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 مركز اإلنماء الجتماعي
 

رغبة في تحقيق التنمية البشررررراة والجتماعية في الدولةم قامح صرررراوبة السررررمو الشرررري ةحموها ب ح ناصررررر  و   ا 

والرر ي تعت ر من أقررد  من مررات ااملتمي املررد   في ( نماااء   بتررأسررررررررررررراس مركز اإلنمرراء الجتمرراعي  2221هللا( في العررا  

زة اسررررررررررررر   في اسررررررررررررر  مررار الطرراقررا ت الكررامنررة والقرردرات اإلبررداعيررة للشررررررررررررربررا م وتلبيررة الرردولررةم  ترردف توئير با ررة مح م 

اوتيررراجرررامت  وطموورررامت  ليكونوا ارررررررررررررريررراء في العمرررص املرررد  م وفي تحر ي أئ رررررررررررررررص ال ر  والبتكرررار لقيرررادة  ت رررررررررررررررة 

ص املواق  ال ي نراد تجا  قطر
 
 ويعمص املركز “ مجتمعامت  "بالشررررررررررربا  ومن الشررررررررررربا   شررررررررررركم

 
 1123من العا   اعتبارا

 القطراة للعمص الجتماعيم واملركز ع و في اامللس القتصادي والجتماعي لألم  املتحدة تحح م لة املؤسسة

  5151- 5102 ملركز النماء الجتماعي ةالستراتيجي الخطة
 

 رؤية املركز والفئة املستهدفة لديه يتعين أن تذكر من واقع التوجهات الستراتيجية املعتمدة للمركز

 اإلنماء الجتماعيلشاملة ملركز األهداف ا
 

  
 
 تح يز الشبا  وااراك   وتمكينت  مجتمعيا

 تطوار واعزاز خدمات دع  املشاريي الصغيرة ومتناهية الصغر 

 ةبناء وتطوار القدرات املؤسسي 

 الوطنيدور مركز نماء على املستوى 
 

 1131 الوطنية رؤاة قطرن ي  ت 

 تم يص من مات ااملتمي املد   في:  

. وتحديد النتائج 1121 -1122لتمكين املرأة ضرررمن اسرررتراتيجية التنمية الوطنية وضررري خطة ت صررريلية  -

 ية التماسك األسري وتمكين املرأةالقطاعية املطلوبة في استراتيج

وتحديد النتائج  .1111 – 1122ئرق العمص للقطاعات ااختل ة إلعداد الخطة السررررتراتيجية الوطنية  -

 كين القتصادي والجتماعي للشبا لتمالقطاعية املطلوبة في استراتيجية ا
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 رات ااحلية واإلقليمية والدوليةشاركة في ور  العمص واملؤتمامل 

له التمييز ضد املرأة في القانون أبمسنماء الجتماعي عن عالقة مركز اإل معلومات 

  واملمارسة
 

من خالل ئ   السرررررررياق على أهمية تمكين الشررررررربا م  وال ي أكدت 1131تسررررررراه  املركز في تن ي  رؤاة قطر الوطنية 

 على املسرررررراهمة في مسرررررريرة 
 
والتحديات وال ر  ال ي تواجه الشرررررربا  القطريم والتغلا على العقباتك ي  يكون قادرا

ات والتحررديررات ال ي تواجرره دولررة قطر نحو اقتصرررررررررررررراد املعرئررةك ممررا يتطلررا معررالملررة املشررررررررررررررايررص والق ررررررررررررررايررا والتطلعرر

 لم الشررررررررررربا 
 
ال ي و  الخامسلتزا  املركز بموجا الت اقية وأهداف التنمية املسرررررررررررتدامةم ول سررررررررررريما ال دف ووئقا

 ينص على الا :

 وضي ود لملميي أاكال التمييز ضد جميي ال ساء وال تيات في يص مكان 

  الق رررررررررراء على جميي أارررررررررركال العن  ضررررررررررد جميي ال سرررررررررراء وال تيات في ااملالين العا  والخا م بما في  لك

 والستغالل المل س ي وغير  من أنواع الستغالل التجار

  م ص الط ص والزواج املبكر والزواج القسرررررررري واشرررررررواه األع ررررررراء  ال رررررررارةمالق ررررررراء على جميي املمارسرررررررات

 التناسلية لإلناث

  التعرف على الرعررررايررررة غير مرررردئوعررررة األجر والعمررررص امللزتي وتقييم مررررا من خالل توئير الخرررردمررررات العررررامررررة

لتحتية والحماية الجتماعية واعزاز املسرررؤولية املشرررتركة داخص األسررررة واألسررررة وسرررا وسرررياسرررات الب ية ا

 القت اء على الصعيد الوطني

  ضرررمان مشررراركة املرأة الكاملة وال عالة وتكائؤ ال ر  للقيادة على جميي مسرررتواات صرررني القرار في الحياة

 السياسية والقتصادية والعامة

 ضرررمان وصرررول الملميي على ال رررحة ا 
 
لمل سرررية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية على النحو املت ق عليه وئقا

 ل رنامج عمص املؤتمر الدوتي للسكان والتنمية ومنتاج عمص بيجين والوثائق الختامية ملؤتمرات استعراض  

  
 
رة م وك لك الحصول على امللكية والسيطم ساواة في املوارد القتصادية إجراء إصالوات ملنح املرأة وقوقا

 اليررة وامليراث واملوارد الطبيعيررةعلى األراضررررررررررررر ي وغيرهررا من أاررررررررررررركررال املمتلكررات والخرردمررات املرر
 
قوانين لل م وئقررا

 الوطنية

 مكين املرأةم لتعزاز تتكنولوجيا املعلومات والتصالت م ول سيماز است دا  التكنولوجيا التمكي يةاعزا 
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  من أجص اعزاز املسررررراواة بين المل سرررررين وتمكين اعتماد واعزاز سرررررياسرررررات سرررررليمة واشرررررريعات قابلة للتن ي 

 جميي ال ساء وال تيات على جميي املستواات
 

 الركائز التالية: من خاللشراك املرأة وتمكينها اهمية على أ 5101كدت رؤية قطر الوطنية وكذلك أ
 

 الركيزة األولى: التنمية البشرية 

متزايردة ومتنوعرة للقطراين في قوة العمرص من خالل: هارادة الغرايرة املسررررررررررررركتردئرة  قوة عمرص ك ؤة وملتزمرة( مشرررررررررررررراركرة 

 ئر  العمص أم
 
 ا  املرأة القطراة ودعم ا م نيا

 الركيزة الثانية: التنمية الجتماعية

تتطلي دولة قطر إتى النتوض بااملال الجتماعي وتطوار  ... وسررررررررررررروف يكون للمرأة في ه ا ااملتمي دور ئعال في يائة 

 ي القرارات القتصادية والسياسيةيما جانا املشاركة في صنجوانا الحياةم ل س

 

 قد وضررري خط  ت صررريلية لتمكين الشررربا م ئ1131ركز هتدف إتى رب  مشرررروعاته بتحقيق رؤاة قطر امل أنوويث 

 ياآلا : أ شطة ومشاريي املركزوقد بره تواجد املرأة بشكص ملحوظ في    يور وإناث( ك  ة مسكتدئة
 

  ظم ومعإن برامج وأ شرررررررررررطة مركز اإلنماء الجتماعي اعمص على تحقيق اآلمن الن سررررررررررر ي والجتماعي لألسررررررررررررة

م ويث يم ص عدد املسرت يدين من منح التعلي  والتطوار امليي املساتفيدين من الررام  هم من فئة اإلنا 

عدد املسرررررررررررررت يدينم مما من إجماتي  %22من ئ ة اإلناث بما تعادل  222 م 1122مسرررررررررررررت يد في العا   112

 لعمص واإلنتاج وتحسين نم  الحياةساه  في تمكينت  من أجص الندماج في سوق ا

  طر العاملية ق  أياديميةمشروعين رئاسيين  تمكين املرأة لالندماج في سوق العمليت من العمص في مجال

يدين دد املست تي عم صصة لإلناث ئق  واقدر إجما الصناعية(للتجميصم مصني الشي ة هيا للخياطة 

  1122في عا   2122

  ئ ة الشررربا    يور وإناث( بمشرررروعات اسررراه  اإلنماء الجتماعي اسررركتدئح التوج ات السرررتراتيجية ملركز

في بناء قدرات الشررربا  وتوسررريي الخياراتممم وأه  املشرررروعات ال ي ن  ت سرررتة مشرررروعات رئاسرررية واقدر 

فئة اإلنا  من نفس العام بما يعادل من  2122و  م1122  مسرررررررررت يد في العا 1322إجماتي املسرررررررررت يدين 

 من إجمالي عدد املستفيدين من املشروعات 64%

  يوئر مركز اإلنمرراء الجتمرراعي خرردمررات متكرراملررة للمشرررررررررررررروعررات الصرررررررررررررغيرة ومتنرراهيررة الصرررررررررررررغر  ترردف توئير

اعزاز  ص الخدمات فيوتتم  موى القتصادية واملالية املطلوبةخدمات الدع  الشاملة ليحقق املشروع الملد

الن ا  البيئيم التمواص والدع  ال ني واللوجس ي واشمص تقدي  التدراا والس شارات واملتابعة والتوجيه 
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والترواج وتتم ص أه  الخدمات في تمكينت  من الوصررررول إتى السرررروق ع ر توئير منائ  البيي ااختل ة ي قامة 

ويرررث يم رررص عررردد  .م وتقررردي  الخررردمرررات للمؤسرررررررررررررسررررررررررررررراتاملعرررارض واملشررررررررررررررراركرررة في الوت رررالت وامل رجرررانرررات

من إجمااالي عاادد  %76من فئااة اإلنااا  بمااا يعااادل  246 م 1122مسرررررررررررررت يررد في العررا   322املسرررررررررررررت يرردين 

من مالكيها هم من فئة  %94 مشروعم 108  تبلغ 2018العا  وإن املشروعات ااحت نة في  .املستفيدين

 .اإلنا 

  يوئر مركز اإلنماء الجتماعي خدمات في التوعية موجه للمل سين بتركيز على الشبا    يور وإناث( ويشمص

مسرررررررررررررت يررررد في العررررا   3111ويررررث يم ررررص عرررردد املسرررررررررررررت يرررردين الحمالت التوعواررررةم ور  العمررررص واملؤتمرات 

 من إجماتي عدد املست يدين. %21من ئ ة اإلناث بما تعادل  2222 م 1122

 

 الخالصة
 

دمات خ أن إلىويؤكد ذلك  ،إنا ( على حد السواءفئة الشباب )ذكور و  تستهدفركز امل فيالخدمات املقدمة  نإ

بشكل تكمن قد  التمييز ضد املرأة العالقة بمسألة وأن .امليادين جميع مبدأ املساواة فيأساس  املركز تقدم على

فتح املجال و  ،رات وحل املشااااااكل اونية والطارئةالخياوترتكز على بناء القدرات وتوسااااايع ، في تمكين املرأةخاص 

 . مجالت جديدةللخوض في املرأة  أمام

 


