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             اول دآتور فيليب ب شنغ، ال ي ت ي ب دآتورة ت اون مع ال انز بالتع ز،  أعد هذا التقرير االستشاري الدآتور مارتن إيف دافي
وي               يط التنم ة للتخط ة العام ة، األمان شؤون االجتماعي ي ـ إدارة ال زة الخالق سة عزي رحان واآلن م س دآتور باس ال
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إن وجهات النظر واآلراء والتفسيرات بشأن البيانات الواردة في هذا التقريـر تعود إلــى فريـق 
   العامة للتخطيـط التنمــويوهي ال تعبـّر بالضرورة عـن وجهات نظـر وآراء األمانة المشروع،
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  ملخص تنفيذي

ة      2030تتطلع رؤية قطر الوطنية       إلى المحافظة على أسرة قوية متماسكة، ونظام حماية اجتماعية فّعال لجميع القطريين، ومؤسسات عام
شرية   . فّعالة، ومنظمات مجتمع مدني قوية ونشطة    ة الب ة   وويمكن النظر إلى هذه العناصر وإلى رآيزتي التنمي ة  التنمي سياسة  "االجتماعي آ

  . شاملة متكاملة مع رؤية قطر الوطنية" اجتماعية

وم                 ديم تعريف مناسب لمفه ة  "يجمع هذا التقرير عناصر السياسة االجتماعية القائمة حاليا في قطر بهدف تق سياسة االجتماعي في قطر   " ال
ى             . سة اجتماعية قطرية متكاملة   وتحديد القطاعات والقضايا الرئيسية ذات الصلة توخيا لصياغة سيا         ضوء عل ضا ال ر أي ذا التقري سلط ه وي

الفجوات والسياسات في المجاالت الرئيسية، والتي ال بّد من سدها في سبيل التمكن من تخطيط سياسة اجتماعية مرتكزة على األدلة وتقديم          
  . التوصيات بشأن الخطوات الالحقة

ف  ن تعري ة"يمك سياسة االجتماعي ر" ال ي قط ة    ف ز التنمي ى تعزي ة إل دني الموجه ع الم شطة المجتم ة وأن شطة الحكومي ا األن ى أنه  عل
  . والبشرية في مجتمع رفاهية مستدام اقتصاديا وبيئيااالجتماعية

ة مع                   ة قطر الوطني شرية لرؤي ة والب ة االجتماي ع عناصر التنمي ويتوجب على السياسة االجتماعية القطرية المتكاملة أن تضمن اتساق جمي
  .األهداف العامة لهذه الرؤية، والمساهمة في تحقيقها

  :أما األشكال الرئيسية للسياسة االجتماعية في قطر فتشمل

  . ـ التحويالت الحكومية، دعم األسعار، والعالوات االجتماعية للعامليندعم المعيشة

  ).مستجدة( المالية التابعة للقطاع الخاص  ـ الجمعيات األهلية، صندوق الزآاة، األسرة، والمؤسساتتقديمات المجتمع المدني

  . ـ تشمل اللوائح والقوانين المحلية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تم توقيعها والمصادقة عليهاالتدابير القانونية

سبقة                 ة الم ات الحكومي صحية    يبحث التقرير آيف تتفاعل هذه التدابير وآيف تؤثر في التنمية البشرية، وآيف هي الترتيب ديم الخدمات ال  لتق
  .والتعليمية

  التوصيات

  :في معرض تقدمها خطوات إلى األمام، على قطر أن تفكر في األمد ـ المتوسط في

   ة  " الخير أو الرفاه االجتماعي"تبني مفهوم سياسة االجتماعي ي    . الذي يشمل األشكال الرسمية وغير الرسمية لل ذا التبن ويتوافق ه
 . التي تشمل التنمية االجتماعية ورأس المال االجتماعي إلى جانب الرفاه الفردي المادي والنفسي2030مع رؤية قطر الوطنية 

 

     ومي  2030تخطيط السياسة االجتماعية لرؤية قطر الوطنية . في إطار السياسة المالية األشمل وفي ضوء برنامج االنفاق الحك
ا      ويجب أن ترتكز عملية التخطيط هذه على األدلة، وأن تسمح            تثمارا        .بإجراء تقييم للنتائج واآلثار الناجمة عنه ذا يتطلب اس  وه

 .2030استراتيجيا في اإلنفاق وتخصيص الموارد لضمان اتساقهما مع غايات التنمية البشرية واالجتماعية لرؤية قطر الوطنية 

 

               ي م الفرص           وضع برنامج لتعزيز رفاه األطفال يتخلل جميع القطاعات ويؤدي إلى تحسين صحتهم وتعل وفر له ة، وي مهم من جه
 .، من جهة ثانية2030والموارد التي تمكنهم من أن يصبحوا مواطنين نشطين اقتصاديا واجتماعيا بحلول العام 

 

 وال معاشات  .تخطيط المعاشات وافر أم ضمان ت شرآات الخاصة ل املين وال ر شموال إزاء القطاعات والع ة أآث اد مقارب  اعتم
 .تقاعدين مستويات معيشة الئقةالتقاعد التي توفر للم

  
  :ويرآز التقرير على عدة مجاالت تتطلب اهتماما خاصا، من أبرزها
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 أخذ التأثيرات غير المقصودة للجوانب التالية بعين االعتبار: 
  
 تأثير اإلعانات االجتماعية على تجزئة سوق العمل وعلى الحوافز التعليمية؛ -

 

 مبكر؛تأثير معاشات التقاعد على التقاعد ال -

 

دهون                       - سكر وال راطهم باستهالك ال دعم األسعار الذي يمكن أن يغير أنماط استهالك الطعام ويهدد صحة الناس من خالل اف
 .التي تسهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم والبدانة وتسبب أمراض القلب والشرايين

 

 .لنادرة وانعكاس ذلك على التنمية المستدامةتأثير دعم أسعار المياه والكهرباء على استهالك الطاقة والموارد ا -
 

          ى من             .إعادة النظر في البرامج التي توضع حاليا وتمّول بطريقة مرتجلة ة الحد األدن ى حماي  فإن البرامج الحالية التي تسعى إل
أثيرات التضخم           ا              . مستويات الدخل واالستهالك ال تضع في اعتبارها ت ر من قيمته رامج الكثي ذه الب د ه ى       وتفق ساعد عل م ت إن ل

 .حماية مستويات المعيشة
 

           ر الصحي، واتجاهات األهل ذاء غي التفكير في المخاطر التي تهدد رفاهة األطفال والتي تنجم عن قصر فترات اإلرضاع، والغ
 .بهمغير المشجعة نحو تعليم أبنائهم، واستخدام الخادمات اللواتي ال يتقّن اللغة العربية في رعاية األطفال والعناية 

 

                     ي تظهر أن ة، والت ى األدل زة عل ة المرتك رامج االجتماعي سياسات والب ة في تخطيط ال ة جلي إدخال ُبعد النوع االجتماعي بطريق
 .المطلقات واألرامل معرضات آثيرا لخطر الوقوع في حالة من الفقر النسبي
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  مقدمة

اء     2030تتطلع رؤية قطر الوطنية    ع القطريين، وبن ال لجمي  إلى المحافظة على أسر قطرية قوية متماسكة وإقامة نظام حماية اجتماعية فّع
ة         وي. مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني قوية ونشطة        ذه العناصر مجتمع ة   "مكن اعتبار ه ة       "سياسة اجتماعي ة لرؤي املة متمم ش

  .2030قطر الوطنية 

  :عناصر أساسية لنتائج وغايات التنمية االجتماعية المستهدفة" الرعاية والحماية االجتماعية" تدابير تأمين 2030تعتبر رؤية قطر الوطنية 

  تلتزم بالقيم األخالقية والدينية والمثل العليا؛ والمحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها و

ؤمن                        ة في تطوير المجتمع وي بناء نظام فعال للحماية االجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشارآتهم الفعال
  .لهم دخال آافيا للمحافظة على الكرامة والصحة

  )18، ص 2030رؤية قطر الوطنية (

    : المتعلقة ببنية المجتمع2030ية االجتماعية هذه باألهداف العامة لرؤية قطر الوطنية وتتعزز أهداف الحما

  :في) من بين أمور أخرى(بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية تساهم 

  .تقديم خدمات ذات جودة عالية تستجيب لحاجات ورغبات األفراد والمنشآت االقتصادية  

 تضع أهداف نظام الحماية االجتماعية ودور األسرة في سياق أساسي يوجب أن تحصل                2030شمل لرؤية قطر الوطنية     لكن األهداف األ  
  :التنمية االجتماعية جنبا إلى جنب مع التنمية البشرية وتعزز أهدافها، وباألخص

  ؛"سكان أصحاء بدنيا ونفسيا"  

  ؛ و"سكان متعلمون"  

  ".العملقوة عمل آفؤة وملتزمة بأخالقيات "  

شرية                   ة الب ة والتنمي ة االجتماعي ين التنمي ربط ب ة في قطر ي سياسة االجتماعي دفا من أهداف ال ا ه ة في طياته . تحمل رؤية قطر الوطني
  . في مجالي التنمية االقتصادية والبيئية2030وبالتالي يجب أن تترافق السياسة االجتماعية مع أهداف رؤية قطر الوطنية 

ا                يتمثل الهدف األساسي   ة أن يجري تطويره  لهذا التقرير في اقتراح آيف يمكن لرؤية قطر حول الحماية االجتماعية والسياسة واالجتماعي
ة                ة قطر الوطني ات رؤي ق غاي ذا                      2030لكي تتوافق مع تحقي ة من هك ة النابع ة االجتماعي ى تطوير عناصر الحماي ا عل ، وأن ترآز أساس

  رية فحواها، سياسة اجتماعية، وأن تؤآد على رسالة جوه

 هي عناصر متسقة وتصب في  2030أن تطوير سياسة اجتماعية قطرية متكاملة يوجب التأآد من أن جميع عناصر رؤية قطر الوطنية      
  .اتجاه تحقيق أهدافها الكلية

شمل    قطر سريعاً لقد حصلت الكثير من التغيرات في        صا    :  في حياة الجيل السابق، وهي ت و االقت سريع والنم ر   التحديث ال سريع والتغي دي ال
ومن أجل   . وحتى هذا اليوم، تطورت السياسة االجتماعية القطرية بعدة أشكال مختلفة ولكن بطريقة تخلو من التخطيط              . االجتماعي السريع 

ة           .  تحتاج قطر إلى تحسين التخطيط االستراتيجي      2030تعزيز رؤية قطر الوطنية      ة قطر الوطني ي لرؤي رة  2030ويتيح الجدول الزمن   فت

ذا              . عاما لقطر آي تضع وتنفذ مجموعة متكاملة ومتسقة من السياسات االجتماعية           20 ذي يطرحه ه  أما السؤال الجوهري أو المرآزي ال
  :التقرير فهو
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ة قطر                  دعم رؤي ة ت سياسة بطريق ذا ال ذ ه ة قطر، وآيف يمكن تخطيط وتنفي ة لدول ة متكامل سياسة اجتماعي آيف يمكن وضع تصور ل
  ؟2030الوطنية 

ة                                ات الحالي ل المقارب ديها، وتحوي ضلة ل سياسة المف ة الحتياجات قطر ولل سؤال تتطلب إعطاء األولوي ذا ال ى ه إن المقاربة التي تجيب عل
ة           وارد للمعلومات والمرجعي دة م ى                   . للسياسة االجتماعية إلى قاع ا عل راهن لقطر وموقعه تراتيجي ال ذه الخطوة ستعكس الوضع االس وه

ستقبل            "على أنه وضع يمتلك     " المحطة الوطنية الكبرى لقطر   "صادية والذي وصفته    صعيد التنمية االقت   يس فقط للتخطيط لم ة ل وارد آافي م
إن  ). 1.1، ص   2008خطة قطر الوطنية الكبرى     " ( وال يمتلك سوى عدد قليل من دول العالم مثل هذه الفرصة            .مشرق بل أيضا لتحقيقه   

ي أن             الصعوبات االقتصادية الناجمة عن صدمة  ا تعن د ـ القصير، لكنه راض في األم ذا االفت ر ه ة تغّي از الحالي نفط والغ انخفاض أسعار ال
  .التخطيط للصدمات االقتصادية الدورية المستقبلية سيشكل عنصرا هاما في التخطيط االجتماعي واالقتصادي المشترك

ة قطر                      ة أن تجاري رؤي سياسة قطر االجتماعي ر آيف يمكن ل ذا التقري ة    يبّين ه ا   2030 الوطني سجم معه ة قطر     .  وأن تن اراة رؤي إن مج
  : عدةأشياءواالنسجام معها يعنيان 

                      ة ات رؤي ة أن تعزز غاي ة الراهن ة االجتماعي فهم آيفية عمل المقاربة الراهنة للسياسة االجتماعية، وآيف يمكن لعناصر الحماي
 .2030قطر الوطنية 

 

 تحديد المجاالت التي تتطلب اإلصالح. 
 

o 2030امج التي يجب أن تتعدل لكي تتسق بشكل أفضل مع المقاربة التكاملية لرؤية قطر الوطنية البر. 

 

o المجاالت التي تحتاج إلى التوسيع لتوفير تغطية ومستويات أفضل من الحماية االجتماعية. 

  .بقية من هذا التقرير آيف يمكن تحقيق ذلكوتوضح األجزاء المت. يجب أن تكون هذه المقاربة تحليلية وإستراتيجية واستشرافية في أهدافها
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 ما هي السياسة االجتماعية في قطر؟ 1

ة      " السياسة االجتماعية "يحمل مصطلح    الكثير من االفتراضات المسبقة في المقاربات األوروبية واألسترالية واألميرآية،  حول صيغة دول
ة     غير أن على قطر أن تطور مقاربة للسياس         .الرفاهية شرية واالجتماعي صادية والب ة االجتماعية تنسجم مع ثقافتها ومع رآائز التنمية االقت

ي أن                  .2030لرؤية قطر الوطنية     ادئ اإلسالمية تعن دني والمب ة " إن األدوار المرآزية للدعم األسري والمجتمع الم ستكون شريكا    " الدول
ية للمجتمع       لقد حافظت قطر على ثقافتها وقي     " . في السياسة االجتماعية   زة األساس ر األسرة الرآي " مها التقليدية آدولة عربية وإسالمية تعتب

ى قطر آمجرد           ).1، ص   2030رؤية قطر الوطنية    ( ة  "إن النظر إل ة رفاهي سوق        " دول ة األسرة واإلسالم وال ل من دور وأهمي د يقل ق
م أشكاال          فإلى جانب الدولة ا .آرآائز أساسية من رآائز تقديم اإلعانات االجتماعية       دم له واطنين وتق ا الوظائف مباشرة للم وفر حالي لتي ت

ا                         ة وتعزيزه ر الرسمية والتجاري ات غي ى الحوافز الخاصة باإلعان ومن   . عديدة من اإلعانات المالية، من الضروري بمكان المحافظة عل
  . رفاهية أآبر حجمابدال من تطوير دولة" مجتمع رفاهية"المناسب لقطر أن تؤآد بأن رؤيتها تعمل على تطوير 

ي                    رة الت ة الكبي افع االجتماعي رى أن المن ي ت اون الخليجي، والت دول مجلس التع ة المشترآة ل ينبثق مجتمع الرفاهية جزئيا عن المقارب
وا   .يحصل المواطنون عليها يتم تقديمها آجزء أساسي من شرعنة تحكم الدولة باستخراج النفط والغاز       طن إن أحد الحقوق األساسية للم

از  نفط والغ ن ال دروآربون، أي م ن الهي ة م وارد الوطني ن الم ي أو حصته م ه ف و حق واطن  .القطري ه ة الم سه، إن هوي ت نف ي الوق  وف
زام إسالمي راسخ وشامل                         ة من إلت ه الديني ا تتكون هويت شائرية، بينم ة والع ات العائلي سياسية متجذرة في العالق ة وال   . القطري االجتماعي

بعض اآلخر       وهكذا فإن الحد   ة يعزز بعضها ال ذه العناصر أو المقومات هي تحدد عمل       . ود بين الدولة واإلسالم والعائلة حدود متداخل فه
  .السوق والمؤسسات االجتماعية في العديد من الحاالت

ددة                           ة القطري يتخذ أشكاال متع ة في ظل مجتمع الرفاهي ة     فهن  . بالتالي، فإن العقد االجتماعي الذي تطور مع الدول ديمات الحكومي اك التق
دعم            م ال ي نظ ضمنة ف ورة المت ر المنظ ات غي اك اإلعان ة، وهن صحية والتعليمي دمات ال ة والخ ة االجتماعي عيد الحماي ى ص اهرة عل الظ
ة       ين الدول راد، وب ين األف ا ب ة فيم ات القانوني ن االلتزام ع م ف واس ى طي الوة عل اعي،  ع ل االجتم ي التكاف مية وف ر الرس اعي غي االجتم

  .مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وبين قطر وبقية دول العالمو

ة                 ة قطر الوطني ز رؤي د وتعزي ى تكامل وتوطي سعى إل ة ت ة آلي ل رؤي . 2030إن النظر إلى السياسة االجتماعية عبر أشكال الدعم هذه يمث
ج منفصلة للحماية االجتماعية والتعليم والصحة واألسرة        وهذا يعني أن المقاربة القطاعية التقليدية للسياسة االجتماعية التي تقوم على برام           

ي   .  لهذا يجب أن يتم تصميم هذه البرامج وتوجيهها بناء على أهداف استراتيجية شاملة           .والمجتمع المدني لهي مقاربة غير آافية      وهذا يعن
ة           اعتبار األهداف االقتصادية والبيئية جزءا من السياسة االجتماعية، آما يعني أيضا أ            ة تعزز التنمي ة االجتماعي ن العناصر األساسية للتنمي

ة                        .البشرية ة قطر الوطني ية لرؤي ة هو ضمان سير العناصر األساس سياسة االجتماعي سي لل ه، وأن    2030 إن الدور الرئي اه ذات  في االتج
  .بعض هذه العناصر ال يضعف العناصر األخرى

  
  
  
  
  

  

ة قطر          هنالك سياق أساسي تتطور وسطه سياسة قطر ا        ون                .الجتماعية، أال وهو صغر حجم دول ع ملي ارب رب واطني قطر يق إن عدد م  ف
ة  000,65 أسرة فقط، ويقيم إلى جانبهم   000,30نسمة يعيشون في أسر معيشية آبيرة يبلغ عددها نحو           تثناء  ( أسرة معيشية غير قطري باس

ى في سياق الحصة                 إن هذا الحجم الصغير من السكان يخلق م         ).األسر المعيشية الجماعية   اءة حت شاآل على صعيد وفورات الحجم والكف
  .يدروآربونهالكبيرة للفرد من موارد ال

د تطور نتيجة                           . إن االستدامة مسألة رئيسية    ة ق سياسة االجتماعي ة ولل ة االجتماعي ة للحماي ة الراهن ة القطري ر من المقارب الجزء األآب ف
رامج          ز الوجود            قدرتها على تحمل تكاليف عدد آبير من الب ى حي ا ظهرت إل ستجيب للحاجات آلم ي ت ة الت رة القصيرة    .  المرتجل إن الفت

ل                           دين المتوسط والطوي ا في األم م عواقبه ا لفه تح مجاال آافي وافر       . نسبيا من عمر الطفرة الجديدة في التنمية االقتصادية لم ت ذا نجد ت وله

   تعريف السياسة االجتماعية لدولة قطر 1مربع

يمكن تعريف السياسة االجتماعية في قطر على أنها األنشطة الحكومية وأنشطة المجتمع المدني الموجهة إلى تعزيز 
 وال بّد عند تطوير سياسة اجتماعية قطرية . التنمية االجتماعية والبشرية في مجتمع رفاهية مستدام اقتصاديا وبيئيا

  .  وتوجيهها نحو تحقيق األهداف العامة2030متكاملة من ضمان اتساق جميع عناصر رؤية قطر الوطنية 
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آما أن هذه التقديمات قد أحدثت تغيرات       . 2030ستدامة لرؤية قطر الوطنية     مجموعة من التقديمات التي ال ترقى إلى مصاف المقاربة الم         
يم              شرية في مجالي الصحة والتعل تهم الب ى إضعاف تنمي دورها إل سلع       .سلوآية لدى القطريين أدت ب ك، إن استهالك ال ى ذل  وباإلضافة إل

صعب ا   د ي ر ق ة أم ب الدول ن جان ة م اليف المدعم ة التك ا والباهظ ادرة بيئي ل    الن د ـ الطوي ي األم تمراريته ف ضا األداء  .س اك أي ن هن  ولك
ى                  ذلك عل شرية وآ وارد قطر الب درات ومؤهالت م االقتصادي القطري الذي يقع في صلب عملية االستدامة والذي سيعتمد مستقبال على ق

  .مواردها الهيدروآربونية

للمشكالت في األمد ـ القصير ال يساوي االستثمار في   " حلول"اد واالتفاق على إيج" أفضل السلع والخدمات"إن القدرة على تحمل تكاليف 
د             . 2030السياسات المستدامة المتسقة مع رؤية قطر الوطنية  ال من االستهالك القصير ـ األم ا االنتق ي في إحدى جوانبه تدامة تعن فاالس

  .اءة والفعاليةالمرتكز على نموذج استهالآي إلى االستثمار الطويل ـ األمد المتسم أساسا بالكف

م                    ع رق وارد في المرب ة ال سياسة االجتماعي شامل لل ع طموح     1ال يمكن للتعريف الكلي ال فمن أجل ضمان وضوح      .  أن يكون مجرد تطل
ة                      ة دقيق ة تحليلي ى مقارب زة عل تراتيجية واضحة مرتك ّد من وجود اس ى، ال ب الغرض من السياسة االجتماعية ووضع سياسة اجتماعية مثل

  .ه السياسة وتحليلها وتنفيذهالصياغة هذ
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  مقاربة استراتيجية للسياسة االجتماعية 2

  2030تعزيز رؤية قطر الوطنية 
ة من خالل                                ات إجرائي ى عملي ل إل ي تتطلب التحوي خارطة  "تتكون رؤية قطر الوطنية من مجموعة جسورة من التطلعات واألهداف الت

  :تتألف من" طريق
 .االجتماعية على صعيد تخطيط وتنفيذ السياسة االجتماعيةمقاربة تدمج األهداف االقتصادية و

 .2030مجموعة شاملة من السياسات والبرامج المتكاملة التي تعزز رؤية قطر الوطنية 

ة        "وينبغي للصورة العامة للسياسة االجتماعية الشاملة أن تنحو باتجاه مفهوم            ة قطر الوطني ة المجتمع     2030تعزيز رؤي  وتصورها لماهي
دافها              ". حالصال ة ووضعها في سياق أه فهذا المفهوم يسمح بإعادة صياغة الرسائل األساسية أو الجوهرية التي توجهها رؤية قطر الوطني

الم    "وغاياتها االجتماعية، آما أنها تعيد تنظيم واتساق عناصر الرؤية التي تتحدث عن           وافرة في الع ا  " تحقيق أفضل الخدمات المت وتحويله
ة هو            ".  األنسب"و  " األمثل"األهداف التي تعزز    إلى مجموعة من     ة قطر الوطني ي تصور رؤي ذي يلب صالح ال الي يكون المجتمع ال وبالت

  :المجتمع الذي يتسم بالخصائص التالية

 يقوم على القيم والمبادئ اإلسالمية. 
 يضع المحافظة على األسرة القطرية ودعمها في صدارة تقديماته االجتماعية. 
 ه تحقيق طاقاتهم الكامنة إلى أقصى حدودها من خالل التنمية البشريةيتيح لمواطني.  
  اإلنسان وحقوق اإلنصافيضمن.  
 يشجع النمو االقتصادي.  
 يضمن االستدامة البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية. 
 

ة االجتما   ي التنمي ل رآيزت ي تتخل داف الت دأ باأله ة يجب أن يب سياسة االجتماعي ل ال شريةإن تكام ة والب ي  . عي مية ف االت رس د مج وتوج
تثمارا                  السياسة االجتماعية تتصل بالحماية االجتماعية وبحماية ذوي الدخل المحدود من المخاطر، وبخدمات التعليم والصحة التي تعتبر اس

ا   وهناك المجاالت غير الرسمية للسياسة االجتماعية التي يقدمها المجتمع         . بشريا أآثر منها مجرد خدمات      المدني واألسرة والتي توفر طيف
  . العاطفي والثقةواإلشباعواسعا من النتائج النافعة اجتماعيا، مثل العالقات التكافلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تبني مقاربة رفاهية اجتماعية من أجل سياسة اجتماعية متكاملة لقطر 2 مربع

ة                      ر الرسمية في قطر في إطار مقارب ة  يمكن تحقيق التكامل بين أشكال السياسة االجتماعية الرسمية وغي ة اجتماعي  وتكتسب   .رفاهي
صادي                     فكرة الرفاهية االجتماعية المزيد من األهمية بنظر واضعي السياسات من مختلف أنحاء العالم مع تزايد اإلدراك بأن النمو االقت

ة         ائج االجتماعي رة       .واالزدهار ال يشكالن مقاييس آافية للنت ة   " وتتوافق فك ة االجتماعي ة قطر ال    " الرفاهي ا مع رؤي ة  تمام  2030وطني
ر   . آفكرة مرآزية تعّبر عن تصورها للمجتمع الصالح أو الخّير   اب الفق . فإن الرفاهية االجتماعية ال تعني فقط تحقيق دخل مرتفع وغي

اييس             ارن لمق دولي المق ل ال سعادة "ففي الواقع ان التحلي ة     " (ال ذاتي بالرفاهي شعور ال ين             ) ال ة ب ة اإليجابي شعوب يظهر أن العالق دى ال ل
اتهم       ال ى حاج صول عل اوز الح شة يتج ن المعي ا م ستوى مريح راد م ق األف د أن يحق ضعف بع صية ت ة أو الشخ سعادة الذاتي دخل وال

ل             . األساسية ة مث ه من جانب دول م ويجب إدراآ ذا أمر مه فإن آون المرء أآثر ثراء ال يرتبط ببساطة بالمعايير األعلى للسعادة، وه
ستويا        ديها م الموارد ول وم               قطر غنية ب رد، إن المفه الي للف ي اإلجم اتج المحل ة من الن ة  "ت مرتفع ة االجتماعي ددة   " الرفاهي قياسات متع

ة  "وقد تم حاليا اعتماد قياس ثابت وواضح       . األبعاد، وهو مفهوم عابر للقطاعات في مقاربته للسياسة االجتماعية         ة االجتماعي " للرفاهي
ة               في أوروبا وعلى الصعيد الدولي، وعلى قطر أن تع         ة قطر الوطني ة لرؤي اييس محددة مالئم د مق ر      .2030تم ويتضمن أحدث تقري

ة،             " مؤسسة االقتصاد الجديد  "أصدرته   راحتهم العاطفي اتهم، ول اس عن حي اييس لرضا الن ة مق حول نماذج الرفاهية االجتماعية الوطني
ساندة، واألداء اإلي  ة الم ات التكافلي ديرها، والعالق ذات وتق ى ال اد عل ة   واالعتم ين التنمي شترآة ب ى عناصر أخرى م ابي، إضافة إل ج

ة   2030فمن الواضح أن هذه المقاربة تمّكن قطر من تحقيق رؤيتها الوطنية            . البشرية وقياسات الدخل واآلثار البيئية     دافها المتعلق  وأه
 .امة البيئيةبتعزيز األسرة والتقاليد إلى جانب تحقيق التنمية االقتصادية والبشرية واالجتماعية واالستد
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ة التخطيط                ة ضمن هرمي شكل أداة تكاملي وزارات وأن ي اطع مع عمل ال ى نحو    . وهكذا فإن تعزيز الرفاهية االجتماعية يمكن أن يتق وعل
ر المقصودة             " الرفاهية االجتماعية "قييم  مماثل، إن ت   آمعيار لنتائج السياسة العامة والسياسات القطاعية يضمن تحديد ومواجهة العواقب غي

ة        . لبعض البرامج على مجاالت أخرى من السياسة االجتماعية واالستجابة لها       ة الحالي سياسات القطري ثال من ال ورد م صدد، ن ذا ال . وفي ه
سبة لعالجات أمراض القلب             فال يجوز أن يتجاهل ت     سكر بالن رة من ال ات آبي قديم الدعم المباشر لسعر السكر للمواطنين عواقب تناول آمي

سياسات           .والشرايين والكلى في المستشفيات    تراتيجي لل دمج في التخطيط االس  إن أي مقاربة متعددة القطاعات واالختصاصات يجب أن ت
دي          يح تق ة تت ا بطريق ذها وتقييمه ة         وفي تنفي دة آلي ا وآوح ة بمختلف أجزائه ة القطري سياسة االجتماعي افع ال اليف ومن ذه     .ر تك دا أن ه د ب  وق

ا                               اء مقابالتن يم أثن ى للتعل شؤون األسرة والمجلس األعل ى ل المقاربة المتشابكة للسياسة االجتماعية تتوافق مع وجهات نظر المجلس األعل
  .االستطالعية معهما

سياسة االجتما    ى              يجب أن تضع ال تراتيجية، وان تعمل عل ا االس ة أولوياته ة في مقدم ة االجتماعي ة الرفاهي ة مقارب ة قطر الوطني ة لرؤي عي
لكن بمرور   .توسيعها في ظل إطارها التخطيطي الزمني آي تكون الخطط قصيرة األمد دقيقة قطاعيا من حيث قياساتها ونتائجها المختلفة          

ة توافق      . هداف وللتقييم يتمحور حول الرفاهية االجتماعيةالزمن يتم اعتماد أسلوب متكامل لتحديد األ      ة مجرد عملي ولن تكون هذه المقارب
  .مشترك بل ستكون قوة دافعة للتغيير ولهذا التوافق

 

  المنهج اإلستراتيجي

ة   هو منهج ضروري ينظم ويعيد توجيه العناصر المختلفة للسياسة االجتماعية بحيث ترآز على األهداف العامة لرؤية        2030 قطر الوطني
ر                 .وعلى تعزيز رفاهية المجتمع ه نحو التغيي وة توجي ة ق ل يكون بمثاب ة، ب ة تنظيم عام وخى فقط عملي نهج أن يت ذا الم ى ه  وال ينبغي عل

  وتحقيق مثل هذا التنظيم

  

   الحكومياإلنفاقالسياسة المالية وتخطيط 

ة تطوير           لإلنفاقمرتجلة في غياب أي تنسيق مرآزي       يتم حاليا صياغة سياسة قطر االجتماعية وتمويلها بطريقة          يم تكلف يح تقي ام يت  الع
ة     في األمد المتوسط، أي فيلكن  .البرامج وإصالحها في إطار ضوابط ميزانية شاملة     سنوات الخمس القادم يتم  ال  تطوير إطار يضبط    س

تباقا لتخطيط           .  العام اإلنفاق ة اس سياسة االجتماعي اق وينبغي تخطيط ال د                ا اإلنف ة قصيرة األم ة مؤقت ة اجتماعي ام من خالل وضع ميزاني لع
ة       اإلنفاقوينبغي أن تحدد الميزانية المؤقتة      . لمختلف القطاعات تمهيدا لإلقرار الرسمي لتلك الميزانية        الكلي على البرامج االجتماعية الحالي
  . من هذا التقرير البرامج التي تغطيها هذه الميزانيةويعرض الجزء الثالث . التي تشكل مجتمعة السياسة االجتماعية القطرية الراهنة

تثمارا حاسما                شأن اس ذا ال ا   . وتشكل الدراسات المعنية بتحديد المبلغ المطلوب للميزانية المؤقتة والمعلومات التي يتم الحصول عليها به آم
  :تيح تحديد األمور التاليةأن النفقات المالية توفر قياسا رئيسيا لمدخالت السياسة االجتماعية ومخرجاتها، وت

  2030 الحكومي على تخطيط غايات رؤية قطر الوطنية اإلنفاق آنسبة مئوية من مجمل اإلنفاقمعدل. 

                        اق قطر ار إنف ن من اعتب ا يمّك الي، مم ة   "إظهار قيمة ذلك اإلنفاق آنسبة من الناتج المحلي اإلجم ة رفاهي ة    " آدول موضع مقارن
 .ها على تمويل هذه البرامج على مستوى االقتصاد الكليعالمية، ويوفر معلومات عن قدرت

  زان اقمي ة األخرى   اإلنف رامج الحكومي ى الب اق عل ل اإلنف ة مقاب رامج االجتماعي ى الب ة  ( عل شرطة، التنمي سلحة، ال وات الم الق
 ).االقتصادية والتخطيط، الخ

 إجمالي اإلنفاق على البرامج التي تستهدف تحقيق الغايات المستهدفة. 

 2030معلومات األساسية الالزمة لضبط النفقات العامة وتوزيعها على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ال. 

ة   . أما الجانب اآلخر الذي تفتقده عملية تخطيط البرامج االجتماعية وميزانياتها فهو القدرة على احتساب التضخم وتعويضه      البرامج الحالي ف
ل إضافي         ُتخطط وُتمّول في سنة معينة، لكن مع ت        د حصل    . آآل القوة الشرائية للمبالغ المرصودة يتم تقديم الطلبات للحصول على تموي وق

ؤثر في مجموعة     .  بالمئة14 و 10هذا التآآل سريعا في السنوات األخيرة مع نسبة تضخم تراوحت بين            إن اإلدارة االقتصادية للتضخم ت
ى جانب             . ي الضغوط التضخمية  واسعة من السياسات االجتماعية، بل إن بعضها قد يقو         ولذا من الضروري رسم سياسة مالية متماسكة إل
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ة     . تخطيط االنفاق العام في األمد المتوسط      ثال، أن   .ويتأثر تخطيط السياسة االجتماعية آثيرا بالتضخم، خاصة سياسة الحماية االجتماعي  فم
  .ستهالك ستضعف آثيرا إن لم تتم حماية مستويات المعيشة الفعليةالبرامج التي تسعى إلى حماية الحد األدنى من مستويات الدخل واال

ادئ تخطيط                       ى مب ي تتبن ة الت سياسة االجتماعي ائي لل أما التوصية الرئيسية التي يمكن تقديمها على هذا الصعيد فهي التخطيط المبكر والوق
ين القطاعات  ية مؤقتة   فهذا النوع من التخطيط سيحدد أولويات تطوير ميزانية اجتماع        . اإلنفاق العام  فافة    ومشترآة ب ، ويضع افتراضات ش

  .حول التضخم وإطارا زمنيا للموازنة يتراوح بين ثالث وخمس سنوات في المرحلة األولى

ي  ة ف ة الرفيع ستويات التنفيذي دى الم ة ل صادية واالجتماعي سياستين االقت اه ال ة تج ة متكامل ى ضمان وجود مقارب ة عل ذه المنهجي ساعد ه ت
ةالحكو ضفاضة   . م ارات ف رد عب ة مج صادية واالجتماعي داف االقت يط واأله ين التخط ساق ب ة عن االت ارات العام ون العب ذا تك ر ه . وبغي

ة لمقايضات                            ا يعطي أهمي صادية، مم سياسة االقت ى جانب ال وتضمن هذه المقاربة أيضا وضع السياسة االجتماعية في مقدمة األولويات إل
  .قتصاديةبين األهداف االجتماعية واال

  

  استراتيجية لسياسة ترتكز على األدلة
ايير لتطوير   دد مع تراتيجي أن يح ى التخطيط المرآزي االس ه ينبغي عل تراتيجي هي أن شأن التخطيط االس سية األخرى ب التوصية الرئي

  . القطاعات الحكوميةومن ثم تتفرع هذه االستراتيجية إلى المستويات األدنى في مختلف. السياسات وللتقييم ترتكز على األدلة
  

ا                        دة منه يم عوامل عدي ة ألجل تقي املة من األدل ستقبلية      : ينبغي أن توضع السياسة االجتماعية على أساس قاعدة ش ة والم الخصائص الحالي
 .  للسكان، وضع الحاجات والموارد، برامج المعلومات واألداء، ومقاربة لقياس أداء السياسة االجتماعية

  . وتعاني قاعدة األدلة الحالية من ثالث مشكالت. في األدلة االستراتيجية المتعلقة بتطوير السياسة ورصدها وتقييمهايبدو أن هناك فجوة 

ام     )Qix(أوال، يصعب تحديد مكان وجود هذه األدلة والحصول عليها مع أن قاعدة بيانات إلكترونية      . 2009 ستكون جاهزة في أواخر ع
إج ي قطر ب از اإلحصاء ف وم جه زة ويق وزارات واألجه ساعدة ال كالها األخرى بم ات بأش ع البيان ة وجم راء البحوث واإلحصاءات العملي

ة  دمات العام ديم الخ سات تق ة ومؤس د  .الحكومي ن ال توج سياسات" لك ة لل يط   " مكتب دعم التخط صنيفها ل ات وت ك المعلوم ع تل ولى جمي تت
  .االستراتيجي

ي  ثانيا، أن غالبية األدلة من النوع الوصفي و   يس التحليل سياسة             . ل صادية واضحة في مجال ال دة اقت اب قاع ع بغي ذا الواق سير ه ويمكن تف
ى                     .التطبيقية وعبر الخدمات الحكومية    ون دورا حاسما عل صاديون الحكومي ة واالقت دربون في مجال الرعاي املون الم ا يلعب الع  ومن هن

ا، فمن          .2030صعيد تخطيط وتقييم السياسة االجتماعية لرؤية  قطر الوطنية    ة العلي ر الوظائف التحليلي ى تقطي ة عل زم الحكوم  ونظرا لع
  .الحكمة االستثمار في الدراسات العليا في مجاالت السياسة العامة واقتصاد الرعاية للموظفين القطريين من فئات عمرية مختارة

ة      التي تعزز صياغة ال" تعلم السياسات"ثالثا، يبدو أنه ال توجد أنماط واضحة من       زة الحكومي ا في مختلف األجه . برامج ورصدها وتقييمه
  .ويبدو أن السياسات تنّفذ وتتبدل من دون أية روابط شفافة بقاعدة أدلة، ومن دون أن تتضمن آليات واضحة لرصد وتقييم األداء

وافر المي   .يشكل أداء السياسات قاعدة أدلة معقدة    ة ت ات،      وأول خطوة ضرورية لتخطيط السياسة االجتماعي ات النفق ة وبيان ة االجتماعي زاني
ة ر آافي وة غي ا خط داد  .لكنه اق واع ات الخاصة باإلنف إن البيان ل " المعالجات" ف دمات تمث ديم الخ ي تق شتغلين ف وظفين الم الء والم والعم

ائج "على أنها " المخرجات"وأحيانا ما يساء فهم      . قياسات للمدخالت أو المخرجات    ة  "أو " نت ات نهائي م خطوة    ، وله "غاي ذا تكون أول وأه
  :في تخطيط السياسة االجتماعية التمييز بين أربعة مقاييس في مجال رسم السياسات وتنفيذها، وهي

  .ـ النفقات، السكان وخصائصهم، البيئة وموارد الشرآاء غير الحكوميينالمدخالت 

  .د العمالء، مستويات المعالجة، وغيرهاالموظفون، النفقات، عد:  ـ المتسلمات التي تنجم عن تنفيذ البرنامجالمخرجات

  .تأثيرات البرنامج الوصفية القابلة للقياس على السكان، مثل تخفيض مستويات الفقر النسبي خالل فترة زمنية معينةـ  النتائج 
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ل     ـ مثال، في حال عدم وجود البرنامج" حقائق مضادة" ـ التأثيرات التحليلية الدقيقة للبرنامج قياسا إلى  اآلثار  أصال، أو في حال وجوده قب
  .تحسينه وإصالحه

ائج                    . ويوجد شرط إضافي عام لتقييم البرامج التي تهتم بالنتائج واآلثار، إذ يجب أن تهتم أيضا بكفاءة التكلفة وبتقييمات اقتصادية أخرى للنت
ائج     إن نظام تخطيط السياسة االجتماعية القطرية الراهنة غير المنسقة يجعل من الصعوبة تقييم         ز نت اح تعزي شكل مفت  األثر المتقاطع الذي ي

وتساعد معرفة حقيقة أن للسياسات تأثيرات مختلفة المستويات واألنواع        ". الرفاهية أو الخير العام   " على صعيد    2030رؤية قطر الوطنية    
  .في تقييم األثر

ل             : المستوى األول من التأثيرات    ة، مث د         يصف التغييرات التي تنتج عن سياسة معين دخل عن ستويات ال ة، م سلع المدعوم خفض أسعار ال
  .التقاعد، الحماية من الفقر، تقديم الخدمات الصحية، التعليم والتوظيف

سلوك            . يصف التأثيرات المتعاقبة التي تنتج عن تغييرات المستوى األول        : المستوى الثاني من التأثيرات    رات في ال ك التغيي د تحصل تل فق
ر المقصودة   وتشكل تأثير . واالتجاهات ر        . ات المستوى الثاني مزيجا من التأثيرات المقصودة وغي أثير غي سكر ت دعم أسعار ال ثال، أن ل فم

ى          . مقصود يتمثل في ارتفاع عدد حاالت مرض السكر نتيجة الستهالك المزيد من السكر  ل إل ذا المث دفع ه ع، يمكن للمرء أن ي وفي الواق
ه                    " المجاني"حدود أبعد بالقول أن العالج       صحية نتيجة إلحداث سياسة ال ى ال لعواقب تناول آميات آبيرة من السكر له تأثير غير مقصود عل

تغييرات في السلوآيات واالتجاهات، وبالتالي يتم دعم األآل والعالج على حساب المعلومات حول السلوك الصحي الوقائي، ويتم إضعاف         
  .االتجاهات نحو المخاطر

ومي  صاد العم اربتي االقت سيقها    إن مق ا وتن ة ولتكامله سياسة االجتماعي ل ال يان لتحلي ان أساس ة مفتاح ة االجتماعي صاد الرفاهي ن .  واقت وم
ة             زة المعني وزارات واألجه ى ال ا إل م تفرعه وال توجد   . الضروري تعزيز هاتين المقاربتين في إطار الوظائف المرآزية للتخطيط، ومن ث

ة                   أي فائدة من وراء التفسيرات المختلفة حول آ        ات التخطيط المرآزي ين هيئ ة أو ب ة المختلف يفية قياس أداء السياسات بين األجهزة الحكومي
ا في                      . وواضعي السياسات  دا مدى فعاليته ة، وتحدي سياسات االجتماعي يم ال فالمقاربة االقتصادية توفر طريقة ثابتة ودقيقة وشفافة لكيفية تقي

شاطان أساسيان     وتتيح هذه الم  ."2030تعزيز رؤية قطر الوطنية     " ذان ن قاربة إجراء حوار بناء حول تخصيص الموارد ومراجعتها، وه
ة  سياسة االجتماعي م ال ة رس ي عملي الل     .ف ن خ ة م واع األدل ضل أن سياسات أف صادية لل يم االقت اليب التقي وفر أس ك، ت ى ذل  وباإلضافة إل

دة         صاد القياسي المعق اذج االقت شوائية أو من خالل نم ة        وال . التجارب الع صاد، لكن المقارب دير آل األمور بواسطة االقت م وتق  يمكن فه
  .االقتصادية توفر أعلى حد من التفسيرات المتماسكة والمتساوقة إذا وضعت في سياقها الصحيح

  :ينبغي على قطر أن تستثمر في ثالثة أنواع من أنشطة تخطيط السياسة االجتماعية، وهي

ة من خالل تطوير                تمكنها من و  :  وتخصيص الموارد  اإلنفاق )1 ات العام ضع السياسة االجتماعية في إطار خطة مالية وخطة للنفق
 .ميزانية اجتماعية وتخصيص الموارد

سيا  )2 ياغة ال ةسص صحة        : ة االجتماعي يم وال ع التعل ا م ة ولتكامله ة االجتماعي ات الحماي ة احتياج يط لتلبي ر التخط صوصا عب خ
 .ومجاالت أخرى

تراتيجية                 : الرقابة على السياسة وتقييمها    )3 يم االس ة والتقي ات التخطيط والمراجع سلة من عملي وضع إطار للرقابة والتقييم لدعم سل
 .للسياسة االجتماعية

شأن                     ات ب إن في مقدور هذه المقاربات مجتمعة أن تطور سياسة اجتماعية متكاملة تعزز رؤية قطر الوطنية عبر استخدام منهجيات ومقارب
  . واختبارها على الصعيد الدوليالسياسات العامة جرت تجربتها
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  الوضع الراهن للسياسة االجتماعية في قطر  3

شرية؟  2030ما هي القطاعات الرئيسية لسياسة قطر االجتماعية وما صلتها بأهداف رؤية قطر الوطنية    في مجالي التنمية االجتماعية والب
  :الل الفئات أو العناوين التاليةيمكن االطالع على القطاعات المختلفة وأنواع التدخل في قطر من خ

  التنمية االجتماعية

  . ـ من خالل التحويالت الحكومية، ودعم األسعار، والعالوات االجتماعية للعامليندعم وسائل العيش

دني   ة للقطاع الخاص             تقديمات المجتمع الم ة التابع اة، األسرة، والمؤسسات المالي ديمات صندوق الزآ ة، تق ات األهلي  ـ الجمعي
  ).ستجدةم(

  . ـ تشمل اللوائح والقوانين المحلية، واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تم توقيعها والمصادقة عليهاالتدابير القانونية

  

  التنمية البشرية

  لعمومية في مجالي التعليم والصحةالخدمات الحكومية ا

يم والصحة حيث                   ترآز مراجعتنا هذه على مجاالت التنمية االجتماعية، لكنها أيضا تتطرق           شرية، من خالل سياستي التعل ة الب ى التنمي  إل
  . 2030توجد قضايا التكامل والمشكالت المتوقعة لعملية التعزيز القصوى الستراتيجية قطر الوطنية 

  

  دعم وسائل العيش

  "الرعاية المهنية"التشغيل والتشغيل القائم على 

ة                وتت . التنمية االقتصادية تخلق األعمال والوظائف     . وفر فرص العمل إما في منشآت وشرآات القطاع الخاص أو في المؤسسات الحكومي
ة      صة  "وتعتبر الوظائف الحكومي ة خال ر             " حكومي ا تعتب ة، بينم دارس الحكومي ل الم ة مث ة وفي المؤسسات العمومي ة المدني في سلك الخدم

نفط و           " حكومية جزئيا " به            في الشرآات التابعة للحكومة مثل شرآات استخراج ال ات ش ة، واالتصاالت والمواصالت والهيئ از، والطاق الغ
ّين أن         . الحكومية التي تمولها الدولة لكنها تتمتع بمكانة مستقلة        شكل مباشر        % 90إن الحصيلة الصافية لتشغيل القطريين تب ون ب نهم يعمل م

  ).1 رقم 1أنظر الجدول(أو غير مباشر لدى الدولة 

ة     إن االختيار بين العمل في الحكومة  ضا بالتفضيالت الثقافي أثر أي صادية   "أو القطاع الخاص يت ر ـ االقت النوع    " غي صلة ب للقطريين ذات ال
  .االجتماعي والقيم اإلسالمية، والعائلة والتقاليد االجتماعية

  

                                                            

 عدد آاف من القطريين لتكوين قوة العمل الضرورية إلدارة االقتصاد القطري، آما أن أعداد آبيرة من العمال غير القطريين يعملون في ال يوجد 1  
فنّيون ومساعدون صحيون (وفي األعمال الماهرة ) عمال عاديون، خدم منازل، سائقو مرآبات(مجموعة آبيرة من األعمال الوضيعة وغير الماهرة 

  ). ، ومحللو بيانات ومشتغلون في الخدمات الماليةوطبيون
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ة، وفي جز                ة المحتمل وة العمل القطري ى صغر حجم ق ى   إن تجزئة سوق العمل إلى قطريين وغير قطريين يرجع في جزء منه إل اٍن إل ء ث
  .مستوى مهارات القطريين وخبراتهم، وفي جزء ثالث إلى تردد القطريين بالعمل في مهن تلقى نظرة اجتماعية دونية

 ويحصل هؤالء على رواتب مماثلة تقريبا للرواتب في القطاع          ).1الجدول رقم   (يعمل حوالي ثالثة أرباع القطريين في اإلدارة الحكومية         
ار، يصبح أجر             .  المالية اإلجمالية  الخاص من حيث قيمتها    ين االعتب ة بع ل في المؤسسات الحكومي لكن إذا أخذنا عدد ساعات العمل األق

سبة  ى بن ة أعل ي الحكوم املين ف ي القطاع الخاص% 16الع ه ف ل عن اعة عم ام  . لكل س ي القطاعين الع املون ف ون الع زال القطري وال ي
ره             والمختلط يعملون في المتوسط عددا أقل من         ى من نظي ساعة أعل دل بال الساعات مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص، لكن أجرهم المع

اص اع الخ ي القط سبة    . ف د بن ساعة يزي دل لل ى أجر مع ة عل شرآات الحكومي ي ال املون ف اع % 26ويحصل الع ي القط رائهم ف عن نظ

سبة      في) مثال، بنك قطر الوطني   " (القطاع المختلط "أما العاملون في     . الخاص ى من نظرائهم في القطاع          % 35حصلون على فارق بن أعل
ة وأن                            .الخاص ساء في اإلدارة الحكومي ثال من المرجح أن تعمل الن املين، م اختالف خصائص الع ات ب ذه الفروق  ويمكن تفسير بعض ه

  .ولكن بوجه عام، تظل الحوافز خارج القطاع الحكومي ضعيفة بالنسبة للقطريين . تعملن بدوام جزئي

  2007القطريون المشتغلون حسب القطاع ومتوسط األجر السنوي ومتوسط ساعات العمل،   1دول رقم الج

  مؤشر األجر المعدل بالساعة  متوسط الساعات األسبوعية  )ريال قطري(متوسط األجر السنوي   )%(التوزيع   القطاع
  )100= القطاع الخاص  (

  116  36.4  147,548  73.7  اإلدارة الحكومية
  126  38.7  170,366  14.5  آات الحكوميةالشر

  135  38.8  182,562  5.3  المختلط
  100  43.0  150,041  6.4  الخاص
    39.2    100  المجموع
  .، جهاز اإلحصاء ـ قطر2007مسح القوى العاملة بالعينة : المصدر

رون حصولهم ع                شبان       وينظر القطريون أيضا إلى الوظيفة الحكومية على أنها من حقهم تقريبا ويعتب سبة لل را سهال، خصوصا بالن ا أم ليه
سبة لمن                 ة بالن ل المخاطر وال يتطلب مؤهالت عالي ردود، قلي الي الم ارا ع الذين يعتبرون العمل في خدمات األمن، الشرطة والجيش، خي

وفر    أما الشابات القطريات اللواتي يدخلن إلى سوق العمل بشكل متزايد، فإنهن يفضلن        .يكتفون بالمرحلة الثانوية   ي ت  الوظيفة الحكومية الت
دوام                          وفر العمل ب ل وت ة، وتتطلب ساعات عمل أق سين من ناحي ين الجن ة بالقطاع     لهن بيئة عمل مواتية ثقافيا تفصل ب ر مقارن ي أآث  جزئ

ة   وتلعب شبكات العالقات غير الرسمية، آالشبكات العائلية والعشائرية والقبلية، دورا حاسما في الحصول على الوظا         .الخاص ئف الحكومي
  .وفي الترقيات

ات          . تجمع هياآل األجور في القطاع الحكومي ما بين العناصر االجتماعية واألجر النقدي            ة مجموعة من اإلعان وتوفر العناصر االجتماعي
اء     وقد تحددت هياآل الرواتب تقليديا بناء على التوصيف الوظيف         . المحددة للسكن والمواصالت والحاجات األخرى    ) العالوات( يس بن ي ول

صادر           دولي حول سوق العمل القطري ال ك ال على تقدير السوق للمهارات والمؤهالت التعليمية المطلوبة لشغل الوظائف، وفقا لتقرير البن
ام  ازات       . 2005ع ية وإج ازات المرض ة باإلج ازات الخاص ن االمتي رة م ة آبي ة مجموع ائف الحكومي وفر الوظ ك، ت ى ذل افة إل وباإلض

  .تقاعداألمومة، وال

ع التحصيل العلمي  ا م ة دائم ق العالوات االجتماعي م (ال تتواف ذآور القطريين أن األجور  ). 2الجدول رق سبة لل ذا الجدول بالن ر ه يظه
وتتساوى نسبة  . األعلى تمنح لألعلى تعليما، لكن أعداد المشمولين بهذه العينة الفرعية صغيرة وربما تكون الفروقات في األجور مضخمة           

ال ة األخرى الع ات التعليمي ع الفئ ة لجمي ارة واألق   .وات االجتماعي ل مه هل، إذ أن األق ريين أس ر القط راءة عالوات غي ر ق را  وتعتب ل أج
ي يحصلون               ًايسبيحصلون على عالوات أآبر ن     ديمات األخرى الت م حساب سكنهم المجاني في معسكرات العمل والتق  من اآلخرين إذا ت

  .ل مهارة، نجد أن نسبة العالوات االجتماعية لغير القطريين أقل منها للقطريينوبخالف العمال األق. عليها
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  العالوات االجتماعية ألجور الذآور، آنسبة مئوية من إجمالي األجور  2الجدول رقم 

  غير القطريين  القطريون  التحصيل التعليمي
  14  13  التعليم االبتدائي أو أقل

  7  12  التعليم اإلعدادي والثانوي
  9  15  الدبلوم والشهادة الجامعية

  8  22  الدراسات العليا
  .، جهاز اإلحصاء ـ قطر2007\2006، إنفاق ودخل األسرةمسح : المصدر

ساء             ين الرجال والن ة وب ر الحكومي . تظهر القيمة النسبية للعالوات االجتماعية بين أجور القطريين العاملين في الحكومة وفي القطاعات غي
ساء     إن القطاع الخ   م   (اص يقدم عالوات أقل بكثير وأن الرجال يحصلون على عالوات أعلى بكثير من عالوات الن دم   ). 3الجدول رق ويق
صالح الرجال           " عالوة عائلية "القطاع العام    ساٍو ل ر مت ة العمل في القطاع       . وإعانات مالية للزواج والسكن تدفع بشكل غي وال تكمن جاذبي

ه من ع              المختلط بالنسبة للرجال القط    ة بالعمل        ريين في الرواتب األعلى أيضا في ما يحصلون علي ة مقارن ا        .الوات اجتماعي ضا في م  أي
ـ  % 21يحصلون عليه من عالوات اجتماعية مقارنة بالعمل في المؤسسات الحكومية، إذ يحصلون على     % 13زيادة في رواتبهم مقارنة ب

  .تحليل أوسع وأعمق للبيانات للتأآد من هذه الفروقات لكن من الضروري إجراء  .لرواتب األجهزة الحكومية

  العالوات االجتماعية في أجور القطريين، آنسبة مئوية من األجور اإلجمالية  3الجدول رقم 

 النساء الرجال القطاع
 13 9 الحكومي والشرآات الحكومية

 21 7 المختلط
 8 9 الخاص
  .هاز اإلحصاء ـ قطر، ج2006/2007 إنفاق ودخل األسرة،مسح : المصدر

  :القضايا الرئيسية التي تثيرها هذه البيانات

                       ة التشويه العام لسوق العمل في قطر من خالل تجزئته التي أوضحتها تقارير البنك الدولي التي أعدها لمجلس التخطيط في دول
  .رجال والنساءالقطريين وغير القطريين، وبين القطاعين العام والخاص، وبين ال:  ما بين20052قطر عام 

                      ذا القطاع ويرسخ ار العمل في ه د يعزز التوجهات الختي ام ق ان إدماج الوزارات العالوات االجتماعية في رواتب القطاع الع
 :تجزئة سوق العمل ألنها

o عالوات تغري بالعمل في القطاع الحكومي 

o  الحاصلين على دراسات علياتزيد من ضعف المردود المالي للتعليم في سوق العمل، وخصوصا بالنسبة للرجال. 

o تشكل حوافز تمييزية لجذب الرجال والنساء إلى العمل في القطاعات المختلفة. 

                         ا ى أنه ا عل شة، وينظر إليه اليف المعي اع تك ة ضد ارتف ة محددة لموظفي الدول من ناحية ثانية، توفر العالوات االجتماعية حماي
 .طاع العامامتيازات مشروعة ضمن تحديد مستوى األجور في الق

دولي               ك ال ر البن ة سوق العمل في تقري ى تجزئ ة      2005توجد مجموعة آبيرة من األدلة األخرى عل ة العام ة لألمان يالت الحالي  وفي التحل
ة     . للتخطيط التنموي  أثير جاذبي وباإلضافة إلى ذلك، يوفر قياس اتجاهات طلبة المدارس الثانوية نحو العمل دليال نوعيا مكمال حول مدى ت

 .3على االختيارات المهنية) إلى جانب االتجاهات األسرية والدينية(الوظيفة الحكومية 

                                                            

التقرير الرئيسي، الدوحة، مجلس : استراتيجية سوق العمل لدولة قطر): 2005(مجلس التخطيط ـ دولة قطر، مشروع استراتيجية سوق العمل       2
  .1التخطيط، ص 

 معهد راند للسياسات: الدوحة. طلب أرباب العمل، اختيار الطلبة وخيارات السياسة: التعليم ما بعد الثانوي في قطر) 2007(أنظر ساتسن ومارتول     3
  .مذآرة غير منشورةرسم خارطة تشغيل الشباب القطريين، ) 2007( قطر ومبادرة صلتك  ـ
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  األدلة على الفجوات

         ات من الضروري تقديم وصف آامل للعالوات االجتماعية ولشروط وظروف التوظيف ـ يمكن استخالصه من بيان
  .جداول الرواتب

  4وية عالقته بالفجوات في األدلة وفي السياسات زافمن" قانون الموارد البشرية الجديد"ينبغي تحليل: 
o ماذا يعرض هذا القانون؟ 

o آيف سيساعد على حل المشكالت البنيوية المعترف بها أو آيف سيسهم في عرقلة حلها؟ 

o ما هي المضامين المحددة للعالوات االجتماعية ولإلصالح؟ 

o وارد البشرية والتكيف معه؟آيف ينبغي على السياسة االجتماعية أن تخطط الستيعاب قانون الم 

                  ى ة عل ار العالوات االجتماعي ل آلث اس، يجب إجراء تحلي ا ولمشكالت القي ات أو عدم توافره تبعا لمدى توافر البيان
سبب                                اب عن العمل ب سلوك األخرى آالغي واع ال ى أن ى التقاعد، وعل يم، وعل د من التعل ى العائ ب، وعل تدرج الروات

 .المرض وأنماط االستهالك
 وين                    ينبغ زة لتك ذه األجه دمها ه ي تق ي مراجعة التوظيف في الشرطة والقوات المسلحة والفرص المهنية والتدريبية الت

صادية أخرى دة لقطاعات اقت ارات مفي ارات  .مه وظفين ذوي مه ة توظيف م ة عملي ذه المراجع  ويجب أن تبحث ه
زة      الذآور ا  إعدادمتدنية ومن غير الجامعيين، واالرتباط بين النقص في          لملتحقين بالتعليم الجامعي والتوظيف في أجه

 .الشرطة والجيش
 

  معاشات تقاعد الضمان االجتماعي

ى أي قطري موظف رسميا             ة أو القطاع الخاص    (ينطبق نظام الضمان االجتماعي في قطر عل ر  )في الحكوم ذا    أّن، غي ى ه ضمام إل  االن
. من جانب رب العمل % 10من راتبه مقابل % 5الموظف في هذا النظام بنسبة  يساهم   . النظام مسألة اختيارية بالنسبة للشرآات الخاصة     

ر                      سكان غي اعي من ال ضمان االجتم شملهم ال ذين ي سبة ال ا أن ن ساهمات، آم ذه الم سبة له لكن ال يوجد تعريف دقيق لما يقصد بالراتب بالن
ة، وأن                . معروفة اعي عنصر آخر من           ويوجد انطباع بأن تغطية العاملين في القطاع الخاص متدني ضمان االجتم معاشات التقاعد من ال

ام          ة لموظفي القطاع الع ة عامال إضافيا من                         . عناصر العالوات االجتماعي ة االجتماعي ذا هو الحل فعال، يصبح مجال الحماي ان ه وإذا آ
د مث      . عوامل تجزئة سوق العمل    ة األم ل العجز عن العمل وإصابات     ومن غير الواضح مدى تغطية الضمان االجتماعي للمخاطر الطويل

ديمات   . العمل، وآذلك مدى تغطيته للمخاطر القصيرة األمد مثل األمومة والمرض         ك التق وال يتيح عدم الوضوح هذا معرفة مدى ارتباط تل
  .بشروط وظروف العمل

اع عدد حاالت التقاعد المبكر     توجد قضية أخرى مثيرة للقلق تتعلق بمعاشات التقاعد من الضمان االجتماعي، أال وهي ما يذآر عن ار     . تف
دم في العمر               ) 1(ويظهر الشكل رقم     د مع التق . تراجعا آبيرا في معدالت عمل القطريين الذآور بعد سن األربعين، وأن هذا التراجع يتزاي

غ  صوى تبل ل ق دالت عم ن مع ى  % 95فم سبة إل ذه الن نخفض ه ارهم، ت ن أعم ات م ي الثالثين ال ف ات ال% 80للرج ي أربعيني م ف ر، ث عم

ى  نخفض إل ي % 43ت م ف ارهمأواخرلمن ه سينيات من أعم رور .  الخم زداد بم ي ت ارهن، والت رأة المرتبطة بأعم دالت عمل الم ا مع أم

  . سنة، ثم تنخفض انخفاضا حادا بعد ذلك السن34 -30في الفئة العمرية % 64السنين، فتبلغ ذروتها 

  

  

  

                                                            

لتوحيد رواتب آافة موظفي  أن قانون الموارد البشرية يسعى 2009نشرت صحيفة الوطن القطرية في عددها الصادر بتاريخ الرابع من مارس   4
، وطبقًا للصحيفة فإن القانون )ثمة فوارق واسعة في رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع المدني(وقالت الصحيفة . األجهزة الحكومية في دولة قطر

). صحيحة إلى األمام لتحقيق العدالةإنها خطوة (وأضافت الصحيفة .  يحقق قاعدة للعدالة تستهدف تعزيز حقوق وواجبات آافة الموظفين الحكوميين
  .وترى الصحيفة أن القانون الجديد يعتبر أحد القوانين المتكاملة في منطقة الخليج
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  2007-2001للرجال والنساء القطريين حسب العمر، معدالت المشارآة في قوة العمل ) 1(الشكل رقم 
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  .2008قوة العمل القطرية، االتجاهات واألنماط، ): 1(مالمح  التنمية االجتماعية والبشرية : المصدر

ة، ومع ا       20مع  فترات التأهل للحصول على معاشات التقاعد، والتي تبدأ بعد             اع معدالت العمل في القطاع الحكومي             سنة من الخدم رتف
ؤثر في التقاعد المبكر                     ة         . الذي يوفر هذه المعاشات، توجد أسس نظرية لالفتراض بأن سياسة معاشات التقاعد ت ة اإلحال إن معظم أنظم ف

ة ال      40 سنة أو    30إلى المعاش الدولية تسمح بالتقاعد بعد        ساهال      سنة من العمل في القطاع الخاص، بينما تظل أنظم ر ت عمل الحكومي أآث
  . لكن نظام التقاعد القطري هو األآثر آرما وتساهال على المستوى العالمي . على هذا الصعيد

ة قطر                 ى رؤي ة عل صادية واالجتماعي سياستين االقت سبة لل رى بالن ة آب ة بنيوي ضايا واضحة ذات أهمي ل، توجد ق رغم أن الدليل غير مكتم
  :عتبار أخذهما بعين اال2030الوطنية 

 دور معاشات تقاعد الضمان االجتماعي، إلى جانب التوظيف الحكومي، في تجزئة سوق العمل.  

            يم ن التعل دات م ى العائ ف وعل وافز التوظ ى ح د عل ذا التقاع اني له ستوى الث أثيرات الم ر وت د المبك وافز التقاع ح
 .والمؤهالت

   تم ا، وآيف ي د وتمويله ات التقاع ديمات معاش تدامة تق اإدمدور اس ل  اجه ي سوق العم ف ف ال التوظي ي مج اءة ف  بكف
 .وحوافز األجور

ة            ة قطر الوطني سية لرؤي دة        "2030من األهداف الرئي اة صحية مدي وفير حي م للمعاشات                "ت ذا الهدف يتصور ضمنيا وجود دور مه ، وه
 .وسياسة التقاعد

ة            ة قطر الوطني ات رؤي ا     يبحث معاشات ال  2030وينبغي تطوير مكّون منفصل من مكون ذه     .تقاعد ويضع خطة له  ويجب أن تتجاوز ه
ا   . الخطة الحدود االجتماعية واالقتصادية لضمان االستثمارات في األمدين المتوسط والطويل، ولمعالجة اإلنفاق العام بالشكل المناسب                آم

سكان في سن ال                     داد ال م في سن التقاعد وحول أع ذ       أن اإلسقاطات السكانية حول األعداد المحتملة لمن ه ة التخطيط في ه د عملي عمل تفي
  .المجال

 قطريون

 إناث

 ذآور

 



  14

  فجوات األدلة

 تقييم معاشات التقاعد الحالية وتكاليفها وآثارها، وتطوير التخطيط لهذه المعاشات.  

  نظام المعاشات المالي من زاوية مسؤولية المساهمين فيه، وتكاليفه وما يترتب على تمويلهتقييم.  

 فجوات السياسات

 ئ نظام المعاشات المستقبلياالتفاق على أهداف ومباد.  

         دائل       ) بما فيها الخيار الحالي   (وضع مجموعة من الخيارات الخاصة بمعاشات التقاعد إلى جانب مجموعة مقابلة من ب
ى مدى                    ( . التمويل التي يفترض أن تلبي هذه األهداف       ة عل سألة التضخم الجوهري ك الخطط م الج تل  40يجب أن تع

 ). سنة أو أآثر من التقاعد الفعلي20د ولفترة سنة سابقة على استحقاق التقاع

 وضع مجموعة من السيناريوهات االنتقالية إلصالح النظام الحالي في المدى المتوسط إلى الطويل. 

   ،ضمان ي ال شترآين ف ساهمات الم ارج م د من خ ة بتطوير الفوائ د المتعلق شأن معاشات التقاع ل االفتراضات ب تكام
 .بار السنلك" شبكة أمان"والتي ستوفر 

  

 فوائد الضمان االجتماعي لغير المشترآين

اعي                       ضمان االجتم انون ال ود ق ا لبن اعي وفق ضمان االجتم شترآين في ال تقدم وزارة الشؤون االجتماعية مجموعة من الفوائد لغير الم
م  ام ) 38(رق ذه المخصصات  . 1995لع ستفيد من ه م10وت ات من القطريين ه ات والزوجات المه:  فئ ل، المطلق جورات، األرام

  .، أسر السجناء والمفقودين، واألطفال األيتام والمعوقون، واألسر المحتاجة) سنة فأآثر60(الراشدون العجزة، آبار السن 

 ريال لكل طفل من  540 ريال لكل زوجة من زوجاته، و 900 ريال قطري شهريا لرب األسرة، و      2500يبلغ معاش الضمان حاليا     
وباإلضافة   . اء على معاشاتهم حتى ينهوا تعليمهم، أما البنات فيحصلن على معاشاتهن حتى يتزوجن أو يشتغلن              ويحصل األبن . أطفاله

سكن  ) التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية(إلى هذه المبالغ المخصصة لتلبية الحاجات اليومية للمستفيدين، تدفع إدارة اإلسكان        إيجار ال
ة     % 70وال يحصل حاليا     . ال قطري شهريا استنادا إلى حجم األسرة       ري 6500 و   4000عن العائلة ما بين      من المستفيدين على إعان

ين                       . السكن ألنهم يمتلكون منازلهم    ا ب ى م ة خاصة عل ى رعاي اجين إل ال المحت وإضافة إلى ذلك، يحصل المعوقون الراشدون واألطف
وعالوة على المبالغ النقدية، يعفى المستفيدون من الضمان       .  ريال قطري شهريا لتوظيف خادمة تقيم معهم وتساعدهم        1000 و   800

  . االجتماعي من رسوم الخدمات العامة والتسجيل، استصدار بطاقة صحية ورسوم توثيق المعامالت وغيرها

افع في ظل التضخم                             ة للمن ة الحقيقي شرائية أو القيم وة ال ى الق ة ألجل المحافظة عل د تمت      . ال توجد أية مراجعة دوري ديالت  وق التع
  %.100 ورفع معاش الضمان بنسبة 2006الدورية الكبيرة بموجب مراسيم أميرية آان آخرها المرسوم الذي صدر عام 

ة            ات الخيري اة والجمعي وزارات األخرى وصندوق الزآ وعلى الصعيد التنفيذي تعمل وزارة الشؤون االجتماعية جنبا إلى جنب مع ال
ا قواع       . األهلية ذه جميعه ك ه شترآة        وتمتل رة م ة آبي ات إلكتروني ذين يرفضون من جانب                . د بيان ساعدات ال إن طالبي الم الي ف وبالت

ات وصندوق                      ذه الجمعي أن ه م ب اة، مع العل ة وصندوق الزآ ات األهلي ساعدة الجمعي ى م الضمان االجتماعي يستطيعون الحصول عل
  .ماعيالزآاة يقدمون مساعدات إضافية لمن يحصلون على مخصصات الضمان االجت

  

  

  



  15

  .2009مارس / المستفيدون من إعانات الضمان االجتماعي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية، آذار  4الجدول رقم 

 من اإلنفاق%  % العدد الفئة

 1,037 10 12.1 )مع أطفال أو بدونهم(األرامل 

 1,695 16 21.0 المطلقات 

 2,503 24 25.4 والمقعدونمعاقون ال

 817 8 12.0 آبار السن

 300 3 2.5 األطفال

 662 6 12.3 )عائالت السجناء والمفقودين والزوجات المهجورات وغيرهم (آخرون

 7,014 68 85.3 العدد اإلجمالي

 3,286 32 14.7 الخادمات للعجزة

 10,300 100 100 المجموع الكلي

  .2009وزارة الشؤون االجتماعية، : المصدر

  
م في آذار                  عدد الح    4ُيظهر الجدول رقم     ي صرفت له ساعدات الت ة الم ساعدات وقيم ستحقة للم وللحصول   . 2009مارس   /االت الم

ام               شرية األول لع ى    7.1األشكال    (2006على بيانات أقدم يمكن الرجوع إلى تقرير التنمية الب لكن توجد بعض المشكالت        ). 7.3 إل

ة                 الوارد 26فإن أسماء الفئات الـ      . المتعلقة بالتعريف والتفسير   ر التنمي شورة في تقري ة في البيانات األصلية ال تتفق مع الجداول المن

شرية  م . الب ر عرضة     4فالجدول رق ات األآث ى الفئ شرية وترآز عل ة الب ر التنمي ام تقري ع أرق ات تتطابق م ي فئ ستفيدين ف ع الم يجم
ر من عدد            أما بالنسبة لعدد الخادمات اللواتي تدفع أجورهن لمساعدة العجزة وذوي           . للمخاطر إن عددهن أآب االحتياجات الخاصة، ف

ة عرضية من الحاالت                ل عين ه يمث ق ألن ر دقي . الحاالت مما يدل على أن لدى بعض الحاالت أآثر من خادمة واحدة، أو أن العدد غي
د ت      الي ق ة شخصا واحد    آما أن البيانات تشير إلى الحاالت المستفيدة وليس إلى عدد األفراد المستفيدين من اإلعانات، وبالت شمل الحال

ستفيدين    . أو عدة أشخاص   راد الم وق سن    (ويكون قيام وزارة الشؤون االجتماعية بتسجيل عدد األف را    ) 18تحت وف ساء أم رجاال ون
صيلي     ذا                     . مفيدا ألغراض التحليل التف ساعدات، وه ستحقين للم ة الم شكلون غالبي وقين والعجزة ي ات والمع دو أن األرامل والمطلق ويب

ر    ) األمانة العامة للتخطيط التنموي(ع نتائج تحليل مسح دخل ونفقات األسر المعيشية      يتفق م  بشأن الفئات األآثر عرضة لمخاطر الفق
  .النسبي

رامج             4إن األرقام المتعلقة باإلنفاق الواردة في الجدول رقم          اليف ب رة عن تك ا تعطي فك ة، لكنه  ال ترتكز على بيانات سنة مالية آامل

 18.7 مليون ريال قطري من أصل   2.7(من إجمالي اإلنفاق % 15 أوال، إن   .جتماعية لكل فئة من الفئات المستحقة المساعدات اال 
ر من         . تنفق على الخادمات اللواتي يساعدن العجزة وذوي االحتياجات الخاصة  ) مليون ريال  سبة أآب ى ن ي تحصل عل ات الت إن الفئ

ل     . لديها أعداد أآبر من المطلقات واألرامل وآبار السن      النفقات تدل على أن احتياجاتها أآبر وأن         صغيرة الحجم، مث ات ال آما أن الفئ
لكن تفسير هذه االتجاهات يتطلب المزيد    . الزوجات المهجورات وأسر المسجونين والمفقودين، تحصل على معونات بضعف حجمها         

  . فئة من الفئاتمن التحليل األآثر تفصيال، آما يتطلب فهما أفضل لما تشتمل على آل

ستفيدين                ة من الم ات المختلف د من احتياجات الفئ ة التأآ ة بكيفي ئلة المتعلق . قدمت وزارة الشؤون االجتماعية إجابات تفصيلية عن األس
 لكن، في الواقع العملي يتم خفض المساعدات بطريقة تحّسن          .مقابل مصادر الدخل األخرى   % 100ويمكن خفض المساعدات بنسبة     

  :وهذه قائمة بمصادر الدخل التي يتم التغاضي عنها. جاد عمل لدى المستفيدين والتقاسم غير الرسمي لدخولهمحوافز إي

      ى مستوى                 "الحرف "الدخل المتأتي من شكل شخصي ال يرقى إل ة ب ة وحرفي ستفيدين بأشغال يدوي وم بعض الم ، حيث يق
  .المصلحة التجارية

 ات التدريبالمنح الدراسية التي يتلقاها الطلبة، ومخصص. 
 المنح والمساعدات الطبية. 
 منح ومكافآت الجمعيات األهلية الخيرية. 
 

د الطالق ال تحسب، في الوقت         . باإلضافة إلى ذلك، ال تحسب المساعدات المقدمة من أفراد آخرين في العائلة            ة بع ة اإلعال وهكذا فإن نفق
د الطالق           ا أن خ   . الذي يجب أن تحسب فيه لمصلحة األطفال بع ستفيدين المصابين          % 100فض   آم ه في حاالت الم تم تجاهل دخل ي من ال
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ففي مثل هذه الحاالت يستمر دفع اإلعانات بغض النظر . بإعاقات الذين يحصلون على مساعدة إلقامة مشروع تجاري أو اقتصادي صغير          
 .عن الدخل الذي يدّره المشروع التجاري

اعي         ومن أجل تعزيز استقاللية المستفيدين واعتمادهم        ضمان االجتم ستفيدين من ال على أنفسهم تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بتحويل الم
دا        دريب تمهي رامج ت م بب ؤهالتهم، أو تلحقه ائف تناسب م اد وظ ى إيج ساعدتهم عل ل لم ي وزارة العم ة ف وى العامل وير الق ى إدارة تط إل

م توظيف                  ).اللكن ال تحرم الزوجة واألطف        (ويحرم المستفيد من الضمان     . لتوظيفهم د ت ه ق ة بأن شؤون االجتماعي ادت وزارة ال  481 وأف

  . مستفيدا أحالته إلى وزارة العمل1100مستفيدا من أصل 

ة          شؤون االجتماعي شارآة وزارة ال ذا النظام بم ى إصالح ه د   . وتعمل اللجنة المكلفة وضع مشروع قانون جديد للضمان االجتماعي عل وق
ات             حصلت اللجنة على بيانات من وز      ا من النظر في إضافة فئ اتهم لتمكينه ذين رفضت طلب ستفيدين وال ارة الشؤون االجتماعية حول الم

ات                . اجتماعية جديدة والنظر مجددا في قيمة اإلعانات المقدمة وهياآل الدعم          ات وفي إدراج فئ ة اإلعان ادة قيم ا النظر في زي ويجري حالي
ـ       جديدة محتاجة إلى قائمة مستحقي اإلعانات مثل ا        اء           35لعوانس اللواتي بلغن سن ال ة المتزوجون، وأبن ه، والطلب ارهن أو تخطين  من أعم

ر قطريين         ضم   (القطريات المتزوجات من غي ات  5ت ذين يخضعون          ) فئ دمني المخدرات ال ذين يتعرضون لإلفالس، وأسر م راد ال ، واألف
  .5لعالج طبي ونفسي

  فجوات األدلة

      ة                 التعرف بشكل أفضل على إجراءات وزارتي ة االجتماعي ين الرعاي ربط ب ا في ال  الشؤون االجتماعية والعمل ومدى فاعليته
  .والعمل

         ى دور ي   "التعرف بشكل أفضل عل ل المهن شاط                  " التأهي دماجهم في الن ي تضمن ان اقين والت ة للمع والخدمات األخرى المقدم
 .االقتصادي

   ة   وضع تقدير للنفقات ما بين القطاعات، الموارد المشترآة بين وزار ات األهلي ة الشؤون االجتماعية وصندوق الزآاة والجمعي
الخيرية يوفر فكرة أوضح عن الميزانية الكلية وعن تكاليف آل وحدة من الوحدات آي تؤخذ في االعتبار عند وضع السياسة               

 .االجتماعية المستقبلية

             شؤون االجتماع ارير إدارة ال ة وتق ة للتخطيط التنموي         ينبغي دراسة تقارير وزارة الشؤون االجتماعي ة العام ة لألمان ة التابع ي
وطني                    ر ال حول وضع الفقر النسبي للخروج بصورة أآثر وضوحا، ومعرفة مدى انخفاض مخصصات الضمان عن خط الفق

 وألي الحاالت؟ ومدى تطابق أو تباعد مخصصات الضمان عن خط الفقر، خصوصا بالنسبة لفقر األطفال؟

     سكان                 ينبغي تطوير جدول حاالت وزارة ة من ال ات المختلف ارير عن الفئ داد تق ال،  ( الشؤون االجتماعية بحيث يتيح إع األطف
صيلي والمنفصل           ) المعاقون، وآبار السن مثال    ل التف سمح بالتحلي ذي ي شية، األمر ال بدال من االآتفاء بتقارير عن األسر المعي

 .لكل فئة على حدة

 فجوات السياسة

 تماعيةالوقاية من الفقر والتنمية االج  
ا، لكن يمكن من خالل               راء حالي م فق ة وخدمات لمن ه تقدم وزارة الشؤون االجتماعية والمؤسسات المتعاونة معها إعانات مالي
ذه                 وعهم في ه سببت في وق ي ت دخل المحدود والت ذوي ال ة المحيطة ب معرفة خصائص المستفيدين التوصل إلى العوامل البنيوي

 .خطيط برامج الوقاية من الفقر بناء على معلومات موثوقةالحالة، األمر الذي سيساعد على ت
o        باب ى أس رف عل اعي للتع ضمان االجتم ات ال ن إعان ستفيدين م ن الم ة ع ة وآمي سوحات نوعي ات وم راء دراس إج

  .انخفاض دخلهم
 أوال، انجاز ما يلي بناء على تحليل البيانات المتوفرة: 

                                                            

  .العضو في اللجنة على احتمال إضافة فئات جديدة إلى المستفيدين من الضمان االجتماعي وزارة الشؤون االجتماعية،  دّل اجتماعنا مع 5
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 لصلة بذوي الدخل المحدود في قطرالمراجعة النظامية للبحوث والمواد األخرى ذات ا. 
 االستفادة من قاعدة معلومات وزارة الشؤون االجتماعية.  
                ات شية، ومن بيان اق األسر المعي ات مسح دخل إنف ات من بيان ذه الفئ تحليل مجموعات فرعية من ه

  ).حيثما أمكن التعرف عليهم(التعداد 
 ز من اجلثانيا، إجراء مسوحات وبحوث تعتمد مجموعات الحوار المرّآ:  

 سد الفجوات في المعرفة والخصائص التي وجدت في المرحلة األولى. 
 استكشاف اآلليات المسببة للفقر وعالقتها بالصحة والتعليم واإلعاقة والطالق أو االنفصال.  
 اختبار االستجابات المحتملة من جانب المستفيدين. 
  

  م سين نظ ر  تح ن الفق ة م ل الوقاي ات ألج إن البي  المعلوم ة    ـ ف ات األهلي ة والجمعي شؤون االجتماعي دى وزارة ال وافرة ل ات المت ان
سبي     ر الن وصندوق الزآاة تشكل معا موردا أساسيا إلى جانب بيانات مسح دخل وإنفاق األسر المعيشية لرسم المالمح الرئيسية للفق

سبي م            . في قطر  ة      وينبغي تحديد األهداف القصيرة والمتوسطة األمد لسياسة خفض الفقر الن يناريوهات مختلف وينبغي   . ن خالل س
 .النظر إلى هذه السيناريوهات آجزء من بناء وتبني نموذج محاآاة صغير للسياسة األفضل

  
 البطالة 

ام  % 3.2وقد بلغ معدل البطالة اإلجمالي بين القطريين     . يجري اآلن حاليا نقاش حول آيفية التعامل مع مستويات البطالة الحالية            2007ع

شرية    مالمحالعامة للتخطيط التنموي ومذآرة  األمانة  ( ة الب ة   التنمي م  واالجتماعي ام  ) 1(رق ى من       )2008لع شباب أعل ين ال ة ب ، لكن البطال

ساء من                24 -20ذلك بكثير إذ تزيد بين الفئة العمرية         ين الن ك ب  سنة عن ضعف معدل البطالة العام بين القطريين، وهي أعلى حتى من ذل
ذا الوضع            ). لمصدر السابق ا(هذه الفئة العمرية     بة له ة ومناس ة         . وبالتالي يجب االستجابة بطريقة فعال ة العام ل حديث لألمان وأظهر تحلي

ة    ارات متدني ون مه ذين يمتلك شباب ال ن ال م م ل ه اطلين عن العم ريين الع ة القط وي أن غالبي يط التنم ديم ضمان   . للتخط ساعد تق ن ي ول
نا   .قا أو عملوا لفترات قصيرةاجتماعي للشباب الذين لم يعملوا ساب   لكن يمكن تقديم إعانات ضد البطالة لفترة محدودة لألشخاص األآبر س

ر                                   تم التفكي اءة سوق العمل القطري، ويمكن أن ي د من آف د تزي ات ق ذه اإلعان وخبرة على أساس مساهمتهم في الضمان االجتماعي ألن ه
 .سوق العمل وتحسين طرق التعيين في الوظائف الحكوميةبتقديمها على المدى المتوسط أو الطويل بعد إصالح 

ي          آت الت ة في العمل والمكاف وهكذا فإن مفتاح تطوير سياسة سوق العمل يكمن في المزج المناسب بين الحوافز اإليجابية التي تعزز الرغب
ومن   .  لهم ثالثة عروض عمل ويرفضونها ولقد اتضح أن وزارة العمل تتوقف عن البحث عن عمل للمتعطلين بعد أن يقدم           . تقدم للعاملين 

  .6الضروري دراسة هذه السياسة وتوفير األدلة الملموسة على جدوى هذه الخدمة من عدمه

ا آمشروعات                    سياسات وتقييمه ق ال سياسات من خالل تطبي ة من ال اذج المختلف ار النم ا الختب إن هذا الجانب من سياسة التشغيل يبدو مثالي
ا           وتشتمل الدر. تجريبية يم مدى نجاحه ة ألجل تقي به ـ تجريبي ة أو ش صيغة تجريبي رامج ب ق الب ضا    . اسات اإليضاحية على تطبي ويمكن أي

  :رامجباستخدام المشاريع التجريبية لتقييم وتصميم نوعين رئيسيين من ال

دريب آت من     مخصصات الت ة ومكاف شروطة بحضور معظم الحصص التدريبي وافز الم ذه الح ط ه ن المفضل رب ان  ـ م آ
  .ومكافأة الذين يكملون تأهيلهم المهني) من حيث مدته وقلة مرات الغياب(حضورهم متميزا 

اطلين          الدعم المقدم من أرباب العمل ل التحاق الع ى تقب املين عل شجيع الع ة لت اء الخدم  ـ حيث يتم تقديم الرواتب والتدريب أثن
  .ة أو لفترات أطول أو بصفة دائمة خبرة عمليإلآسابهمعن العمل لفترات قصيرة، أو تجريبية أو 

 إن األدلة على مدى نجاح   . مهنة دائمةإلآسابهميمكن استخدام هاتين المقاربتين لتسيير دخول المتعطلين إلى سوق العمل لفترة قصيرة أو           
ة ع              شاريع التجريبي صعيد   المقاربة الثانية قليلة، لكن يتم في الواليات المتحدة وبريطانيا تطبيق المزيد من الم ذا ال ى ه ويمكن أن ترتكز    . ل

  .هاتان المقاربتان على خطط التدريب المهني الموجهة للذين ينقطعون عن الدراسة بعد مرحلة التعليم األساسي

                                                            

وتدعم هذه األدلة سياسة . منذ حقبة التسعينيات" منظمة التعاون االقتصادي والتنمية"عديدة على جدوى هذه السياسة من تجربة  توجد أدلة دولية   6
  ).2006 و 1994دراسات عامي . (في الترآيز على البرامج الموجهة إلى جانب العرض من التشغيل" المنظمة"
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 الرفاهية االجتماعية  
ى          2030أفضل سبيل لتعزيز الهدف الكلي لرؤية قطر الوطنية          وم عل ات تق اج مقارب ة  " يتمثل في انته ة االجتماعي ي  " الرفاهي الت

ة  وق االجتماعي سان والحق وق اإلن تقاللية وحق اعي، واالس ال االجتم ة، ورأس الم سعادة الذاتي يم وال صحة والتعل ى ال شتمل عل . ت
ويتطلب تطوير هذه الوقت ردحا من الزمن، بينما ينبغي ترآيز أهداف وغايات السياسة األولية على األهداف التي يمكن قياسها        

  .آميا
ال  ة األطف ة         رفاهي ه مقارب ب أن تطرح ال يج ة" ـ إن أول مج ع     " الرفاهي سجاما م ك ان ال، وذل ة األطف و رفاهي ه

ذي وم ال ال الي ي أطف تثمارات ف ة  ناالس ر الوطني ة قط رة لرؤي ات الكبي يحققون التوقع ة  . 2030 س ل منظم وتعم
اون االقتص                " اليونيسيف" ة التع ي ولمنظم اد األوروب ة لالتح ع التابع دخل المرتف ى تطوير    في دول ال ة عل ادي والتنمي

ال      يم وضع األطف ر لتقي ي قط ا ف ن تطبيقه ال يمك اه األطف اييس لرف رات ومق د (مؤش د معه ذا الجه ود ه نتييق   إنوس
  ).7دراساتلل

سألة   رفاهية ذوو االحتياجات الخاصة دراتهم " ـ من الضروري تطبيق قياسات الدخل الخام ال تستطيع اإلحاطة بم ، "ق
ي  م ف ل الحاس صاد وهي العام ي االقت دماجهم ف ي ان اتهم وف يم احتياج اق األسر   .تقي سح دخل وانف ات م ر بيان  وتظه

ل شخص واحد معاق              % 4 أن   2006/2007المعيشية لعام    ى األق ذا يجب    . امن األسر المعيشية القطرية لديهم عل له
قادمة لتلبية تطلعات رؤية  لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، وليس نموذجا طبيا، في الفترة ال  تطوير نموذج اجتماعي  

اقين  نموذجويعتبر ال. قطر الوطنية في هذا المجال     االجتماعي الخاص باإلعاقة الطريقة التي ينظر بها الناس إلى المع
نهم               ى تمكي ذ عل ذي يحب شريعات           . 8وآيفية معاملة المجتمع لهم العنصر األساسي ال ة الت ضا حاجة لمراجع ك أي وهنال

  .اضد التمييز ومدى تطبيقه

 دعم األسعار وضبطها

 .ال تمتلك الحكومة القطرية أي صيغة للتخطيط أو االستجابة للتضخم في السياسة المالية، لكن التضحم آان مرتفعا في السنوات األخيرة             
سكان                          دى ال ستويات االستهالك ل ة م دعم الحكومي لألسعار وضبطها لحماي ى ال ل دول    . وقد فرض التضخم الضغط عل ا مث وقطر، مثله

اليف                   ة التك لعها االستهالآية المرتفع سم األعظم من س اليف            .مجلس التعاون الخليجي األخرى، تستورد الق اع تك ا أن قطر تواجه ارتف  آم
  .اإلسكان

  . بطريقتين رئيسيتين هما تقديم الدعم وضبط األسعارةتتدخل الحكوم

سلع       الدعم را من ال ددا آبي ة ع دعم الدول ر     .  ـ ت ة غي دعم بطريق دم ال ل دعم أسعار علف           ويق سلع، مث ى أسعار ال أثير عل منظورة ألجل الت
ة أخرى      . الحيوانات ومنتجات اللحوم والحليب  ز وأغذي از والخب . لكن الدعم يقدم أيضا لبعض السلع بشكل مباشر، مثل دعم أسطوانات الغ

لكن المواطنين القطريين يحصلون      . ر القطريين ويؤثر هذا الدعم في أسعار السلع في أسواق التجزئة والجملة، ويستفيد منه القطريون وغي             
  .أيضا على دعم خاص للمواد الغذائية األساسية التي تشمل زيت الطبخ والسكر والحليب واألرز

وتتولى إدارة اإلسكان التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية مسؤولية دعم أسعار        . أما المجال الثاني من مجاالت الدعم فيشمل قطاع اإلسكان        
ولم يتسنى لنا أثناء فترة إجراء المقابالت الحصول على معلومات  . ناء واألراضي، ودعم اإليجارات للمستفيدين من الضمان االجتماعي   الب

  .2008دقيقة وشاملة من إدارة اإلسكان، وبالتالي فإن هذا التقرير يعتمد على المعلومات الواردة في خطة قطر الوطنية الكبرى لعام 

                                                            

unicef.www://http‐المفاهيم واألساليب :  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمقاربة رفاهية األطفال في دول: Bradshaw أنظر 7 
pdf.eng_03_2006iwp/publications/org.irc   ويرتكز على قياسات لمجموعة من الدول ذات الدخل المرتفع‐ unicef.www://http
pdf.eng_7rd/pdf/publications/org.irc   مجموعة العمل حول فقر األطفال البريطانية"أنظر أيضا التقرير الذي أصدرته حديثا" 
pdf.ChildWellbeingandChildPoverty/info/uk.org.cpag.www://http  

disability/uk.ac.leeds.www://http‐  الفرد والنماذج االجتماعية لإلعاقة: Oliver أنظر 8 
pdf%.dis20%soc20%in/Oliver/archives/studies  
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أدى إلى تغيير نظام دعم اإلسكان وإلغاء الدعم الحكومي السابق لقروض بناء            ) 2007 لعام   2القانون رقم   (حديث للقانون   وقد جرى تعديل    

  . ألف ريال قطري وتقديم قطعة أرض مجانا600 وبموجب النظام الجديد سيتم تقديم قرض إسكان من دون فوائد بقيمة  .المساآن

  :لى قسمينأما الدعم السابق للسكن فكان ينقسم إ

ى            ) المعروف أيضا بسكن صغار الموظفين    (المساآن الحكومية    )1( ال     350الذي آان يقدم قرضا من دون فوائد للبناء سقفه األعل  ألف ري

ى مدى         % 60من هذا القرض بينما يجري سداد الـ        % 40قطري، ويدعم    ا  25المتبقية من دون فوائد عل اني هو مساآن       . عام شكل الث  ال

ال قطري من دون فوائ           600ن التي آانت تحصل على قرض بقيمة        آبار الموظفي  ة      د ألف ري دعم الحكوم سدد المقترض     % 20 ت ا وي منه

  . عاما25المتبقية على مدى % 80نسبة 

اة المقترض أو عجزه                   سّجل المسكن باسم المقترض              . آما أن تسديد دفعات قروض اإلسكان هذه يلغى في حال وف سديد القرض ي د ت وعن
 . عاما15يقوم ببيعه أو تأجيره قبل انقضاء شريطة أال 

م                         )2( ازل ث أما الشكل الثاني من دعم اإلسكان فيتمثل في توفير المساآن من دون دفع إيجارها حيث تشتري الحكومة األراضي وتبني المن

ط قانون الضمان االجتماعي     سنة من أعمارهم، والمعاقين وغيرهم ممن تشملهم شرو        60مثل المواطنين فوق    " لحاالت اجتماعية "تؤجرها  

  .1995لعام 

 ـ باإلضافة إلى الدعم المقدم لخفض األسعار، تلجأ الحكومة إلى ضبط األسعار منعا لحصول زيادة غير مبررة في األسعار    ضبط األسعار
ة بين دعم األسعار    لكن الحدود الفاصل .أو لحصول قفزات آبيرة في األسعار بسبب تقلبات السوق أو حصول نقص في آمية بعض السلع         

اح في               . وضبطها حدودا غير واضحة وتتطلب المزيد من الدراسة        ة لألرب ع المضاربة الجالب و من أما الهدف من وراء ضبط األسعار فه
 .فترات النقص قصير األمد في آمية بعض السلع أو عند حصول أزمات استهالك

  فجوات األدلة

          د من ة ألجل                    تتطلب المعلومات الواردة أعاله المزي زة والمؤسسات المعني ى تفاصيل إضافية من األجه دقيق والحصول عل الت
  .إعداد قائمة شاملة بأنواع الدعم والمبالغ التي تنفق عليه

                          ات مسح دخل اق باستخدام بيان دخل واإلنف ى ال دعم عل بعد الحصول على تلك المعلومات يجب تقدير اآلثار التوزيعية ألنواع ال
ذه                    . ةوإنفاق األسر المعيشي   ى أي مدى تكون ه دخل، وإل اق وال فما هي تأثيرات النوع األول التي يحدثها الدعم على توزيع اإلنف

صاعدية أو أثيرات ت ةالت ل      .  تنازلي وري والمحتم ر الف يم األث يط لتقي ة تخط ي أي عملي ية ف ة أساس وة أولي ذا خط ل آه  إن تحلي
 .إلصالح نظام الدعم

   دعم وال ر ال ل أث ك ضرورة لتحلي تهالك  هنال ستويات االس عار وم ى األس ل وعل سوق آك ى ال اص،  . ضوابط عل ه خ  إنوبوج
ى العرض والطلب أمر أساسي                       أثير دعم اإلسكان عل سليم لت صادي ال ل االقت ارات يجعل التحلي ر في سوق العق االرتفاع الكبي

العديد من المشكالت مع عمالئه بسبب وذآر مجلس التنمية االجتماعية أنه واجه     . وحاسم بالنسبة لوضع سياسة إسكان مستقبلية     
 .ارتفاع األسعار والنقص في سوق العقارات السكنية

 فجوات السياسة

                           ر المقصودة أثيرات غي شويه األسواق واألسعار والت ى ت مجاالت االهتمام هنا تتمثل في تأثير النوع األول الذي يخلفه الدعم عل
ة       من النوع الثاني، خصوصا على مجاالت محددة من اال         ستهالك والتي ينتج عنها نتائج غير مرغوبة بالنسبة للسياسة االجتماعي

  .آكل والتي تسعى إلى إقامة مجتمع صالح ومستدام
o                             سكريات المرتبطة دهون وال ة، خاصة ال وارد الغذائي شمل دعم الم ى الصحة ت لبا عل ؤثر س د ت إن أوجه الدعم التي ق

إن     بارتفاع مستويات البدانة والسكري واألمراض األ خرى المرتبطة بأسلوب العيش والتي تزداد انتشارا في قطر ـ ف
سكري و  % 12 ول ال ن مرض الب انون م دين يع ن الراش ا  % 15م دم م ي ال سكر ف ستويات ال اع م ن ارتف انون م يع

المي    (يجعلهم عرضة لإلصابة بالمرض    دل الع غ المع اون الخليجي األخرى      % 4يبل دل دول مجلس التع %). 7ومع
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اني      % 29ن الراشدين يعانون من الوزن الزائد و م% 39آما أن    دناء، ويع ة الب ال   % 28مصنفون في فئ من األطف
  .9دون سن الخامسة من الوزن الزائد

o                          اه للقطريين دعم الكامل للمي ة، إن ال تدامة البيئي ة واالس ى صعيد الطاق ل، عل م   (وعلى نحو مماث انون رق ام  28الق  لع

ا2008 تخدام مي اءة اس ا إس دعم نظري شر ي سياراتبه ال ستخدم لغسل ال ث ت تهالك  ).  حي ل الس دعم الكام ا أن ال آم
 .الكهرباء من جانب القطريين ال يفرض سعرا يعزز االستهالك المستدام أو المسؤول

o        زمن   . سنة الثابتة المعطاة لتسديد القروض     25وينبغي أيضا النظر في فترة الـ  فمن الممكن خفض التكاليف بمرور ال
ر سديد الق الي تخفيف . وضلت داد القرض وبالت دة س ة م زمن من خالل إطال اليف بمرور ال فمن الممكن خفض التك

رة         . الضغط عن العالوات االجتماعية المتضمنة في هياآل األجور        وح لفت ى جانب       25آما أن القرض الممن نة، إل  س
 .قوانين معاش التقاعد، قد يشجع على التقاعد المبكر

     اء المساآن       .  دعم يعزز أساليب الحياة الصحية والمستدامة   يجب التفكير في وضع نظام دعم الحكومي لبن ار ال فمثال، يجب اعتب
اه                    .آمسبب لنمط استهالك الطاقة والماء السائد حاليا       ة والمي اء مساآن مصممة لخفض استهالك الطاق ى بن  ويجب توجيه الدعم إل

ات            ويمكن أيضا لهذه المساآن     . بناء على معايير متفق عليها     زود بتقني سية، وأن تت بناء نظام داخلي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشم
 .صغيرة للحصول على أنواع أخرى من مصادر الطاقة المتجددة

  

ز                  دعم لتعزي ديم أوجه محددة من ال د تق سوق، وبع ى ال أما على المديين المتوسط والطويل، فبعد إجراء التحليل االقتصادي لتأثير الدعم عل
اط ال   ا،   أنم دة اجتماعي د               سلوك المفي ة جي ام تحويالت اجتماعي ة بنظ ة دعم األسعار مقارن اءة وفاعلي ي لمدى آف ل هيكل يجب إجراء تحلي

 .ةالتصميم يجري تطبيقه إلى جانب سوق عمل أفضل أداء يحدد األجور بطريقة أآثر آفاء

  تقديمات المجتمع المدني

  مساعدات صندوق الزآاة

ة         % 2.5لم بدفع يلزم الدين اإلسالمي المس    ى محارب ي تنفق عل وال الت رة من األم دارا آبي من أمواله لمساعدة الفقراء، األمر الذي يوفر مق
  .الفقر وعلى برامج اجتماعية أخرى

 ومهمته جمع وتوزيع الزآاة والصدقات والهبات 1992 لعام 8صندوق الزآاة قد تأسس بموجب القانون رقم "تذآر حكومة قطر أن 
 وقدم لها ما مجموعه 2006 و 2001أسرة بين عامي  28,464   وقد ساعد صندوق الزآاة .مساعدة العائالت المحتاجةوالتبرعات ل

وباإلضافة إلى ذلك أسس الصندوق ومّول برامج خيرية لصالح األطفال، مثل خطة تقديم المنح المالية . رياال قطريا  160,393,858
منحة طالبية بلغت قيمتها اإلجمالية   29,424 ما مجموعه 2006 و 2001م الصندوق بين عامي وقد. للطلبة في جميع المراحل التعليمية

  .10"رياال قطريا  32,114,667

ة          ر،         2030إن أهمية العمل الذي يقوم به صندوق الزآاة بالنسبة لرؤية قطر الوطني ة من الفق تراتيجية للوقاي رامج واس ل في تطوير ب  يتمث

ة      . رامج لضمان تبني مقاربة شاملة لهذه المسألةوفي تنسيق أنشطة هذه الب  ة قطر الوطني أمين    2030وبالفعل، إذا آانت رؤي ى ت  تهدف إل
اة وضمان دوره                            ة في عمل صندوق الزآ ذه المقارب ز ه مستوى معيشي رفيع لجميع القطريين، ينبغي إجراء نقاش مبكر حول آيفية تعزي

  .المرآزي في تقديم المساعدات

  فجوات األدلة

 صندوق                             م ة ال يم أفضل لمدى تغطي ى تقي ا للحصول عل اة وتحسينها توخي شاط صندوق الزآ ة بن ات المتعلق راجعة البيان
  .للحاالت المحتاجة والتعرف على نتائج مساعداته

                                                            

9  Chanpong 2008 2/11/2008 صورة قطر في المسح العالمي للصحة، ورقة قدمت إلى الهيئة الوطنية للصحة.  
  .ل، تقرير إلى األمم المتحدة حول التزام قطر باتفاقية حقوق الطف2008ديسمبر / آانون األول16 بتاريخ CRC/C/QAT/2 من 108 الفقرة  10
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          م المقتطع من دخل واستهالك ة الك دخل واالستهالك، ومعرف وزيعي لل ى الت ى المنحن اة عل ر الزآ م األفضل ألث الفه
ى                   مقدمي الزآاة  دخل وعل ع ال ى توزي اة عل ي للزآ ر الكل ا هو األث اة، وم ستفيدون من الزآ ه الم ذي يحصل علي  والكم ال

 .قياسات عدم المساواة
 فجوات السياسة

                           بكة وفر ش ساعدات وي رة من الم دم مجموعة آبي اة يق ى أن صندوق الزآ ة إل تشير األدلة المتوفرة من الجهات المعني
. اعات المهمشة، عالوة على تغطيته لمجاالت التعليم والصحة وغيرها من الخدمات     أمان في مجال توفير الدخل للجم     

واطن الضعف                   ار م ى إظه ان عل بكة األم شطة ش درة أن م مدى ق وهكذا تصبح المسألة المهمة بالنسبة للسياسة هي فه
ال اة تك دارك صندوق الزآ ثال هل يت ساعدات، م ديم الم ا تق وم عليه ي يق ة لالفتراضات الت سياسة الهيكلي ة ال يف تغطي

صافا، خصوصا            اءة وان ر آف ة األفضل أآث االجتماعية الضعيفة لغير القطريين في بعض الحاالت حيث تكون التغطي
  في حاالت زواج القطريات من رجال غير قطريين؟

     ة مع مسوحات إحصائ              " مرآز اإلنماء االجتماعي  "أظهر اجتماعنا مع ته التنموي ق سياس ية أن هذا المرآز يدمج تطبي
ا  ات وتقييمه ول االحتياج سياسة        . ح ق ال سين تطبي م وتح ا لتقاس لوب م اد أس ى اعتم ة إل ة الحاج ذه النقط ر ه وتظه

ة    ر الحكومي ات غي اع المنظم راف قط ع أط ين جمي ة ب ف   . االجتماعي دريب والتوظي ز الت ذا المرآ شطة ه شمل أن وت
رامج    . االقتصادية الصغيرة /وتطوير المشاريع التجارية   د وجود مجال واسع               ولدى المرآز ب ا يؤآ دة مم ة عدي  تدريبي

 .لتقاسم المعلومات معه حول المقاربات المتعلقة بتصميم برامج التدريب وتنفيذها وتقييمها

 المؤسسات والجمعيات األهلية التي تمولها األوقاف

ة واإل                 ة   يوجد عدد آبير من المؤسسات التي تنشط تحت رعاية األوقاف في تقديم الخدمات االجتماعي ات المالي ضا في قطر        . عان شط أي وتن
  .المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية الدولية التي تقدم خدماتها لفئات معينة

ة                               صفتها إحدى الجهات المعني ا ب ز دوره شطتها وتعزي سيق أن ذه المؤسسات هي تن سبة له ا بالن ام به إن المسائل الرئيسة التي يجب االهتم
ان    . 2030بتحقيق رؤية قطر الوطنية    بكة األم وفير ش . وسبق لنا التأآيد بأن التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية يحصل على مستوى ت

ة             " مؤسسة قطر "وباإلضافة إلى ذلك، تجري      سياسة االجتماعي وافرة وصياغة ال الي،  . دراسات وتنظم أنشطة ستدعم قاعدة األدلة المت وبالت
ى ال         ادل                        إن معظم نشاط هذه المنظمات يعتمد عل ادل وتب تعلم المتب تراتيجي وال ا االس دعم عمله ي ت وارد الت وفير الم ة الصحيحة في ت مقارب

  .المعلومات واعتماد مقاربات مشترآة تجاه التقييم

  فجوات األدلة

           ذا المجال ة              . يجب تحسين البيانات المتعلقة باألنشطة واإلنفاق في ه ر التنمي واردة في تقري ات ال ويجب تحديث البيان
  . لتوضيح االتجاهات2006ة األول لدولة قطر لعام البشري

                    ة؛ يجري العمل بناء قاعدة بيانات بأنشطة وأهداف هذه المؤسسات والمنظمات من خالل رسم خارطة للجهات المعني
 .على بناء هذه القاعدة من جانب مشروع الوقاية من الفقر الذي تنفذه األمانة العامة للتخطيط التنموي

 فجوات السياسة

 تراتيجيين      ي يط االس سيق والتخط ق بالتن سية تتعل وة الرئي دو أن الفج ذه      . ب راك ه ح بإش زام واض ود الت ي وج وينبغ
  .2030المؤسسات آجهات معنية في تخطيط ورصد وتقييم البرامج التي تستهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 

  الضمان التكافلي والخدمات األخرى/ الخدمات المالية الخاصة ـ التأمين

 المؤسسات التجارية الخاصة التي تقدم خدمات مالية وفقا للشريعة اإلسالمية في قطر ما تزال صغيرة الحجم، لكن حضورها يكبر يوما                إن
ا                         . عن يوم  زال ضعيفة حالي ا ت ا، م ا أو موت معيله ل انقطاع دخله ة من المخاطر، مث ي تقي العائل ذا    . إن سياسات التكافل الت ة ه إن تنمي

ة رئ  اع آجه ل               القط ط والطوي ديين المتوس ي الم ه ف ر ب ب التفكي ر يج و أم ة له سياسة االجتماعي ال ال ي مج ة ف سية فاعل دور   . ي إن ال
شامل في                          /المحتمل اعي ال ضمان االجتم رامج ال ا من ب الكامن للتكافل ومقاربته القائمة على الوقاية المتبادلة من المخاطر تشكل جزءا مهم
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صدر تمو      وفر م د ت ل، وق د ـ الطوي داألم ات التقاع ل لمعاش تثمارات    . ي ى االس ذ عل ات فعندئ اطي للمعاش ل االحتي وير التموي م تط وإذا ت
  .والمؤسسات المالية الشرعية أن تلعب دورا رئيسيا في تعزيز هذا االحتياطي

  فجوات األدلة

 مراجعة سياسات التكافل الراهنة الخاصة باألفراد واألسر والحصول على بيانات عن نطاق تغطيتها. 

  فجوات السياسة

             تقييم مبكر للقدرات في المديين المتوسط والطويل لهذا القطاع من أجل توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تضاهي
يم الجامعي،                              ل التعل ة، آالصحة وتموي سياسة االجتماعي راد في مختلف مجاالت ال دمها األف ة ويق دمها الحكوم ي تق الخدمات الت

 . ووفاة معيل األسرةومعاشات التقاعد،

  العائلة

ذور إضعاف                 .لألسرة دور مرآزي في حياة القطريين      وهنالك انطباع بأن التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي حصلت مؤخرا تحمل ب
ى ه          . ، وفقا لرؤية المجلس األعلى لشؤون األسرة       الحياة العائلية والدعم المتبادل بين أفرادها      ائمين عل ق الق سبب     ويتعزز قل ذا المجلس ب

ائالت              شغيل الع تأثير البطالة على العائالت، وبسبب المشكالت التي تواجه تعزيز قيمة التعليم، والتغيرات في الحياة األسرية الناجمة عن ت
  .القطرية خدم منازل ذوو مستوى تعيمي متدٍن

  2006/2007 تها من مجموع القطريين ونسب القطرية المعيشيةحجم األسر  2الشكل رقم 
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  2007-2006، إنفاق ودخل األسرةمسح : المصدر

نهم  7.4ويبلغ متوسط حجم األسرة المعيشية  . تقليديا، يعيش القطريون في أسر معيشية آبيرة وسط العائلة الممتدة للزوج  من  2.6 أفراد بي
وت واسعة مؤ                 . األطفال زوج في بي سكنون في            وتقليديا، آان يسكن الزوجان حديثي الزواج مع عائلة ال ا ي ا م ة من طابق واحد، وغالب لف

ذآور في               يم عائالت األخوة ال يالت "مجمعات سكنية تق ساحة واسعة من األرض            " ف ى م ام عل صلة تق ى        .منف ة عل ة العائلي  وتحافظ الثقاف

عدد أفراد األسرة
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على ترتيبات العيش وقد طرأ الكثير من التغيير      . الخصوصيات العائلية وتحرص أن يكون لكل عائلة مطبخها الخاص وحماماتها الخاصة          
وبرز اتجاه التحول إلى العائلة النووية في جزء    . التقليدية، وأصبح الكثير من األزواج يفضلون العيش في بيوت منفصلة عن بيوت آبائهم   

ديم    ن األرض وتق ة التحضر تخصيص قطع م ث صاحب عملي ع األراضي حي كان وتوزي ال اإلس ي مج ة ف سياسات الحكوم ة ل ه نتيج من
ذي              . ية من الفوائد لبناء المنازل    قروض خال  لكن أفراد األسرة ما زالوا يفضلون العيش بقرب بعضهم بعضا، وهذا التفضيل يحدد المكان ال

  .يختارونه لبناء مساآنهم

ذه                             2 رقم   كليظهر الش  شون في ه ذين يعي سكان ال سبة ال ضا ن ين في المسكن، ويظهر أي راد المقيم   توزيع األسر المعيشية حسب عدد األف

ة من          % 7نجد أن    . األسر المعيشية  شية مؤلف ل، و  4فقط من السكان يعيشون في أسر معي راد أو أق شون في     % 71أن  أف سكان يعي من ال

ر    7معيشية مؤلفة من    أسر   ات                .  أفراد أو أآث ر رسميتين من آلي يتان غي ان أساس ا آليت وارد هم ي أن العيش المشترك وتقاسم الم ذا يعن وه

ارهم عن    % 82إن المجتمع القطري مجتمع شاب فلدى  . في قطرالحماية االجتماعية   ل أعم نة 15من األسر المعيشية أطفال تق وفي   .  س

  . أو أآثر60من األسر المعيشية فرد أو أآثر بلغوا سن الـ % 23المقابل، لدى 

يِّ     آنية القطريين تكشف  . ة قويةإن للعائالت القطرية روابط قراب     ي تب ة الت ساب العائل اطقهم      عن  أن داد ومن ة أو أصول األج روع القبيل ن ف
ستويات   .األصلية ع م ى أرب ة إل ة القطري ي الثقاف ة ف روابط العائلي سم ال ين  .وتنق ن جيل ة م ة المؤلف رة النووي اك األس اء ( فهن اء واآلب األبن
دا                         ).واألنسباء ه واألج زوج وأسرة زوجت اد من أسرة ال اء واألحف شمل األبن اني في ا المستوى الث شمل المستوى الثالث       . د والجدات   أم وي

  .ويشمل المستوى الرابع أبناء العمومة وأنسباءهم . األعمام والعمات واألخوال والخاالت وأبنائهم من طرفي الزواج

ة القبلي       ز الهوي ل تعزي ن أج ك م دة، وذل ة الممت ار العائل ي إط ات ف ب الزيج ري ترتي ث يج ائدة حي ة س زواج التقليدي اط ال زال أنم ا ت ة وم
ة      . والعالقات القرابة التي تقوم على رابطة الدم والعيش معا  ين من أجل تقوي سبين مختلف ومن الشائع أيضا التزاوج بين أفراد ينتمون إلى ن

ل     ى                        .التحالفات السياسية بين القبائ ة وعل ات الداخلي ى العالق ا عل ّل اهتمامه ا يترآز ج ين أطرافه شئ صالت ب ة تن روابط الوثيق ذه ال  إن ه
وذهم تعز سن ونف ار ال لطة آب ة وس ط القراب ز رواب سبة    .ي اع ن ي ارتف ل ف زواج يتمث ن ال نمط م ذا ال صودة له ر المق ب غي د العواق ن أح  لك

  .التشوهات الخلقية بين القطريين والتي تسببها الوحدات الوراثية

ذآور واإلن                       د ال زواج عن أخر سن ال ى ت ة إل صادية والتعليمي ين عامي        . اثأدت التغيرات في األوضاع االقت ا ب ع   2004 و   1986فم  ارتف

ى  25 سنة، وللرجل القطري من 25 إلى 19متوسط سن الزواج للمرأة القطرية من      نة 29 إل اث       .  س يم اإلن ين تعل د ب اين المتزاي وأدى التب

زوجين     ين ال الي من       .والذآور القطريين إلى تعقيد مسألة تناسب المواصفات ب دل الخصوبة اإلجم ى   5.8 وانخفض مع ين عامي   4.2إل  ب

ام    أنآما أن معدالت الطالق تميل إلى االرتفاع، رغم  . 2004 و  1986 ذ الع ، 2000 االتجاهات الحديثة تظهر معدل طالق شبه ثابت من
سبب الترآيب العمري للقطريين  دد الزيجات ب ادة ع ر زي ا تظه ع   . 11آم إن المجتم صعيد، ف ذا ال ى ه ات عل ة االتجاه ت حقيق ا آان ومهم

  . ينظر إلى مستويات الطالق الحالية نظرة سلبية ويعتبرها مشكلة تمس العائلة القطرية التقليديةالقطري

سألة صعبة       . توجد أدلة على ارتباط بين مخاطر وقوع النساء في الفقر والطالق   ة م رة ثاني ة م ة زواج المطلق . وتجعل القيم الثقافية القطري
ر   ا ام ي ترعاه شية الت ر المعي دد األس غ ع ة % 10أة ويبل ر القطري دد األس الي ع ن إجم ل    .م وفر لألرام االت يت ن الح د م ي العدي ن ف  لك

ون بهن        ذآور يعتن اء من ال ات أقرب اء    (والمطلق اء راشدون، أخوة أو آب ل رجال          ). أبن ات من قب ات المطلق ر القطري ساء غي وتتعرض الن
  ).دودالدخل المح(قطريين إلى درجة عالية من خطر الوقوع في الفقر النسبي 

  . التكيف مع التغيرات وتعزيز صحة أفراد العائلة ورفاهيتهم: يمكن تقسيم القضايا العائلية األساسية إلى قسمين رئيسيين، هما

ديثا سريعين             التكيف مع التغيير   صاديا وتح وا اقت شهد نم ي ت ة الت ديا للمجتمعات التقليدي شكلة    . يشكل تح ر م " المعلومات "وتعتب
ا          . جزءا من هذا التحدي    اتهم غالب إن افتراضاتهم ومعلوم راث، ف ة وللت يم الثقافي فعلى الرغم من أن اآلباء واألجداد خير ناقل للق

صناعية في                 . ما ال تتماشى مع تطلعات أبنائهم      اطق ال ون في المن انوا يعمل ذين آ دٍن وال مثال، إن اآلباء الحاصلين على تعليم مت
انو           ا آ ا م ا غالب دة وأوروب ى                         الواليات المتح د إل ا سوق العمل الجدي ي يتطلبه ارف الت ل المعلومات والمع ى نق ادرين عل ر ق ا غي

ى                   . أبنائهم، ويفشلون أيضا في التعبير لهؤالء األبناء عن قيمة التعليم          نا عل ر س ال األآب ضعيفة لألجي درة ال ل الق ع، تمث في الواق

                                                            

  ).الزواج والطالق(النشرة السنوية لإلحصاءات الحيوية ): 2007( أنظر جهاز اإلحصاء ـ قطر  11
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سين والنظرة       . لعديد من المجتمعات تعزيز قيمة التعليم في األجيال الالحقة مشكلة ثقافية بنيوية في ا        ين الجن ات ب ر الفروق وتعتب
  .إلى قيمة تعليم اإلناث جزءا متفرعا من مشكلة أوسع

ى                         ه عل ر من خالل عمل ى التكيف مع التغيي ة عل ولقد قام المجلس األعلى لشؤون األسرة بجهد رائع في مساعدة األسرة القطري
  .ز دور المرأة وتنفيذ نشاطات أخرىمكافحة العنف ضد المرأة، والدعوة إلى تعزي

ة  صحة والرفاهي ز ال رة  تعزي دور األس سية ل د العناصر الرئي ل،      . أح ن العوام دد م ورة ع ن خط يال م اك تقل دو أن هن ن يب  لك
  .خصوصا على األطفال

ذين                  ة، وال وت القطري ين، في البي وا أمي ا يكون ا م ذين غالب ة   إن الدور المتعاظم للخادمات والخدم اآلخرين، ال ال يتحدثون العربي
اء   ة اآلب ى إضعاف عالق ؤدي إل ن أن ي ائهميمك ؤونهمبأبن ى ش م عل ى   .  واطالعه شجيعهم عل اء وت ع األبن اء م ل اآلب إن تفاع ف

د من                     اء في العدي ه األبن ذي يحقق يم ال د مستوى التعل مواصلة الدراسة وتأآيدهم على أهمية التعليم هو العامل األساسي في تحدي
ى تعويض                            . بيةالمجتمعات الغر  ادرة عل ا تكون ق ادرا م ا ن دراتهم، لكنه ذ وق ى تحسين اتجاهات التالمي وأن المدارس قادرة عل

ي        ن الت اؤهم والمه ها أبن ي يدرس اء للتخصصات الت ؤالء اآلب ضيالت ه ى تف ولهم، وعل ائهم ومي ع أبن ى دواف وين عل أثير األب ت
اء      وباإلضافة إلى ذلك، فإن االهتمام الذي تولي  . يمتهنوها ساعدة األبن ا يتطلب م ا م ه األسرة للتعليم والموارد التي توفرها له غالب

دايا            ا     . في تحضير دروسهم المنزلية وتشيعهم على التعلم والمطالعة بدال من االآتفاء بشراء األلعاب واله ر دور األهل هن ويعتب
  .دورا حاسما في أغلب الحاالت

ا ال تتعدى              " اليونسكو"بالنسبة للعادات الغذائية، أظهرت بيانات       الي عدد      % 12انخفاض عدد حاالت اإلرضاع إذ أنه من إجم
شار                )وقصر مدة اإلرضاع   (12الرضع ى انت ا أدى إل دهون مم شبعة ال سكر وم ة ال ة عالي ات غذائي ال وجب ام األطف اد إطع ، وازدي

نهم   ة بي ا       % 25(البدان ا لبيان د وفق وزن الزائ ن ال انون م سة يع ن الخام ال دون س ن األطف ام    م ة لع صحة العالمي ة ال ت منظم

  .وتهدد هذه االتجاهات صحة األطفال ومخرجاتهم التعليمية ). 200613

  فجوات األدلة

                              راهن اس الوضع ال صحية، وقي لوآياتهم ال ر، وس ائالت مع التغيي م مدى تكيف الع ى فه إجراء دراسة للحياة األسرية تساعد عل
 .للرفاهية

 ات النق ويالت والهب أثير التح ل ت ة تحلي ات خاص ل فئ ى دخ دخل وعل ع ال ى توزي ة عل ة والعيني ات (دي سن والمطلق ار ال آب
 .حيث يلعب الدعم العائلي دورا مهما) والمهجورات

 تطوير مجموعة مؤشرات لقياس رفاهية األطفال. 
 تحليل أسباب الطالق وعواقبه. 
 وفقا لمدونة العائلةتحديث المعلومات عن التحسينات التي طبقت بالنسبة لنفقة األطفال بعد الطالق . 

  فجوات السياسة

 برامج تنمية صحية وتعليمية لألهل وفي المراآز الصحية. 
 إنشاء مراآز رعاية نهارية لألطفال دون سن المدرسة. 
 قبل الزواج وتقديم االستشارات للمقبلين على الزواج: اعتماد مقاربة وقائية تجاه الطالق. 
 من خالل التدريب والتوظيفتحسين دخل المطلقات ودعم وسائل عيشهم . 
 إقامة نشاطات مشترآة بين األسرة والمدرسة. 

  

                                                            

 حول الرضاعة  وبنك البيانات العالمية التابع لمنظمة الصحة العالميةhtml.27854_media/media/org.unicef.www://http أنظر  12  
  .واإلطعام المتمم

  
13   Chanpong 2008 2/11/2008 ـ المسح العالمي للصحة ـ دولة قطر، ورقة قدمت إلى الهيئة الوطنية للصحة بتاريخ.  
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  الضوابط القانونية واالتفاقيات

 اإلطار التنظيمي )1

ة                 سياسة االجتماعي ائج ال ر مباشرة في نت ى       . توجد مجموعة واسعة من القوانين التي تؤثر بطريقة غي ثال واضحا عل انون العمل م دم ق ويق
وسبق أن ذآرنا العواقب المحتملة غير       . ير المنازل للعمال الوافدين يشكل جزءا آبيرا ومتناميا من دخل القطريين          فإن الدخل من تأج   . ذلك

وإذا  . لكن ربما يكون من الضروري تحقيق المزيد من التكامل في السياسة االجتماعية           . المقصودة لخدم المنازل على أداء األسرة القطرية      
وإذا  . ة الدخل العائد من اإليجارات، فمن الضروري تقييم عواقبه التوزيعية على دخول وفرص القطريين      آانت هنالك ضرورة الستمراري   

ذا                       شارآة في ه ر من القطريين من الم ات األفق آانت اإليجارات مقبولة آمصدر للدخل في األمدين المتوسط والطويل، يصبح استبعاد الفئ
  .المجال مسألة غير مقبولة

  . للتأآد من تأثيره على السياسة االجتماعية، خصوصا على سوق العمل2009 قانون التنمية البشرية لعام توجد حاجة لمراجعة

دين في مجاالت                           ال الواف وق العم ا لحق ايير دني ى وضع مع ي تهدف إل تشمل القضايا الرئيسية مجموعة من القوانين المتعلقة بالتشغيل والت
ك  " الوسطاء"ير السكن، وضبط    الصحة والسالمة، ومسؤولية رب العمل، وتوف      ا من دور قطر               . وغير ذل ايير جزءا مهم ذه المع شكل ه وت

ة               ر القطري وة العمل غي ة                  . الدولي المحتمل في مجال السياسة االجتماعية تجاه ق ا في حماي ة تفكر حالي دول المصدرة للعمال إن ال م، ف وللعل
بالتالي من الضروري النظر في وضع وتطبيق نظام للحماية االجتماعية عبر           المعايير الدنيا من حقوق الضمان والحماية االجتماعية لها، و        

  .التنسيق بين قطر والدول المصدرة للعمالة

اين                             اعي، والتب وع االجتم ى أساس الن ز عل وانين المناهضة للتميي يبدو أيضا أن هناك حاجة إلى تقييم مدى ضرورة توجيه االهتمام إلى الق
ا                             في األجور بين الجنسين، ومع     ا، أو من حيث تطبيقه وانين أو نطاق تغطيته ذه الق ة ذوي االحتياجات الخاصة، سواء من مضمون ه امل

  .وتنفيذها

  فجوات األدلة

            ارة ي المه ال قليل سبة للعم صوصا بالن ساعدهم، خ ر وت ي قط دين ف ال الواف ي العم ي تحم وانين الت ة للق ة آامل راء مراجع إج
 .المعرضين لخطر االستغالل

  ةفجوات السياس

 تقرير الموارد البشرية الجديد وتفاعله مع تخطيط السياسة االجتماعية. 
 تعزيز المعايير الدنيا لحقوق العمال الوافدين وإدراج هذه المعايير ضمن أهداف السياسة االجتماعية القطرية. 

 

  االتفاقيات الدولية )2

سان  إن دولة قطر في طليعة الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق اإلنسان، وهي          وق اإلن . مشارك نشط في أنشطة األمم المتحدة الخاصة بحق
، لكن ال يتوفر لنا حاليا وصف آامل لمدى التصديق      14وقد وقعت قطر في مجال السياسة االجتماعية عددا آبيرا من اتفاقيات األمم المتحدة            

ارير حول مجاالت    وتوفر هذه االتفاقيات بوضوح. على تلك االتفاقيات أو تضمينها في القوانين القطرية       موردا إضافيا للتأطير وإعداد التق
ذه        2030وينبغي إدراج هذا المورد في البحوث حول السياسة االجتماعية لرؤية قطر الوطنية              . السياسة االجتماعية   وفي مجال تخطيط ه
  .السياسة وتنفيذها

  

                                                            

:  وفقا لقائمة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الخاصة بدولة قطر14 
aspx.QAIndex/Pages/MENARegion/countries/EN/org.ohchr.www://http   
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  فجوات األدلة

     دة  توجد حاجة إلى تحديث المعلومات بشأن الوضع الراهن لتصديقا م المتح دة أن     . ت قطر على اتفاقيات األم م المتح ذآر األم وت
 :قطر وقعت االتفاقيات التالية

o القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
o الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
o الحقوق المدنية والسياسية. 
o القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
o حقوق الطفل. 
o  العمال المهاجرين وأعضاء أسرهمحقوق جميع. 

        ا صديق عليه م الت ي ت ات الت ة باالتفاقي داد قائم د إع ن المفي الي م ات، وبالت ذه االتفاقي ن ه د م ة بالعدي والت ملحق د بروتوآ توج
اني    . والبروتوآوالت االختيارية الملحقة بها    انون الث صادر في آ سمبر  /ويشكل تقرير قطر ال وق     2008دي ة حق ل اتفاقي  عن تفعي

ال                  ة األطف شأن رفاهي الطفل موردا مهما في هذا المجال، ويمكن أن يشكل جزءا من المقاربة العامة الساعية إلى تطوير سياسة ب
 .وفقا لما تم مناقشته ورسم خطوطه العريضة في جزء آخر من هذا التقرير

  

  فجوات السياسة

  ا وصدقت    الحاجة إلى تطوير مجموعة من أدوات القياس ألجل تقييم أداء قطر ع ي وقعته لى صعيد تنفيذها لالتفاقيات الدولية الت
شكل                  2008ويمثل تقرير قطر لعام     . عليها ود، وينبغي أن ي ذا المجه دء في ه ل أسهل وأنسب نقطة ب وق الطف ة حق شأن اتفاقي  ب

 .جزءا من تطوير السياسة الخاصة برفاهية الطفل التي رسمت معالمها في الجزء الرابع من هذا التقرير

  

  لخدمات العموميةا

ة              ة االجتماعي ابقة           . ترآز مراجعتنا للسياسة االجتماعية بشكل أساسي على قضايا التنمية االجتماعية والحماي دة حاالت س ا في ع ا بحثن لكنن
  .2030قضايا تتعلق بأداء السياسات وتؤثر في خدمات الصحة والتعليم، وبالتالي في رآيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 

ة قطر                        اطع مع أهداف رؤي ي تتق ة الت رامج الخدمات العمومي ة في ب ويعرض هيكل الخطوط العريضة الموجز التالي للقضايا ذات األهمي
  .2030الوطنية 

  

  الرعاية الصحية

ي يفترض     لقد تمت تغطية في األجزاء السابقة من هذا التقرير مناقشة مجاالت الحماية االجتماعية وأشكال السياسة االجتماعية األ                 خرى الت
  :تساوقها لضمان تعزيز أفضل النتائج الصحية، وهي

 الدعم المقدم لألغذية غير الصحية وتأثيره على البدانة وعلى األمراض غير المنقولة الناجمة عن حال الثراء. 
 أو للمعاقين/عدم وضوح مجال خدمات التأهيل المهني للمعتقلين صحيا و. 
 همتعزيز صحة األطفال من قبل أسر. 

  
  فجوات األدلة

  حكوميةإحصاءاتأداء نظام الرعاية الصحية ونتائجه وتأثيراته ـ ال يتوفر سوى . 
 ال يوجد حساب لتكاليف الخدمات العالجية وفقا لالختصاص ونوع المرض. 
 ال يوجد دليل على تقييم آفاءة تكاليف العالجات واألدوية. 
 ستراتيجيةال تتوفر معلومات تفصيلية حول الخطط الصحية اال. 
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  فجوات السياسة

                     ارة ي عب ثال، يجب أن تعن الم     "توجد ضرورة واضحة لوضع تعريفات إجرائية ألهداف رؤية قطر الوطنية، م " األفضل في الع
ة من                 (األفضل واألنسب لقطر     ستويات عالي يجب تجنب محاولة مساواة مستويات الخدمات المقدمة واإلنفاق بدول أخرى ذات م

 ).أو تعاني من أمراض مختلفة/ هياآل سكانية عمرية مختلفة واإلنفاق لكنها ذات

 ال توجد مقاربة واضحة لكفاءة النظام الصحي وال للتكاليف المؤسسية. 
  صحية دمات ال ى الخ ب عل اءة الطل اول آف ي تتن ة الت اب  المقارب شأن : غي داف ب اراتهم، ووضع أه ادة خي ين المرضى وزي تمك

 . نماذج الرعاية الصحية القائمة على العالقة بين الجهة المشترية والجهة المزودةتخفيض لوائح االنتظار، أو اعتماد
  التعليم

وال يوجد أي   . وتجري حاليا عملية إصالح واسعة النطاق للنظام التعليمي      . يوافق آثيرون على أن األداء التعليمي للقطريين أداء ضعيف        
ة م           ل مسبب لكيفي ذا األداء            مبرر لربط اإلصالحات الحالية بتحلي يم ه ة تقي ين         . عالجة األداء الضعيف أو لكيفي ة المعني رى غالبي الي ي وبالت

ة اإلصالحية        يم          . بالتعليم أن أي تطوير إضافي للسياسة التعليمية ينتظر نتائج العملي ين التعل ة ب روابط الراهن و أن ال ا األمر الواضح فه أم
الين      . ال من النظام التعليمي وسوق العمل يعززان بعضهما بعضا              وسوق العمل تضعف الحوافز والنتائج التعليمية، وأن آ        ذين المج إن ه

  .يتطلبان من األمانة العامة للتخطيط التنموي أن تطورهما من خالل التخطيط للتعليم وسوق العمل

ى ظهور         إذا اعتبرنا نظام المدارس الحالي أحد عناصر سياسة التعليم االستراتيجية في األمدين المتوسط والطويل                ا االنتظار حت التي عليه
  :األدلة من عملية اإلصالح الحالية، يجب أن يتم العمل في األمد القصير إلى المتوسط على مسألتين

           ل ا ـ قب يم م يم التعل اراتهم وتعم ة مه رة وتنمي ة المبك تحسين قدرات األطفال في مجال األداء الدراسي من خالل االهتمام بالطفول
 .المدرسي لهم

  نتائج المتسربين من المدارس بسبب أدائهم التعليمي الضعيفتحسين. 
  

  فجوات األدلة

                    ال القطريين دون سن الخامسة ة للرضع واألطف . تجميع األدلة الموجودة وتحسين قاعدة األدلة حول القدرات الجسدية والمعرفي
ي  شتها ف ي تمت مناق اهيتهم الت ال ورف ر األطف ى شؤون فق دنا إل ذا يعي د ". ب"و " أ "ينالجزئوه ل خطر تؤآ دة عوام د ع توج

تدني معدالت اإلرضاع بين األمهات   : الحاجة إلى األدلة في مجالي الصحة الجسدية والتحفيز والنمو الذهني عند األطفال، وهي            
ات    ات األجنبي داد الخادم اع أع ة؛ ارتف شكالت الغذائي ات المرضعات؛ الم ب األمه ن جان رات اإلرضاع م صر فت ات وق القطري

اء                     األم يم في نظر اآلب ة التعل ون؛ انخفاض قيم ال القطري ا األطف ي يحتاجه ة الت دمن معظم الرعاي واتي يق ات الل به األمي يات وش
 .15واألمهات القطريات نتيجة للفروقات في مستويات التعليم بين األجيال

 تقييم مناهج رياض األطفال ومراآز الرعاية النهارية . 

         ي دريب المهن شأن          إن نتائج برامج الت ة ب ات هام يمهم األساسي ستوفر بيان وا تعل م يكمل ذ  لمن ل صميم وتنفي  أشكال أخرى من    ت
 .التدريب، ومن بينها التدريب الذي يقدمه أرباب العمل

  

  فجوات السياسة

 ما هي البرامج القادرة على تحسين النمو الجسدي والذهني عند األطفال القطريين؟ 

 رة؟آيف يمكن تعزيز قيمة التعليم في األس 

                        ون ة وال يرغب ة الثانوي د المرحل ذين ينقطعون عن الدراسة بع شباب ال ي لل ر مهن ي وغي دريب مهن رامج ت آيف يمكن تطوير ب
ل؟                        اطلين عن العم شباب الع ات لل ديم اإلعان رامج وتق بمواصلة الدراسات الجامعية األآاديمية؟ وآيف يمكن التوفيق بين هذه الب

رام        اب                ضرورة توفير مجموعة شاملة من ب ات أرب الترادف مع سوق العمل ومتطلب سير ب ة ت ر المهني ة وغي دريب المهني ج الت
                                                            

  . أثيرت هذه القضايا من جانب المجلس األعلى لشؤون األسرة ودار اإلنماء االجتماعي، والمجلس األعلى للتعليم أثناء مقابالتنا معهم 15
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ستقبلية ة م ة سياس سي من عناصر تطوير أي ات  .العمل آعنصر رئي دمها الجمعي ي تق ات الت ى اإلعان سألة إل ذه الم دنا ه  وتعي
 .األهلية وإلى ازدياد عدد برامج التدريب التي يقدمها القطاع األهلي

  الخالصة

ة                   لق سياسة االجتماعي ضايا ال ين ق داخل ب روابط والت رز ال ة وأب ة االجتماعي د تناول هذا الجزء من التقرير قضايا الحماية االجتماعية والتنمي
  .والتنمية البشرية مع االستدامة االقتصادية والبيئية

ى تحقيق      إن األدلة المتوفرة تدعم اعتماد مقاربة عبر قطاعية في مجال السياسة االجتماعية من           سياسة عل ذه ال درة ه أجل تقييم مدى ق
ة  ر الوطني ة قط ة   . 2030رؤي ة االجتماعي ي التنمي داف األخرى لرآيزت زز األه اني ال تع ستوى الث ن الم ارا م ة آث ة االجتماعي إن للحماي

اس من خ                            . والبشرية   اة الن ّصر حي ة تضر بالصحة وتق سلع االستهالآية الحالي واع دعم ال دو أن أن سكر       مثال، يب ادة استهالآهم لل الل زي
سيئة                    .والدهون سلوآيات الم دعم الحكومي األخرى تعزز ال واع ال دو أن أن تدامة  ويب ة        لالس راط في استهالك الطاق ة من خالل اإلف  البيئي
د    آما يبدو أن الحماية االجتماعية بالنسبة للمعاشات واإلعانات أو العالوات االجتماعية لألجور تشجع التقاع             . والمياه ل العائ ر، وتقل د المبك

ل ة سوق العم ن تجزئ د م يم، وتزي سيئة   . من التعل رارات ال ة للق ضرورة نتيج ست بال اني لي ستوى الث ار األخرى للم ار واآلث ذه اآلث إن ه
ه ال يمكن    . تزايدية، بل إنها تعكس تطوير السياسة االجتماعية بشكل غير منّسق وبطريقة            )الرديئة( ة   وهناك  أدلة قوية على أن ق رؤي تحقي

ة  ة 2030قطر الوطني سياسة االجتماعي دعم ال وال ل ن األم د م ديم المزي ن تق ساطة م ة  . بب سياسة االجتماعي ه ال اد توجي ذا ينبغي أن يع  له
  .ودعمها بطريقة تزيد من آفاءتها وفاعليتها وتكاملها

ى تطوير مقار  ساعد عل ر ست ن التقري اني م ي الجزء الث ي عرضت ف تراتيجية الت ذهإن االس ة آه ن  . ب ضايا وم ن الق ر م د الكثي م تحدي وت
ذلك بالضرورة،                   .الفجوات في األدلة وفي السياسات المتبعة      ا ليست آ  وقد يبدو تطوير السياسة االجتماعية ألول وهلة مهمة جسيمة، لكنه

  .األداءوتوجد أيضا طرق مقبولة لتقييم . إذ توجد استراتيجية سليمة لتكامل السياسات واتساقها مع األهداف

ة                      .بالطبع، يمكن اعتبار بعض المقترحات مقترحات خالفية       دا عن االستهالك وعن العالوات االجتماعي دعم بعي ل ال إن التخطيط لتحوي  ف
اذ                           تم اتخ م ي ا ل ة، وم ة طويل رة زمني ى مدى فت ة عل ذه العملي لألجور يمكن أن ينظر إليه آتهديد لوسائل عيش القطريين ما لم يتم تخطيط ه

رإجراءا ذا التغيي ن ه ضررين م ة المت ة . ت لحماي ر التراآمي ة التغيي ي عملي ضخم دورا واضحا ف الغ  . ويلعب الت د المب ميةإن تجمي  االس
رة، وحصر  ارة والخب ا بالمه ر ربطه ى األجور عب ديالت عل ة، وإدخال تع ا الحقيقي ى قيمته ضاء عل ضخم بالق سماح للت دعم وال ة لل المقدم

  .هة مخاطر محددة وحاالت طارئة يضمن تنفيذ هذه العملية على أساس توافقياإلعانات االجتماعية بمواج

ة                     ة قطر الوطني ق أهداف رؤي ة لتحقي سياسة االجتماعي ى     2030وفي نهاية المطاف، إن تخطيط ال يعتمد عل اع  س ق    إقن أن تحقي  القطريين ب
ا هي أهداف                صالح إنم شعب القطري     التنمية االجتماعية والبشرية المثلى وتعزيز المجتمع ال شترآة لل رار بضرورة اإلصالح،       . م إن اإلق

ى مجاالت                   اق عل ى إدراك ضرورة اإلنف ة، إضافة إل ة قطر الوطني ر مقصودة وال تعزز رؤي ارا غي ة تحمل آث وبحقيقة أن البرامج الحالي
ة                ة قطر الوطني ق رؤي ام قطر      . اجتماعية جديدة واالستثمار فيها لهي خطوة حاسمة بالنسبة لتحقي ات        20وأم سلة من عملي ذ سل ا لتنفي  عام

ين                 ادة التوافق ب ى إع ة إل إعادة التنظيم واالستثمارات التي تشكل الخطوات المؤقتة األولية من سلسلة من التغيرات الهيكلية المتزايدة الهادف
  .2030السياسات وتطلعات القطريين الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 
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  الالحقةالتوصيات والخطوات   4

  التوصيات

ة       سياسة االجتماعي ة             اعتماد التعريف اآلتي لل ة قطر الوطني ا وردت في رؤي ة آم ة االجتماعي شطة  : "2030 ألغراض تخطيط التنمي األن
  ".الحكومية وأنشطة المجتمع المدني التي تعزز معا التنمية االجتماعية والتنمية البشرية في مجتمع رفاهية مستداما اقتصاديا وبيئيا

ة     تبّني مق  ة االجتماعي ة                اربة تعزز الرفاهي ة قطر الوطني سياسة رؤي صفتها الهدف األشمل ل دمج          2030 ب ستطيع أن ت ي ت ة والت  االجتماعي
  . أهداف التنمية البشرية واالجتماعية في إطار مقاربة تعزز االستدامة االقتصادية والبيئية

ام   باالستناد إلى مالعمل على تطوير السياسة االجتماعية وتخطيطها   اق الع ويجب أن ترتكز    . قاربة تستخدم تخطيط السياسة المالية واإلنف
  .هذه المقاربة على األدلة ألجل تقييم نتائج وآثار تلك السياسة االجتماعية

ذه                      رصد السياسة االجتماعية   ة، وعدم تعارض ه ة قطر الوطني ة مع رؤي شرية واالجتماعي ة الب ساق عناصر التنمي د من ات  وتقييمها للتأآ
  .لعناصر مع بعضها بعضا في معرض تحقيق الرؤية الوطنيةا

  

  الخطوات الالحقة

شطة          نحو تخطيط استراتيجي للسياسة االجتماعية وارد لألن ة وتخصيص الم سياسة االجتماعي ى ال ام عل اق الع  ـ ينبغي البدء بتخطيط اإلنف
ة         ة اجتماعي            . المختلفة في أقرب فرصة ممكن دا تطوير ميزاني ي تحدي ذا يعن ادية               وه ى جانب وضع خطوط إرش اق، إل تراتيجية إنف ة واس

  .لصياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسة االجتماعية

دخل واالستهالك           سكان            . تخطيط برامج الحماية االجتماعية، خاصة دعم ال سبة لل ة بالن ار التوزيعي يم اآلث ى تقي درة عل ى الق د عل ذا يعتم وه
  . التي يحتمل أن تستفيد من سيناريوهات اإلصالح والفئات التي يحتمل أن تتضرر منهاوتقدير التكاليف اإلجمالية، وتحديد الفئات

ام               اق األسرة لع ات مسح دخل وإنف ل بيان ه تحلي اة مصّغر يمكن ات      2006/2007تطوير نموذج محاآ  إلعطاء صورة أشمل عن المتطلب

  ).1ملحق رقم ال(الطويلة ـ األمد للسياسة االجتماعية االستراتيجية ولتخطيط اإلنفاق 

ل               نحو سياسة اجتماعية متكاملة د وتمث ة األم تراتيجية طويل ة اس ا أهمي ة سيكون له سياسة االجتماعي ة من مجاالت تطوير ال  ـ توجد ثالث
  .اعيةآما أن هذه المجاالت الثالثة ترتبط أساسا باهتمامات التنمية االجتماعية والحماية االجتم . سياسة استثمار حكيمة في المدى المتوسط

  مقاربة سياسة عبر ـ قطاعية لتعزيز رفاهية األطفال

ل الحاضر                   ال الجي تثمار في أطف وال يجوز   . أحد العناصر األساسية المطلوبة لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية يتمثل في االس
ي ي               تثمارات األخرى الضرورية الت اني وفي المشروعات الرأسمالية االس ضمان    أن تطغى االستثمارات في المب ذها ل جب تنفي

  .2030تحقيق رآيزتي التنمية االجتماعية والبشرية بحلول عام 

ر صيغة                          ى تقري ة عل إن التخطيط انطالقا من وضع أطفال اليوم يقدم مثال واضحا عن آيفية تأثير التخطيط للمجموعات العمري
  .السياسة االجتماعية في قطر

يمهم وحوافزهم آي     توجد فجوات في السياسات واألدلة على صعيد العدي   د من أنماط حياة األطفال واستهالآهم، وصحتهم، وتعل
دم          ا                 . يصبحوا مواطنين ملتزمين ونشطين في اقتصاد معرفي متق ر القطاعي ومنهج ذا األمر يتطلب التخطيط عب ق ه وان تحقي

ى ال             . يستهدف مؤسسات وأجهزة متعددة    ة ترتكز عل ة  وتشير هذه الفجوات إلى ضرورة استخدام مقارب ة االجتماعي ا   .رفاهي  أم
  : الموضوعات التي تشملها هذه المقاربة فهي
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 .تحسين قاعدة األدلة حول صحة الطفولة المبكرة ونموها )1
 .تعزيز مشارآة األسرة في العناية بصحة األطفال وتعليمهم )2
 .يةاختبار نماذج التقديمات المتوفرة لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل مشاريع تجريب )3
 .رسم فوري للفقر عند األطفال )4
 .تطوير مقاربة لرفاهية األطفال ولقياس تلك الرفاهية )5
 .التخطيط المتوسط ـ األمد لخيارات التقديمات المالية لألطفال )6

  .ويمكن للمجلس األعلى لشؤون األسرة ولألمانة العامة للتخطيط التنموي أن يتوليا تنفيذ هذا البرنامج

  

  وقاية من الفقر وتحسينهاتوسيع نطاق برامج ال

ل      2006/2007 تم استخالصه من بيانات مسح دخل وإنفاق األسرة لعام          المخاطر الذي إن نموذج    دة عوامل مث  يظهر وجود ع
ة              .اإلعاقة والطالق تحمل مخاطر عالية للوقوع في الفقر النسبي         ة االجتماعي رامج للرفاهي  وال يوجد أي سبب النتظار تطوير ب

  . إلى تلك االحتياجاتقبل االستجابة

ضا أن                          افع الحالي ويمكن أي ارات إلصالح نظام المن وفر خي ر ت إن المقترحات التي قدمت في هذا التقرير بشأن الوقاية من الفق
اة مصّغر                    ساهمتها في تطوير نموذج محاآ ى م ام، عالوة عل اق الع . تشكل جهدا تنمويا هاما لحساب التضخم في تخطيط اإلنف

وم             ويمكن لهذا النم   ز مفه ة لتعزي ات المالي وذج أيضا أن يستوعب التطورات الخاصة بفقر األطفال ورفاهيتهم، وأن يختبر اإلعان
  .العمل عند األطفال

  

  سياسة المعاش

ك أفضل     ان ذل  ومن الضروري    .يشكل تخطيط المعاشات وإصالحها التزاما طويل ـ األمد، ولذا فكلما تم البدء به مبكرا آلما آ
الحاليين في المعاشات أثناء االنتقال إلى نظام جديد للمعاشات، وإذا آان تمويل تلك المعاشات     " للمساهمين"حماية  توفير بعض ال  

  .إلى جانب نظام التمويل المعتمد حاليا يضيف تكاليف آبيرة تدفع مقدما باإلضافة إلى المسؤوليات المالية الحالية

ة               إن هذه المجاالت الثالثة ذات األولوية بالنسبة       دم مقارب ا لتق ة تتجمع مع سياسة االجتماعي اة  " لتطوير ال تراتيجي   " مدى الحي للتطوير االس
ة           دا               .2030المبكر للسياسة التي تحقق رؤية قطر الوطني ستحقو المعاشات غ اليون وم راء الح اليون والراشدون الفق ال الح شكل األطف  وي

  .2030يط لرؤية قطر الوطنية مادة ضخمة لبرنامج تطوير السياسة التي تعطي حافزا للتخط
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  نموذج محاآاة مصّغر  1ملحق رقم 

رامج                                ذه الب ستهدفين به سكان الم ى ال رامج عل أثير الب م ت أدوات لفه الم آ اة المصّغرة في مختلف أنحاء الع لقد ازداد استخدام نماذج المحاآ
ة،          ويتم بنا  ). خصوصا برامج دعم االستهالك والدخل، إضافة إلى األنظمة الضريبية        ( ء هذه النماذج على أساس بيانات المسوحات الوطني

  .2006/2007وهي بالنسبة لقطر بيانات مسح دخل وإنفاق األسر المعيشية لعام 

ديراتها                    سياسات ولتق شية آأساس لوصف ال عادة ما تستخدم نماذج المحاآاة المصّغرة بيانات الدخل واالستهالك من مسوحات األسر المعي
دخل              وإنفاقر، توفر بيانات مسح دخل      وفي قط . المستقبلية  األسر المعيشية عينة تمثيلية لألسر المعيشية تقدم بيانات تفصيلية عن مصادر ال

  .وعن أنماط االستهالك، إلى جانب رسم صورة الترآيبة السكانية

ر  ز التغيي ي تحفي تخدامها ف ر اس ة عب ى أداة تخطيطي ات إل ذه البيان اة المصّغر ه وذج المحاآ هوسيحول نم يم تأثيرات ي تقي اة .  وف إن المحاآ
ر بعض      . المصّغرة في األساس طريقة إلجراء تجارب على السياسات باستخدام بيانات مسح األسر المعيشية          ذه التجارب أن تغي ويمكن له

سياسة ر عناصر ال سكان أو أن تغي ل لإلصالح أو ل  أو بعض خصائص ال ر المحتم يم األث ن أجل تقي ا م ين مع ن االثن ا م رات مزيج لتغيي
  .المقترحة على السكان

  :يوجد مجموعة آبيرة من التغييرات القطاعية التي يمكن استخدامها في المحاآاة المصّغرة

ة في                  : يمكن تحفيز التغيير في السياسة     ات معين اعي لفئ ضمان االجتم مثال يمكن اختبار خيارات اإلصالح المختلفة المتعلقة بمخصصات ال
  .ف إلى تخفيض الفقر النسبيإطار سيناريو لسياسة تهد

دم في            : يمكن تحفيز تغيير الهرم السكاني     ار التق صغير لألسرة، وآث ار الحجم ال ار آث سكان إلظه مثال يمكن إعادة حساب الوزن المرجح لل
  .السن، وآثار تغييرات أخرى مع تثبيت السياسة االجتماعية

ة با       ائج محتمل دة نت ا بالوضع          يسمح نموذج المحاآاة المصّغر بتقييم ع سكان ومقارنته دخل واالستهالك وال نقح لل وذج الم ائج النم ستخدام نت
  :وتمثل النتائج التالية بعض القياسات الهامة التي تنجم عن استخدام هذا النموذج ). قبل اإلصالح(األساسي لهذه المتغيرات 

    ات قا          : صورة الفقر وتوزيع الدخل ديم اإلعان ة              وهذا يعني أن أثر تغيير برامج تق ات المالي ر المجمع لإلعان يم ضمن األث ل للتقي ب
 .للفقراء، وأثر فجوات الفقر وشدته، وأثر التغييرات الكلية على قياسات عدم المساواة في الدخل

     د ستفيدين  "صورة الترآيبة السكانية ـ يمكن تحدي سكان         " الخاسرين والم ات ال ى تصوير أوضاع فئ من اإلصالحات، إضافة إل
 ).ت العمرية، أنواع األسر المعيشية، النوع االجتماعي، والقطريون وغير القطريينالفئا(المختلفة 

          ة المخصصة ات الحكومي سياسة من نموذج الميزاني رات ال يمكن تقدير التكاليف الكلية للبرامج ـ بناء على الوزن المرجح لمتغي
 .للبرامج المنبثقة عن تلك السياسة

 دخل     يمكن تقدير القيود على ميزانيات األ صافي وال دخل ال سر المعيشية، وتقدير النماذج الضريبية ـ بما في ذلك الفروقات بين ال
 .اإلجمالي، وبالتالي المكاسب الحدية المتأتية من السياسة المعتمدة بالنسبة للتغييرات في ساعات العمل والدخل

              شية ة "ويمكن أيضا الحصول على صور عامة ترتكز على األسر المعي اة           الس " النمطي ائج نموذج المحاآ ة عن نت تخدامها آأمثل
 .المصّغر

ذه تتضمن تطوير    . التابعة لجامعة إسكس " وحدة المحاآاة المصّغرة"يمكن االطالع على مناهج المحاآاة المصّغرة ونتائجها على          وه
ي " وذج األوروب ات       "النم ضرائب واإلعان ة ال و نمذج ي حل اد األوروب شترك لالتح وذج م و نم ، وه

mu/research/uk.ac.essex.iser.www://http .   وذج و نم ة فه سياسة العام ر لل اديمي اآلخ وذج األآ ا النم د "أم المعه
ضري دة /الح ات المتح ي الوالي ز ف د بروآين : معه

411136=ID?cfm.url/publications/org.taxpolicycenter.www://http . ا ي طوره ة الت اذج المختلف ضا النم ا أي وهن
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صادية    " ة واالقت ة االجتماعي وطني للنمذج د ال ترالية    " المعه انبيرا األس ة آ ابع لجامع الت
/natsem/centres/au.edu.canberra.www/:/http.   

اذج                  . إن العديد من الحكومات تستخدم نماذج المحاآاة المصّغرة        ي تعرض نم ة الت ة الحكومي ع اإللكتروني ويوجد عدد قليل من المواق
   htm.index/spsd/ca.gc.statcan.www://http، "إحصاءات آندا"المحاآاة المصّغرة، من بينها موقع 
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  المنظمات التي تمت مقابلتها والمستندات التي تم الرجوع إليها  2ملحق رقم 

  المنظمات

  األمانة العامة للتخطيط التنموي
 إدارة الشوؤن االجتماعية -

 إدارة الشؤون االقتصادية -

 إدارة الشؤون الحكومية -

  وزارة الشؤون االجتماعية
  جلس األعلى لشؤون األسرةالم

  المجلس األعلى للتعليم
  الهيئة العامة لشؤون القاصرين

  دار اإلنماء االجتماعي، مؤسسة قطر
  آلية الدراسات اإلسالمية، مدينة قطر التعليمية

  

  المستندات

 2030رؤية قطر الوطنية 

 2005تقرير التنمية البشرية األول لدولة قطر 

 2009 الثاني لدولة قطر، مسودة تقرير التنمية البشرية

 2008قوة العمل القطرية، االتجاهات واألنماط، ): 1(صورة التنمية االجتماعية والبشرية 

 2009مالمح التعليم في قطر، االتجاهات واألنماط، ): 2(صورة التنمية االجتماعية والبشرية 

 2009، 2006/2007 ةاألسرودخل نتائج مسح إنفاق 

  

 2006) الزواج والطالق(نشرة اإلحصاءات الحيوية ) 2007(جهاز اإلحصاء ـ قطر 

CRC/C/Qat/2 16تقرير مقدم إلى األمم المتحدة حول التزام قطر باتفاقية حقوق الطفل. 2008ديسمبر / آانون األول. 
  .التقرير الرئيسي، الدوحة: حكومة قطر، مجلس التخطيط

 

سياسة، الدوحة       : في قطر التعليم ما بعد الثانوي     ) 2007(ساتز وآيد ومارتورل     ارات ال ة وخي ارات الطلب ل، واختي د    : طلب أرباب العم معه

  )2007(راند ـ قطر للسياسات وصلتك 
 

 )مخطوطة(رسم خريطة تشغيل الشباب القطري 
  2008خطة قطر الكبرى، وزارة التخطيط العمراني، 
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لحكومة والمجتمع  لمج السياسة االجتماعية  في برا المدرآة    ملخص لنقاط القوة والضعف  3الملحق رقم   
  المدني

صنف المنافع 
  الحكومية

  فجوات األدلة والسياسات  نقاط الضعف المحتملة  نقاط القوة المحتملة

التوظيف 
والعالوات 
االجتماعية 

  المرتبطة بالوظيفة

  تلبي التوقعات
على صعيد الدخل 

  وفرص العمل

  يمكن أن تشوه
عوائد التعليم 
 والمهارات

 د تعزز تجزئة ق
سوق العمل وتعيق 
التقطير، خصوصا 

  بين اإلناث

  توجد حاجة إلى فهم أفضل لتأثير
العالوات االجتماعية المرتبطة بالوظيفة 

 :على سوق العمل والتقطير من خالل
استخدام بيانات الرواتب لوضع  -

نماذج محسنة للعالوات 
 االجتماعية

تحليل قانون الموارد البشرية لعام  -
تعرف على مدلوالته  وال2009

 بالنسبة للسياسة االجتماعية
مراجعة سياسة التوظيف في  -

الشرطة والقوات المسلحة ودراسة 
عالقتها بالعجز في مستويات تعليم 

  .الذآور
معاشات الضمان 

  االجتماعي
  تلبي التوقعات

الحالية بشأن 
سنوات العمل 

  والتقاعد

  يبدو أنها تشجع
 التقاعد المبكر 

 تؤثر في عوائد 
التعليم وتعيق 

  التقطير

  إجراء تقييم لمخصصات المعاشات
الراهنة وتكاليفها وتأثيراتها لمعرفة 

أثرها على سوق العمل وفهم عالقتها 
  .بالمنافع غير اإلسهامية

منافع الضمان 
االجتماعي غير 

  اإلسهامية

تغطي الحاجات الضرورية 
لعدد من المجموعات 
  المعرضة والضعيفة

 ةالتغطية غير شامل 
  ال ترتبط التغطية

  بتضخم األسعار

  مواصلة تحسين تنسيق المعلومات
والنظم الهادفة إلى تخفيض الفقر بين 

 الوزارات واألجهزة الحكومية
  الرفاهية االجتماعية في "دمج مفهوم

خاصة في رفاهية (السياسة االجتماعية 
  ).األطفال وذوي االحتياجات الخاصة

دعم وضوابط 
  األسعار

 ف تخفض تكالي
المعيشة وتلبي 

التوقعات الحالية 
  للمواطنين

  تشوه أنماط
االستهالك 
 واألسعار

  ال تعزز االستعمال
المستدام للطاقة 

 والمياه
  لها تأثير من

المستوى الثاني 
على اعتالل 

  الصحة

  وضع الئحة واضحة وشاملة ألنواع
 الدعم والضوابط وتكاليف آل نوع منها

 عم بالنسبة تقييم التأثير التوزيعي لهذا الد
 لجميع المواطنين

  إجراء تحليل اقتصادي لتأثير الدعم
والضوابط على السوق آكل وعلى 

 مستويات األسعار واالستهالك
  معالجة التأثيرات غير المقصودة من

المستوى الثاني للدعم، خاصة التأثير 
السلبي أو غير المرغوب على غايات 

  .2030رؤية قطر الوطنية 
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صنف المنافع 
ي يقدمها الت

  المجتمع المدني

  فجوات األدلة والسياسات  نقاط الضعف المحتملة  نقاط القوة المحتملة

مساعدة الجماعات التي    صندوق الزآاة
تفشل في الحصول على 

 مصادر دعم أخرى
  اعتماد التكتم والمرونة في

  العمل

  قد يكون بحاجة إلى
التنسيق على صعيد 

التغطية القانونية 
لالحتياجات 

  ماعاتوالج

  دراسة األثر التوزيعي للزآاة
 على توزيع الدخل واالستهالك

 االندماج في شبكة أمان قانونية  

المنظمات غير 
  الحكومية

  أشكال إضافية ومبتكرة
من المساعدات إلى جانب 

 اإلعانات القانونية
  توفير شبكة أمان من

الخدمات والدخل للذين 
يخفقون في الحصول على 

 اإلعانات القانونية
 التكتم والمرونة في العمل  

  قد يكون بحاجة إلى
التنسيق على صعيد 

التغطية القانونية 
لالحتياجات 
  والجماعات

  رسم خارطة نشاطات جميع
المنظمات غير الحكومية 

للوصول إلى تنسيق أفضل 
 لوظائف وبرامج شبكة األمان

  التنسيق والتخطيط االستراتيجي
إلشراك الجهات المعينة في 

وتقييم البرامج تخطيط ورصد 
التي تعزز رؤية قطر الوطنية 

2030.  
مساعدات 

الخدمات المالية 
  الخاصة ـ التكافل

  مساعدة العاملين في
القطاع الخاص، مع 

إمكانية تقديم مساعدة 
إضافية لموظفي الجهات 

  الحكومية

  قطاع صغير لكن
متطور ـ ومستقبله 

  غير مؤآد

  مراجعة السياسات الراهنة بشأن
 األفراد والعائالت، التكافل مع

ومراجعة بيانات المتعلقة بأعداد 
 وفئات المستفيدين

  إجراء تقييم مبكر للقدرات هذا
القطاع في األمد المتوسط على 

تقديم مجموعة من الخدمات 
المالية إلى جانب ما إعانات 

  .الدولة
الدعم األساسي غير    األسرة

الرسمي وتعزيز الرفاهية 
 العاطفية

 لقيم المحافظة على ا
  الثقافية ودعمها

  تغير الرعاية
األسرية نتيجة 

لتوظيف الخادمات 
في المنازل وتدني 

  مهاراتهن

  إجراء مسح لنمط الحياة العائلية
لفهم تكيفها مع التغيير، وتعزيز 
صحة أفرادها،  ووضع مقاييس 

 أساسية لرفاهيتها
  تحليل أثر التحويالت غير

الرسمية والهدايا النقدية والعينية 
  توزيع الدخلعلى

  ضرورة التوصل إلى فهم أفضل
  .لمحددات الطالق وعواقبه

  
الضوابط 
القانونية 

واالتفاقيات 
  الدولية

  توفر معالجات ومعايير
  دنيا قابلة للتنفيذ

  تعزيز المعايير الدولية
ومقاربات حقوق اإلنسان 

  والحقوق االجتماعية

  عدم الوضوح بشأن
التقارير ذات 

الصلة، وبشأن 
   أو التطبيقالتنفيذ

  تكامل التشريعات وتفاعلها مع
التخطيط للسياسة االجتماعية 

مثال، قانون الموارد البشرية (
، قوانين اإلسكان 2009لعام 

 )وغيرها
  الحاجة إلى تطوير مقاييس

وأنظمة لتقييم تنفيذ دولة قطر 
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية 

ومستوى أدائها على هذا 
  .الصعيد

  


