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اآلراء الواردة هنا هى آراء الُكتاب وليست 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائى بالضرورة آراء 

 .أو آراء حكومة البرازيل

ه  القطرية اراي  واأل. تتمتع دولة قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول الخليج

تحدها المملكة العربية وف  شرق شبه الجزيرة العربية، تقع شبه جزيرة 

أعلى مؤشر للتنمية ى قطر لدو. الخليج من الشرق مياهالجنوب و منالسعودية 

خالل العقد و. 6.8.0 بقيمةالبشرية ف  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ضاعف عدد سكانها حيث تقطر،  سكانل نمو سريع وغير مسبوقحدث الماي ، 

ويرجع هذا . 1620عام نسمة مليون  ..1إلى  1662عام نسمة مليون  2.1من 

ذوي مال األجانب، معظمهم من الذكوار والنمو ف  الغالب إلى التدفق المستمر للع

ف  عام و. جتذبهم فرص العمل ف  قطاع البنية التحتيةالمنخفضة تالمهاارة 

نسبة وتعد . دف  المائة من سكان البال 88 ونمثليغير القطريين كان ، 1622

ف  المائة  .: المنطقةدول ف  النسب األطفال ف  سكان البالد واحدة من أصغر 

  .سنة 28 دونف  المائة  20هم دون سن الخامسة، وفقط من السكان 

خط ويع الطريق ل 1620-1622لقد مهدت إستراتيجية التنمية الوطنية ف  قطر 

ً لمسح و .فقر نسب  وطن  ف  البالد ، 1622-1621ودخل األسرة نفقات وفقا

ً فقراء فقراً ) ةل منخفضودخذات  ف  المائة من األسر القطرية 6.4عتبر ي (. نسبيا

، أو الت  يعولها طلقاتنساء مأ الت  تعولها سر ألأ ا كونتمن المحتمل أكثر أن و

من بين األسر القطرية ذات الدخل ( أو أكثر .)العديد من األطفال وبها ارجال 

 ،1622-1621 عام ف و(. رتيبف  المائة، على الت 20.1و  21.2)المنخفض 

ً يعيشون ف  أ ف  المائة من األطفال القطريين .2 كان وال تتاح . سر فقيرة نسبيا

، تتلقى ارسميةوفقا لتقديرات و. لسكان غير القطريينعن ابيانات محدودة سوى 

األسر  الذي تتلقاه، اربع الدخل الشهري ، ف  المتوسط ةاألسر غير القطري

 .القطرية

ً مختلفة من ال ويقدم لمواد ل لامشالدعم نظام الحماية اإلجتماعية ف  قطر أنواعا

بطاقات التموينية ال وتشمل . ة والطاقة والمياه للمواطنين القطريينالغذائي

الطاقة  وكذلك دعم( والسكر وغيرها، والحليبعام، زيت الط)المنتجات الغذائية 

تخذت إ الكثير من الدول المصدارة للنفط ف  منطقة الخليج،وعلى غراار . والمياه

 1626كشفت ارؤية قطر و. هافي دعمالالبالد خطوات مهمة نحو إصالح النظام 

عن خطط الحكومة لتخفيض دعم المياه والطاقة والوقود وإعادة توجيه المواارد 

، 1622منذ عام و. لصحيةالرعاية والتعليم ا خصوصاًاإلجتماع ، والقطاع إلى 

من المائة ف   2..أسعاار الوقود، وإنخفض دعم أسعاار الطاقة من  تعديلجرى 

  .1620ف  المائة ف  عام  2.8إلى  1622 الناتج المحل  اإلجمال  ف  عام

ً على نظام تأمين إجتماع و معاشات دم يق يشتمل نظام الحماية اإلجتماعية أيضا

ولبعض الفئات ف  القطاع  العاملين ف  القطاع العامللمواطنين القطريين 

برامج غير ال اإلجتماعية مجموعة منشئون وال قدم وزاارة العملتالخاص، و

على سبيل . .299قائمة على إشتراكات بموجب قانون التأمين اإلجتماع  لعام ال

دخل الكفاية  التأمين اإلجتماع  لألأسر المحتاجة دون إستحقاقاتيتم تقديم  المثال،

المطلقات، واألشخاص ذوي ووبعض الفئات الضعيفة، ال سيما األارامل، 

بالنسبة و. اتوالزوجات المهجوار، اإلعاقة، والمسنين، واأليتام، وأسر السجناء

عدد أفراد األسرة، وه  ميزة  مع زيادةالمستفيد إستحقاق لبعض الفئات، يزيد 

راعية إيجابية  ، تم تعديل مستويات 1622عام ف  و. ألطفالحتياجات اإلمأ
ستبعد كل من يو. أعلى لأليتام واألطفالإستحقاقات ، بما ف  ذلك ستحقاقاتاإل

عالوة على و. قطريةالسر غير األأ غير القائم على إشتراكات القائم و ينماالنظ

ف  المائة فقط من األسر  2 إلىتصل ومستويات التغطية منخفضة، تعد ذلك، 

ف  المائة لألأسر مخططات الحماية اإلجتماعية  2قاعد و القطرية لمعاشات الت

خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية مجانية لجميع األطفال و. األخرى

  .ة لكل طفل حديث الوالدةيواألمهات، ويتم إصداار بطاقة صح

كون الر خر للحماية اإلجتماعية ف  قطر هو مساهمات صندوق األئيس  والمأ

يدير الصندوق السلطات العامة لقطر من خالل و. 2992عام  ي بدأ ف ذالزكاة ال

ويدعم األسر ذات الدخل المنخفض  ،وزاارة األوقاف والشئون اإلسالمية

مساهمات جزء من يتم توجيه باإليافة إلى ذلك، . والعينية يةالتحويالت النقدب

اإلنمائية الرسمية من خالل منظمات المجتمع المدن   اتالصندوق إلى المساعد

برنامج التغذية المدارسية هو و. تقدم المعونة إلى الدول األفريقية واآلسيويةالت  

طفل ف   2,666.الذي وصل إلى ولتغذية، ل وطن الرنامج البمتاح أيضا تحت 

  .1622عام 

يعتبر تقديم  بينماو. 1626الحماية اإلجتماعية ه  ف  صميم ارؤية قطر و

الخدمات اإلجتماعية آلية حاسمة لتعزيز التنمية البشرية، ال تزال هناك تحديات 

اإلعتماد على فقطر، ف  المساعدات اإلجتماعية  لزيادة فعالية وإستدامة نظام

زال يال و. يضر ويع خطط طويلة األجل للحد من الفقرمقطوعة برامج 

أكثر من الفقر معاناة ية للف  األسر ذات الدخل المنخفض عر األطفال

يجب أن تكون أوياع . إلى أسر أكبرون مينت ذينك الأولئوالحرمان، ال سيما 

ذات مسألة  همالقطريين غير المهرة ذوي الدخل المنخفض وأأسرغير العمال 

من الوصول إلى نظام  ةمحروم يةالسكانشرائح مثل هذه الألن إهتمام أول ، 

أكثر  ممساعدات اإلجتماعية ف  قطر وبالتال ، فهونظام ال، الضمان اإلجتماع 

  .عرية للضعف عند المراحل المختلفة من حياتهم
 

بالشراكة بين مركز إعدادها من داراسة شاملة تم ستقاة مأ  ه الرسالة القصيرةهذ. 2: مالحظة

المكتب اإلقليم  لمنطقة الشرق األوسط وشمال  - يونيسفولنمو الشامل، دول  لسياسة الال

 :ف  التقرير الكاملويمكن اإلطالع عليها بدقة  يهاجميع البيانات تم الرجوع إلو. أفربقيا
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 :قطرالحماية اإلجتماعية غير القائمة على إشتراكات في 

0 تحليل من خالل عدسة الطفل واإلنصاف
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