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،إ رةخكر إزرةي لكك إ2016ةسكك  إ( 6)تشكلت إدارة إؤكن اإررةككا إزكرة برة إزا قكاإرةألككارةإرم  كا إة ك إ

: رةت ظ ايإة برة إرةت ا  إررارةي إ إرةعا إ رةشن اإررقتارع  إإ،إ  نإأهارإ

تنفيذ االستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة باألسرة•

.زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا االسرية واالجتماعية واثارها وطرق الوقاية منها •

ليميئا وترييهيئا   تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطوير قدرات المرأة وابداعات االطفال والناشئةة ثقاييئا وتع•
.بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة

ماعية يي إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف االحداث   وتأهيل المنحريين ومواجهة المشكالت االجت•
.مجال االحداث   واالشراف على دور الرعاية االجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم 
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.االجراءات الالزمة لرعاية وحماية االطفال مجهولي االبوين اتخاذ •

ي   مساعدة المسجونين المفرج عنهم   والمدمنين المتعايين وأسرهم على التكيف واالندماج االجتماع•

ن عودتهم والعمل على تويير بيةة صالحة ومناخ اجتماعي مناسب ويرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دو
.الى االنحراف بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير حكومية المختصة 

واألشخاص ذوي اقتراح وتنفيذ االستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن•
االعاقة 

األسر توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة واألسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين االيراد و•

.اقتصاديا وتشجيعهم لالعتماد على النفس 

اعدة تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية األسر المنتجة من خالل التدريب  وتويير الخدمات المس•

تويير مجاالت لتسويق منتجات برامج األسر المنتجة •

الترخيص لدور الحضانة   واإلشراف والرقابة عليها •

.تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشة كاية قضايا األسرة•
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الشرؤون سياسة التوفيق بين العمل واالسررة بروزارة التنميرة االداريرة والعمرل و

االجتماعيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

االجازات وحماية األمومة:

المسئؤولية لحماية األمومة تنفيذ إدارة شؤون األسرة برامج تدريبية وتوعية يي المجتمئع لييئادة الئوعي ب•
.المشتركة بين أيراد األسرة واألزواج

ي عدة مواد تطبق وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون اإلدارية قانون الموارد البشرية والذي ينص ي•

:على منح إجازة امومة وهو كالتالي 

اتهئا إجازة وضع براتب إجمالي لمئدة سئتين يومئا  ال تحسئب مئن إجازالموظفة تمنح :( 108)المادة •

مئيالد األخرى  على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضئع بتقريئر طبئي أو صئورة طبئق األصئل مئن شئهادة
.الطفل

.   ويي جميع األحوال  يجوز منح الموظفة رصيدها من إجازاتها الدورية إضاية إلى إجازة الوضع•
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ع تمئئنح الموظفئئة سئئاعتي رضئئاعة يوميئئا  لمئئدة سئئنة  تبئئدأ بعئئد انتهئئاء إجئئازة الوضئئ(: 109)المررادة •

.  مباشرة  ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة

للئئرسيس مئئنح الموظفئئة القطريئئة إجئئازة لرعايئئة أوالدهئئا مئئن ذوي اإلعاقئئة الئئذين لئئم (: 110)المررادة •

.يتجاوز سن السادسة  ولمرتين طوال مدة خدمتها  وبحد أقصى ثالث سنوات يي كل مرة

نح ومع مراعئاة مقتضئيات الصئالح العئام  يجئوز لئرسيس مجلئس الئوزراء  يئي الحئاالت التئي يقئدرها  مئ•
. الموظفة القطرية إجازة لرعاية أوالدها

مئالي ويي جميع األحوال  تكون اإلجازة براتئب إجمئالي يئي الئثالث سئنوات األولئى  وبنصئف راتئب إج•
.  ييما زاد عن ذلك
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رعاية الطفولة:

خ تمئيم سن تشريعات متعلقة بدور الحضانة ورياض األطفال  حيث أصئدر حضئرة صئاحب السئمو الشئي

بشئأن تنظئيم دور الحضئانة   2014لسئنة ( 1)بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى حفظة هللا  قانون رقم 
.مادة ( 25)ويحتوي على 

بلغ عدد التوسع يي تأسيس دور حضانات و رياض األطفال الخاصة والعامة ذات النوعية العالية  حيث
.حضانة( 135) 2016الحضانات يي دولة قطر حتى شهر مايو من عام 



عداإرةحضرنرترةس  م

12014119

22015125

35/2016135

%11,12نسب إرةزيرا إ4
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العملترتيباتومرونة

(3.10)رقممشروعالمرأةوتمكيناألسريالتماسكبقطاعوالخاصةاالستراتيجيةالخطةمشاريعتنفيذ•
-:وهو

توصيةعريخاللمنواألسرة العملمسؤولياتبينماالتوازنلتحقيقالمرأةلمساندةإجراءاتتنفيذ•

الجيسيالدوامالمرنالوقت-لألسرةصديقةعملاجراءاتباعتمادالموقرالوزراءمجلسلرساسة

.األمومةإجازةميايامراجعةوتشمل-الخاصةواإلجازة

ليه يأن ان مشاركة المرأة يي مختلف المجاالت الحيوية هي جيء أساسي من العملية التنموية الشاملة  وع•

ب عليئا دولة قطر تولي المرأة اهتمام خاصا  من خالل توليها مناصب قيادية ومراكي صنع القرار ومناصئ

عديئئد مئئن وهامئة بالدولئئة ومشئئاركتها يئي االنتخابئئات المجلئئس البلئدي وحقهئئا يئئي التصئويت والترشئئيح  وال

لمسئؤوليات المجاالت المختلفة   ولكن توجد عقبات تقف عاسقا  امام تولي المئرأة المناصئب القياديئة وهئي ا
.وااللتيامات االسرية وتربية االبناء   وغيرها من الظروف 

ؤون ولتحقيئئق المييئئد مئئن التوييئئق بئئين العمئئل واالسئئرة   توصئئي وزارة التنميئئة اإلداريئئة والعمئئل والشئئ•
: االجتماعية باالتي 
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1.ها وجود حضانات يي مكان عمل المرأة تستعين بها األم العاملة يي رعاية أطفالها   خالل يترة عمل.1•

(. العمل الجيسي   العمل المرن) إعادة النظر يي ساعات العمل األم العاملة   من خالل .2•

.وجود خيارات العمل عن بعد .3•

. سن قانون إجازة األبوة.4•

.سن قانون لرعاية األبوين المسنين الذين يحتاجون لرعاية.5•

لسإدن رإنأ  إأنيإيخاجإهذرإرةا تدىإز جرحرتإ  ألطع إرة ظ اإ،إت ع... يري إن

.يإزرةخ اإعتىإ جتاع رإ،إ  نإث إعتىإأ طرن رإزد لإ جتسإرةتعر اإرةخت ج

 فأل رإهللاإ ديرك إدةىإ رإيحبهإ ياضرهإ،،

. هللاإةبحرنهإ تعرةىإ نإ ةرءإرةألصدإ،إ ه إييد إدةىإة رءإرةسب  إ
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:التوصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريات والم ترحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 


