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 تمهيد  

وكثر الحديث في المجتمع الدولي حول التنمية المستدامة ودورها في تطوير  2010منذ عام 

المجتمعات واعتبارها محور جوهريًا في بناء السياسات العامة واالستراتيجيات الوطنية  

واإلقليمية الرشيدة. ومن ثم أصبح العالم كافة ال سيما دول العالم الثالث على قناعة أن  

والوسيلة الوحيدة للقضاء على التخلف والحلق  األولالتنمية المستدامة هي طوق النجاة 

ي. ومن ثم عكفت الدول بال استثناء على تطوير خططها الوطنية بما يتماشى بالركب العالم

بما يعرف بـ "أجندة األمم المتحدة التنمية   2015مع األهداف التنموية والتي تبلورت منذ عام 

"، وذلك أماًل في عدم ترك أحد خلف الركب وتحقيق االستدامة والرخاء  2030المستدامة 

 للشعوب كافة. 

، فقد أدت الجائحة الصحية العالمية وتفشى وباء كوفيد تأتى الرياح بما تشتهى السفنولكن ال  

عرقلة المسار التنموي في عدد من الدول ال سيما فيما يعرف بدول العالم الثالث، حتى   الى    19

وفى الدول األخرى ذات مستوى الدخل الفوق متوسط، قد كشفت الجائحة مدى هشاشة 

 الصحية والبنية التحتية وإخفاق إدارة الموارد بشكل عام. األنظمة 

وعلى  المستدامة،اعليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية عد انتهاء فوب

لتقريرها الوطني حول التنمية المستدامة، تقدم مؤسسة ماعت هامش استعراض قطر 

للتقرير الطوعي الخاص موازٍ بمثابة تقرير ظل  الىللسالم والتنمية وحقوق اإلنسان التقرير الت

 بدولة قطر. 

في سبيل تحقيق أهداف التنمية الجائحة الصحية العالمية عدد من الخروقات وقد بينت 

قطاعات كالصحة والتعليم   علىلها التأثير الكبير    كورونا كانخاصة وأن جائحة    2030المستدامة  

اطئ عمليات االنتاج نتيجة اإلغالق وصرف جل النفقات  وأيضًا النمو االقتصادي للدول بسبب تب

 الجائحة.تلك  علىالحكومية لإلصالح ما ترتب 

عرضًا حول أوضاع التنمية المستدامة في دولة قطر التالي في محوره األول؛ يقدم التقرير 

حاور التقرير بشكل أساسي على ثالث م  ، يركز19بالمقارنة بين األوضاع قبل وأثناء جائحة كوفيد  

باعتبارها   1،2،3،8بالتركيز على األهداف  ،  وهم؛ المحور االقتصادي  2030أولية في األجندة التنموية  

أبرز األهداف المتعلقة بتحقيق التنمية االقتصادية، المحور االجتماعي بالتركيز أساسًا على 

وفى  ، ثم المحور األمني بما فيه استفاضة واضحة في الهدف السادس عشر. 5و 4ين الهدف

المحور الثاني؛ يعرض التقرير رؤية تحليله حول اإلخفاقات والخروقات التي تواجه الحكومة 

ويختتم التقرير بحزمة من التوصيات تقدمها ،2030القطرية في مسار التنمية المستدامة 

والتي  مصلحة المعنيين باألجندة التنموية في دولة قطرمؤسسة ماعت للسالم ألصحاب ال

 يجب أن توضع في االعتبار من أجل إنفاذ خطط التنمية المنشودة. 
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 والوباء التاجي.. إخفاقات كشفتها الجائحة القطرية  أواًل: األجندة التنموية

في قطر أوضاع التنمية المستدامة    الى  من التقرير سوف يتم التطرق    األولخالل الجزء  

، من خالل تناول كل محور على حده إلظهار الخروقات 19بعد أزمة تفشى كوفيد 

 :واإلخفاقات وأثرها على التنمية المستدامة

 المحور االقتصادي .أ

يعد محور التنمية االقتصادية على رأس قائمة أولويات الدول كافة، حيث يعتبره البعض باكورة 

التنموية، واألهداف االقتصادية في أجندة التنمية المستدامة متعددة لتحقيق باقي األهداف 

سوف يتم عرض واقع أبرز تلك   الىومتنوعة وشاملة لكافة المحاور والجوانب. خالل الجزء الت

 . 8، 1،2،3في الدول القطرية وهم األهداف األهداف التنموية 

 الفقر  علىالقضاء  :األولالهدف  .1

ن  ـل مـلعز ووـر والعـر الفقـظواه نـالمواطن مة ـة لوقايـ ات وطنيـسسيار ـة قطـت دولـانتهج

ة ـتدامة منظومـة اسـر، قضيـة الفقـعالجبمة ـتعلقالمة وـدى الدولـة لـا التنمويـرز القضايـأب

رة  ـن ظاهـع مـجتمالم  فية ـات الضعيفـة الفئـة ووقايـياموم بحـي تقـالت ةـعيماجتالة اـيامالح

ساسـية مـن السـكن والصحـة أللحرمـان مـن الوصـول للخدمـات اا فيالتـي تتمثـل ر ـالفق

  الالئـق. ل ـن العمـة مـقتصادياالوق ـالحقوالتعليـم والتمتـع بكافـة 

برامج الوطنية المتبناه من الحكومة القطرية ال تزال  الالرغم من  وعلىولكن في هذا الهدف 

فرأس    . قطر لم ينعموا بها بشكل كبير  لعمال المهاجرين فيفئة امحل الشك والريبة، كما أن  

نما إالمال االجتماعي الذي يقدمه المواطنون ال يشمل بشكل منظم العمال المهاجرين و

الحكومة القطرية أن تتعامل مع رأس   علىولذلك فإنه  الموطنين فقط ،  كبر  يشمل بالنسبة األ

المال االجتماعي بشكل مؤسسي فيستفيد منها كل العمال المهاجرين وليس فقط المهرة 

نظام األجور للعمال المهاجرين والذي يتحكم فيه أصحاب العمل من   بالتركيز أيضًا على  منهم. 

ها المواطنين واالستقرار  المواطنين ال يجعل للعمالة نفس الحماية االجتماعية التي يتمتع ب

 1الفقر. فوق خط 

  

 
1 Diop, Abdoulaye; Al-Ansari, Majed Mohammmed. Social capital and citizens' attitudes towards migrant workers, https://bit.ly/3kfe8pJ  

https://bit.ly/3kfe8pJ
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 الجوع  علىالقضاء التام  الثاني:الهدف   .2

فيما يتعلق تدامة ـسلمة اـللتنمي نياـدف الثـذ الهـار تنفيـمسملحوظًا في  اً ـتقدم رـقط تـحقق

وضع السياسات التي دعمت خطة   نـر مـقط فشلت ،وعـالجـى لاء عــوالقض ئيذاـالغباألمن 

وفير الغذاء وت ئيذاـن الغـماألق ـتحقي المتبعة من قبل الحكومة القطرية من أجل 2022 -2018

الجوع عدد من  علىقطر في خضم هذا الهدف وهو القضاء ، وتواجه كانـالس عـالكافي لجمي

 وتتمثل تلك العقبات في:   التقدم،المشكالت والعقبات التي قد تعيق هذا 

يفقدها ميزة الزراعة واالنتاج  ،  ةاليودرجة الحرارة الع  الري في قطر والمناخ الجاف  مياهندرة  

ولذلك فإن الطرق التقليدية % من مساحة قطر  5.6راضي الزاعية فقط فتشكل مساحة األ

اتها الغذائية من % من احتياج90للزراعة لن تفيد في حالة قطر ولذلك تستورد قطر أكثر من 

 . والهند ونيوزيلندا إفريقيا وجنوب وكينيا هولندادولة في العالم منها  100

لعدم   وذلك سنويًا بمعدالت ضئيلة داديز، فإنه االنتاج السمكي والحيواني في قطر وعن

في هذا المجال؛ وذلك الن العمالة تتجة لمشاريع البني التحتية التي  يدي العاملةتوفر األ

 2 أكبر. أجور وعوائد  علىتدعمها الدولة والتي تحصل فيها العمالة 

  والرفاهالصحة الجيدة  الثالث:الهدف  .3

تعزيـز  لىالوطنـي عـ التركيزالى شـاريع التـي تهـدف المو برامجوضـع عـدد مـن البقامت قطر 

ة  ـالوطني  اإلدارةز  ـتعزي  نـاًل عـفضراض  ـمألن اـر عـبكلمف اـ راض والكشـماألن  ـالصحـة والوقاية م

فال   أغفل التقرير الوطني لقطر عن عدد من اإلخفاقات في هذا الصدد،ولكن  ة. ـة العامـللصح

تلك الجهود في القطاع الصحي والتي تتطلب مزيد من    عاني من عدد من المشاكلتزال قطر ت

   وهي:في بعض المؤشرات  مشاكلمن أجل تحقيق مؤشرات الهدف الثالث وتتمثل تلك ال

ث  ـ حي ( 2019-2016)رة ـتالف اللـة خـالدول في لـرض السـار مـدل انتشـاع معـارتف استمرار

 . 2019ام ـة عـحال (3.29) الى  كانـن السـف مـة ألـمئكل ـل ةـحال( 3.19)جل ـس

طـان أو سرأو ال وعيـة الدمويـةاألمعـدل الوفيـات الناجمـة عـن أمـراض القلـب وارتفـاع 

بين  فسي في قطر من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم  أمـراض الجهـاز التنمـرض السـكري أو  

   . 2019عام  16.3 الى 2016عام  4.8عام من   30-70

 
2Theodora Karanisa, Agricultural Production in Qatar’s Hot Arid Climate, MDPI, 2021, file:///C:/Users/moham/Downloads/sustainability-

13-04059-v2.pdf  

file:///C:/Users/moham/Downloads/sustainability-13-04059-v2.pdf
file:///C:/Users/moham/Downloads/sustainability-13-04059-v2.pdf
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  2016في  وفـاة ( حالـة8.2) مـن حـي مولـود ألـف الـوالدة لـكل حديثـي وفيـات معـدل ارتفـاع

 3  . 2019حالة وفاة عام  (41.3) الى

 الهدف الثامن: العمل الالئق والنمو االقتصادي .4

من انتهاكات جمة فيما يخص الحق في العمل الالئق، فعلى   الوافدين في قطر يعاني العمال

،  19فيد الالئق أو مواجهة تحديات جائحة كوالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة لتوفير العمل 

 على اإلنفاق خفض الحكومي، التمويل ذات المؤسسات من الحكومة طلبت  لكن في المقابل

 تأثير لمواجهة المالية مواردها دعم فيه تحاول الذي الوقت في القطريين، غير الموظفين أجور

 والمؤسسات الوزارات الي  تعليمات المالية وزارة أصدرتكما  . كورونا فيروس جائحة

  القطريين  غير للموظفين الشهرية النفقات لخفض الدولة من الممولة الحكومية والكيانات

 لمدة  بإشعار  العمال  تسريح  أو  الرواتب  تقليل  طريق  عن  إما  يونيو،  1  من  بدءا  بالمئة،  30  بنسبة

 . شهرين

 بعضها  أثر  التي  األخرى  االستحقاقات  بعض  ووقف  األجانب،  أجور  ميزانيات  تقليل  الى    باإلضافة

 مقابل للموظفين النقدية والبدالت الترقيات بوقف أمرت كما. القطريين غير الموظفين على

 4.المسبقة المدفوعات معظم على عالوة السفر، وتذاكر اإلجازات

ما سبق ذكره من أوضاع العمال الوافدين فإن البيانات القطرية تفتقر للشفافية  الىإضافة 

مان العمل المنوط القيام به وتعرض العمال أثناء تأدية وظائفهم أفيما يتعلق عن مدي 

  الموت. لمخاطر 

الدين   ارتفاع من حيث    19فيد  بجائحة كو  2020القطري عام    كما تأثرت ركائز النمو االقتصادي

 بنسبة  2020 خالل قطر لدولة الخارجي الدين حجم ارتفعم وانخفاض أسعار النفط فقد العا

  أعلى   الى    ليصل   ،(دوالر   مليار  10.99)  ريال  مليار  39.64بـ    تقدر  سنوي،  أساس  على  بالمائة  25.34

 . االقتصادي مباشر موقع ذكر حسبما اإلطالق، على مستوى

 المالية صولهااليزال ال يهدد النمو االقتصادي لديها بسبب أإال أن تأثير الجائحة علي قطر 

 5.اإلجمالي المحلي الناتج من %100 من أكثر عادلالتي ت الكبيرة، السائلة

 
3 ARAB REGION 2019 SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT , 2019 , 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_arab_region_index_and_dashboards.pdf  
  https://bit.ly/3kvxo2p ،2020 ،جريدة المال ،% 30 الوافدين الموظفين رواتب على  اإلنفاق تخفض القطرية الحكومة 4
   https://bit.ly/3etVXci ،2020 ،المصري اليوم ،أعوام؟ منذ أزماته بأسوأ القطري االقتصاد يمر هل ،محمد عطايا 5

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_arab_region_index_and_dashboards.pdf
https://bit.ly/3kvxo2p
https://bit.ly/3etVXci
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الفئة  النسبي البطالة ارتفاعصعيد الشأن الداخلي القطري فإن قطر تعاني من  على وحتى

% من الشباب  4كما أن الخارجية. العمالة  علىوذلك بسبب االعتماد  (24 -15)العمرية من 

% من تلك النسبة 7مؤهالت جامعية في قطر يعانون من البطالة وتمثل اإلناث    علىالحاصلين  

 6  فقط . % 1بينما يمثل الذكور 

 المحور االجتماعي  .ب

 التعليم الجيد  الرابع:الهدف  .1

العمالة  علىتنخفض دافعية الطالب نحو التعلم في قطر وذلك بسبب االعتماد الكبير للدولة 

أن نسبة المقيدين في المدارس االبتدائية من إجمالي عدد االطفال الذين ينتطبق    حتىالخارجية  

% فقط من اإلجمالي االمر الذي ينبأ ربما بعدم وجود قوي عاملة قطرية 60عليهم الشروط هي  

س االبتدائية فقط وإنما تتطال التعليم ارالمد علىوال يقتصر ذلك التحدي  مستقبال،مؤهلة 

  فقط. %  16.4لتحاق الطالب بالتعليم العالي هي فنسبة ا العالي؛

مجاراة متطلبات سوق العمل  لالبشري المال عدم قدرة تنمية رأس وال تزال تعاني قطر من 

 7التعليمي. نتيجة عدم الكفاية التعليمية وضعف التأهيل وأولويات التنمية 

أزمة حقيقية لها في مسار الهدف، فلم تمثل والتي أضحت   نسبة األمية في قطروفيما يخص 

وال   ،عام 15فوق سن  أي من هم غين البين الب خاصة نسب االمية علىقطر القضاء تستطع 

% وهي  7.5نسبة  2018فقد بلغ معدل األمية لتلك الفئة في عام   بشدة.   تزال هذه الفئة تعاني

   قليلة. نسبة ليست 

المناهج التعليمية الغير  مشكلة جادة متعلقة بباإلضافة إلى ذلك، تواجه المنظومة في قطر 

المناهج للجودة  الفتقاروذلك مناسبة لسوق العمل والتي ال تؤهل الخريجين للعمل 

 .المطلوبة

يعانون من   ، فأنهمالقطاع التعليمي وخاصة المعلمين المغتربينأما عن أوضاع العاملين في  

، فعلي الرغم من أن المدارس ضعف في أجورهم في مقابل ما يتحملوه من مسئوليات

المعلمين المغتربين إال انها تتعاقد معهم بشكل سنوي    علىالقطرية تعتمد بشكل أساسي  

 
   Online.pdf-Final-https://asdr.unescwa.org/sdgs/pdf/ar/ASDR2020 ،()اإلسكوالغربي آسيا  األممجنة ل ،2020 المسـتدامة للتنمية العربي  التقرير 6
   https://bit.ly/3hMJAKw ،الشرق ،الريح مهب في األجيال مستقبل يجعل التعليم وزارة فشل": الشرق"لـ تعليميون خبراء 7

https://asdr.unescwa.org/sdgs/pdf/ar/ASDR2020-Final-Online.pdf
https://bit.ly/3hMJAKw
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، األمر الذي يجعل هؤالء المعلمين في حالة تخوف دائمة من ويتجدد هذا العقد سنوياً 

 8االستغناء عنهم في أي وقت. 

 الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين  -3

ل، حيث أن قطر  بقلي تعدد من التحديات ليسو أزمة حقيقةيواجه الهدف الخامس في قطر 

األعراف والتقاليد التي تحد من حرية المرأة وتجعلها متسقة   الىيميل أكثر    محافظذو طباع    بلد

 فقط. مع وجود رجل سواء الوالد أو الزوج 

ال تزال مشاركة المرأة في القيادة ومواقع صنع القرار في الحكومة القطرية والمحليات يمثل  

المناصب القيادية فقط وإنما في العديد من المجاالت  على % فقط وال تقتصر تلك الفجوة 6

الموقف الحكومي والذي يحد من  علىعالوة  . بالرغم من الجهود المبذولة لسد تلك الفجوة

الحياة االجتماعية والموروثات تزيد من عبء عدم   الرجل فإنرأة المتساوية مع مشاركة الم

 9 القطرية. كاهل المرأة  علىالمساواة 

تعمل في  أة والتي المر، حيث أن جورعدم المساواة مع الرجل في األتعاني المرأة في قطر من 

  داد احتماالت تعرضهم وتز،  راتبه  نسبه  % من70  على  فقط  تحصلأحيانا، قد    نفس وظيفة الرجل

  الرجال. من  أكثرلبطالة لمشكلة ا

ألنه ، عالمي لعدم المساواة بين الجنسينفي التصنيف ال 44تحتل قطر المرتبة وبشكل عام 

الثقافة المحلية  ، كذلكال تزال القوانين القطرية غير ملتزمة بهدف المساواة بين الجنسين

 10  الجنسين. ن التي ترفض أي صورة من صور المساواة بي

 ثالثًا: المحور األمني 

 الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات القوية   .أ

 الي تهدف  السادس عشر صراحة على ضرورة صياغة التشريعات والقوانين التي    الهدف  يشير

إال أن ذلك قد تنافي مع بعض التشريعات القطرية  ،نشر قيم السالم والعدالة في المجتمع

  والتي   2019لعام    شرأورد التقرير السـنوي الخامـس عـفقد    ،والتي تحض من ترسيخ قيم العدل

ـر يعايالميعـات تعارضـت مـع شرر تصـدوتصدره اللجنة الوطنية لحقوق االنسان القطرية 

 
8 Education for a New Era, Analysis of Qatar’s Education System, 2021, https://bit.ly/3l5QY5S  

  https://bit.ly/36LeyMI ،2021 ،قطر في الرجل والية وقواعد المرأة 9
10 Valentine Sergon, Women’s rights in Qatar are conflicting, and even contradictory sometimes. This helpful guide sheds light on the 

issue , 2021, https://bit.ly/2UYfT0j  
 

https://bit.ly/3l5QY5S
https://bit.ly/36LeyMI
https://bit.ly/2UYfT0j


 

8 
 

ن  ـى تحصلـد عـذي أكـة الـدارياإلات ـنازعلما فيل ـون الفصـا قانـمنهنسـان، اإلالدوليـة لحقـوق 

مر يفت في عدالة تلك القوانين إذا كان هنلك أوهو    -  اءـر القضـن نظـة مـدارياإلرارات  ـض القـبع

  ألوامر والقرارات والمراسمكا –قرارات إدارية ال يمكن المساس بها وتداولها أمام القضاء 

األميرية وهو ما يفرض شئ من الديكتاتورية في دولة تتغني بالتجارب الديمقراطية وتدعم  

االقامة و ،سيياـوء السـباللجن المتعلقة يـب القوانـوجبمادرة ـرارات الصـوالق ،الداعمين لها

ة، ـات الخاصـؤسسلمواات ـم، والجمعيـم وإبعادهـن وإقامتهـروج الوافديـول وخـودخ ،الدائمة

وبعض تلك البنود يعد  ،التـجالمف وـار الصحدـص إصـوتراخي تاـطبوعلمة، واـز الدينيـراكلموا

أمر مقبول عدم مثولها أمام القضاء إذا أمن الفساد عليها ولكن ال يجب أن تكون القرارات 

التي تتعلق بتلك البنود محمية من القضاء بشكل كامل الن ذلك أدعي إلستشراء الفساد 

 .  وغياب العدل 

وتلك  ابـرهاإلة ـون مكافحـوقاناب، ـرهاإلل ـويتموال وـماألل ـة غسـون مكافحـدر قانـصما ـك

م  ـات رغـيعتشرذه الـى هلولكـن يؤخـذ عـ لإلرهاب،تعكس جهود قطر للتصدي اعي جيدة مس

 لألفرادة ـدنيلموق اـدة للحقـواد مقيـت مـنا تضمـأنه إال ا،ـي احتوتهـة التـجابيإليب اـالجوان

رارات وحرياتهـم الشـخصية، ومنحـت سـلطات اسـتثنائية للنيابـة العامـة، خاص ـة مـا يتعلـق بقـ

 .11انـنساإلوق ـة لحقـر الدوليـيعايمع المجم ـينس الا ـمب، وتمديدها االحتياطيالحبس 

الل عليها من خالل دوالتي يمكن االست ،المتعلقة بالفسادأيضًا تلك  16ومن مقاصد الهدف 

مؤشر الفساد أن  بيد  ،  منظمة الشفافية الدوليةتتبع نتائج قطر في مؤشر الفساد الصادر عن  

كما أنه كان قد ثبت  2019نقطة في عام  62من  2020نقطة في عام  63ارتفع إلى  قد في قطر

 مساعي قطر ، والجدير بالذكر أن2020ولكنه عاد وارتفع في عام   2019و  2018في عامي  62عند 

مازال يتراوح بين   2015مؤشر الفساد في قطر منذ سبة باءت بالفشل حيث لخفض تلك الن

 12.  36وال نقطة  26ال 

  

 
   pdf-content/uploads/2019/05/2018AnnualReportA2-qa.org/wp-https://nhrc.1 ،2018 ،أوضاع حقوق اإلنسان في دولة قطر ..التقرير السنوي الرابع عشر 11

12 Trading economics, https://bit.ly/3BQ0GPG  
 

https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2019/05/2018AnnualReportA2-1.pdf
https://bit.ly/3BQ0GPG
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  2030اإلخفاقات القطرية في مسار التنمية المستدامة رؤية تحليلية عن 

والذي عرض التقرير في الجزء السابق نظرة عامة حول أوضاع التنمية المستدامة في قطر، 

ًبين، باألرقام واإلحصاءات، عن عدد من اإلخفاقات في مسار التنمية المستدامة وخروقات  

أيضًا،  2030ورؤية قطر التنموية  2030واضحة فيما يخص تحقيق أهداف األجندة التنموية 

عن اإلخفاقات القطرية في مسار التنمية   يجدر بناء في هذا الجزء تقديم رؤية تحليلية

 .المستدامة

حيث   ،2030تعد المركزية من أكثر العوائق التي تعرقل تقدم قطر نحو تحقيق أهداف التنمية  

 ،يحول دون استشعار جدوي هذه القرارات والذي في اتخاذ القرارات المعقد التدرج الهرمي

  عليا. هي فقط توجيهات إدارية  انماألنها ال تأتي عن طريق دراسة المشكلة و

التنمية   أيضًا من أزمة حقيقة في التعمق في دراسة المشاكل، ففي خطط تعاني قطر 

المدي البعيد وتبعات تلك  الىتتعامل مع المشكالت اللحظية دون النظر فأنها  المتبعة

 علىتتبع رؤية سياسية كاملة وإنما تقصر الحلول فقط  ، أي أنها الالمشاكل عند حلها

  الراهنة. المشاكل 

معدالت الفقر في البالد ولكن لماذا  علىتردد كثيرًا الحكومة القطرية أنها قد قضت فمثال 

، فال تشمل تلك الجهود العمال الوافدين والذين ؟المواطنين علىتقتصر تلك الجهود 

يعتبرون أساس القوي العاملة في قطر غير أنهم اليزالون يعانون من عدم المساواة أو كفاية 

  معايشهم. ضامن للعمل الالئق لهم في ظل تحكم أرباب العمل في  األجور أو حتي وجود

الشاملة ألهداف الخطط التنموية  فيما يخص وضع الرؤية الحكومة القطريةكما فشلت 

والتي تعني أنه ال يوجد تكامل بين الجهود المبذولة لكل هدف لتخدم باقي  ،ةيالموضوع

 االهداف التي تترابط معًا وهو ما يجعل تلك الخطط قاصرة وغير مجدية. 

وعي المواطن  كذلك أخفت حكومة دولة قطر في ترسيخ  أهمية التنمية المستدامة في 

الرجل والمرأة من خالل بعض  القطري، فالحكومة القطرية تسعي لفرض المساواة بين

تغير الثقافة المحلية التي تواجة المرأة ، والتي تعمل على  القرارات ولكنها ال تقدم برامج توعية

برفض خروجها من تبعية الرجل، أيضًا تسن قطر القوانين التي تعطي بعض الحقوق 

علي أصحاب  للعاملين للحصول علي عمل الئق ولكنها ال تفرض تلك القوانين بشكل صارم

العمل فال يستفيد منها العامل، تلك العزلة المتمثلة فقط في إبراز دور الحكومة التنموي 

 . بغض النظر عن ما إذا كانت تلك الجهود ملموسة بالفعل علي أرض الواقع أم ال
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 التوصيات الخاتمة و

تأثر به  والذيعدد من اإلخفاقات والخروقات التي شهدها المسار التنموي في قطر  هناك

 بعضقطر تعاني  تزال دولة أنه ال بشكل مباشر القطريين واألجانب العالمين في قطر، أي 

هداف المعنية بالمساواة بين ألبما في ذلك ا ،هداف الحاسمةالتحديات في العديد من األ

، والحماية قطر الىللعمالة الخارجية الوافدة  وتغطية الرعاية الصحية الجنسين، وفقر الدخل

وقد أفصل ذلك التقرير تلك  مناألوالم السوالتشريعات المتعلقة ب، لهم جتماعيةإلا

تلك التوصيات للحكومة القطرية كحل لمواجهة تلك  تقدم مؤسسة ماعتختامًا  ،التحديات

 : زماتاأل

 ىعل :على كافة األصعدة شاملة اتباع سياسات كاملة أواًل، يجب على الحكومة القطرية

فمن الممكن أن تصدر الهيئات التشريعية قوانين في ظاهرها أنها تحقق  سبيل المثال

أو أن تصدر الحكومة خططًا   واقعيًا. إال أن تلك التشريعات ال تنفذ    ،المساواة بين المرأة والرجل

االحوال االقتصادية للعمال الوافيدين الذين ربما  االلتفات إلىتنموية لمواجهة الفقر من دون 

  . اجورهم لتحكم صاحب العمل بهم علىال يحصلون 

إعطاء مشروعات االنتاج   توصى مؤسسة ماعت الجهات المعنية في قطر بضرورة   ثانيًا،

 علىأكبر من أجل توفير أحد روافد االمن الغذائي وتشجيع العمال  النباتي والحيواني أهمية

االعمال المتعلقة بهما بدال من انخراط أغلب العمالة في مشاريغ البنية التحتية    الىمام  االنض

الضخمة وذلم من خالل تحسين رواتب العاملين في االنتاج النباتي والحيواني وزيادة الحوافز 

 لهم.

المتعلقة بالقرارات  تعديل التشريعاتثالثًا يتعين على الحكومة القطرية التعجيل ب

، بما يتماشى مع الهدف السادس االدارية والتصدي لإلرهاب لتخضع للرقابة والتوجية القضائي

 عشر من األجندة التنموية.

والتي من شأنها توضيح أهمية العلم   زيادة حمالت التوعية في المدارسرابعًا: ضرورة 

من أجل تحسين جودة القوي العاملة واالطالع للمستقبل وبث الثقة لدي الطالب الجامعيين 

 ، والحد من ظاهرة االعتماد على العمالة الوافدة من الخارج.القطرية

الخطط التنموية  علىاالشراف  ى مهمةنشاء هيئات تتولإ ةعلى الحكومة القطري خامسًا:

  الموضوعة ومراقبة تلك الهيئات لمنع دخول الفساد في أعمالهم. 
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الحكومة القطرية إعطاء أولوية للمعلمين المغتربين والذي يقوم عليهم  على سادسًا:

بالتعليم الجيد من خالل زيادة  باألساس نظام التعليم القطري في برامج التنمية المتعلقة

 المجتمع.االجور وتوفير البيئة المالئمة لهم وألسرهم من أجل االندماج بشكل فعال في 

القطرية زيادة توعية المواطنين حول القضايا المتعلقة بالنساء يتعين علي الحكومة    :  سابعاً 

العامالت في المنازل الذين يأتون من دول أخري للعمل وتسهيل رجوعهم وزيارتهم ألهلهم 

في بالدهم من دون تحكم أصحاب العمل في مصائرهم  ، ألن المجتمع القطري اليزال ينظر 

 نظرة دونية الي تللك النساء العامالت . 

 قضايا المرأة ونشر الحمالت التوعوية بحقوق المرأة الى اتأخيرًا البد من االلتفوثامنًا 

المجتمع  يدالمع تقى وضرورة المساواة بين الجنسين وأن ذلك في إطاره المقنن ال يتناف

والبد للحكومة من أن تدعم تلك الحمالت التوعوية ماديًا وإعالميًا تمامًا كما تفعل  المحافظ،

حقوقها من دون ظلمها بالرجل له  علىمع الخطط التنموية التي تتبناها الن حصول المرأة 

  االقتصادي. همية بمكان تمامًا كالتقدم من األ

  


