المحور الخامس
المرحلة الثانية (نوفمبر - 2018أكتوبر )2019

مجموعة المرأة
والطفولة

األهــــــداف

 -1دعم المشاركة المجتـمعية للمرأة

 -2ضمان بيئة سليمة في مختلف مراحل نمو الطفل

الهدف األول  :دعم المشاركة المجتـمعية للمرأة
إجراء  : 1توسيع مجاالت مشاركة المرأة ،والسيما المشاركة في قوة العمل
مضمونه

المؤشر
وجود مبادرات قطاعية
لتوظيف المرأة
عدد المبادرات النسائية في القطاع
الخاص حسب النشاط االقتصادي

التنفيذ

ال يوجد تمييز بين الرجل والمرأة من حيث التوظيف ،ماعدا ما يرتبط
بطبيعة عمل بعض الوظائف

تتعدد المبادرات الوطنية من أجل توسيع مشاركة المرأة في قوة العمل ،فعلى سبيل
المثال تشير بيانات مركز اإلنماء االجتماعي إلى وجود جملة من المبادرات في
هذا المجال وهي:

ريادة األعمال االقتصادية اسـتـفـادت ( )483امـرأة خـالل عـام  2018مــن مـشـاريــع الـــدعـم الـصـغـيرة ومتناهية الصغر.
الريادة االجتماعية

بلغ عدد الراغبات بااللتحاق ببرامج الريادة االجتماعية (سما نما) في نسخته الثانية عام  2018م
( )270من اإلناث ،وبلغ عدد خريجات البرنامج ( )10إناث من أصل ( )17خريج وخريجة

الهدف األول  :دعم المشاركة المجتـمعية للمرأة
إجراء  : 2توفير دور حضانة في أماكن العمل أو بالقرب منها

مضمونه

المؤشر

ال توجد خطة وطنية متكاملة إلنشاء دور حضانة في كل أماكن العمل ،غير أنه

وجود خطة أو برنامج أو توجه
لتوفير دور حضانة في أماكن
العمل أو بالقرب منها

غير
موجود

عدد دور الحضانة الموجودة
في أماكن العمل

بحسب إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

يوجد توجه إلقامة دور حضانة في بعض المؤسسات ،كالمؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي التي تسعى إلقامة دار حضانة تضم أبناء العامالت في المراكز
المنضوية تحت مظلتها.

يوجد لدى أكاديمية قطر ثالث دور حضانة في أماكن العمل

الهدف األول  :دعم المشاركة المجتـمعية للمرأة
إجراء  : 3التوسع في المبادرات والبرامج الداعمة لمشاركة المرأة في مجاالت الحياة العامة
المؤشر

عدد النساء المشاركات في
مؤسسات المجتمع المدني

مضمونه
حسب بيانات المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها،
فقد بلغ عدد النساء الالتي تم تعينهم فيها  42امرأة عام  ،2018موزعة كما هو
مبين في الجدول التالي:
الجهة

عدد المظفات

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

9
5
7
5
6
10

مركز نماء
مركز الشفلح
مركز دريمة
مركز احسان
مركز أمان

كـمـا تـشـيــر بـيـانــات إدارة
الـجـمـعـــيــات والـمـؤسسات
الـخـاصــة بـوزارة الـتـنـمـية
اإلداريـة والـعـمـل والـشؤون
االجتماعية لعام  2018إلى
تــواجـــد  486أنــثــى مـــن
مـجـمـوع  1512موظف في
 21جـمعية أهلية معتمدة في
الدولة سنة 2018

الهدف األول  :دعم المشاركة المجتـمعية للمرأة
إجراء  : 4توفير بيئة تساهم في تحقيق المالءمة بين عمل المرأة ومسؤولياتها األسرية (عمل جزئي ،عمل عن بعد)...

المؤشر
وجود آليات تشريعية وإدارية تساهم في
مرونة العمل في المؤسسات الحكومية
والخاصة
الخصائص األساسية للنساء العامالت
(الحالة الزواجية ،في حال كانت متزوجة
حاليا ً عدد األوالد)

مضمونه
غير
موجود

التوجد تشريعات حكومية تنظم العمل المرن للمرأة ،غير أن بعض المؤسسات
الوطنية ،كقطر للبترول ،والجمعيات الخيرية ،كجمعية قطر الخيرية ،تتيح العمل
الجزئي للمرأة مراعاة لبعض الظروف إذا لزم األمر.
الحالة الزواجية للقطريات العامالت في  24مؤسسة حكومية ،عام 2019
عدد األطفال
العدد
الحالة الزواجية
متزوجة
عزباء

5996
4913

1527
0

مطلقة

394

79

أرملة

79

26

المجموع

11382

1632

املصدر :وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،مركز نظم معلومات املوارد البشرية

الهدف الثاني  :ضمان بيئة سليمة في مختلف مراحل نمو الطفل
إجراء  : 1إنشاء مستشفى خاص باألطفال وزيادة عدد الوحدات واألقسام داخل المستشفيات القائمة في البلديات
المؤشر
وجود مشفى خاص باألطفال

عدد االطباء المختصين في طب
الطفولة في القطاعين العام والخاص

مضمونه
التنفيذ
تشير بيانات إدارة التسجيل بالمجلس القطري لالختصاصات الطبية بوزارة الصحة العامة
لعام  2018إلى وجود ( )784طبيبا ً مختصا ً في طب الطفولة ،موزعين على المؤسسات
ا
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ا
الطبية ،كما هو مبين أدناه.
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عدد العيادات (الحكومية وشبة حكومية والخاصة) بحسب البلدية ،عام 2018

توزيع العيادات الخاصة بطب الطفولة
في قطر حسب البلديات

الدوحة

الريان

الوكرة

الظعاين

الخور

المجموع

543

243

7

1

1

795

الهدف الثاني  :ضمان بيئة سليمة في مختلف مراحل نمو الطفل
إجراء  : 2تعزيز إجراءات حماية األطفال من التعرض ألنواع العنف المختلفة
المؤشر
وجود توجه لدمج حماية األطفال في
االستراتيجيات والسياسات

الحمالت التوعوية الخاصة بحماية
األطفال حسب الجهة القائمة بها

مضمونه
التنفيذ

يتوافق هذه التوجه مع محتوى مشروع حماية ضحايا العنف والتصدع
األسري من األطفال والنساء الوارد في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية
لدولة قطر (.)2022-2018

قامت إدارة شرطة االحداث (بوزارة الداخلية) بتنفيذ مجموعة من الحمالت والبرامج التوعية خالل
عامي  2019-218على مختلف وسائل التواصل االجتماعي والتي ترتبط بمختلف مالمح العنف
وتفاعل مع مختلف هذه الحمالت حوالي  265ألف مستخدم.
كما قامت المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،ممثلة في إدارة الحماية االجتماعية ،بعدد من
الحمالت التوعية التي استهدفت  73مدرسة و 9171طالب موزعين على النحو التالي:
البيان

مدارس الذكور

مدارس اإلناث

المدارس األجنبية

المجموع

عدد الطلبة

3059

4349

1763

9171

عدد المدارس

30

34

9

73

شكراً جزيالً لحسن استماعكم

