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 ورشة عمل حول  

 لمجلس األعلى لشؤون األسرة في دولة الكويتالتخطيط المؤسسي ل

  2020 شباط/فبراير 20-19الكويت، 

 ورقة مفاهيمية

 خلفيةال

في  2006لسنة  (401المرسوم رقم )سرة في دولة الكويت بحكم لمجلس األعلى لشؤون األالقد تم تأسيس 

 2016 أ لسنة/110القرار رقم ولكن تم تفعيله بحكم  األسرة وتعديالتهون ؤشأن إنشاء المجلس األعلى لش

ون االجتماعية ؤوزير الش ويعمل تحت رئاسة .بإصدار الئحة النظام األساسي للمجلس األعلى لشؤون األسرة

 وذلك بتفويض من رئيس مجلس الوزراء.والعمل 

ارات المعنية لوضع خطة متكاملة في مجال التنسيق مع الوزسرة المجلس األعلى لشؤون األ مهامأبرز من و

تنمية األسرة وتقديم الرعاية والخدمات األساسية لها والعمل على توحيد مسار وتوجهات الرعاية االجتماعية 

اقتراح ووضع معايير تقويم أداء المؤسسات العاملة في مجال األسرة والطفل ة؛ والحكومية والتطوعية لألسر

والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة ومجاالت الخدمات األسرية واالجتماعية بهدف تقويم والمرأة والشباب 

أدائها وتوجيهها إلى كيفية تطوير عملها وإقامة شبكات ربط معها لتتمكن من إيصال الخدمات األساسية 

 .لألسرة الكويتية

صادية واالجتماعية لغربي آسيا ت ولجنة األمم المتحدة االقتيالتعاون المتواصل بين دولة الكو إطاروفي 

عون فني الى األمانة التنفيذية لإلسكوا  ب، تقدم المجلس األعلى لشؤون األسرة في دولة الكويت بطل)اإلسكوا(

األدوات ب حيث اإلحاطة ه منقدرت تمكينزيادة وه وعمل بهدف تفعيل 2019كانون األول/ديسمبر  9بتاريخ 

 الممارساتاشياً مع تم واستخدامها باالستناد الى المعايير الدولية سيةمؤس الالزمة إلعداد استراتيجية عمل

 في هذا المجال. الفضلى

التخطيط المؤسسي وفي هذا السياق، وباالتفاق مع المجلس األعلى، تقترح اإلسكوا تنظيم ورشة عمل حول 

لمجلس األعلى لشؤون األسرة في دولة الكويت لفائدة أعضائه وموظفي األمانة العامة الخاصة به لمدة يومين ل

 في مدينة الكويت. 2020شباط/فبراير  20-19كاملين بتاريخ 

 الهدف العام

من ات التي تمكن المؤسسوالمنهجيات  تمكين أعضاء المجلس األعلى من اآلليات تهدف هذه الورشة إلى

ا واستناداً إلى نهج واختصاصاته ا، ومهامهاباالستناد الى رؤيته اعملهوتفعيل االستراتيجية  هاخطتإعداد 

   . ذات الصلة حقوقي يراعي األطر الدولية

 المشاركون

 المجلس األعلى لشؤون األسرة وموظفي األمانة العامة الخاصة به.أعضاء تستهدف هذه 
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 المكان والتاريخ

 .2020شباط/فبراير  20-19 يقترح أن تنعقد أشغال هذه الورشة في مدينة الكويت وذلك لمدة يومين في 

 جدول األعمالمقترح 

 اتالجلس التوقيت

 اليوم األول
 االفتتاحية:الجلسة  09:00-09:30

 االفتتاح ₋

 تقديم المشاركين ₋

 تقديم البرنامج ₋

 لعمل المجلس األعلى لشؤون األسرة الناظمالوطني  اإلطار :الجلسة األولى 09:30-10:00
األعلى لشؤون األسرة واألطر الوطنية ذات الصلة في  اختصاصات المجلس مناقشةالهدف من هذه الجلسة 

دولة الكويت بهدف وضع خط األساس وفهم مجاالت تدخله على مستوى السياسات وعالقاته مع المجالس 

 .والمؤسسات الوطنية األخرى

  نقاش مفتوح

األطر الدولية والتزامات دولة الكويت الخاصة بمجاالت تدخل المجلس  :الثانيةالجلسة   10:00-11:00

 لشؤون األسرةاألعلى 
األسرة والطفل )األعلى  المتصلة بمجاالت تدخل المجلسألطر الدولية اتهدف هذه الجلسة الى تحديد 

بالحقوق  ينالخاص ينالدولي ينالعهد بما في ذلك (والمرأة والشباب والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة

القضاء على جميع أشكال التمييز  اتاتفاقيو ؛الحقوق المدنية والسياسيةو االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وأهداف  2030أجندة التنمية المستدامة لعام و ؛ةحقوق األشخاص ذوي اإلعاقو ،حقوق الطفلو ،ضد المرأة

التزامات دولة الى جانب مناقشة  ،والقرارات المكملة له 1325وقرار مجلس االمن  ؛ةالتنمية المستدام

 الكويت في هذا اإلطار.

 ي ونقاشعرض نظر

 استراحة قهوة 11:00-11:15

جاالت تدخل المجلس بمالدولية ذات الصلة اآلليات الكويت مع  ةتفاعل دول :الثالثةالجلسة  11:15-12:15

 األعلى
تهدف هذه الجلسة الى مناقشة تفاعل دول الكويت مع اآلليات التعاقدية )هيئات المعاهدات( وغير التعاقدية 

وكيفية التعامل مع التوصيات الصادرة عنها )االستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات الخاصة( 

في عالقة مع مجاالت تدخل  2030لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واالستعراض الوطني الطوعي 

 المجلس األعلى.

 ونقاش ، وتمرين جماعي،عرض نظري
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 المساواة بين الجنسينتعميم وأهميتها في  وخصائصهااآلليات الوطنية  :الرابعةالجلسة  12:15-13:15

 في المؤسسات
وخصائصها بالتركيز على  المرأة كمثال تتعرض هذه الجلسة الى دور اآلليات الوطنية المعنية بشؤون

 التعاون والتنسيق، والروابط، والقدرات والموارد، واإلبالغية، والتخطيط، والهيكلعناصر الوالية، 

المساواة بين تعميم عملية  الى المعايير الدولية والممارسات الفضلى. كما تهدف الى التعرف على باالستناد

تنفيذ وتأهيله، واإلجراءات، ومنهجيات العمل و كالمال وعناصره المتصلة بتطوير في المؤسسات الجنسين

 .البرامج والمشاريع

 عرض نظري وتمرين جماعي ونقاش

 لتخطيط المؤسسي مبادئ توجيهية ل: الخامسةالجلسة  13:15-14:00
تهدف هذه الجلسة الى التعرف على مبادئ التخطيط المؤسسي ومنهجية اعداد استراتيجية مؤسساتية 

 المعايير الدولية وأفضل الممارسات. بالرجوع الى

 عرض نظري ونقاش

 اليوم الثاني
 تلخيص أشغال اليوم األول 09:00-09:15

 (1لمجلس األعلى لشؤون األسرة )خطة عمل ا: السادسةالجلسة   09:15-10:30
تقويم أداء عمل  في مجالعمل المجلس األعلى  خطةتهدف هذه الجلسة العملية الى مناقشة مكونات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة في والشباب والمسنين  المؤسسات العاملة في مجاالت األسرة والمرأة والطفل

 دولة الكويت.

 تمرين جماعي ونقاش
 استراحة قهوة 10:30-10:45

 (2لمجلس األعلى لشؤون األسرة )خطة عمل ا: السابعةالجلسة  10:45-12:45
لشؤون عمل المجلس األعلى  وهيكلية خطة مسودة أولية لمكوناتتهدف هذه الجلسة العملية الى مناقشة 

 مواصلة للجلسة السادسة. المرأة

 تمرين جماعي ونقاش

 المستقبليةخارطة الطريق : الثامنةالجلسة  12:45-13:15
تهدف هذه الجلسة الى مناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل عمل المجلس األعلى لشؤون األسرة وعالقته 

 المجالس والمؤسسات الوطنية المعنية األخرى.ب

 نقاش مفتوح

 الجلسة االختتامية: 13:15-13:30

 التقييم ₋

 االختتام ₋
 


