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التقدٌمٌة التالٌة هً ملكٌة خاصة بالمؤلفٌن ، وٌتم توفٌرها فً هذا الموقع كخدمة   الشرائح

ٌرجى عدم نسخ أو توزٌع و إعادة نشر هذه الشرائح دون الحصول على إذن  .عامة 

 .من المؤلفٌن المدرجٌن   كتابً

 familyresearch@qf.org.qa: الرجاء اإلتصال بـ   لمزٌد من المعلومات
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 ها الوقصىد بسياساث األسزة

مع المسائل التً تؤثر على األسرة ككٌان متكامل أو على بعض   تعامل الدولة•

تمكٌن المرأة , الطفولة, األمومة, الطالق, أفرادها مثل التعامل مع قضاٌا الزواج

 .إلخ

 .   Inactionعدم التدخلأو Action  التدخلهذا التعامل قد ٌأخذ شكل •

أو غٌر ( توفٌق المرأة بٌن العمل والبٌت) مباشرةكما قد تكون السٌاسات •

 (.زٌادة كفاءة العاملٌن فً القطاع العام)مباشرة

السٌاسات قد تأخذ شكل القانون أو البرنامج أو المشروع أو الثقافة العامة التً •

 .تشجعها الدولة بشكل مباشر أو غٌر مباشر

 

التعقيد في سياسات األسرة في ظل الدولة الحديثة هو 

طبيعتها األفقية التي تتقاطع مع كل مجاالت السياسات العامة 
 .في ظل التقسيم الرأسي لمؤسسات الدولة, تقريبا



 سزديت عن تطىر سياساث األسزة في دولت قطز 

موارد البترول ونشوء 
 البروقراطية المركزية

نحو المبادرة وإنشاء 
 البنية المؤسسية

 بين المركزية والتجزىء

في البدء كانت القبيلة 

 واألسرة الممتدة

التعلٌم عموما وتعلٌم المرأة •

 (.البعثات -الجامعة-المدارس)

الدعم االجتماعً للفئات •

 .المحتاجة

 .عمل المرأة فً حدود معٌنة•

 .اإلسكان وتخصٌص األراضً•

المجلس األعلى لألسرة •

 والمؤسسات األخرى

 االتفاقٌات الدولٌة•

 تمكٌن المرأة•

 (ذوو اإلعاقة)حقوق الطفل •

 رؤٌة قطر وخطط التنمٌة•

إعادة تنظٌم ثم حل المجلس •

 األعلى لشؤون األسرة

التجزيء  -الشكل الخدماتً•

 (Reactive)واالستجابة 

اآلثار غٌر المقصودة للقطاعات •

 المختلفة

التركٌز على فئات األسرة ولٌس •

 كٌانها الكلً

ظهور التكامل السٌاساتً •

والمؤسسً على المستوى 

 الوطنً



 الوشهد اليىم

 سٌاست المرأة

 سٌاست الطفل

 سٌاست الشباب

 لكل فئة لوحدها

 المجلس األعلى لألسرة

إعادة تنظٌم 

 المجلس 2009

الهٌكل الجدٌد بنً 

على األساس الوظٌفً 

,  السٌاسات)لإلدارات 

الخدمات المشتركة 
(إلخ  

االستراتٌجٌة 

المؤسسٌة 

2012-2016  

االستراتٌجٌة 

العامة لألسرة 

2010 

استراتٌجٌة 

-2011التنمٌة   

2016 
 التماسك األسري

 حل المجلس•

إعادة تنظٌم •

مؤسسات 

العمل 

االجتماعً 

ذات النفع 

 العام

نقل خطط •

المجلس 
 لجهات أخرى



 15للوشهد السياساتي خالل ال« اجتواعيت»قزاءة 

 سنت الواضيت

 

 تزاٌد دور الدولة وانكماش األسرة•

 حالة القلق المجتمعً وعلً الوردي•

 الموائمة بٌن األصالة والعاصرة بساطة التنظٌر وتعقٌدات التنزٌل•

لعل ما عقد التجربة فً قطر سرعة / ال ٌوجد حل سحري•

 التطبٌق وكثافته

الدولة          األسرة الدولة األسرة الدولة األسرة  



عدد من المبادرات والخطط  -التغٌر فً المؤسسات -التغٌٌرات الهٌكلٌة•

 واالستراتٌجٌات التً ال تكتمل

 

 

 15للوشهد السياساتي خالل ال« هؤسسيت»قزاءة 

 سنت الواضيت

 السنة الحدث

 1995 العمل والشئون االجتماعٌة واالسكان وتوزٌع اختصاصاتها إلغاء

 1998 .  المجلس األعلى لألسرة تأسٌس 

 وزارة شؤون الخدمة المدنٌة واإلسكان وتعٌن اختصاصاتها  تعٌٌن
 

1999 
 

 2002 المجلس األعلى لألسرة إعادة تنظٌم

 2007 وزارة شؤون الخدمة الوطنٌة واإلسكان  إلغاء

 2007 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة إنشاء

 2008/2009 وزارتً العمل والشؤون االجتماعٌة فصل

 2013 وزارتً العمل والشؤون االجتماعٌة دمج 

 2014 إلغاء المجلس األعلى لشؤون األسرة



الذي يصنع سياساث األسزة اليىم( هن/ها)  

 األجندة 

 الدولية

 التراث



 شكزا

 Lolwah.alkhater@gmail.com: للتواصل•
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