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 اخصائي تخطيط ومتابعة في المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

اخصائي تخطيط ومتابعة في المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، تختص بتطوير األهداف والخطط 

وتقديم الدعم الالزم لمكاتب التخطيط االستتتتتتتراتيمي في المرااب التابعة االستتتتتتتراتيمية للمؤستتتتتتستتتتتتة 

 للمؤسسة.

حيث ان المؤستتتستتتة القطرية للعمل االجتماعي وهي مؤستتتستتتة خااتتتة فاا ى ت عام ت دف ال  ت مية 

م ظماا الممتمت المدىي التي تعمل تحت مظلت ا وتعبيب قدرات ا وت عيل دورها في الممتمت، ووضت 

ا والستتتياستتتاا والارام  التي تستتتاهم في االرتقام بتلت الم ظماا بما يمك  ا م  تحقي  االستتتتراتيميا

 األهداف التي أىشئت م  اجل ا. 

عملت ستتابقا ااير اخصتتائيي  تطوير أعما  في مؤستتستتة قطر، حيث تولت عددا م  مشتتاريت تطوير 

 العملياا اإلدارية والمودة في المؤسسة. 

 ما  دولية م  جامعة ست دن.حاالة عل  بكالوريوس إدارة اع

 عنوان العرض

 .للذوي اإلعاقاا في دولة قطر 2030ت  يذ أهداف الت مية المستدامة 

 نبذة مختصرة

ان األشتتخام م  فوي اإلعاقة في دولة قطر وستتائر بلدان العالم هم م  أالر ال ئاا الستتكاىية اهماال 

. وهم اليرا ما يبياون أو مبياي  ع   الحياة العامة ألى م يواج ون حواجب مادية وت ميشتتتتتتا واقصتتتتتتام 

واجتماعية واقتصتتتادية ومواقل ستتتلاية تاعدهم ع  المشتتتاراة الكاملة وال عالة في الممتمت ا ع تتتام 

 متساويي  مت األشخام م  غير اإلعاقة.

تقدما استتتتتتتل ائيا مت اعتماد ات اقية حقوا األشتتتتتتخام فوي  2006حققت حراة اإلعاقة الدولية عام 

التي اقرا بعد عقود م  ستتتتتتعي األمم المتحدة لتبيير اتماهاا ال اس ومقاربت م ىحو اإلعاقة  اإلعاقة

الكاملتي  لألشتتخام فوي اإلعاقة في حياة الممتمت. والتي اقرت ا دولة  ل تتمان المستتاواة والمشتتاراة

بدأا  (169( وغايات ا  17. ومت إقرار الدولة لخطة الت مية المستتتتتتتدامة وأهداف ا  2008 قطر عام

ىحو وضت وت  يذ ومتابعة برام  الت مية  –متالزمة مت الم ود الدولية واإلقليمية  –ج ود وط ية جادة 

وان ىماح  .( (disability-inclusive developmentالت تتمي ية لحقوا األشتتخام فوي اإلعاقة 

 لدولة. هذه الم ود يتوف  عل  فاعلية جمت الاياىاا المتعلقة باإلعاقة وتحليالت ا في ا



ستتتتتعره هذه الورقة الممارستتتتاا الوط ية والدولية في جمت الاياىاا اإلحصتتتتائية ل عاقة الخااتتتتة 

سليط ال وم عل   ساا والخطط الت موية المت م ة لحقوا األشخام فوي اإلعاقة، وت سيا بوضت ال

شتتراا فاا دقة وموثوقية تلت الاياىاا، وتقديم بعض التواتتياا الرامية ال  اىتاو وىشتتر بياىاا ومؤ

مصتتتداقية عالية وفاا اتتتلة مااشتتترة بستتتياستتتاا ادماو حقوق م في الت مية التي ال ت تتتت أحدا  خلل 

   الراب.

 

 


