
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالثالتقريـــــــــــــــــر    
 التنمية أعمال جدول  نتائج ورصد وتنفيذ مناصرة في املدني املجتمع منظمات دور  حول 

2030 املستدامة الدولية  

 بتاريخ الدوحة في أقيمت التي العمل ورشتتتتتتتتتتة مقررات من مستتتتتتتتتتتمدة التقرير هذا محتويات

 املتحتتتتدة األمم قمتتتتتة مؤتمر هتتتتتام  على املستتتتتتتتتتتتتتتو   الرفيع واإلجتمتتتتتا  2015ستتتتتتتتتتتتتت تم    20

 2015 س تم   26 بتاريخ بنيويورك في 2015 عام بعد ملا التنمية خطة العتماد

                                                                                                                        االست اتيجي التخطيط مكتب  /إعداد

 2016اإلصدار:   تاريخ
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 استهالل

في إطار التفاعل اإليجابي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي مع القضايا التي تهم التنمية عامة 

انعقاد مؤتمر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام خاصة، وفي ضوء بصفة  والتنمية ال شرية

حول دور منظمات املجتمع عمل  نظمت املؤسسة ورشة بنيويورك، 2015س تم    27إلى  25في الفت ة من  2015

 20بالدوحة بتاريخ  2015املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد نتائج جدول أعمال التنمية الدولية املستدامة ملا بعد 

، واإلجتما  الرفيع املستو  على هام  مؤتمر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 2015س تم   

 .2015س تم    26بنيويورك بتاريخ  2015

الوزارات ممثلي و  ة املؤسسةجميع املراكز العاملة تحت مظل بمشاركةنظمت الورشة األولى 

 املعنية والجمعيات التطوعية بدولة قطر. واملؤسسات الحكومية

لى آخر املستجدات على للجهات املشاركة من أجل الوقوف عقد شكلت هذه الورشة فرصة مواتية ل

مكوناتها من جهة وعلى موقعهم ودورهم في و  2015 عام التنمية الدولية املستدامة ملا بعد مستو  جدول أعمال

في إدارة حوار وطني حول مقررات  الورشة كل فيما يخصه من جهة أخر . ولقد نجحت تنفيذ هذا الجدول 

اشات الجادة تم استقاؤها من النقالتي مجموعة من التوصيات  االستجابة ومتطلبات التدخل التي أسفرت عن

 . رت بين الحاضرينالتي دا

م االجتما  الرفيع املستو  املشار إليه أعاله من منطلق قناعة املؤسسة ب
ّ
ظ

ُ
أهمية تواجد كما ن

تحت مظلتها في الفعاليات التي ستصاحب مؤتمر تنضوي التي  منظمات املجتمع املدنيومشاركة املؤسسة و 

في تمكين على املستو  املحلي واإلقليمي والدولي الدولة توجهات  دعمو بهدف تبادل املعارف والخ  ات القمة، 

، كشريك أساس ي 2015 عام ا بعدملهداف اإلنمائية ملساهمة في تنفيذ األ من ابدولة قطر منظمات املجتمع املدني 

 .تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامةو  وفعال

هذا التقرير هو التقرير الثالث في سلسة توثيق املعارف، الخط الذي تبنته املؤسسة بهدف إثراء ساحة 

العمل االجتماعي من خالل إدارة حوار فكري متسع بين شركاء العمل االجتماعي في نطاق املؤسسة وخارجها، 

سسات بهدف تالقح التجارب والخروج وإثراء النقاش الفكري ع   املقاربة بين املعارف والتجارب العملية للمؤ 

 بأفضل الصيغ للمض ي قدما في تحقيق رؤية ورسالة املؤسسة واملراكز التي تعمل تحت مظلتها.  
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 مقدمة

حول دور منظمات  عمل ورشة 2015س تم    20نظمت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي بتاريخ 

، والتي شارك 2015 عام التنمية الدولية املستدامة ملا بعد جدول أعمالاملجتمع املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد 

ة فيها باإلضافة إلى ممثلين عن املراكز التي تعمل تحت مظلة املؤسسة، العديد من املنظمات والجهات الحكومي

لق بدورها في تبني وتنفيذ أهداف (، خاصة فيما يتع2)انظر امللحق رقم  التي شكلت إضافة حقيقية للورشة

 واملتوافقة مع مجاالت عملها. 2015 عام التنمية املستدامة ملا بعد جدول أعمال

الورشة غنية باملواضيع املرتبطة بعنوانها حيث تم تقديم ورقتي عمل من طرف املؤسسة  هذه لقد كانت

وساهمت في مقاربة وإدماج  القطرية للعمل االجتماعي والتي وجهت عمل الفرق والنقاشات املثمرة للمشاركين

منظمات املجتمع املدني في دولة قطر   في مخططات وسياسات 2015أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام 

بها. ولقد أفضت هذه العروض والنقاشات إلى مجموعة من  ا على تنفيذ أهداف الجدول الخاصقدرتهتحري و 

 الهامة.التوصيات 

دولة قطر  وفي ضوء توجهات هذه التوصيات والتي عكست موقف وموقع منظمات املجتمع املدني في

شاركت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي وبعض ، 2015التنمية املستدامة ملا بعد عام اف وغايات أهدمن 

اد خطة مؤتمر قمة األمم املتحدة العتمعلى هام   االجتما  الرفيع املستو   املراكز التي تعمل تحت مظلتها في

األستاذة آمال بنت عبداللطيف  برئاسة املؤسسة وفد . وقد شارك في هذا االجتما 2015التنمية ملا بعد عام 

 االست اتيجيمستشار التخطيط الدكتور عبد العزيز فرح،  وعضوية كل من ،الرئيس التنفيذياملناعي، 

السيد سليم  ، واالجتماعياملدير التنفيذي ملركز الحماية والتأهيل ، والدكتورة شريفة العمادي، ملؤسسةبا

جهات متعددة تمثل منظمات األمم  ونفذ هذا االجتما  بحضور  ائلية،الع االستشاراتمركز  ممثلالعنزي، 

، قدم (. وخالل هذا االجتما 4ر امللحق رقم املتحدة ومنظمات املجتمع املدني الدولية وعدة جهات حكومية )انظ

منظمات  قطر ورقتين، األولى كانت لألستاذة آمال املناعي والتي قدمت فيها خالصة عامة لتوجهات ودور  دولة وفد

. وقدمت الورقة 2015نمية املستدامة ملا بعد عام الت دني بدولة قطر في تنفيذ أهداف جدول أعمالاملجتمع امل

 عن املراكز التي تعمل تحت مظلة املؤسسة، الدكتورة شريفةالثانية 
ً
مكانة حول  تمحورتوالتي  العمادي، نيابة

مناصرتها ودور مؤسسات املجتمع املدني في  2015 عام التنمية املستدامة ملا بعد جدول أعمالاألسرة وأهميتها في 

التنمية  جدول أعمالفي  االنقاش الذي دار حول موضو  األسرة ومكانتهمقررات النهوض بها. وأثمر  وتنفيذ

  ، إلى مجموعة من التوصيات والتي سنوردها2015 عام املستدامة ملا بعد
ً
 ر. في هذا التقري الحقا

، فإن املشاركة النشطة للمؤسسة امية ملؤتمر القمة لألمم املتحدةوفقا ملا جاء في الوثيقة الختهذا و 

ستعزز من قدرتها  القطرية للعمل االجتماعي في الفعاليات والحوارات املخطط لها في املحفل الدولي بنيويورك

طنية املستدامة وفي التعبي  عن أصوات النساء التنمية الو مجال عاملية متجددة الحيوية في  على إقامة شراكات

مية املستدامة، وفي دماج حقوقهم في التنواألشخاص ذوي االعاقة ، وإواألطفال واملراهقين والشباب وكبار السن 

استدامة التماسك األسري واملجتمعي في دولة قطر وعلى النحو املنصوص عليه في رؤيتها  املشاركة في تحقيق

 ورسالتها.
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 الفصل األول 

جدول ورشة العمل حول دور منظمات املجتمع املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد نتائج 

 التنمية أعمال

 2030الدولية املستدامة 

 

 تمهيد 

 لتعميق الحوار الوطني حول الحيز املتاح للمجتمع املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد خطة التنمية 
ً
تطلعا

 للمشاركة في االجتما  الرفيع املستو  على هام  مؤتمر قمة األمم 2015املستدامة ملا بعد عام 
ً
، وإستعدادا

ية للعمل االجتماعي ورشة عمل ، نظمت املؤسسة القطر 2030املتحدة لجدول أعمال التنمية املستدامة 

التنمية الدولية  جدول أعمالحول دور منظمات املجتمع املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد نتائج تشاورية 

غاية منها ، وال2015 عام ملنظمات املجتمع املدني واألطراف املعنية بخطة التنمية الدولية ملا بعد 2030املستدامة 

الحوارات الوطنية والدولية  (1)وبفعالية عالية في: في دولة قطر ع املدني شراك املجتمإحول  الخروج برؤ 

جتمع املدني في دعم  بناء التوافق واالجما  الوطني حول مساهمة امل (2و) الخاصة بأولويات التنمية املستدامة

  هدافها.أل  حققةوامل، ةاملتسقة مع الخطة الدولي ،الوطنية عداد وتنفيذ ورصد مسار خطة التنميةإجميع مراحل 

  أساسية:وقد تمحورت الورشة حول ثالث مداخالت 

عنى بأهداف جدول أعمال التنمية الدولية املستدامة املداخلة األولى
ُ
غاية، والتي  169املشفوعة بعدد  2030، ت

 استعرضها الدكتور عبدالعزيز فرح.

عنى بدور املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي املداخلة الثانية
ُ
ومنظمات املجتمع املدني املشاركة في مناصرة ، ت

، والتي استعرضتها األستاذة آمال عبداللطيف 2030ومتابعة تنفيذ جدول أعمال التنمية الدولية املستدامة 

 املناعي.

عنى بتقديم منظمات املجتمع املدني املشاركة ألهداف وغايات جدول أعمال التنمية الدولية املداخلة الثالثة
ُ
، ت

 املشمولة ألطر تخصصاتها ومجاالت عملها والتي استعرضها مدراء وممثلو تلك املنظمات. 2030دامة املست
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 1*وغاياتها 2030التنمية الدولية املستدامة  جدول أعمالاملداخلة األولى: استعراض أهداف 

 

 تمهيد

من زعماء دول العالم في الفت ة اعتمده  ذيالاملستدامة و للتنمية  عمال الدولياأل جدول ال مشرو  إن

 :اآلتيةخطة عمل تنفيذية تقوم على العناصر الستة األساسية  وه 2015س تم    27إلى 25

 عدم املساواة . الحد منالقضاء على الفقر و  (: Dignity) العيش بكرامة •

 ضمان التمتع بموفور الصحة وتوفر املعرفة وإدماج النساء واالطفال.(: Peopleالناس) •

 بناء اقتصاد قوي يشمل الجميع ويفض ي إلى التحول. (:Prosperityالرخاء) •

 حماية نظمنا اإليكولوجية لصالح كافة املجتمعات وأطفالنا. (:Planetكوكب األرض) •

 العمل على إشاعة األمان والسالم في املجتمعات وتقوية املؤسسات. (:Justiceالعدل) •

 لمي من أجل التنمية املستدامة.حفز التضامن العا (:Partnershipالشراكة) •

 

 هدف 17عندما نتمعن في املواضيع املتعلقة بأهداف التنمية الدولية املستدامة )
ً
غاية(  169(، وغاياتها )ا

يتبين لنا أنها تتسم بالشمولية والطموح، وتتطلب، لتحقيق جزء كبي  منها، آليات  تضمنها جدول األعمالوالتي 

ومنهجيات طموحة وغي  مسبوقة للتعاون الدولي من أجل إحداث التغيي ات املنشودة على مستو  التنمية 

  املستدامة للسكان والكوكب الذي يسكنون فيه.

 ملستدامة على ضرورة تعزيز القواعد األساسية التالية:وتؤكد هذه املنظومة املتعددة األبعاد للتنمية ا

جميع البلدان مشاكل تعالج يجب أن التي و ، بما في ذلك الحلول مقاربة التنمية املستدامة في عالميالتزام نهج • 

 .وجميع الفئات

 .االقتصادية والبيئية واالجتماعيةآلثار لجميع األنشطة،  األخذ بعين االعتبار في•  

ع الفئات جميتحقيق أي هدف أو غاية  يشملبحيث في جميع املجاالت،  الالمساواةالعمل على القضاء على •  

 .دون تمييز االجتماعية واالقتصادية

 .ي اتساق تام مع املعايي  الدوليةف بها احت ام حقوق اإلنسان والنهوضتتبنى التأكد من أن جميع اإلجراءات •  

قدر من التأثي  واملشاركة الكاملة، بما وذلك إلحداث أك   وسائل التنفيذ  فيما يخصتوسيع الشراكة العاملية •  

 .من أجل قضايا معينةالقائمة التحالفات في ذلك أصحاب املصلحة املتعددين و 

ات لتوفي  وتفصيل وتشارك قدر الوثوق بها، وتعزيز املبيانات األدلة والعلى  املبني تحليلالبناء منهجيات •  

 .تلبياناا

                                                           
 مستشار التخطيط االست اتيجي باملؤسسة القطرية للعمل االجتماعي –الدكتور عبدالعزيز فرح قدم املداخلة  - 1
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 :2015 عام التنمية املستدامة ملا بعدخطة هداف وغايات ملخص أل 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  - 1الهدف 

بحلول سنة بجميع أشكاله  يتكون هذا الهدف من خمس غايات تتلخص أساسا في القضاء على الفقر

وتوفي  النظم والتدابي  املالئمة لحمايتهم اقتصاديا واجتماعيا  ،الفئات الضعيفةوالت كيز على كافة  2030

السياسات تصميم ع   حشد املوارد الكافية واملتنوعة و من الحصول على الخدمات األساسية وتمكينهم 

النمو تسريع وتي ة  والعمل علىفي البلدان النامية أو األقل نموا،  لتنموية املراعية ملصالح الفقراءواالست اتيجيات ا

 واالستثمار في اآلليات واإلجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر. 

  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة – 2الهدف 

وتوفي  األمن الغذائي والتغذية الهدف من خمس غايات تتلخص في القضاء على الجو  هذا يتكون 

الغذاء املأمون  خاصة الضعيفة منها على وضمان حصول كل الفئات ،وتعزيز الزراعة املستدامةاملّحسنة 

مضاعفة اإلنتاجية  . ويت تب على هذا العمل2030م واملغذي وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية بحلول عا

، وذلك من خالل دخل صغار منتجي األغذية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةزيادة الزراعية و 

التطوير والتنويع الجيني للبذور والحيوانات األليفة وضمان الوصول إليها من جهة، وزيادة االستثمار في البنى 

من جهة كافة موارد اإلنتاج التحتية الريفية وتطوير التكنولوجيا وضمان املساواة في الحصول على األراض ي و 

 أخر . 

 

 بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارتمتع الجميع ضمان  – 3الهدف 

 

ضمان تمتع الجميع بأنماط عي  صحية وبالرفاهية في جميع لسبع غايات  منالهدف الثالث  يتشكل

خفض نسبة الوفيات في مرحلة النفاس والحد من وفيات األطفال حديثي الوالدة دون سن تتلخص في األعمار. 

اإلنجابية، بما في ذلك والصحة ة يرعاية الصحالصول الجميع على خدمات ضمان حوهذا كله في إطار  ،الخامسة

في االست اتيجيات وال  امج الوطنية بحلول عام ها ، وإدماجاسرة والتوعية الخاصة بهخدمات ومعلومات تنظيم األ 

املعدية . كما يجب العمل على القضاء على األوبئة الفتاكة كاإليدز والسل واملالريا واألمراض 2030

األخر ...وتخفيض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غي  املعدية، وذلك ع   تعزيز الوقاية من إساءة 

 . 2030والكحول وخفض عدد وفيات حوادث املرور بحلول عام  تاستعمال املواد كتعاطي املخدرا

  - 4الهدف 
ّ
  م مدى الحياة للجميعضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

م مد  الحياة لهدف الرابع بضمان ُيعنى ا
ّ
التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

يتضمن سبعة غايات تتلخص في ضمان حصول جميع األطفال من الجنسين على نوعية جيدة من دون تمييز، و 

ما قبل االبتدائي واالبتدائي  الجيد واملجاني للمراحل وعلى التعليم ،النماء والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة
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فرص جميع الرجال والنساء في الحصول على تعليم منهي وجامعي  . وتتضمن الغايات أيضا ضمان تكافؤوالثانوي 

جيد وميسور التكلفة. وزيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوفر لديهم قدرات ومهارات مناسبة للعمل في وظائف 

با  أساليب العي  املستدامة، وحقوق الئقة تدعم التنمية املستدامة. وهذا يمكن تحقيقه ب
ّ
التعليم وات

ان، واملساواة بين الجنسين، والت ويج لثقافة السالم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنو  الثقافي اإلنس

بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين كما سيتأتى ع    .وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية املستدامة

ليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستو  املرافق التع

زيادة في عدد املعلمين  تحقيق، و املتاحة للبلدان النامية التعليميةنح املزيادة عدد ، و وخالية من العنف للجميع

 .ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب املعلمين في البلدان الناميةو املؤهلين، 

 

تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  - 5الهدف   

 

. تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتغايات تضمن  على ست هذا الهدف يشتمل

القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز واالستغالل ضد جميع النساء يعتمد على  وتحقيق هذا الهدف

من قبيل زواج األطفال القضاء على جميع املمارسات الضارة  كما يعتمد علىوالفتيات في املجالين العام والخاص. 

دفوعة املي  االعت اف بأعمال الرعاية غ، و والزواج املبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفي  الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية 

جميع مستويات في كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة و  ،االجتماعية

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة والحقوق ، و ةصنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعام

اعتماد سياسات ، و املرأة حقوقا متساوية في املوارد االقتصادية ل تخوّ القيام بإصالحات ، باإلضافة إلى اإلنجابية

  .سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ

 ةضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدام - 6الهدف 

ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع  ترمي إلىغايات  يرتكز الهدف السادس على ست

تمكين الجميع وبشكل منصف من الحصول على مياه الشرب املأمونة بغرض وذلك  وإدارتها إدارة مستدامة

. وسيتم تحقيق هذا الهدف 2030وامليسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بحلول عام 

 ع   عدة طرق أهمها، تحسين نوعية املياه والحد من تلوثها، وزيادة كفاءة استخدام املياه وتنفيذ اإلدارة املتكاملة

ملوارد املياه على جميع املستويات وحماية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه وتعزيز نطاق التعاون الدولي 

وبناء القدرات في مجال إدارة املياه والصرف الصحي مع دعم وتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية في إدارة املياه 

 والصرف الصحي. 

 كلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة ضمان حصول الجميع بت - 7الهدف 

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على هذا الهدف يتضمن ثالث غايات من خاللها يتحقق هدف 

. وتتلخص هذه الغايات في تحقيق زيادة كبي ة في حصة الطاقة خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة

وتعزيز الكفاءة  ،عاون الدولي من أجل تيسي  الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفةوتعزيز الت ،املتجددة
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في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري النظيفة وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة 

لوجيا من أجل تقديم نطاق الُبنى التحتية وتحسين مستو  التكنو وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. وبهذا  يتوسع 

الصغي ة  الجزر  نموا و األقل خدمات الطاقة الحديثة واملستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في البلدان

 .2030النامية، بحلول عام 

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير  - 8الهدف 

 ئق للجميع العمل الال 

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع تحقق غايات  فإنه يتضمن ثمانيأما هذا الهدف، 

الحفاظ على النمو  . وسيتأتى هذا من خالل واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفي  العمل الالئق للجميع

، ات أعلى من اإلنتاجية االقتصاديةمستوي تحقيقالتنويع لو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، 

ة تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشط، و واالرتقاء بمستو  التكنولوجيا، واالبتكار

ملية في تحسين الكفاءة في استخدام املوارد العاو  األعمال الحرة ريادةفرص العمل الالئق، و توفي  و  اإلنتاجية

تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفي  العمل الالئق لجميع النساء كما يجب  .نتاجمجال االستهالك واإل 

الحد بدرجة كبي ة من نسبة الشباب غي  امللتحقين ، و اإلعاقة ي والرجال، بما في ذلك الشباب واألشخاص ذو 

امليثاق العالمي لتوفي   وضع وتفعيل است اتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ، و بالعمالة أو التعليم أو التدريب

اتخاذ تدابي  فورية وفعالة . ويجب أيضا 2020فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 

حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة و  لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، والقضاء على السخرة

ضع وتنفيذ سياسات تهدف و و  هاجرون، وبخاصة املهاجراتعمل ساملة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال امل

 .إلى تعزيز السياحة املستدامة التي توفر فرص العمل

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع  - 9الهدف 

 االبتكار 

تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز إقامة بنى أما الهدف التاسع فيتضمن خمس غايات أساسية تحقق 

إقامة بنى تحتية جيدة النوعية . وسيتأتى ذلك ع   التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار

وتحقيق زيادة كبي ة في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج املحلي اإلجمالي، بما  ،وموثوقة وقادرة على الصمود

زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية . كما يجب العمل على 2030حلول عام يتماش ى مع الظروف الوطنية ب

تحسين البنى التحتية و  على الخدمات املالية الصغي ة الحجم وسائر املشاريع، وال سيما في البلدان النامية

ات قنيوارد وزيادة اعتماد التوتحديث الصناعات من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام امل

في  القدرات هذة تعزيز البحث العلمي وتحسين، بوالعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا الحديثة

املحلية والبحث واالبتكار في البلدان  قنياتدعم تطوير الت، إلى جانب القطاعات الصناعية في جميع البلدان

ومات واالتصاالت، والسعي إلى توفي  فرص تحقيق زيادة كبي ة في فرص الحصول على تكنولوجيا املعلو  ،النامية

 األ الوصول الشامل وامليسور إلى شبكة اإلنت نت في البلدان
ً
 .2020بحلول عام  قل نموا
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 الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها  - 10الهدف 

. وهذا بينهااملساواة داخل البلدان وفيما لبلوغها  يحقق العملغايات  يتضمن الهدف العاشر سبع

في املائة من  40التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى سيكون ممكنا ع   

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي و  2030السكان بمعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطني بحلول عام 

ه انعدام املساواة في النتائج وتعزيز ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجو  ،واالقتصادي والسياس ي للجميع

ال سيما ، شاملة ومنصفة اعتماد سياسات، و التشريعات والسياسات واإلجراءات املالئمة في هذا الصدد

تحسين تنظيم ورصد األسواق . كما يجب العمل على السياسات املالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية

ان النامية وإسما  صوتها مان تعزيز تمثيل البلدوض ز تنفيذ تلك التنظيماتوتعزي ،واملؤسسات املالية العاملية

تنفيذ مبدأ املعاملة الخاصة و العاملية، و صنع القرار في املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية  اتفي عملي

 ة التجارة العامليةنموا، بما يتماش ى مع اتفاقات منظم األقل البلدان بالت كيز على والتفضيلية للبلدان النامية،

إلى الدول التي  ي ذلك االستثمار األجنبي املباشرتشجيع املساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات املالية، بما فو 

وتيسي  الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية، ، لذلكالحاجة فيها تشتد 

في املائة، وإلغاء قنوات التحويالت املالية  3تحويالت املهاجرين إلى أقل من فض تكاليف معامالت باإلضافة إلى خ

 .2030في املائة، بحلول عام  5التي تربو تكاليفها على 

 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  - 11الهدف 

مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع يجاد غايات يتحقق من خاللها إ هذا الهدف يتضمن سبع

ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات . وهذا الهدف سيتحقق ع   وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

بأسعار  توفي  إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة ومستدامةو  ،أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة

القدرة على تخطيط وإدارة املستوطنات تعزيز ، و الشامل للجميعو  ملستداما تعزيز التوسع الحضري و  موائمة

تعزيز الجهود الرامية إلى . كما يجب العمل على تكاملاملال شرية في جميع البلدان على نحو قائم على املشاركة و 

، والحد من األثر الفردي السلبي على البيئة يالعالمو  على املستو  املحلي حماية وصون الت اث الثقافي والطبيعي

الناتج على فيض الخسائر االقتصادية تخو التقليل من عدد الوفيات وعدد األشخاص املتضررين، و واملدن 

 .املحلي اإلجمالي التي تحدث بس ب الكوارث

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة  - 12الهدف 

. ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامةيتحقق من خاللها  غايات يشتمل على ثمانيهذا الهدف 

دارة املستدامة واالستخدام تحقيق اإل و  ،تنفيذ اإلطار العشري ل  امج االستهالك واإلنتاج املستدامينع    ويتأتى

تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية على صعيد أماكن البيع و  ،للموارد الطبيعية فءالك

والتخفيض وإعادة التدوير  حظرمن إنتاج النفايات، من خالل الالحد بدرجة كبي ة و التجزئة واملستهلكين ب

 . تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرهاو  وإعادة االستعمال
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 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره  - 13 فداله

 

إجراءات عاجلة للتصدي لتغي  املناخ  الهدف ثالث غايات أساسية يتحقق من خاللها إيجاديضم هذا 

تعزيز املرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث . ويتحقق هذا الهدف ع   وآثاره

ماج التدابي  املتعلقة بتغي  املناخ في إد و الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار

تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات ال شرية  ، والسياسات واالست اتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني

تنفيذ ما ، إلى جانب هتبعاتواملؤسسية للتخفيف من تغي  املناخ والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر ب

من البلدان املتقدمة النمو في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي  املناخ من التزام بهدف تعهدت به األطراف 

وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس املال في أقرب  ،التعبئة املشت كة

املتعلقين بتغي  املناخ في البلدان تعزيز آليات تحسين مستو  قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين و  وقت ممكن

 .قل نموا، بما في ذلك الت كيز على النساء والشباب واملجتمعات املحلية واملهمشةاأل

حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية  - 14الهدف 

 املستدامة 

املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حفظ غايات تضمن  يتشكل هذا الهدف من سبع

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية و منع التلوث البحري بجميع أنواعه يتم تحقيقها من خالل  ،نحو مستدام

تنظيم الصيد و تقليل تحمض املحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، و والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، 

 .وغي  املبلغ عنه وغي  املنظم وممارسات الصيد املدمرةالجائر إنهاء الصيد املفرط والصيد على نحو فعال، و 

وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، 

إلى أفضل املعلومات العلمية  حفظ املناطق الساحلية والبحرية بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستناداو 

  . املتاحة

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات  - 15الهدف 

على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض ي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 

 البيولوجي 

حماية النظم اإليكولوجية ال  ية وترميمها ات يضمن تحقيقها تشمل هذا الهدف يتشكل من تسع غاي

وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

حشد املوارد املالية من جميع . كما يجب العمل على األراض ي وعكس مساره، ووقف فقدان التنو  البيولوجي

 املصادر و 
ً
زيادتها زيادة كبي ة بغرض حفظ التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداما

 
ً
تمويل اإلدارة املستدامة للغابات وتوفي  ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة و مستداما

  .نوا  املحمية واالتجار بهاتعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غي  املشرو  لأل و 
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ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة،  - 16الهدف  التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 

 جميع املستويات 

إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ  فيها أحد من غايات يتحقق من خاللها  يتشكل هذا الهدف من عشر

أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 

نف الحد من جميع أشكال الع. وفي هذا اإلطار يجب العمل على للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات

إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بال شر وجميع أشكال . و وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص ، و العنف ضد األطفال وتعذيبهم

املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز است داد الحد من التدفقات غي  كما يجب  .وصول الجميع إلى العدالة

الحد من الفساد كما يجب العمل على  .األصول املسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة املنظمة

ضمان و  إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات، و والرشوة بجميع أشكالهما

. إلى جانب على جميع املستوياتكل مستجيب لالحتياجات وشامل للي وتمثيلي تشاركاتخاذ القرارات على نحو 

توفي  هوية قانونية للجميع، بما في ذلك و  العاملية كامةتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الح

 .تسجيل املواليد
 

 املستدامة  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية - 17الهدف 

تعزيز وسائل التنفيذ غاية تم تقسيمها حسب املجاالت املحددة ل ةعشر  يتشكل هذا الهدف من سبع

.  وتتلخص هذه املجاالت في الشؤون املالية، والتكنولوجيا، وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة

البيانات ، و شراكات أصحاب املصلحة املتعددينو  ،اتساق السياسات واملؤسساتوبناء القدرات، والتجارة، و 

تنفيذ البلدان املتقدمة النمو اللتزاماتها في مجال املساعدة و عزيز تعبئة املوارد املحلية، ة. وتواملساءل ،والرصد

 ،
ً
 كامال

ً
كما  .حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان الناميةو اإلنمائية الرسمية تنفيذا

  .بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوبتكنولوجيا تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي العمل على يجب 

تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية فيجب الت كيز على  بناء القدراتأما في مجال 

 ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية
ً
 فعاال

ً
. إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية املستدامة تنفيذا

تعزيز نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغي  ، فيجب العمل على لتجارةوفي مجال ا

، والعمل على تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العاملية، 
ً
 كبي ة

ً
حلول بزيادة صادرات البلدان النامية زيادة

تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على فيجب العمل على  اتساق السياسات واملؤسساتأما في مجال  .2020عام 

وتتحقق  .التنمية املستدامةمن أجل احت ام الحيز السياساتي و  تحقيق التنمية املستدامةو الصعيد العالمي، 

ن أجل تحقيق التنمية الشراكة العاملية مبتعزيز شراكات أصحاب املصلحة املتعددين الغايات الخاصة ب

املستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب املصلحة املتعددين لجمع املعارف والخ  ات والتكنولوجيا واملوارد 

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطا  العام والقطا  الخاص وشراكات املجتمع املدني و املالية وتقاسمها، 

تعزيز تقديم الدعم و  د،ملكتسبة من الشراكات ومن است اتيجياتها لتعبئة املوار االستفادة من الخ  ات او الفعالة، 

 .لبناء قدرات البلدان النامية
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دور املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني املشاركة  الثانية:املداخلة 

 2*2030التنمية الدولية املستدامة جدول أعمالفي مناصرة ومتابعة تنفيذ 

 يدتمه

رغبة في اإلسهام في تحقيق التنمية ال شرية واالجتماعية في الدولة، وإيماًنا بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع 

بالثقة في النفس والقيم والسلوك اإليجابي، فقد قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر )املؤسس(، 

م اإلشراف والرقابة على منظمات املجتمع ، لتتولى مها2013بإنشاء املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي عام 

املدني التي تعمل تحت مظلتها، بهدف تنميتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في املجتمع، 

والوفاء باألهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك كله إسهاما في تحقيق التنمية ال شرية واالجتماعية املستدامة في 

 الدولة.

د املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلتها بشكل وتعتم

قصي ة الواست اتيجيات التنمية الوطنية  2030عام على املرجعيات الوطنية وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 

لكافة حقوق االنسان،  توسطة املد  واملشاركة في عملية التنمية بروح املسؤولية والشفافية، وباحت اماملو 

 وبالشراكة الفاعلة بين املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطا  الخاص ومنظمات املجتمع املدني.

ال شرية التي تتقاسم مع  وتسعى املؤسسة ومنظمات املجتمع املدني املشار إليها إلى تحقيق التنمية

والرفاه، واملساواة، والكرامة لجميع الناس، وأن نسان هدفا است اتيجيا مشت كا بشأن تأمين الحرية، حقوق اإل

عمل على إقامة كما أنها ت حق الجميع في التنمية يستدعي عدم التخلف في التنمية والتمتع بنواتجها بشكل عادل.

 - اتيتساق مع األحكام املنصوص عليها في األدوات التشريعية واملواثيق الدولية واالتفاقالشراكات وضمان اإل

والتي صادقت عليها الدولة، سواء من خالل عضويتها في اللجان املشت كة أو من خالل  -لة باختصاصها ذات الص

 .ات التفاهممذكر 

وفي هذا اإلطار، تحرص املؤسسة ومنظمات املجتمع املدني املشار إليها على تنفيذ خطة التنمية ملا بعد 

الخاص ومنظمات املجتمع املدني االخر . وال  كشريك فعال وأساس ي مع الجهات الحكومية والقطا  2015عام 

 ،2015شك أن املؤسسة ومنظمات املجتمع املدني املشار إليها وإن كانت تسعى إلى تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

ضمن سياساتها  2015خطة التنمية العاملية ملا بعد عام  وإدماج عناصر ملحة ملقاربةإال أن هنالك حاجة 

 لجاد على تنفيذها بما يتناسب مع قدراتها والحيز املتاح لها. وخططها والعمل ا

 

                                                           
 الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي –املناعي  قدمت املداخلة األستاذة آمال عبداللطيف - 2
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ونظرا ألن العرض املاثل ال يتسع أن يحيط بكل تفاصيل هذا املوضو  وجزئياته، فإننا سوف نقتصر 

 
ُ
  ز خصائص املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني على استعراض بعض الجوانب التي ت

 .2015ملا بعد عام  ا في تنفيذ خطة التنمية العامليةإليها، ودورهاملشار 

 تمع املدني التي تعمل تحت مظلتهاخصائص املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املج: أوال

 طار القانوني واملؤسس ي:اإل  .1
 

( لسنة 21)، وفقا ألحكام املرسوم بقانون رقم 2013أنشئت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي عام 

بشأن املؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديالته، وذلك رغبة من املؤسس في اإلسهام في تحقيق  2006

التنمية ال شرية واالجتماعية في دولة قطر وإيمانا بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك 

ني والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في املجتمع اإليجابي وحرصا على دعم وتعزيز منظمات املجتمع املد

مركز  –مركز رعاية األيتام  -مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة -واملنظمات هي  ) مركز االنماء االجتماعي

ست ية والتأهيل االجتماعي ومبادرة بمركز الحما –مركز االستشارات العائلية  –تمكين ورعاية كبار السن 

منظمات ت  ز االهتمام بالعمل النهضوي، إذ تركز على فئات متعددة تقع في أغلبها ضمن الشرائح باديز(، وهي 

إنشائها، ولضمان مزيد من  علىجتمع. وبعد مض ي قرابة  العامين األقل حظا والشرائح املعرضة للمخاطر في امل

طرية للعمل االجتماعي، وفي االنسجام بين نظم وأساليب العمل التنفيذي مع اختصاصات وأهداف املؤسسة الق

ضوء رؤية سمو املؤسس وتوجهاتها، وتطلعات املؤسسة إلى املساهمة الحقيقية في التنمية االجتماعية، فقد تم 

م مع وجهتها االست اتيجية الجديدة ورؤيتها كمؤسسة رائدة في تمكين ءديل على نظامها األساس ي بما يتواالتع

ستدامة التماسك االسري واملجتمعي والتنمية ال شرية، وأهدافها املتمثلة في منظمات املجتمع املدني الرامية ال 

القيام بوضع االست اتيجيات والسياسات، وتوفي  الدعم الفني، واملساهمة في اقت اح وتطوير األدوات التشريعية، 

اكة الفاعلة مع الجهات وتعزيز املناصرة وحشد التأييد، وتفعيل آليات املتابعة والتقييم والتنسيق، وتوسيع الشر 

ات الدولية، بغية النهوض يالحكومية ومؤسسات القطا  الخاص والجمعيات األهلية، واملشاركة في تنفيذ االتفاق

 بمنظمات املجتمع املدني .

 :االنتقال إلى مرحلة أكثر تطوًرا .2
 

االجتماعي خالل عام شهدت منظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل 

سلسلة من التغيي ات والتطورات حيث تمت إعادة النظر في توجهاتها االست اتيجية وهياكلها التنظيمية  2015

بما في ذلك أهدافها واختصاصاتها وفئاتها املستهدفة، وتعديل أنظمتها األساسية، تماشيا مع أحكام النظام 

 تماعي وتوجهاتها االست اتيجية املشار إليها آنفا.األساس ي املعدل للمؤسسة القطرية للعمل االج

لقد سعت املؤسسة من خالل هذه اإلصالحات إلى االستجابة لتحديات التنمية، ومتطلبات التغي ات 

االجتماعية املتسارعة ألجل إرساء الدعائم ملنظمات مجتمع مدني تتمتع برؤية است اتيجية واضحة وقادرة على 

رفع مستو  كفاءة وجودة خدماتها وتعميق جسور تفاعلها مع األسر واملجتمعات املحلية التطوير املستمر، وعلى 



 

15 
 

وتمكينها لالعتماد على التمويل الذاتي وإيجاد البيئة الداعمة لدور املجتمع اإليجابي في القرارات التخطيطية 

 للمراكز:وفيما يلي مخرجات العمل في تعديل التوجهات االست اتيجية  والتقييم.واالدارية بما في ذلك املتابعة 

 

1 

مركز الشفلح 

لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة:

  يهدف إلى املساهمة في تقديم خدمات نموذجية للفئات املستهدفة

في مجاالت التعليم والتأهيل والتوعية املجتمعية بقضاياهم 

دماجهم في إيم وحقوقهم للحصول على حياة أكث  استقاللية وتعظ

 املجتمع.

 مركز رعاية األيتام: 2

 و  ،يجاد بيئة بديلة مناسبة لرعاية الفئات املستهدفةيهدف إلى إ

تقديم خدمات معيشية متكاملة للذين لم يتيسر لهم العي  في 

 بيئة أسرية.

3 
مركز تمكين ورعاية 

 كبار السن:

  في التنمية سهاماتهم إيهدف إلى تعزيز االعت اف بدور كبار السن و

االجتماعية واالقتصادية والثقافية وتمكينهم ودعم مشاركتهم 

عي املجتمعي بحقوقهم ونشر الو  ،النشطة في جميع املجاالت

جيال والعمل على تحقيق التواصل بين األ ساسية وقضاياهم األ 

 والتأكيد على دور األسرة في رعايتهم والحد من االيواء.

4 
مركز االستشارات 

 العائلية:

  رشاد الزوجي إلى تقديم خدمات اإل  اختصاصاتهيسعى في إطار

ستشارات القانونية املتعلقة بالخالفات الزوجية سري وتوفي  اإل واأل 

سرية، وتأهيل وتدريب املقبلين على الزواج من الجنسين، كما واأل 

 يوفر ال  امج التوعوية لدعم املطلقين واملطلقات.

 

5 

مركز الحماية 

 والتأهيل 

 :االجتماعي

  يولي أهمية كبي ة ملعالجة قضية العنف ضد املرأة بجميع أشكاله

ومظاهره، حيث يتولى تنفيذ برامج متخصصة لتمكين وتأهيل 

عادة إصد  االسري من النساء واالطفال و ضحايا العنف والت

دمجهم في املجتمع ، كما يقوم برفع وعي املرأة بحقوقها وواجباتها 

 ها وقدراتها.وتعزيز ثقتها في نفس

6 
مركز االنماء 

 االجتماعي:

  ،يولي اهتماما كبي ا بتمكين الشباب من الجنسين على قدم املساواة

حيث يقوم بتوفي  الخدمات وال  امج الرامية لتدريب وتأهيل ورفع 

ساهمة في تمويل وعي الشباب، باإلضافة إلى توفي  برامج الدعم وامل

 التنموية املوجهة للمجتمع.نشاء املشاريع إمشاريعهم وكذلك 
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يذ ا: دور املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلتها في تنفثاني

 2015خطة التنمية ملا بعد عام 

 :2015 عام بعد ملا العاملية التنمية خطة مالمح .1
، الروابط الجوهرية بين حقوق اإلنسان 2000، الذي اعتمده زعماء العالم في عام إعالن األلفية أقر

واءم  على الرغم من هذا اإلقرار والتنمية. إال أنه
ُ
، بدرجة كافية مع حقوق اإلنسان األهداف اإلنمائية لأللفيةلم ت

 ولم تهتم على نحو كاف بالتمييز وأوجه عدم املساواة.

للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن األهداف  االجتما  العام الرفيع املستو   وقد أكد من جديد

أن القيم األساسية املشت كة، بما في ذلك الحرية  2010اإلنمائية لأللفية )قمة األهداف اإلنمائية لأللفية( في عام 

 .حقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةواملساواة والتضامن والتسامح واحت ام جميع حقوق اإلنسان، قيم جوهرية لت

الذي ُعقد في عام  20ملؤتمر ريو +  الوثيقة الختامية وقد أعادت الدول األعضاء تأكيد هذا االلتزام في

ؤولياتها فيما يتعلق باحت ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية الواجبة ، حيث شددت الدول على مس2012

للجميع وأهمية العمل على حمايتها وتدعيمها دون تمييز من أي نو  على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 

عي وسلمت بأن أو الدين، أو غي ه، كما شددت على ضرورة الحد من أوجه عدم املساواة وتعزيز اإلدماج االجتما

الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، على الصعيدين الوطني والدولي، أمور أساسية للتنمية 

املستدامة، بما في ذلك النمو االقتصادي املطرد والشامل، والتنمية االجتماعية وحماية البيئة والقضاء على 

 .الفقر والجو 

فريق األمم املتحدة العامل الحكومي الدولي املفتوح باب العضوية املعني  ، أعد20وبعد مؤتمر ريو + 

 بشأن أهداف وغايات التنمية ملا بعد عام  بأهداف التنمية املستدامة
ً
 الوثيقة الختامية . وتضمنت2015مقت حا

 و17،  ) 2014التي أصدرها الفريق املشار إليه في عام 
ً
 عامليا

ً
غاية مقابلة لها، وصفته بأنها ذات وجهة  169( هدفا

عملية وتتسم بطابع عالمي وقابلة للتطبيق على الجميع، مع مراعاة اختالف الواقع والقدرات ومستويات التنمية 

صعد الوطنية، وسعى إلى الجمع بين الغايات العاملية املتطلع إليها وأهداف أخر  خاصة بكل بلد على حدة على ال

 سيتم تحديدها على الصعيد الوطني، والغرض من هذه األهداف والغايات هو أن تكون أساس
ً
لخطة التنمية ملا  ا

.  2015بعد عام 
ً
 بحيث تتسم بالعاملية وتحقق التحول وال تهمل أحدا

 

 

 

 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/outcome_documentN1051260.pdf
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/outcome_documentN1051260.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/2012_Rio_20_Outcome_Document.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/2012_Rio_20_Outcome_Document.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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منظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلتها في تنفيذ و  االجتماعي للعمل القطرية املؤسسة جهود .2

 :2015خطة التنمية ملا بعد عام 

مع تطور االختصاصات واملهام املنوطة باملؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني 

تعميق الحوار املجتمعي للسياسات واالست اتيجيات والنهج التي تعمل تحت مظلتها، فقد اتسع نطاق فرص 

الحقوقي ومد جسور التواصل مع املجتمعات املحلية وإشراكها في مختلف مراحل عملية التنمية املحلية ابتداء 

من الحوار بشأن السياسات واالست اتيجيات وحتى مراحل تنفيذ املشروعات، والسعي إلى  تحليل وتحديد 

تياجات املجتمعية ومد  استعدادها الفطري والفني لتحريك مواردها واستثماراتها  لحماية ورعاية أولويات االح

 أسرها وأفرادها.

املوجهة  اعدات اإلنمائية ومشاريع الخدماتلقد أصبحت هذه املنظمات شريكا أساسيا في تقديم املس

وي اإلعاقة واأليتام وكبار السن لفئات املجتمع الضعيفة واملهمشة واملعرضين للمخاطر مثل األشخاص ذ

، وقد أصبحت هذه املنظمات جهات لذلك.. الخوالنساء والفئات األخر  املعرضة وضحايا العنف من األطفال 

مساندة للقطا  الحكومي العامل  واقتدار كجهاتفاعلة لتقديم الخدمات وتنفيذ برامج التنمية املطلوبة بكفاءة 

 في هذا املجال.

املثال يعمل مركز االستشارات العائلية على تمكين األسرة واملحافظة على تماسكها وحماية فعلى س يل 

ي حقوق أفرادها وتقديم كافة الخدمات التخصصية الوقائية والتوعوية واإلرشادية والعالجية والتأهيلية، بما ف

، واملركز شريك ار األسرةية الوالدية لدعم استقر الرعاذلك خدمة االستشارات النوعية واإلصالح األسري و 

 . املرأة()قطا  التماسك األسري وتمكين  2011/2016 نفيذ است اتيجية التنمية الوطنيةاست اتيجي فاعل في ت

بينما يسعى مركز الحماية والتأهيل االجتماعي إلى تطوير منظومة متكاملة تتوافق مع أحدث املعايي  

يستقبلها املركز من جهة، كما يستهدف تأهيل وإعادة تأهيل الفئات الدولية لتأهيل وإعادة تأهيل الحاالت التي 

 من جهة أخر ، وباإلضافة إلى ذلك يتولى املركز إعداد فعاليات متنوعة 
ً
املستهدفة نفسيا واجتماعيا ووظائفيا

والذي تصب في تمكين وتثقيف املرأة اجتماعيا وحقوقيا لحمايتها من التعرض للعنف وتوفي  الدعم النفس ي لها، 

يهدف إلى رفع وعي وثقافة املرأة في دولة قطر حول القضايا املرتبطة بالعنف املوجه ضدها، بما في ذلك املمارسات 

السلبية  واإليجابية في املجتمع  لتجنب تعرضها للعنف، وأيضا التعريف بجهود املركز للحد من العنف ضد املرأة 

 والخدمات التي يقدمها لضحاياه.

نماء االجتماعي فإنه يستهدف بناء وتنمية قدرات الشباب وتمكينهم ويتولى تنفيذ برامجه أما مركز اإل 

املجتمعي بقصد الوصول إلى الفئة األك   من األفراد داخل املجتمع وبناء عالقات تفاعلية وإيجابية  ع   التواصل

تو  املحلي وتساهم في تعزيز بين الفئات السكانية املستهدفة وأهداف املركز تفرز قيادات شبابية على املس

املشاركة املجتمعية ع   الشباب وبهم إلحداث التغيي  املنشود. وضمن مخرجات هذا التواصل يحدث التقارب 

بين املجتمع وأهداف وخدمات التنمية املجتمعية املتاحة، باإلضافة إلى إطال  املجتمع على مسارات االستفادة 

رتبطة بمتطلبات النماء االجتماعي لقطاعاته الشبابية ودورهم في دراسة املتاحة من الخدمات املختلفة وامل

 املركز.وأهداف  إضافية لرؤيةوتصميم برامج تنموية 
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 املستقبلية: التحديات .3
 

ن مهمة لى أأشار األمين العام لألمم املتحدة في افتتاح املؤتمر العالمي الرابع لرؤساء برملانات العالم إ

التنمية املستدامة السبعة عشر مهمة ضخمة، وتتطلب من الدول العمل بشراكة وثيقة تنفيذ ومراقبة أهداف 

مع املجتمع املدني بجميع فئاته، مشدًدا على أهمية هذا األمر، وأضاف "هذا األمر لم يكن أكث  أهمية كما هو 

ختفي. لقد اعتمدت الحال في الوقت الراهن، ومع هذا فإن حرية العمل بالنسبة للمجتمع املدني تتضاءل أو ت

عشرات الحكومات قيودا تحد من قدرة املنظمات غي  الحكومية على العمل أو تلقي التمويل، وفيما نشر  في 

الجديدة، يمكن للدولة واملجتمع الدولي، بل يتعين عليهما، أن يكونا  جدول أعمالالعمل على صعيد هذه ال

 شركاء في بناء املستقبل الذي ن تغيه".

املشار إليها، ورغبة من  2015التحديات التي تتعلق بتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  انطالقا من

باقتدار في تي تعمل تحت مظلتها في املساهمة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني ال

ص ومنظمات املجتمع بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطا  الخا - 2015تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

 : لتالية، من خالل االهتمام باالعتبارات االوصول إلى نتائج فعلية وملموسة فإنها تأمل في  -املدني األخر  

 

1

رها في املجتمع توعية منظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل اإلجتماعي بأهمية دو •

.وإرتباطه بأهداف التنمية املستدامة

2

للتعبي  عن -ة وبخاصة الفئات االجتماعية األقل حظا في عائدات التنمية الوطني-إعطاء صوت للفئات املستهدفة •

.      ج واملشاريعآرائهم واملساعدة على ضمان وضع آرائهم في االعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن االست اتيجيات وال  ام

3

جتماعي السيما تعزيز القيم األساسية  ملنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل اال •

.النزاهة والشفافية 

4

ن منها من خالل دعم وتطوير برامج التنمية ووضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع بحيث تتناسب مع  املستفيدي•

. تقديم املعرفة املحلية، والعمل على توفي  رأس املال االجتماعي على مستو  املجتمعات املحلية 

5

تعمل تحت مظلة خلق حوار مجتمعي للتصدي للمشاكل التي تعوق املشاركة الفعلية ملنظمات املجتمع املدني التي•

.املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي في تحقيق التنمية املستدامة

6

تنفيذ خطة الت كيز على دور االسرة واملحافظة على استقرارها وتماسكها وتقوية اواصر  التماسك االجتماعي في•

من خالل تبني توجيهات واضحة لوضع سياسات وآليات لبناء التماسك األسري 2015التنمية ملا بعد عام 
.  واالجتماعي

7

ه التي تعمل تحت مظلة املؤسسة وبناء قدراتها ملا لتضمين سياسات تعزيز البناء املؤسس ي ملنظمات املجتمع املدني•

.تنميةمن دور في تنفيذ الخطط التنموية فى إطار من الشراكة وتعبئة املوارد املجتمعية لتحقيق أهداف ال
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التنمية  جدول أعمالاستعراض منظمات املجتمع املدني املشاركة ألهداف وغايات املداخلة الثالثة  : 

 3*املشمولة ألطر تخصصاتها ومجاالت عملها 2030الدولية املستدامة 

في هذا اإلطار، تم تشكيل مجموعات عمل، يضم كل منها ممثلين اثنين عن املنظمة الواحدة، للعمل 

اركة، وغاياتها املرتبطة بعمل ومهام كل جهة من الجهات املش 2015على تحديد أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 

تم عرض نتائج عمل املجموعات من طرف ممثل عن كل جهة وذلك ع   عروض أمام الحضور. وفيما يلي نورد 

 أهم ما تم استعراضه:

 قطر-ديز ا( مبادرة بست ب1املجموعة )

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفي   :)8(الهدف رقم 

  .العمل الالئق للجميع

 ( 5الغاية رقم) تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفي  العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما :

اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام  ي في ذلك الشباب واألشخاص ذو 

2030. 

  .تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة :(17)الهدف رقم 

  تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطا  العام والقطا  الخاص وشراكات  :(17)الغاية رقم

لفعالة، باالستفادة من الخ  ات املكتسبة من الشراكات ومن است اتيجياتها لتعبئة املجتمع املدني ا

 .املوارد

 ( مركز تمكين ورعاية كبار السن2املجموعة )

 .القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان (:1الهدف رقم )

  استحداث نظم وتدابي  حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع  :(3)الغاية رقم

 .2030ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 

 

                                                           
 استعرضها مدراء وممثلو منظمات املجتمع املدني املشاركة في الورشة - 3
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  .القضاء على الجو  وتوفي  األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة :(2)الهدف رقم 

 بما في ذلك تحقيق 2030: وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام (2) لغاية رقما ،

ف النمو والهزال لد  األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة 
ّ
األهداف املّتفق عليها دوليا بشأن توق

  .2025االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن بحلول عام 

 األعمار.بالرفاهية في جميع تتسم ضمان تمتع الجميع بأنماط عي  صحية  :(3)الهدف رقم 

 تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من املخاطر املالية،  :(8) الغاية رقم

وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على 

 جّيدة والفعالة وامليسورة التكلفة. األدوية واللقاحات ال

م مد  الحياة للجميع :(4)الهدف رقم 
ّ
  .ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

  ضمان أن يلّم جميع الشباب، و ] :(6)الغاية رقمX ونساء 
ً
[ في املائة على األقل من الكبار، رجاال

 .2030والحساب بحلول عام على حد سواء، بالقراءة والكتابة 

  .الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها :(10)الهدف رقم 

  تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للجميع، بغض النظر : (2)الغاية رقم

أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو  اإلثنية عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو 

 .2030غي  ذلك، بحلول عام 

  .جعل املدن واملستوطنات ال شرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :(11)الهدف رقم 

  توفي  إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل  :(2)الغاية رقم

الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل 

العام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 

 .2030عاقة وكبار السن، بحلول عام واألطفال واألشخاص ذوي اإل 

التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ  فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة،  :(16)الهدف رقم 

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

  .املستويات
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  الحد بدرجة كبي ة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في  :(1)الغاية رقم

 .كل مكان

  .تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة :(17)الهدف رقم 

  تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطا  العام والقطا  الخاص وشراكات  :(17)الغاية رقم

املجتمع املدني الفعالة، باالستفادة من الخ  ات املكتسبة من الشراكات ومن است اتيجياتها لتعبئة 

 .املوارد

 قلاأل تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك البلدان :(81) الغاية رقم  
ً
نموا

وموثوقة  ومتزامنةوالجزر الصغي ة النامية، لتحقيق زيادة كبي ة في توافر بيانات عالية الجودة 

ومفصلة حسب الدخل، ونو  الجنس، والسن، والعرق، واالنتماء العرقي، والوضع كمهاجر، 

ول عام واإلعاقة، واملوقع الجغرافي وغي ها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحل

2020. 

 عاقة( مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإل 3املجموعة )

: تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفي  (8) الهدف رقم

  .العمل الالئق للجميع

  تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفي  العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في  :(5)الغاية رقم

 .2030ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 

  .: الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها (10) الهدف رقم

  تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للجميع، بغض النظر عن  :(2)الغاية رقم

ثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غي  ذلك، ألالسن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو ا

 .2030بحلول عام 

  .جعل املدن واملستوطنات ال شرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :(11) الهدف رقم

  توفي  إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول  :(2)الغاية رقم

إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء 
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اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص 

 .2030عاقة وكبار السن، بحلول عام ذوي اإل 

 ( مركز االستشارات العائلية4املجموعة )

  .القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان (:1الهدف رقم )

  رها بالظواهر  :(5)الغاية رقم
ّ
بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأث

املتطرفة املتصلة باملناخ وغي ها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 

2030. 

  .بالرفاهية في جميع األعمار تتسم ضمان تمتع الجميع بأنماط عي  صحية ( :3الهدف رقم )

  ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك  :(7)الغاية رقم

خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية في االست اتيجيات 

  .2030وال  امج الوطنية بحلول عام 

م مد  الحياة للجميعضما  (:4الهدف رقم )
ّ
  .ن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

  ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء  :(2)الغاية رقم

بحلول والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

 .2030عام 

 الهدف رقم )5(: تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان :(1)الغاية رقم. 

  القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام  :(2)الغاية رقم

 .بما في ذلك االتجار بال شر واالستغالل الجنس ي وغي  ذلك من أنوا  االستغاللوالخاص، 

  القضاء على جميع املمارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج  :(3)الغاية رقم

 .القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(
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  .جعل املدن واملستوطنات ال شرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ( :11الهدف رقم )

  توفي  إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول  :(2)الغاية رقم

إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع إيالء 

اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص 

 .2030عاقة وكبار السن، بحلول عام ذوي اإل 

: التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ  فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، (16الهدف رقم )

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 .املستويات

  الحد بدرجة كبي ة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل  :(1)الغاية رقم

 .مكان

  إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بال شر وجميع أشكال العنف ضد األطفال  :(2)الغاية رقم

  .وتعذيبهم

 ( الهالل األحمر القطري 5املجموعة )

  .القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ( :1الهدف رقم )

  وهو ُيقاس 2030القضاء على الفقر املدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام  :(1)الغاية رقم ،

 .دوالر في اليوم 1.25حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

  رها  بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود :(5)الغاية رقم
ّ
والحد من تعرضها وتأث

بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغي ها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 .2030بحلول عام 

  كفالة حشد موارد كبي ة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي  :)أ(الغاية رقم

نموا، بما يكفيها من الوسائل التي  األقل لنامية، وال سيما البلداناملعّزز، من أجل تزويد البلدان ا

 .يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ ال  امج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
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  .القضاء على الجو  وتوفي  األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة (:2الهدف رقم )

  القضاء على الجو  وضمان حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة،  :(1)الغاية رقم

ي طوال العام بحلول عام 
ّ
 .2030بمن فيهم الرّضع، على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذ

  بما في ذلك تحقيق 2030وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  :(2)الغاية رقم ،

ف النمو والهزال لد  األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة ا
ّ
ألهداف املّتفق عليها دوليا بشأن توق

  .2025االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن بحلول عام 

  مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد  :(3)الغاية رقم

الشعوب األصلية واملزارعين األسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك ضمان املساواة في حصولهم 

على األراض ي وعلى موارد اإلنتاج األخر  واملدخالت واملعارف والخدمات املالية وإمكانية وصولهم 

ى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غي  زراعية، إل

 .2030بحلول عام 

  ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي  :(4)الغاية رقم

وتعزز القدرة املحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، زيادة إلى زيادة اإلنتاجية و 

على التكّيف مع تغي  املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات 

ن تدريجيا نوعية األراض ي والت بة، بحلول عام   .2030وغي ها من الكوارث، وتحّسِّ

  .ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة (:6الهدف رقم )

  حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة بحلول  :(1)الغاية رقم

 .2030عام 

  حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية  :(2)الغاية رقم

  للتغوط في العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضا

 .2030هشة، بحلول عام 

  تحسين نوعية املياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد  :(3)الغاية رقم

الكيميائية الخطرة وتقليل تسّربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه املجاري غي  املعالجة إلى 

[ في املائة على الصعيد Xالنصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام املأمون بنسبة ]

 .2030العالمي، بحلول عام 

 



 

25 
 

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفي   (:8الهدف رقم )

  .العمل الالئق للجميع

  الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو  :(1)الغاية رقم

 .في املائة على األقل سنويا في أقل البلدان نموا 7الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 

  رتقاء االقتصادية من خالل التنويع، واإل تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية  :(2)الغاية رقم

بتكار، بما في ذلك من خالل الت كيز على القطاعات املتسمة بالقيمة اإل بمستو  التكنولوجيا، و 

 .املضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

  حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم  :(8)الغاية رقم

 .ستقرةالعمال املهاجرون، وبخاصة املهاجرات، والعاملون في الوظائف غي  امل

 ( مركز الحماية والتأهيل االجتماعي6املجموعة )

  .بالرفاهية في جميع األعمار تتسم ضمان تمتع الجميع بأنماط عي  صحية (:3الهدف رقم )

  تعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد، بما يشمل تعاطي املخدرات وتناول  :(5)الغاية رقم

  .الكحول على نحو يضر بالصحة، وعالج ذلك

 الهدف رقم )5(:  تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. 

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان :(1)الغاية رقم. 

  القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام  :(2)الغاية رقم

 .والخاص، بما في ذلك االتجار بال شر واالستغالل الجنس ي وغي  ذلك من أنوا  االستغالل

  القضاء على جميع املمارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر  :(3)الغاية رقم

 .شويه األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(والزواج القسري، وت

  اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات  :(ج)الغاية رقم

القائمة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع 

 .املستويات

إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ  فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، التشجيع على  (:16الهدف رقم )

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

  .املستويات
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  الحد بدرجة كبي ة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في  :(1)الغاية رقم

 .كل مكان

  إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بال شر وجميع أشكال العنف ضد  :(2)الغاية رقم

  .األطفال وتعذيبهم

  تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول  :(3)الغاية رقم

  .الجميع إلى العدالة

 ( قطر الخيرية7املجموعة )

  .القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ( :1الهدف رقم )

  وهو ُيقاس ، 2030القضاء على الفقر املدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام  :(1)الغاية رقم

 .دوالر في اليوم 1.25حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

  رها :(5)الغاية رقم
ّ
بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأث

بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغي ها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 .2030م بحلول عا

  .القضاء على الجو  وتوفي  األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة (:2الهدف رقم )

  القضاء على الجو  وضمان حصول الجميع، وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة،  :(1)الغاية رقم

ي طوال العام بحلول عام 
ّ
 .2030بمن فيهم الرّضع، على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذ

  ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي  :(4)الغاية رقم

جية واملحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على إلى زيادة اإلنتا

التكّيف مع تغي  املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات 

ن تدريجيا نوعية األراض ي والت بة، بحلول عام   .2030وغي ها من الكوارث، وتحّسِّ

 تام( مركز رعاية األي8املجموعة )

 .ضمان تمتع الجميع بأنماط عي  صحية بالرفاهية في جميع األعمار  (:3الهدف رقم )

  وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب  :(3)الغاية رقم

 .2030الكبدي الوبائي واألمراض املنقولة باملياه واألمراض املعدية األخر  بحلول عام 

م مد  الحياة للجميع  (:4الهدف رقم )
ّ
  .ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل
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  ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني  :(1)الغاية رقم

 .2030وفعالة بحلول عام ومنصف وجّيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفي   (:8الهدف رقم )

  .العمل الالئق للجميع

 الحد بدرجة كبي ة من نسبة الشباب غي  امللتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب  :(6) الغاية رقم

 .2020بحلول عام 

التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمَّ  فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة،  (:16الهدف رقم )

وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

  .املستويات

  كال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في الحد بدرجة كبي ة من جميع أش :(1)الغاية رقم

 .كل مكان

  2030توفي  هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل املواليد، بحلول عام  :(9)الغاية رقم. 

 ( مركز اإلنماء االجتماعي9املجموعة )

  .القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ( :1الهدف رقم )

  نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر تخفيض  :(2)الغاية رقم

 للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 
ً
 .2030بجميع أبعاده وفقا

  ضمان تمّتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس  :(4)الغاية رقم

قتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، وعلى الحقوق في الحصول على املوارد اال

قة بأشكال امللكية األخر ، وباملي اث، 
ّ
حق ملكية األراض ي والتصّرف فيها وغي ه من الحقوق املتعل

وبالحصول على املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة املالئمة، والخدمات املالية، بما في ذلك 

 .2030حلول عام التمويل املتناهي الصغر، ب

  رها  :(5)الغاية رقم
ّ
بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأث

بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغي ها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 .2030بحلول عام 
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م مد  الحياة للجميع  :)4(الهدف رقم 
ّ
  .ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

  زيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات  :(4)الغاية رقم

في املائة بحلول عام [ Xالتقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال الحرة بنسبة ]

2030. 

  مين املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة،  :(7)الغاية رقم
ّ
ضمان أن يكتسب جميع املتعل

با  أساليب العي  املستدامة، 
ّ
بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة وات

ويج لثقافة السالم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير وحقوق اإلنسان، واملساواة بين الجنسين، والت 

 .2030التنو  الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية املستدامة، بحلول عام 

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفي   (:8الهدف رقم )

  .العمل الالئق للجميع

  تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص  :(3)الغاية رقم

العمل الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبدا  واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع 

ك الحصول الرسمي على املشاريع املتناهية الصغر والصغي ة واملتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذل

 .على الخدمات املالية

 الحد بدرجة كبي ة من نسبة الشباب غي  امللتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب  :(6) الغاية رقم

 .2020بحلول عام 

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع  :(9)الهدف رقم 

 .االبتكار

  زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغي ة الحجم وسائر املشاريع، وال سيما  :(3)الغاية رقم

يسورة التكلفة، وإدماجها في املفي البلدان النامية، على الخدمات املالية، بما في ذلك االئتمانات 

 .سالسل القيمة واألسواق
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 املخرجات والتوصيات الختامية 

املخرجات والتوصيات التي كانت مدخال من املدخالت الرئيسية انتهت ورشة العمل إلى جملة من 

 ك، ونعرض فيما يلي أهمها:لإلجتما  الرفيع املستو  على هام  مؤتمر قادة الدول بمدينة نيويور 

 :املخرجات -أوال 

 2015 عام بعد ما الدولية التنمية جدول أعمال مة أهدافمواء أهمية بشأن واضحة رؤية، 

 . الوطنية وأهداف التنمية ياتو أول مع مقاربتهاو  وم  راتها

 ينسجم بما ،2015 عام بعد ملا الدولية التنمية جدول أعمال تكييف آليات بشأن وطني حوار إطالق 

 .قطر دولة في الوطنية التنمية أهداف مع

 تنفيذ بشأن التأييد وحشد الدعوة مجاالت في االجتماعي العمل ملنظمات واضح دور  استشراف 

 .وأولوياتها الوطنية بالتنمية الصلة ذات الدولية التنمية جدول أعمال

 أهداف املطلوبة لت جمة الخصائص ذات والبيانات والسياسات اآلليات من األدنى الحد على التعرف 

 .والتطبيق والتكيف والقياس للفهم قابلة ونوعية كمية ومؤشرات غايات إلى الدولية التنمية

 االجتماعي العمل منظمات مواقف إجما  نحو تنسيقية آليات إيجاد على تساعد بتوصيات الخروج 

 جتما لإل  مرجعيا أساسا تكون  والتي والثقافي، االجتماعي العمل مجاالت في املشت كة القضايا تجاه

 .بنيويورك القمة مؤتمر هام  على تنظيمه سيتم الذي

 :التوصيات –ثانيا 

  بأهمية  االجتماعيتوعية منظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل

 بأهداف التنمية املستدامة. وارتباطهدورها في املجتمع 

 لفئات املستهدفة بصفة عامة والفئات االجتماعية األقل حظا في عائدات التنمية الوطنية ا إشراك

أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات و ي  عن آرائهم للتعبومنحهم الفرصة بصفة خاصة، 

 .     ونهمتصلة بشؤ التنفيذية امل

  ساسية ملنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل تعزيز القيم األ

 .جتماعي السيما النزاهة والشفافيةاال 

 ق املشاركة الفعلية ملنظمات املجتمع املدني التي تعمل ير مجتمعي للتصدي للمشاكل التي تعبناء حوا

 في تحقيق التنمية املستدامة. االجتماعيتحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل 

  التماسك االجتماعي في  واصرأسرة واملحافظة على استقرارها وتماسكها وتقوية الت كيز على دور األ

ني مبادرات وتوجهات وسياسات وآليات واضحة من خالل تب 2015تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

 سري واالجتماعي.لى تعزيز التماسك األ إتهدف 
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  تضمين سياسات تعزيز البناء املؤسس ي ملنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة

تمعية وبناء قدراتها ملا له من دور في تنفيذ الخطط التنموية فى إطار من الشراكة وتعبئة املوارد املج

 لتحقيق أهداف التنمية.

 وفي  مؤشرات واقعية قابلة يجاد قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة كمية ونوعية شاملة مع تإ

 لى تلك البيانات واإلحصاءات.إ، وتحسين ُسبل الوصول للقياس

 لية تفاهم وتعاون وتنسيق بين املؤسسة املظلة ومنظمات املجتمع املدني وغي ها من الجهات آيجاد إ

 بنود الخطة بعد اعتمادها. في تنفيذلحكومية وغي  الحكومية للمساهمة ا

  خطة التنمية  في تنفيذوعملية وميسرة ملتابعة التقدم املحرز  إجراءات فاعلةاستحداث وتطوير

نجازات املرحلية في املستدامة وتحسين جودة وشفافية املعلومات، وإصدار تقارير دورية عن اإل 

 .التنمية املستدامةوء مؤشرات خطة ض

 على نهج شمولي تنموي يندرج من قاعدة املجتمع  2015 عام ارتكاز عملية تنفيذ خطة التنمية ملا بعد

 في األ امل
ً
آليات للتشاور  اعتمادسرة، ونهج تشاركي يضمن املشاركة الفاعلة ملكونات املجتمع، مع تمثلة

 .عن تطلعات املوطنين واحتياجاتهم تع  

 هداف التنمية الوطنيةأمع  2015 عام هداف التنمية الدولية املستدامة ملا بعدأمة ءالعمل على موا 

 .2030املحققة لرؤية قطر الوطنية 

 شريك افي املجتمع باعتباره ارفع الوعي بدور منظمات املجتمع املدني وتعزيز مشاركته 
ً
  ا

ً
 .فاعال

 ية التي تعزز الحماية طنية والدولشراك منظمات املجتمع املدني في صياغة الخطط واملبادرات الو إ

 .االجتماعية

  العمل على تطوير املنظومة التشريعية ذات الصلة بعمل منظمات املجتمع املدني لضمان مشاركتها

 وغاياتها. 2015 عام هداف التنمية املستدامة ملا بعدأفي تطبيق 

  مساهمتهم في تنفيذ بنود خطة التنمية وتعزيز لى بناء وتطوير قدرات الشباب إعقد ورش عمل تهدف

 .طلبة الجامعاتالدولية املستدامة بالتعاون مع 
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 الفصل الثاني

قمة األمم املتحدة العتماد املستوى املنعقد على هامش مؤتمر االجتماع الرفيع 
في جدول أعمال  بنيويورك تحت عنوان "األسرة 2015عام خطة التنمية ملا بعد 

 "2015التنمية ملا بعد 

 

 تمهيد 

على هام  االجتما  العام رفيع املستو  للجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك وبالتنسيق مع 

الوفد الدائم لدولة قطر لد  األمم املتحدة عقدت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي حدث جانبي بتاريخ 

"، وذلك والذي عكس جهود 2015التنمية ملا بعد  جدول أعمالرة في تحت عنوان "األس - 26/9/2015

منظمات املجتمع املدني في الدولة وعلى رأسها املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني 

 . 2015التي تعمل تحت مظلتها، وتوجهاتها للمساهمة في تنفيذ األهداف اإلنمائية ملا بعد 

من هذا اللقاء هو التعريف بمؤسسات املجتمع املدني في دولة قطر والحيز املتاح لقد كان الهدف 

أمامها وعكس دور وتوجهات منظمات املجتمع املدني في مقاربة مقررات التنمية الدولية وإبراز مفاهيمها 

 .2015نفيذ أهداف خطة التنمية ملا بعد املتصلة بعالقة األسرة )كوسيلة وهدف( في ت

امللحق(، مكنت ذا الحدث جهات متعددة رفيعة املستو  )انظر قائمة املشاركين في شاركت في ه

عقد عدة لقاءات ومقابالت مع عدة شخصيات مهمة من بينهم املندوب الدائم لدولة ممثلي املؤسسة من 

، وبعض قطر في األمم املتحدة، ورئاسة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، وممثل األمين العام لألمم املتحدة

 الوفود الرسمية ووفود منظمات املجتمع املدني.

لقد تم خالل هذا الحدث استعراض نتائج وتوصيات الورشة الوطنية املشار اليها في الفصل 

 -مداخلتين: األول، كما تم تقديم 

في تنفيذ، تفعيل ومناصرة خطة  املدني ومساهمتهااملداخلة األولى تحت عنوان " دور منظمات املجتمع 

 " 2015التنمية الدولية ملا بعد 

ودور  2015املداخلة الثانية تحت عنوان " مكانة األسرة وأهميتها في أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 

  مؤسسات املجتمع املدني في ذلك.
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املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مساهمة   املداخلة األولى: 

 4*2015في تنفيذ  خطة التنمية ملا بعد عام  مظلتها

 تمهيد

في الدولة، وإيماًنا بضرورة إنشاء مجتمع  واالجتماعيةرغبة في اإلسهام في تحقيق التنمية ال شرية 

يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك اإليجابي، فقد قامت صاحبة السمو الشيخة متتوزا بنت ناصر 

، بهدف تنمية منظمات 2013في يوليو  االجتماعيبإنشاء املؤسسة القطرية للعمل  -يحفظها هللا  -)املؤسس( 

مظلتها  وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في املجتمع، ووضع  تعمل تحت التياملجتمع املدني 

االست اتيجيات والسياسات التي تساهم في االرتقاء بتلك املنظمات وتكامل خدماتها دون تداخل، بما يمكنها 

 ماعيةواالجتمن تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك كله إسهاما في تحقيق التنمية ال شرية 

مركز الشفلح  -املراكز التالية : )مركز االنماء االجتماعي فياملستدامة في الدولة ، وتتمثل تلك املنظمات 

مركز االستشارات العائلية  –مركز تمكين ورعاية كبار السن  –مركز رعاية األيتام  -لألشخاص ذوي اإلعاقة

 (.االجتماعيمركز الحماية والتأهيل  –

 

تماشيا مع مقتضيات خطة  2015التي شهدتها املؤسسات ومنظمات املجتمع املدني عام التطورات  -أوال

 :2015التنمية ملا بعد عام 

في إطار حرص سمو املؤسس على تحديث األنظمة األساسية للمؤسسة وملنظمات املجتمع املدني 

على املرجعيات الوطنية التي التي تعمل تحت مظلتها، بما يتفق مع توجهاتها االست اتيجية الجديدة املرتكزة 

تستهدف بناء وتمكين منظمات مجتمع مدني فاعلة وقوية تساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية تستند 

بتعديل النظام األساس ي للمؤسسة  - 2015خالل العام  -قامت سمو املؤسس  على نهج حقوق االنسان،

نماء االجتماعي إلى مركز ة الالزمة لتحويل دار اإل ، واستصدار األدوات التشريعياالجتماعيالقطرية للعمل 

نماء االجتماعي كمؤسسة خاصة ذات نفع عام واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه األساس ي، ويأتي ذلك في إطار اإل 

وترسيخ مكانة أفراده من أجل بناء أسر مستقرة معتمدة على نفسها  ،سهام في خدمة املجتمعالحرص على اإل 

 ومكتفية ذاتيا.

كما قامت سموها بتعديل األنظمة األساسية ملنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة 

مع  وانسجاماالقطرية للعمل االجتماعي تماشيا مع التوجهات االست اتيجية الجديدة املعتمدة لتلك املراكز 

 مقتضيات التنمية املستدامة.

 

 

 

                                                           
 الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي –قدمتها األستاذة آمال عبداللطيف املناعي  - 4



 

33 
 

 ثاني
ً
 :تعزيز مبدأ بناء الشراكة الفاعلة -ا

تعتمد املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلتها بشكل عام 

فيما  2030، ورؤية قطر الوطنية 2016-2011على املرجعيات الوطنية وما تضمنته است اتيجية التنمية الوطنية 

نسان، وبالشراكة الفاعلة افة حقوق اإليتعلق بتنفيذ عملية التنمية بروح املسؤولية والشفافية، وباحت ام لك

 بين املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطا  الخاص ومنظمات املجتمع املدني .

 :السنة الحالية مع الجهات التاليةوفي هذا اإلطار، فقد قامت املؤسسة بإبرام مذكرات تفاهم خالل 

املدني في تنفيذ االتفاقيات نسان بشأن تفعيل جهود منظمات املجتمع اللجنة الوطنية لحقوق اإل .1

 واملواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان في ميدان العمل االجتماعي.

مؤسسة التعليم فوق الجميع )مبادرة علم طفال (، من أجل املساهمة في دعم حصول األطفال على  .2

ة التطوير املستدام ساس ي وتوفي  الفرص لهم بما يمكنهم من االضطال  بأدوار فاعلة في مسي  التعليم األ 

 للمجتمع.

معهد الدوحة الدولي لألسرة، يتم من خاللها القيام بإجراء البحوث والدراسات الرامية لدعم وضع  .3

وتنفيذ وتقييم السياسات وال  امج املعنية باألسرة واملرأة والطفل واملسنين في دولة قطر، ورصد 

ئات الضعيفة واملعرضة للخطر في املجتمع والف ،سر القطريةودراسة املخاطر التي تتعرض لها األ 

وتقديم التوصيات بشأنها، والسعي لتكوين شراكة فاعلة بين املؤسسات الحكومية واملنظمات األهلية 

 برامج لتوعية املجتمع بدور األسرة وقضاياها. ذبشؤون األسرة، وتصميم وتنفي ةاملعني
 

 
ً
 جدول أعمالورشة العمل الوطنية حول دور منظمات املجتمع املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد  -ثالثا

 :2015سبتمبر 20، الدوحة 2015التنمية الدولية املستدامة ملا بعد 

حرصا من املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي على حشد التأييد واملناصرة فقد قامت بتنظيم ورشة عمل 

جدول بالدوحة، حول دور منظمات املجتمع املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد  20/9/2015يوم األحد املوافق 

، شارك في أعمالها ممثلون عن منظمات املجتمع املدني العاملة 2015التنمية الدولية املستدامة ملا بعد  أعمال

لجهات الحكومية في في شتى املجاالت وخ  اء متخصصين في مجال العمل االجتماعي، باإلضافة الى ممثلين عن ا

التنمية الدولية ما بعد  جدول أعمالالدولة، وذلك من أجل تحقيق رؤية واضحة بشأن مالءمة وأهمية أهداف 

، وم  راتها وعالقتها مع أوليات التنمية الوطنية، وقد تم الخروج بتوصيات من شأنها أن تساعد على ايجاد 2015

جتمع املدني تجاه القضايا املشت كة في مجاالت العمل االجتماعي، آليات تنسيقية نحو اجما  مواقف منظمات امل

 نوجزها فيما يلي:

  إعطاء صوت للفئات املستهدفة بصفة عامة والفئات االجتماعية األقل حظا في عائدات التنمية

الوطنية بصفة خاصة، للتعبي  عن آرائهم واملساعدة على ضمان أخذها بعين االعتبار على أرض الواقع 

 اتخاذ القرارات التنفيذية الالزمة بشأنها.  عند
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  بناء حوار مجتمعي للتصدي للمشاكل التي تعوق املشاركة الفعلية ملنظمات املجتمع املدني التي تعمل

 في تحقيق التنمية املستدامة. االجتماعيتحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل 

 التماسك االجتماعي في ستقرارها وتماسكها وتقوية أواصر الت كيز على دور األسرة واملحافظة على ا

من خالل تبني مبادرات وتوجهات وسياسات وآليات واضحة  2015تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

 لى تعزيز التماسك األسري واالجتماعي.إتهدف 

 بلة للقياس، إيجاد قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة كمية ونوعية شاملة مع توفي  مؤشرات واقعية قا

 لى تلك البيانات واإلحصاءات.إوتحسين ُسبل الوصول 

  تنفيذ خطة التنمية ميسرة ملتابعة التقدم املحرز في فاعلة وعملية و جراءات إاستحداث وتطوير

وء نجازات املرحلية في ضوتحسين جودة وشفافية املعلومات، وإصدار تقارير دورية عن اإل  ،املستدامة

 .املستدامةمؤشرات خطة التنمية 

  2015ارتكاز عملية تنفيذ خطة التنمية ملا بعد  
ً
على نهج شمولي تنموي يندرج من قاعدة املجتمع متمثلة

عن  آليات للتشاور تع   اعتمادسرة، ونهج تشاركي يضمن املشاركة الفاعلة ملكونات املجتمع، مع في األ 

 .تطلعات املوطنين واحتياجاتهم

  هداف التنمية الوطنية أمع  2015مية الدولية املستدامة ملا بعد هداف التنأالعمل على مواءمة

 .2030املحققة لرؤية قطر الوطنية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

ودور مؤسسات 2015مكانة األسرة وأهميتها في وثيقة أهداف التنمية املستدامة ملا بعد املداخلة الثانية: 

 5*املجتمع املدني في ذلك

 

من اإلعالن العالمي لحقوق  16كما ورد في املادة  نجاح املجتمعات،تعت   األسرة من أهم مفاتيح 

" األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية في بناء املجتمع، وهي تستحق أقص ى درجة من الحماية والدعم  اإلنسان:

 من املجتمع والدولة". 

التنمية املستدامة بما فيها  كما أن هناك الكثي  من وثائق األمم املتحدة التي تشي  إلى أهمية األسرة في

والذي  2014عن مؤتمر الدوحة الدولي لألسرة املنعقد في سنة  إعالن الدوحة بشأن األسرة وأهميتها، والذي صدر

أن األسرة هي أيضا العامل األساس ي في تحقيق التنمية املستدامة، وأن األسرة تعد بمثابة املؤسسة األولى بوجه 

 لتزامات وتحمل املسؤوليات ورعاية املسنين ونقل القيم إلى الشباب في املجتمع.لت بية الطفل والوفاء باال

وبهذا الصدد، يجب األخذ بعين االعتبار أدوار األسرة ومكانتها عند وضع السياسات واالست اتيجيات   

 الهادفة إلى مواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها األلفية الجديدة. 

خالل املؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية إلى "توجيه  2ة كما أشار إعالن القاهر 

 االهتمام الالزم لحقوق ومسؤوليات األسرة بجميع أفرادها لضمان الحماية والرفاهية واالستقرار واإلنتاجية.

ما ونحن، كجزء من نسيج منظمات املجتمع املدني الدولي ندعم ونناصر بقوة قضايا وحقوق األفراد و 

 في هذا اإلطار بصورة عامة،  2015ورد في مسودة وثيقة أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 

لكن نالحظ أنه وبالرغم مما تقدمه األسر بصورة واضحة من مساهمات اجتماعية واقتصادية، فقلما 

ف الدولية التي واألهداتشكل محور اهتمام املبادرات الرئيسية في مجال البحوث والسياسات واالست اتيجيات 

 حقوق ودور األفراد كعناصر منفصلة كل على حده، وليس كمكونات إلطار يستوعبهم وهو األسرة. تركز على 

وغياب سياسات صديقة لألسرة يمكن أن يساهم في تشكيل تحديات عديدة أمام األسر وبالتالي األفراد, 

 . منها انتشار فقر اإلمكانات والخيارات الحياتية املتاحة لها

وبالرغم من بعض الجهود التي بذلت على الصعيدين اإلقليمي واملحلي فيما يتعلق بوضع السياسات 

واالست اتيجيات املوجهة نحو األسرة كإطار عام لألفراد وليس كأجزاء متفرقة، لكن لم تكن موضوعا لبحوث 

 ودراسات توثق وتنظر لهذا املجال والتوجه. 

رة يتعد  وظيفة اإلنجاب إلى بناء الخلية االجتماعية التي تتحمل وتجدر اإلشارة إلى أن دور األس

املسؤولية في عملية التنشئة التعليمية والت بوية والصحية والنفسية لألطفال وتنمية مهاراتهم الذاتية، والتي هي 

 أساس بناء شخصية البالغين ومن ثم املساهمة الفعالة في التنمية ال شرية. 

                                                           
 املدير التنفيذي ملركز الحماية والتأهيل االجتماعي –العمادي قدمت هذه املداخلة الدكتورة شريفة  - 5
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أهمية االهتمام باألسرة ودورها في التنمية تأتي في ضوء التأثي ات والتغيي ات التي وفي هذا الصدد، فإن 

وملة وتكنولوجيا أصبحت األسرة مسرحا لها بحكم عدة عوامل منها على س يل املثال وليس الحصر، الحداثة والع

 املعلومات إلخ..

املرأة  أي ئات التي تكونها،وال شك أن تفكك األسرة أو تصدعها يعني وجود مشاكل متعددة لكل الف

وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة  ،واألطفال ومشاكلهم مع العنف واالنحراف ،واإلشكاليات التي ترتبط بها

عاقة، مما يدعو املجتمع الدولي إلى العمل الدؤوب لفهم ورصد هذه التأثي ات والتغيي ات التي تس ب وذوي اإل 

السياسات واالست اتيجيات واآلليات التي تستجيب للحاجات الحقيقية  التفكك والتصد ، للتمكن من وضع

  لألسرة اليوم، وبما يمكنها من أداء دورها ووظيفتها وتفعيل دورها كعنصر أساس ي في تحقيق أي تنمية مستدامة.
 

 : حقائق وأرقام

ن أامة هي عالقة وثيقة، وهنا ال بد يجابية التي تجمع بين األسرة والتنمية املستدإن العالقة اإل 

نستعرض بعض الحقائق والتي قد ال تكون غريبة عنكم ولكن من املهم اإلشارة إليها للتأكيد على أهميتها والتحاور 

ع املؤسسات الوطنية بشأنها خصوصا لد  منظمات املجتمع املدني وذلك للوصول لتفاهمات بين القطاعات م

  و دولية.أمحلية كانت أو اقليمية طا  خاص، و قأحكومية كانت 

 47( في انجلت ا أن التكاليف النقدية املت تبة على مشاكل التصد  االسري تكلف 2015ثبتت دراسة حديثة )أ 

  .2009بليون جنية في  36بليون جينيه است ليني باملقارنة ب 

 يشكلون احتماال:  إن أطفال النساء املطلقات وأطفال األسر املتصدعة حسب ما أثبتته الدراسات 

 .%75تسرب أو التأخر الدراس ي بنسبة لى الإبأن يتعرضون  -

 .%70ة بنسبة على املواد املخدر  دماناحتمالية اإل  -

 .%50بنسبة  احتمالية اإلدمان على الكحول   -

  ( مقارنة باألسر الطبيعية2.5ف )ضعاألوحدها أكث  تعرضا للفقر بثالثة إن األسر التي تعولها امرأة. 

  التي تعاني من مشاكل مختلفة كالديون ومشاكل اقتصادية أخر  معرضة للتوتر وضغوط أكث  مما يولد  سراأل

 . رد وعدم االستقرار وجرائم وعنفالطالق والتم

  ة تقوم وتشارك في ميزانية االسرةسر التي تنعم بالتوازن بين العمل والبيت تتميز باالستقرار طاملا كانت املرأاأل.  

  هذا فإن بوادر العنف تقل لونتيجة  ،سرةرعاية ومساعدة املرأة في بناء األ الدور أساس ي في الت بية و الرجل له إن

  لقلق في األسرة.ويقل ا
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 : املداخلة الصةخ

إن قضية األسرة ككيان متماسك وكوحدة مجتمعية واحدة لها أهمية قصو ، خاصة وأن الدراسات 

ساس أواملجتمعات أثبتت أنها تشكل عنصرا فاعال في القطا  االجتماعي و دلة املتوفرة ع   الثقافات واألبحاث واأل 

 دورها كوحدة غي  مجزئة في التنمية املستدامة.  ولذا ال يجب أن تت ك مهمله بدون  ،سس رأس املال ال شري أمن 

كان واملالحظ في كثي  من األدبيات واملواثيق الدولية أنها تناولت قضية األسرة من زاوية أفرادها، ف

وقد وهذا خلق نو  من التفكك النظري لألسرة ككيان موحد.  ةالت كيز على املرأة كوحدة مستقلة والطفل والفتا

حيث أخذت عدة مؤسسات ومنظمات كل واحدة منها جزءا من  ،هذا األثر الطبيعي على مستو  التنفيذكان ل

رأة وأخر  خاصة بالطفل وأخر  األسرة وتخصصت فيه نظريا وميدانيا حيث أن هناك منظمات خاصة بامل

 خاصة بالفتات.

أن كل منظمة اهتمت بتخصصها وفئتها أي مع الوقت ظاهرة "التوحد املجالي"  إن هذا الوضع أوجد

أن يكون الت كيز على األسرة ككيان والعمل بوأغفلت التخصصات والفئات األخر . وفي هذا اإلطار نود أن نوص ي 

لدولي إلرجا  الدور الرئيس ي لألسرة في مجال التنمية عامة والتنمية املستدامة سويا في إطار مظلة املجتمع ا

 خاصة. 

 .خر  هداف التنموية األ سرة هدف في حد ذاته ووسيلة لكل األ البد من التأكيد على أن األ و 

التي وفي إطار ما سبق، أولت دولة قطر اهتماما خاصا باألسرة ودورها في تنمية املجتمع وإعطائها املكانة 

 تستحقها في كل خططها التنموية. 

على أن "األسرة أساس املجتمع.  21هذا وقد ركز الدستور القطري على مكانة األسرة فنص في املادة 

 قوامها الدين واألخالق وحب الوطن".

في الجزء الخاص بالتنمية االجتماعية، وتحت فصل الرعاية  2030ولقد تم ترجمة كل هذا في رؤية قطر 

والحماية االجتماعية، حيث اهتم البند األول من هذا الفصل ب"املحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها 

 وتلتزم بالقيم األخالقية والدينية واملثل العليا".

وهنا نالحظ أهمية "املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي" في توجيه وترشيد عمل منظمات املجتمع 

ها من أجل تجانس وتكامل أكث  بين أدوارها وجعلها تتواصل إيجابيا من أجل خدمة أهداف املدني التي تعمل تحت

 التنمية املستدامة من خالل خدمة فئاتها املستهدفة ككيان واحد يحافظ على كيان األسرة. 

ونعتقد في كل املراكز في املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي أن حماية وتأهيل وعالج وخدمة الفئات 

 ومآله األسرة ككيان واحد.  منطلقةاملستهدفة من طرفها 
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 دور مؤسسات املجتمع املدني في الحفاظ على التماسك االسري في املجتمع القطري:
 

 

سرة كال في التنمية من خالل التعامل مع الفئات املختلفة في األ  هدافأتحقق مؤسسات املجتمع املدني  .1

بشكل تكاملي وتعاون فيما سرة ككيان )تخصصه ولكن بالتعاون مع بعضها البعض للحفاظ على األ 

 بينها(

 مركز الشفلح ...(. –مركز الحماية والتأهيل االجتماعي  –)مركز االستشارات العائلية 

وإطالق من أخذ حقوقها من خالل املناصرة  املستهدفةتمكين الفئات هذه املؤسسات لها دور في  .2

است اتيجية  –واملشاركة في االست اتيجيات التنموية )مثل قانون الطفل  ،الحكومة تت ناها مبادرات

 لمرأة(.الوطنية لاالست اتيجية  –سرة األ 

دار التوصيات للحاالت صإالفئات املستهدفة من خالل  دولةتساند مؤسسات املجتمع املدني مع ال .3

  .الخدمان للعالج...دخال حاالت اإل إ –مسائل الطالق  - بالدولة )مثال: الرعاية الوالديةتت ناها الجهات 

حصائيات العنف ضد إعتمد عليها عامليا )مثل يللدولة و  اإلحصائياتقدم ساهم هذه املؤسسات في تت .4

 ..(.املرأة والطفل

املشاركة في املحافل املحلية والدولية لعرض تجاربها في التعامل مع فئاتها املستهدفة بنفس مستو   .5

 مشاركة الحكومة. 

هداف التنمية )مثل است اتيجية القطا  االسري( وتعت   هذه أتعتمد الدولة على هذه املراكز لتحقق  .6

 هداف وليس منافس.املراكز شريك لتحقيق هذه األ 

فرو  املستشفيات  –فر  النيابة  –املراكز لها فرو  في مؤسسات الدولة )فر  املحكمة  غلبألذا نجد  .7

 فرو  مراكز الشرطة...(. –

يشارك املختصين في هذه املراكز في عضويات املنظمات املحلية والدولية وفي بعض االوقات يكون  .8

 درات والكحول(.دمان املخإلعالج والتأهيل من  ICD11بت شيح من الدولة. )فريق تعديل 

و ممارسة )مركز االستشارات أتجربة  كأفضلقليمية والدولية تعرض تجارب هذه املراكز في املحافل اإل .9

 العائلية(.

صدار إوبالتالي  ،تعت   هذه املراكز هي صوت الشعب من خالل عمالئها لتوصيل همومهم للدولة .10

 القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقهم. 

  .2030في تحقيق رؤية قطر مات هذه املنظتشارك  .11
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 التوصيات:

 

مما ال شك فيه، إن منظمات املجتمع املدني تواجه عدة تحديات في عملها لبناء أسس صحيحة للتنمية 

املستدامة ع   نافذة العمل االجتماعي املوجه للمجتمع عامة ولألسرة خاصة، والتي يمكن أن نذكر بعضها من 

 خالل التوصيات التالية: 

  . اتيجياتها وأدوارها بأهداف التنمية املستدامةزيادة وعي منظمات املجتمع املدني بمد  ربط است .1

التشجيع على الحوار املجتمعي والتواصل املحلي والدولي بين منظمات املجتمع املدني لتبادل الخ  ات  .2

 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.والعمل املشت ك 

املجتمع املدني على  الحث على تبادل املعلومات الخاصة بالفئات املستهدفة املماثلة بين منظمات .3

  .املستو  اإلقليمي والدولي

عمل دراسات ميدانية ترصد التغي ات وآثارها على املجتمع عموما واألسرة خصوصا وتبادل هذه  .4

 .قليمي والدولياملعلومات مع منظمات املجتمع املدني اإل

 .دفةاملستهقدمه للفئات تمؤسسات املجتمع املدني وما  بأدوارفراد املجتمع أتوعية  .5

 في مجال مناصرتهم. املستهدفة والعملتشجيع الشباب القطري على تبني الفئات  .6

 عطاء مساحة أك   لجميع مؤسسات املجتمع املدني ملساعدة فئاتها من قبل الحكومة.إ .7

سرة في أهداف قضايا األ  إلدماجمؤسسات املجتمع املدني من ثقافات مختلفة  عالمي يضمخلق حلف  .8

 التنمية املستدامة. 
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 هامش مؤتمر نيويوركباالجتماع الرفيع املستوى الذي عقد على املخرجات والتوصيات الخاصة 

  :املخرجات –أوال 

 .توسيع فرص خلق شراكات جديدة مع وكاالت منظومة األمم املتحدة 

  األمم املتحدة.الخروج بفهم مشت ك حول آليات تنظيم الفعاليات في أروقة 

 أهمية أساليب كسب التأييد والتفاوض للقضايا والتحديات املتعلقة بالتنمية. 

 

 :التوصيات العامة -ثانيا 

 

  االتفاق على تشكيل تحالف من مؤسسات املجتمع املدني على املستو  العالمي ومن ثقافات مختلفة

 إلدماج قضايا األسرة في أهداف التنمية املستدامة.

  الحيز املتاح لدور منظمات املجتمع املدني في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية املستدامة.توسيع 

  االتفاق على إنشاء شبكة إلكت ونية بين منظمات املجتمع املدني عامليا وإقليميا على أن تبادر املؤسسة

 القطرية للعمل االجتماعي بذلك.

 

 :املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي مداخالتالتوصيات املنبثقة عن  -ثالثا 

  إعطاء مزيد من األصوات للفئات املستهدفة بصفة عامة والفئات االجتماعية األقل حظا في عائدات

التنمية الوطنية بصفة خاصة، للتعبي  عن آرائهم واملساعدة على ضمان أخذها بعين االعتبار على أرض 

 ة بشأنها. الواقع عند اتخاذ القرارات التنفيذية الالزم

  بناء حوار مجتمعي للتصدي للمشاكل التي تعوق املشاركة الفعلية ملنظمات املجتمع املدني في تحقيق

 .«أحد التحديتتتتات التي برزت»ة.  التنمية املستدام

 التماسك االجتماعي في ستقرارها وتماسكها وتقوية أواصر الت كيز على دور األسرة واملحافظة على ا

من خالل تبني املزيد من املبادرات والتوجهات والسياسات  2015مية ملا بعد عام تنفيذ خطة التن

 لى تعزيز التماسك األسري واالجتماعي.إليات الواضحة التي تهدف واآل

  2015ارتكاز عملية تنفيذ خطة التنمية ملا بعد  
ً
على نهج شمولي تنموي يندرج من قاعدة املجتمع متمثلة

 حلية، ونهج تشاركي يضمن املشاركة الفاعلة ملكونات املجتمع.في االسرة واملجتمعات امل

 مؤشرات متسقة مع مبادئ إيجاد قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة كمية ونوعية شاملة مع توفي  

 لى تلك البيانات واإلحصاءات.إ، وتحسين ُسبل الوصول لة للقياسنسان واقعية وقابحقوق اإل

  لية ملتابعة التقدم املحرز في تنفيذ خطة التنمية املستدامة فاعلة وعمجراءات إاستحداث وتطوير

نجازات املرحلية في ضوء مؤشرات ومات، وإصدار تقارير دورية عن اإل وتحسين جودة وشفافية املعل

  خطة التنمية املستدامة.
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  هداف التنمية الوطنيةأمع  2015ولية املستدامة ملا بعد هداف التنمية الدأالعمل على مواءمة 

 .2030املحققة لرؤية قطر الوطنية 

  األخذ بعين االعتبار ألدوار األسرة ومكانتها عند وضع السياسات واالست اتيجيات الهادفة إلى مواجهة

 .2000هداف األلفية للتنمية منذ سنة ة أالتحديات الجديدة التي أفرزتها خط

 .إيالء أهمية بالغة لدور األسرة في سن السياسات وتنفيذ البحوث 

 .إيجاد سياسات صديقة لألسرة تساهم في التماسك األسري وتساهم في تحقيق التنمية املستدامة 

 نشطة وبرامج ومبادرات للتغلب على دني في دولة قطر لتنفيذ مشاريع وأدعم جهود منظمات املجتمع امل

 اإلشكاليات والتحديات التي تواجه التماسك األسري ودورها في التنمية املستدامة.
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:امللحقات  

  .برنامج ورشة عمل الدوحة .1

  .قائمة الحضور في ورشة الدوحة .2

  .برنامج ورشة نيويورك .3
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بالدوحة 2015سبتمبر  20. برنامج الورشة الداخلية 1امللحق   

التنمية الدولية املستدامة ملا بعد  جدول أعمالدور منظمات املجتمع املدني في مناصرة وتنفيذ ورصد 

2015 

 قاعة املناسبات الك     رج التورنيدو، الطابق الخامس،ب

 
 آمال بنت عبداللطيف املناعي ستاذةسعادة األ افتتاح الورشة والت حيب بالحضور .  9:05 – 9:00

9:05 – 10:00 

   2015أهداف وغايات التنمية املستدامة ملا بعد  عرض موجز حول  املحور األول:

مستشار التخطيط االستراتيجي باملؤسسة القطرية  –الدكتور/ عبدالعزيز فرح 

 للعمل االجتماعي

 مناقشة عامة 10:30 – 10:00

 است احة 10:45 – 10:30

10:45 – 12:00 

دراسة حالة: املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومنظمات املجتمع املحور الثاني: 

 املدني التي تعمل تحت مظلتها 

الرئيس التنفيذي للمؤسسة  –عبداللطيف املناعي سعادة األستاذة آمال بنت 

 القطرية للعمل االجتماعي

 اءدصالة الظهر + غ+ است احة  01:00 – 12:00

01:00 – 2:30  
لغايات التي تعكس استعراض املراكز واملنظمات األهلية لألهداف وا املحور الثالث:

 اهامومه امجاالت اختصاصه

 التوصيات الختامية 3:00 – 2:30
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 الدوحة ورشة. قائمة الحضور في 2امللحق 

 البريد اإللكتروني الجهة املسمى الوظيفي االسم الكامل 

 nhaj@molsa.gov.qa وزارة العمل  باحث إحصائي نهى حسن الحاج 1

 zaalomaihi@fcc.org.qa مركز االستشارات العائلية فني تخطيط ومتابعة  علي الرميحي 2

رئيس قسم اإلعداد  الزيديلولوة  3

 والتصميم

 alyazeedi@hotmail.com مركز االستشارات العائلية

مدير إدارة التوعية  أمينة يوسف الجيدة  4

 املجتمعية 

 ayjaidah@fcc.gov.qa مركز االستشارات العائلية

مبارك بن عبدالعزيز  5

 آل خليفة

مركز تمكين ورعاية كبار  مدير تنفيذي 

 السن

Mub_101@yahoo.com 

عبدهللا بن راشد  6

 الدوسري 

 aldosari@mofa.gov.qa وزارة الخارجية باحث شؤون دولية

مستشار التخطيط  سيف الدين أبارو  7

 والجودة

 sfabaro@moys.gov.qa وزارة الشباب والرياضة 

  مركز الشفلح مستشار قانوني دقويدر علي حمدا 8

 asmohamed@mofa.gov.qa وزارة الخارجية مستشار التنمية الدولية  د. عبدالفتاح محمد  9

د. منار محمود  10

 الغمراوي 

مركز تمكين ورعاية كبار  مستشار نفس ي واجتماعي 

 السن 

mghamraoui@QFEPC.gov.

qa 

د. عبدالواحد  11

 الكريمي 

مركز الحماية والتأهيل  خبير إداري 

 االجتماعي

a.elkarimi@qfpsr.gov.qa 

املدير التنفيذي للتنمية  إبراهيم زينل موس ى 12

 الدولية

 izainal@qcharity.org قطر الخيرية

 h.mamman@qor.org.qa مركز رعاية األيتام خبير إداري  حسن منان 13

عبدالعزيز علي حسن  14

 العبدامللك

مركز الحماية والتأهيل  رئيس قسم البرامج

 االجتماعي

a.alabdulmalik@qfpsr.org.

qa 

 binsahraa@qcharity.org قطر الخيرية مدير التخطيط والتعاون   عبد ربي بن صحراء 15

رئيس قسم العلوم  د.أسماء العطية  16

 النفسية

 aalattiyah@qu.edu.qa جامعة قطر 

مدير إدارة الخدمات  د.محمد األطرش    17

 النفسية والدعم األسري 

 tmhadia@hotmail.com الشفلحمركز 

عيس ى سلمان  18

 الكواري 

مدير إدارة املوارد البشرية 

 واملالية

 essa@qof.org.qa مركز رعاية األيتام 
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عبدربه علي  19

 القحطاني

مدير إدارة الخدمات 

 االجتماعية

 Abuali_qatar@yahoo.com مركز رعاية األيتام 

 Alnajar2010@yahoo.com مؤسسة راف خدمة املجتمعمدير إدارة  د.محمد أحمد النجار  20

وسيمة عيس ى  21

 األنصاري 

مركز تمكين ورعاية كبار  أخصائي برامج

 السن

w.alansari@hotmail.com 

مريم إبراهيم  22

 األنصاري 

مدير إدارة البحوث 

 والتطوير

مركز تمكين ورعاية كبار 

 السن

-Mariam

alansari@hotmail.com 

رئيس قسم العالقات  فاطمة علي املال 23

 العامة 

 Fatma.almull@qof.org.qa مركز رعاية األيتام

 fareed@qrcs.org.qa الهالل األحمر القطري  اإلعالميةرئيس الشؤون  فريد عدنان جراد 24

مدير إدارة الجودة  عبدهللا فرج العبدهللا 25

 واالستراتيجية

 aalbdulla@qf.org.qa أيادي الخير نحو آسيا

 emannai@qf.org أيادي الخير نحو آسيا املدير التنفيذي عيس ى علي املناعي  26

مركز تمكين ورعاية كبار  مدير إدارة البرامج علي عبدهللا املراغي 27

 السن

 

وزارة العمل والشؤون  باحث شؤون إدارية تماضر محمد جوهر  28

 اإلدارية

Tjawhar@molsa.gov.qa 

samah.kh@bestbuddies.or ست باديزب أخصائي تدريب سماح الخريشة 29

g.qa 

رئيس وحدة شؤون غير ذوي  لطيفة الكواري  30

 اإلعاقة

  ست باديزب

latifaalkawari@bestbuddi

es.org.qa 

رئيس وحدة شؤون ذوي  فاطمة التميمي 31

 اإلعاقة

Fatima.t@bestbuddies.org ست باديزب

.qa 

Sahar.alkahlout@bestbudi باديزست ب مدرب أول  سحر الكحلوت 32

ies.org.qa 

أخصائي أول برامج  علي عبدهللا 33

 وأنشطة

 Ali.g@bestbuddies.org.qa ست باديزب

د.شريفة نعمان  34

 العمادي

مركز الحماية والتأهيل  التنفيذياملدير 

 االجتماعي

s.alemadi@qfpsr.org.qa 

فاطمة إبراهيم  35

 املهندي

 fatmaa@yahoo.com مركز رعاية األيتام أخصائي دراسات وبحوث

مدير مكتب التخطيط  بدرية حسن الحمادي 36

 والتطوير 

 bhaalhammadi@fcc.org.qa مركز االستشارات العائلية
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 Ahlam@qof.org.qa مركز رعاية األيتام أخصائي دراسات وبحوث أحالم فرج العبدهللا 37

 mahabedeen@qf.org.qa مركز اإلنماء االجتماعي استشاري تنمية مجتمعية  ن العابدينمحاسن زي 38

مدير إدارة البحوث  وضحى سعيد الرميحي 39

 االجتماعي

 walromaihi@qf.org.qa مركز اإلنماء االجتماعي

أخصائي خدمات  منار سالم الجابري  40

 اجتماعية أول 

 malajabri@qf.org.qa مركز اإلنماء االجتماعي

 nkaabi@qf.org.qa مركز اإلنماء االجتماعي أخصائي خدمات مجتمعية نوال الكعبي  41

 manal@qrcs.org.qa الهالل األحمر االجتماعيةمدير التنمية  منال السليطي 42

  مركز اإلنماء االجتماعي مدير الخدمات املجتمعية مريم املناعي 43

  مركز الشفلح املدير التنفيذي محمد السادة  44

مدير إدارة االتصال  مريم املسند 45

 وحمالت التوعية

 malmisnad@eaa.org.qa الجميعالتعليم فوق 

 thalsaady@yahoo.com مركز االستشارات العائلية أخصائي قانوني ذكرى السعدي 46

 aalattiyah@eaa.org.qa التعليم فوق الجميع أخصائي عالقات دولية العنود العطية  47
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 . برنامج ورشة نيويورك 3امللحق 

 

2015الحدث الجانبي على هامش قمة التنمية ملا بعد   

2015التنمية ملا بعد  جدول أعمالاألسرة في   

 هل األسرة مهمة؟

 2015س تم    26  - نيويورك

 صباحا 8:10 – 8:00

 وروتا(  الوفد الدائم لدولة قطر لد  األمم املتحدة (االفتتاح والت حيب بالحضور 

بن سيف آل ثاني وبالشراكة مع املؤسسة  دمالشيخة علياء أح املتحدث الرسمي:

 القطرية للعمل االجتماعي

 صباحا 8:20 – 8:10
السيدة/ آمال بنت عبداللطيف املناعي، املساهمة في تنفيذ،  املتحدث الرسمي:

 (2015تفعيل، ومناصرة خطة التنمية ملا بعد 

 صباحا 9:20 – 8:20

 منظمات املجتمع املدني

الدكتورة/ شريفة العمادي، املدير التنفيذي ملركز الحماية  املتحدث الرسمي:

والتأهيل االجتماعي، مكانة األسرة وأهميتها في وثيقة أهداف التنيمية املستدامة 

 ودور مؤسسات املجتمع املدني في ذلك 2015ملا بعد 

 متحدثون آخرون

 صباحا 9:55 – 9:20
 مناقشة عامة

 املرئيات ووجهات النظر بين الحضور مناقشة عامة من أجل تبادل 

 الجلسة الختامية صباحا 10:00 – 9:55

 

 

 

 


