصص ومؤهل مت تدريبه للتعامل مع مثل هذه القضايا ،كما يتم احالة بعض احلاالت
إىل اجلهات املعنية للقيام مبا يلزم ملساندتهم مع األخذ يف االعتبار احلرص على السرية واخلصوصية
و تقييم احلاالت ،فإذا ما استدعت استجابة سريعة يتم التنسيق مع اجلهات املعنية لتقديم الدعم
الالزم يف اسرع وقت استجابة اما احلاالت اليت تتطلب القيام بإجراءات حتقيقية وتقديم دعم
اجتماعي ونفسي فتقوم االدارة بتقديم املساعدة لكافة املتصلني واختاذ االجراءات الالزمة لديها يف
هذا الشأن ،ومن خالل التنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
 -5مراعاة أرشفة املكاملات للرجوع إليها وقت احلاجة.
 -6مت تكوين فريق عمل حلماية األسرة والطفولة (الطفل – املرأة – ذوي االعاقة – كبار السن) باإلدارة
تتضمن هذه اللجنة شركاء من اجلهات املعنية (وممثلي اجملتمع املدني تكون مهمة هذه اللجنة
املساهمة يف رسم السياسات اخلاصة باألسرة والطفولة).
 -7مت تكوين فريق عمل حلماية الطفل يتلقى الشكاوى عن حاالت تعرض الطفل للخطر وله التنسيق
املباشر مع اجلهات املختصة الستدعاء الطفل وأبويه أو ولي أمره أو املسئول عنه واالستماع إىل
اقواهلم وفحص الشكاوى املقدمة والعمل على إزالتها.
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 -8التصدي ملشكلة العنف ضد األسرة واملرأة من خالل إجراء البحوث والدراسات الالزمة لكشف حجم
تلك املشاكل وأسبابها وتوفري احلماية لضحاياها ،وتدريب العاملني معهم ،والقيام باحلمالت
اإلعالمية لنشر الوعي اجملتمعي بهذه املشاكل.
 -9تنفيذ برنامج لرعاية ودعم األسر املنتجة وتوفري منافذ لتسويق منتجاتها بصورة دائمة يف املعارض
واملناسبات املومسية .
تاسعاً  :االسرتاتيجيات الوطنية اليت استخدمتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية ملنع العنف ضد النساء
والفتيات ومدى ارتباطها بتنفيذ منهاج بيجني:
االهداف االسرتاتيجية اليت حققتها الدولة يف السنوات اخلمس األخرية:
 توفري محاية قانونية للمرأة لضمان عدم تعرضها للعنف.
 تطبيق االتفاقيات الدولية اليت تضمن حقوق املرأة يف عدم التعرض للعنف.
االجنازات:
احلماية الدستورية والتشريعية للمرأة يف دولة قطر:
 أكد الدستـور القطري على مبدأ املساواة أمام القانون بني مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات وبغضالنظر عن اجلنس مبا يضمن محاية املرأة من كافة أشكال التمييز حبيث يتيح هلا فرصاً متكافئة متكنها من
بناء قدراتها ومحاية وتعزيز حقوقها واملشاركة بشكل إجيابي يف تنمية اجملتمع.
 كما أكد الدستور يف الباب الثاني منه ،واخلاص ﺑ "املقومات األساسية للمجتمع" ،على أن اجملتمعالقطري يقوم على دعامات العدل ،واإلحسان ،واحلرية واملساواة ،ومكارم األخالق.
 واهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خالل السنوات األخرية ،بتعزيز حقوق املرأة ،وإزالة أوجه التمييزبينها وبني الرجل ،وإرساء قواعد املساواة بينهما يف شتى اجملاالت .وقد استعملت نصوص القوانني
القطرية كافة صيغة العموم لدى تقرير احلقوق أو حتديد االلتزامات امللقاة على عاتق املخاطبني بأحكامها،
مبا ال حيتمل تفرقة بني الرجل واملرأة.
احلماية اجلنائية للمرأة من العنف (وخاصة العنف املنزلي-التحرش اجلنسي)
 قانون العقوبات رقم ( )00لسنة 4112م :حيث تناولت املواد (012و 012و001و )000العقوبات املقررةعلى كل من يواقع أنثى بغري رضاها ،سواء باإلكراه أو بالتهديد أو باحليلة .وكذلك املادة ( )041من الفصل
اخلامس اخلاص بالفعل الفاضح حيث نصت على العقوبة باحلبس والغرامة أو أحداهما لكل من خيدش حياء
أنثى أو يتطفل عليها يف خلوتها .وتناولت املواد (440و )043عقوبات التحريض على الزنا والبغاء .وكذلك
املواد ( )022 ،022 ،023اخلاصة بعقوبات اإلجهاض .كما قرر القانون عقوبات لكل من ارتكب جرمية
مواقعة أنثى ترتاوح ما بني اإلعدام واحلبس سبع سنوات ،وتشديداً على محايته لألنثى غلظ العقوبات إذا
كان املتهم من أصوهلا أو املتولني تربيتها .وجرم األفعال اليت تتضمن خدش حياء أو إغراء ألنثى ملمارسة
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البغاء أو إتيان أفعال منافية لآلداب ،ومحايةً لألنثى وحلملها املسكن جرم أفعال االعتداء على امرأة حبلى
وأفعال اجهاض املرأة عمداً.
 وشدد القانون العقاب على اجلاني يف جرائم الزنا والعرض يف حال كون اجملين عليها أو اجملين عليهطفال سواء كان من الذكور أو اإلناث .وذلك يف املواد (،423 ،422 ،420 ،424 ،420 ،421 ،422
.)422 ،422 ،422 ،422 ،422
 وتضمن قانون العقوبات رقم ( )00لسنة  4112العديد من النصوص اليت تؤكد عدم املساس حبريةاإلنسان وحرمته ،وعدم التعرض للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة.
 كما تضمن قانون العقوبات املشار إليه النص يف مادتيه ( )002و( )044حظر ارتكاب اجلرائم املاسةحبرية اإلنسان وحرمته ،ومنها خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو حرمانه من حريته بأية وسيلة
على خالف القانون ،أو تسخري أو إكراه إنسان على العمل سواء بأجر أو بغري أجر.
االسرتاتيجيات اليت طبقتها الدولة خالل اخلمس سنوات األخرية
أمّا على مستوى االسرتاتيجيات الوطنية ملناهضة العنف األسري ،فقد أولت الرؤية الوطنية لدولة قطر
 ،4101أهمية كربى لتماسك األسرة القوية ومتكني املرأة ،وأقرت بضرورة احلفاظ على الثقافة القطرية يف
مواجهة التغريات والتحديات املتعددة اليت تؤثر على جوانب اجملتمع كافة .وتوفر الرؤية الوطنية إطارا عاما
ومتكامال السرتاتيجيات قطاعية متسقة تشمل خططا وبرامج ومشاريع استنبطت وصيغت لتساعد على
حتقيق الرؤية .ويف هذا اإلطار فقد حددت اسرتاتيجية قطاع التماسك األسري ومتكني املرأة مثاني نتائج
تنموية رئيسية منشودة ،ضمن ثالثة حماور تشمل التماسك األسري ،والرعاية االجتماعية ،ومتكني املرأة،
كوسيلة لتفعيل أهداف رؤية قطر الوطنية  .4101وسيتم حتقيق النتائج املرجوة من خالل اثين عشر مشروعا
مرتابطا تتمثل أهدافها يف:
.0
.4
.0
.2
.3
.2
.2
.2
.2

تعزيز دور األسرة القطرية كركيزة اجملتمع األساسية
زيادة مسؤولية الوالدين والتقليل من االعتماد على عامالت املنازل
خفض معدالت العنف األسري وإنشاء نظام محاية ودعم للضحايا
تقديم أنظمة دعم لألسر ذات األوضاع اخلاصة ،كأسر املعاقني واألحداث املنحرفني
خفض درجة تعرض األسر القطرية للمخاطر االقتصادية واالجتماعية وحتسني عملية إدارة
شؤونها املالية.
صحة ورفاهة األطفال ومحايتهم
زيادة الدعم لألسر العاملة وخصوصا للنساء
زيادة عدد النساء يف املناصب القيادية ومراكز صنع القرارات السياسية
التقليل من الصورة النمطية السائدة عن أدوار املرأة ومسؤولياتها.

 اسرتاتيجية قطاع التماسك األسري ومتكني املرأة ( ،)4102-4100واليت تهدف إىل: تعزيز متاسك األسرة.
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-

-
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 ترشيد استخدام العمالة املنزلية وحتجيم آثارها.
 خفض عدد حاالت العنف املنزلي وتوفري احلماية والدعم لألسر املتأثرة بالعنف.
 إنشاء نظام دعم فعّال لألسر اليت تعيش يف أوضاع خاصة ،كاألسر اليت ترعى املعاقني أو املسنني.
 دعم ومتكني األسر الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً والتشجيع على املزيد من روح املسؤولية املالية
وخفض املديونية لدى األسر القطرية.
 اعتماد مقاربة كلية لتحقيق رفاهية وأمن األطفال.
 دعم ومساندة املرأة لتحقيق التوازن ما بني مسؤوليات العمل واألسرة.
 العمل على متكني املرأة يف مجيع اجملاالت ،والسيما يف اجملاالت السياسية واالقتصادية.
االسرتاتيجية الوطنية للصحة ( )4144-4102واليت تهدف إىل حتقيق :صحة أفضل ،رعاية أفضل،
قيمة أفضل .وترتبط اسرتاتيجية قطر للصحة العامة  4144-4102بشكل وثيق مع البعد الصحي
(صحة أفضل) تأكيداً على أنّ صحة السكّان مسؤولية اجلميع وبهدف رفع احلالة الصحية للجميع
وذلك من خالل تعزيز الصحة والوقاية من األمراض .وترتبط االسرتاتيجية اجلديدة بأهداف
االسرتاتيجية الوطنية للصحة ( ،)4102 – 4100واليت هدفت إىل إحداث تغيريات يف نظام
الرعاية الصحية ،وتقديم رعاية صحية شاملة فعالة ومعقولة التكلفة على مستوى عاملي ومتاحة
للجميع مع األخذ يف االعتبار احتياجات خمتلف فئات اجملتمع من الرجال والنساء واألطفال.
االسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية ( ،)4102 -4100واليت تهدف إىل مواجهة ومعاجلة
التحديات الصحية املستقبلية من خالل توفري نظام رعاية صحية شامل عالي املستوى ،وتوفري منوذج
متكامل من خدمات الرعاية الصحية للوصول إىل منوذج رعاية وقائية وجمتمعية يرتكز على املريض،
ويضمن له سهولة الوصول إىل الرعاية الصحية املناسبة.
اسرتاتيجية التعليم والتدريب ( ،)4102-4100واليت تهدف إىل حتقيق نظام تعليمي يرقى إىل
مستوى األنظمة التعليمية العاملية من خالل توفري مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب حلاجات سوق
العمل احلالية واملستقبلية ،وفرص تعليمية وتدريبية عالية اجلودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل
فرد ،وبرامج تعليم مستمرة ومتاحة للجميع .كما تسعى االسرتاتيجية إىل توفري مؤسسات تعليمية
متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وختضع لنظام املساءلة ،ونظام فعال
لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بالتعاون مع اهليئات الدولية
املختصة ومراكز البحوث العاملية املرموقة ،وإجياد دور فاعل دولياً يف جماالت النشاط الثقايف
والفكري والبحث العلمي.
اسرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية ( ،)4102-4100واليت تهدف إىل جتديد اإللتزام بالقيم
واملبادئ العربية واإلسالمية وبشكل حيفظ األسرة القطرية وجيعلها حمور التنمية االجتماعية ،وتشجع
املواطنني على إدراك كامل طاقاتهم الكامنة عرب التنمية البشرية ،ومبا يكفل اإلنصاف وحقوق اإلنسان.
االسرتاتيجية الوطنية للسالمة املرورية ( ،)4100-4144واليت تهدف إىل العمل على احلد من
ضحايا احلوادث املرورية ،وتقليل عدد الوفيات الناجتة عن هذه احلوادث سنوياً ،إىل جانب تقليل عدد
اإلصابات اخلطرة اليت تنتج عنها ،كخطوة حنو حتقيق الرؤية القطرية طويلة املدى للسالمة املرورية.
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وتركز االسرتاتيجية على رؤية عامة ومشرتكة بني اجلهات املعنية حيث إنها متثل إطار عمل لتحديد
االلتزامات املطلوبة ومرجعاً لتنفيذ مبادرات السالمة املرورية ذات األولوية القصوى واألكثر فاعلية.
وتعد هذه االسرتاتيجية مكملة لغريها من االسرتاتيجيات القائمة يف دولة قطر كاسرتاتيجية املخطط
الشمولي ،والنقل املستدام ،وإدارة الطلب على النقل.
 االسرتاتيجية الوطنية للتوحد ( ،)4140-4102واليت تهدف إىل وضع نهج شامل ومتكامل لرعايةاألفراد ذوي التوحد من خمتلف األعمار.
 اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية  4144-4102تأتي متفقة مع أهداف أجندة التنمية املستدامة.4101
 هناك أربعة عوامل متكينيه تشكل ركيزة التنمية االجتماعية يف رؤية قطر الوطنية  .4101واليت
وضعت سياسة اجتماعية متكاملة لدولة قطر .تتمثل تلك العوامل التمكينية الرئيسية يف قطاع
اسرتاتيجية احلماية االجتماعية يف اسرتاتيجية التنمية الوطنية  4144-4102وهم أوال احلماية
االجتماعية والتماسك األسري ومتكني املرأة ،ثانيا السالمة العامة واألمن ،ثالثا الثقافة والرياضة
وأخريا التعاون الدولي.
عاشراً :االجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية ملنع العنف ضد النساء والفتيات
واالستجابة له والذي تيسره التكنولوجيا ( التحرش اجلنسي عرب االنرتنت واملطاردة عرب االنرتنت واملشاركة
غري الرضائية للصور احلميمة) ،ومدى تنفيذ منهاج بيجني:
 تؤكد دولة قطر أن النهوض باملرأة ومتكينها من ممارسة كافة حقوقها حيظى باهتمام كبري على كافة
املستويات ،فقد انضمت الدولة إىل الربوتوكوالت الدولية اخلاصة مبكافحة العنف ضد املرأة بكافة
أشكاله ومكافحة االجتار بالبشر ،وصادقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
"سيداو" ،كما وافقت على االنضمام التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وعلى الربوتوكول امللحق باالتفاقية واخلاص مبنع وقمع ومعاقبة االجتار بالبشر وخاصة النساء
واألطفال عام .4112
 كما تعمل الدولة من خالل مؤسساتها على مناهضة التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء ،وتركز
على اخلربات واملمارسات اجليدة وتقييم اإلجنازات وحتديد التحديات الراهنة ،والبحث عن الوسائل
اليت تعمل على تسريع تنفيذ االلتزامات والتدابري القائمة على إنهاء العنف ضد املرأة.
 وقد أخذت دولة قطر على عاتقها محاية الفتيات والنساء على حد سواء ويتضح ذلك من خالل
تنفيذ ما جاء يف االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة و تبادل اخلربات
والتحاور واالطالع على جتارب الدول والدروس املستفادة.
 كما أن املواد ( )03-02من الدستور القطري لعام  4112تؤكد على مبدأ املساواة أمام القانون بني
مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات بغض النظر عن اجلنس ،ففي جمال التشريعات الوطنية سنت
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الدولة جمموعة من القوانني اليت ركزت على محاية املرأة من كل أسباب الضرر والعنف أو االجتار
بها وراجعت عددا آخر منها ،ومن أهمها قانون األسرة وقانون مكافحة االجتار بالبشر.
 كما أن دولة قطر جنحت يف إدماج قضايا النوع االجتماعي ومنها قضايا العنف ضد املرأة يف
السياسات واخلطط الوطنية ،وتبنت سياسات عملية يف التصدي هلا من خالل إنشاء أجهزة حكومية
خمتصة ودعم املنظمات غري احلكومية ،وتشكل وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية اآللية املؤسسية املعنية بإدماج قضايا األسرة بشكل عام واملرأة بشكل خاص يف
االسرتاتيجيات الوطنية واحملرك األساسي هلا من خالل الشراكات مع املؤسسات املعنية.
 علماً بأن آلية الدمج تطورت من جمرد حماور وفصول خاصة باملرأة إىل دمج مجيع القضايا يف
كافة القطاعات وذلك يف رؤية قطر الوطنية  4101واسرتاتيجية التنمية الوطنية بقطاعيها
التماسك األسري ومتكني املرأة واحلماية االجتماعية ،إضافة إىل االسرتاتيجية العامة لألسرة ،كما
تساهم مؤسسات اجملتمع املدني اليت تعنى مبتابعة قضايا املرأة وشؤونها يف التوعية واحلد من
العنف على النساء والفتيات منها مركز االستشارات العائلية واملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة
واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر ،وشهدت هذه املؤسسات توسعاً وتنوعاً يف خدماتها وإقباالً
متزايداً من الفئات املستهدفة وهو مؤشر على جناح هذه املؤسسات يف كسب ثقة اجملتمع وفعالية
آلياتها ،ووضعت تدابري تنفيذية لتقليل العنف ضد املرأة ،إضافة إىل التوسع يف عدد وتوزيع
مراكز احلماية واإليواء وإنشاء مكاتب فرعية هلا يف املؤسسات اليت تتكامل معها يف اخلدمات،
منها إنشاء مكاتب ملؤسسة محاية الطفل واملرأة يف كل من إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية
ومؤسسة محد الطبية ومكتب للتأهيل االجتماعي يف النيابة العامة وآخر لالستشارات العائلية
مببنى احملاكم ،إضافة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وإدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية ومكتب
حقوق اإلنسان بوزارة اخلارجية ،وتهدف لتنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة االسرتاتيجيات
والربوتوكوالت الدولية ذات العالقة والتشريعات الوطنية اليت تهتم حبقوق اإلنسان بصورة عامة
واملرأة بصورة خاصة بصورة تكاملية.
 كما شهدت دولة قطر إطالق العديد من املبادرات والشراكات فيما يتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة،
فقامت وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية مبراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة
بالعنف األسري وأخرى لتطوير إحصاءات العنف األسري مبشاركة األجهزة احلكومية وغري احلكومية
ذات الصلة ،كما مت توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع املؤسسات واجلهات املختصة ومنها اللجنة
الوطنية حلقوق االنسان هدفها نشر اتفاقية "سيداو" واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتنظيم
فعاليات نوعية كالندوات وورش العمل املختصة واحلمالت اإلعالمية
 وقد قطعت دولة قطر شوطاً كبرياً يف قضية مكافحة العنف ضد املرأة ،وحرصت على االنضمام
للربوتوكوالت الدولية بشأن ذلك ،كما أصدرت التشريعات الوطنية املعنية ،وطورت بعض مواد
التشريعات السارية.
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إحدى عشر :اإلجراءات اليت اختذتها دولة قطر يف السنوات اخلمس األخرية ملعاجلة تصوير النساء والفتيات
و /أو التمييز و /أو التحيز ضد املرأة يف وسائل االعالم:
شهدت دولة قطر إطالق العديد من املبادرات والشراكات فيما يتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة ،حيث مت
تطوير التشريعات والقوانني ذات الصلة بالعنف األسري وأخرى لتطوير إحصاءات العنف األسري مبشاركة
األجهزة احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة ،كما مت توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات املختصة بالدولة مثل
اللجنة الوطنية حلقوق االنسان هدفها نشر اتفاقية "سيداو" واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتنظيم
فعاليات نوعية كالندوات وورش العمل املختصة واحلمالت اإلعالمية مثل محلة "أوقفوا الصمت" اليت
خاطبت التحرش اجلنسي واستهدفت اجلنسني ،ودمج قضية العنف ضد املرأة يف اخلطب الدينية من خالل
منابر املساجد وتنفيذ مسرية عامة للتوعية بالعنف ضد املرأة ،إضافة إىل استخدام تقنيات التواصل
االجتماعي املختلفة لنشر الوعي ضد العنف األسري.
اثنى عشر :اآلليات اليت اختذتها الدولة خالل السنوات اخلمس املاضية واليت مت تصميمها خصيصاً للتصدي
للعنف ضد جمموعات معينة من النساء اللواتي يواجهن اشكاالً متعددة من التمييز:
تبنت دولة قطر سياسات عملية يف تصديها ملشكلة العنف ضد املرأة من خالل إنشاء مؤسسات مستقلة
متخصصة للتصدي هلذه الظاهرة ،وهي إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية ،واملؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر .وإنشاء دور
إليواء النساء املتعرضات للعنف هي الدار القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية إليواء ضحايا االجتار بالبشر
وتقديم احلماية والرعاية هلم ،ودار األمان إليواء املتعرضني للعنف من النساء واألطفال .كما افتتح مكتب
للمؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة بقسم الطوارئ واحلوادث مبستشفى محد العام.
وافتتحت وزراه الداخلية يف مكتب خاص للتعامل مع حاالت العنف األسري والعنف ضد املرأة يتجاوز األطر
األمنية التقليدية للتعامل مع تلك احلاالت وتوفري دعم اجتماعي وتربوي ونفسي للضحايا.
و قد أجري العديد من الدراسات املسحية حول مشكلة العنف ضد املرأة هي (العنف ضد املرأة يف اجملتمع
القطري) عام  4102و(العنف ضد املتزوجات – حالة قطر) يف عام  ،4102ونفذهما وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتماعية ،ودراسة (العنف األسري – مسح بالعينة على بعض األسر القطرية) عام 4102
ونفذتها إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية .كما قامت املؤسسة القطرية
ملكافحة االجتار بالبشر بإعداد دراسة العمالة املنزلية (الواقع واملشكالت – اآلثار احللول).
ثالث عشر :أولويات تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومدى ارتباطها بتنفيذ منهاج بيجني:
تؤكد دولة قطر أن أهداف التنمية الشاملة واملستدامة يشغل حيزا هاما على قمة أولوياتها ،وقد حددت "رؤية
قطر الوطنية  "4101األهداف االقتصادية ،واالجتماعية ،والبشرية والبيئية الرئيسية للبالد ،كما أكدت دولة
قطر أنها قامت ،يف إطار سعيها لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية املستدامة
لعام  ،4101مبواءمة أهداف وغايات هذه اخلطة مع أهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية -4102
 4144للدولة ،وقامت بتطوير نظام للرصد واملتابعة.
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إن دولة قطر استطاعت أن حتقق أغلب أهداف التنمية املستدامة وغاياتها السيما املرتبطة بالقضاء على الفقر
واجلوع وتأمني الصحة والتعليم اجليدين ،وتوفري املياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ،وفرص العمل الالئقة،
واحلد من أوجه عدم املساواة وحتقيق العدالة والسالم ،وبناء املدن واجملتمعات املستدامة اخلالية من التهميش
واجلرمية ،كما أوضح التقرير بأن الدولة تبذل جهوداً للحد من آثار التغري املناخي ،والتقليل من أمناط اإلنتاج
واالستهالك غري املستدامني ،فضالً عن جهودها يف محاية النظم االيكولوجية ،وتنشيط الشراكة العاملية يف
التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها .
علماً بأن مسؤولية حتقيق أهداف التنمية املستدامة  4101وفق الغايات املوضوعة ،وضمان حصول تقدم
اقتصادي واجتماعي منشود حيافظ على البيئة بدولة قطر ،يف مسؤولية تضامنية وتشاركية بني القطاعات
الثالثة احلكومي واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني املسؤولة مجيعها عن تنفيذ اسرتاتيجية التنمية الوطنية
الثانية ( )4144 — 4102واسرتاتيجية التنمية الوطنية الثالثة (.)4142-4140
رابع عشر :اآلليات الرمسية القائمة ملختلف اجلهات املعنية للمشاركة بدولة قطر يف تنفيذ ورصد إعالن
ومنهاج عمل بيجني وخطة التنمية املستدامة لعام :4101
 لدى جهاز التخطيط واالحصاء فريق عمل يسمى فريق عمل مؤشرات أجندة التنمية املستدامة
والذي يعمل على متابعة رصد مؤشرات أجندة التنمية املستدامة ويعمل اآلن على مشروع "النظام
املوحد ملؤشرات التنمية املستدامة" .هذا النظام سيكون منصة وطنية لرصد ومتابعة حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .4101
 اصدر جهاز التخطيط واالحصاء تقرير "أهداف التنمية املستدامة يف دولة قطر  "4102يهدف
التقرير اىل رصد التقدم احملرز يف حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة  4101وحتديث
البيانات الوطنية يف قواعد املنظمات واهليئات الدولية ،عالوة على إعداد مرجع لصناع القرار
وواضعي السياسات التنموية املختلفة ،لكي يساعدهم على حتديد اإلجراءات املطلوبة إلحراز التقدم
يف جماالت التنمية املستدامة واعداد تقييم ملا مت حتقيقه من اجنازات يف املؤشرات املختلفة.
وتناول التقرير اهداف التنمية املستدامة السبعة عشر ،وتقييم مدى حتقق اهلدف والغايات من خالل
املؤشرات املعتمدة من قبل األمم املتحدة .ومت االعتماد يف التقرير على بيانات الفرتة (-4104
 )4102من خالل التعداد العام للسكان واملساكن ومسوح القوى العاملة السنوية ومسحي إنفاق
ودخل األسرة والبحث العلمي والتطوير ،عالوة على بيانات اإلحصائيات االقتصادية السنوية.
وكذلك بيانات السجالت اإلدارية من اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة.
خامس عشر :رصد التقدم احملرز يف اهداف التنمية املستدامة  4101بدولة قطر خالل السنوات اخلمس
األخرية:
 مت تشكيل فريق عمل مؤشرات التنمية املستدامة والذي حيتوي على جمموعات عمل ختصصية
بغية تطوير إطار جملموعة مؤشرات وطنية رئيسية تستخدم يف قياس التقدم الذي حترزه
اسرتاتيجية التنمية الوطنية ،4144-4102وال سيما االسرتاتيجيات القطاعية املكونة
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السرتاتيجية التنمية الوطنية  .4144-4102ويشتمل إطار مؤشرات التنمية الوطنية على العديد
من مؤشرات أجندة التنمية املستدامة .4101
 املؤشرات الوطنية مت حتديدها بناء على اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة
بدولة قطر وذلك بالتشاور مع الشركاء من كافة القطاعات.
 أصدر جهاز التخطيط واالحصاء تقرير "أهداف التنمية املستدامة يف دولة قطر  "4102يهدف
التقرير اىل رصد التقدم احملرز يف حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة  4101وحتديث
البيانات الوطنية يف قواعد املنظمات واهليئات الدولية ،عالوة على إعداد مرجع لصناع القرار
وواضعي السياسات التنموية املختلفة ،لكي يساعدهم على حتديد اإلجراءات املطلوبة إلحراز التقدم
يف جماالت التنمية املستدامة واعداد تقييم ملا مت حتقيقه من اجنازات يف املؤشرات املختلفة.
وتناول التقرير اهداف التنمية املستدامة السبعة عشر ،وتقييم مدى حتقق اهلدف والغايات من خالل
املؤشرات املعتمدة من قبل األمم املتحدة .ومت االعتماد يف التقرير على بيانات الفرتة (-4104
 )4102من خالل التعداد العام للسكان واملساكن ومسوح القوى العاملة السنوية ومسحي إنفاق
ودخل األسرة والبحث العلمي والتطوير ،عالوة على بيانات اإلحصائيات االقتصادية السنوية.
وكذلك بيانات السجالت اإلدارية من اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة.
القسم الرابع :التقدم احملرز بشأن البيانات املصنفة حسب اجلنس وإحصاءات اجلنسني خالل السنوات اخلمس
األخرية وربط عملية تنفيذ منهاج بيجني بالتنفيذ املستجيب ملنظور املساواة بني اجلنسني خلطة عمل التنمية
املستدامة :4101
حيتل اهلدف اخلامس املعين " باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات" أولوية رئيسية يف أجندة
التنمية املستدامة للعام  4101يف دولة قطر  ،إذ وضعت قضايا املرأة والعدالة بني اجلنسني يف قلب مفاهيم
التنمية املستدامة وربطت بني وضع املرأة ورفاهها مع مستوى التنمية املستدامة بشكل مباشر" ،فنجد أن
أجندة التنمية تناولت قضايا املرأة ضمن عشرة أهداف ،منها اهلدف اخلامس الذي خُصص لتمكني املرأة
وللمساواة بني اجلنسني وضمن تسعة أهداف أخرى تتناول خمتلف اآلفاق التنموية واحلياتية مما يؤكد على
األهمية اخلاصة اليت توليها األجندة لقضايا املرأة واملساواة بني اجلنسني "
علماً بأن أهداف التنمية املستدامة وخمرجاتها لن تستثين أحدا .وأن قضايا وتطلعات املرأة ال جيب أن
تقتصر فقط على اهلدف اخلامس ،وإمنا ال بد ان تكون ضمن بقية األهداف الستة عشرة للخطة" ،علماً بأن
األهداف العاملية حول املساواة بني اجلنسني توضح العالقة والرتابط بني كل من أهداف التنمية املستدامة
ومنهاج عمل بيجن .
تبنت دولة قطر سياسة واضحة لتعزيز ومتكني املرأة يف امليادين كافة ،وهذا ما متت اإلشارة إليه يف رؤية قطر
الوطنية  4101اليت اكدت على "تعزيز قدرات املرأة ومتكينها من املشاركة االقتصادية والسياسية وخاصة
املتعلقة بصناعة القرار " .كما أكدت على "زيادة فرص العمل أمام املرأة القطرية ودعمها مهنياً" .وبالنسبة
لإلحصاءات دولة قطر أولت اهتمام خاص باهلدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة (اهلدف اخلامس:
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات) واصدرت تقرير يسمى (أهداف التنمية املستدامة
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يف دولة قطر  )4102احتوت على احصائات غطت مجيع غايات اهلدف اخلامس .فدولة قطر يف مجيع
تقاريرها االحصائية تهتم برصد بيانات خاصة باملرأة وذلك يشمل تعداد السكان ومسح القوى العاملة
والنشرات السنوية اخلاصة بالتعليم وباخلدمات الصحية واحليوية واملواليد والوفيات والزواج والطالق وغريها.
كما تعترب مجيع غايات اهلدف  3من أولويات دولة قطر لتعزيز إحصاءات اجلنسني الوطنية خالل السنوات
اخلمس القادمة ،ويتمثل ذلك يف مصادقة دولة قطر على اتفاقية سيداو واالسرتاتيجية القطاعية للحماية
االجتماعية ضمن اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية .4144-4102
اجلدير بالذكر بأنه البيانات املتعلقة مبؤشر اهلدف  3من أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باجلنسني قد مت
مجعها من خالل تقرير أهداف التنمية املستدامة يف دولة قطر  4102ويتم حاليا جتديد البيانات إلصدار
نسخة .4102
ويتم عمل مسوحات رئيسية بشكل روتيين يف الدولة وتشمل على سبيل املثال ال احلصر التعداد العام
للسكان واملساكن ومسوح القوى العاملة السنوية ومسحي إنفاق ودخل األسرة والبحث العلمي والتطوير،
عالوة على بيانات اإلحصائيات االقتصادية السنوية .وكذلك بيانات السجالت اإلدارية من اجلهات احلكومية
واخلاصة ذات العالقة .مسح القوى العاملة.
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