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 ذيالتنفي أوالً: الملخص
 

 

 .بدولة الكويت المجلس األعلى لشؤون االسرة الجهة الطالبة:

بتنفييذ ععي ن ومنهييا   اليوطن  المتعلييقتنظيي  ورشية عميش تشيياورية حيوش االسيتعرا   موضوع المهمة:
ا عميش بيجييين بعيد خ  المجلييس األعليى لشييؤون االسييرةالتعيياون مي  ب مسيية وعشيرون عامييا

 .، وتنفيذ جمي  الجلسات الموجودة ف  جدوش األعماشبدولة الكويت
 

 .2019 نيسان/ أبريش 8-7 بتاريخ (02يومين ) المدة الزمنية:

الشروط المرجعية 
 للمهمة:

اليوطن  السيتعرا  لمبادئ التوجيهية الخاصية بععيداد ال الكويتدولة تعزيز عدراك  -
ا  المتعلق   بتنفيذ عع ن ومنها  عمش بيجين بعد خمسة وعشرون عاما

 تحديد دور مختلف الجهات الحكومية كمصدر للمعلومات والبيانات المغذية للتقرير -
المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المسيتو  اليوطن  التي  أعيدتها استعماش  -

للمداخ ت والجلسات المكونة لجيدوش زة رئيسية كمرج  أساس  وركياألم  المتحدة 
المراجيي  والمنشييورات التيي  أعييد ا مركييز األعميياش الخيياص بالورشيية الييى جانيي  

 عع ن ومنها  عمش بيجين.تنفيذ المرأة لد  اإلسكوا ف  مجاش 
 

بتنفييذ ععي ن ومنهيا  عميش بيجيين بعيد  المتعليقر المسودة األولى من التقرييمناقشة  - أ   النتائج:
ا  أعضيياا الفريييق الفنيي  المكلييف بععييداد التقرييير الييوطن  ميي   خمسيية وعشييرون عامييا

 .لدولة الكويت
 .تحديد الفجوات الخاصة بالبيانات وكيفية الحصوش عليها -
االتفاق على الخطوات المستقبلية الستكماش مسار اعداد التقرير وتسليمه رسميا اليى  -

 .االسكوا ف  التاريخ المحدد
لتوجيهية للمراجعات الشاملة على المسيتو  اليوطن  التي  أعيدتها المذكرة ااستعماش  -

ت والجلسات المكونة لجيدوش للمداخ كمرج  أساس  وركيزة رئيسية األم  المتحدة 
 .األعماش الخاص بالورشة

 

ميايو أييار/  1اسيتكماش التقريير اليوطن  وتسيليمه في  التياريخ المحيدد )مسار متابعة  - أ   التوصيات:
 .السكوا( الى ا2019
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 ثانياً: المقدمة
 

بتنفيذ عع ن ومنها  عمش  الوطن  المتعلقاالستعرا  حوش  التشاورية العمش يتأتى تنظي  ورشة 
ا  عطار الجهود الت  تبذلها اإلسكوا لدع  الدوش العربية ف  استعداداتها ف   بيجين بعد خمسة وعشرون عاما

ف  تنفيذ عع ن ومنها  عمش بيجين بعد خمسة وعشرون إلجراا االستعراضات الوطنية حوش التقد  المحرز 
ا على عقراره، وذلك بغر  ععداد التقرير اإلقليم  الموحد للمنطقة العربية الذي ستقو  اإلسكوا بععداده  عاما
بالشراكة م   يئة األم  المتحدة للمرأة وجامعة الدوش العربية والذي سيعر  ضمن أعماش اجتماعات لجنة 

 .ف  نيويورك 2020  دورتها الرابعة والستين ف  آذار/ مارس وض  المرأة ف

 
المجلس األعلى م   بالشراكة الكويتمدينة ب 2019 نيسان/ أبريش 8-7 يوم ة  ذه الورش تعقدو 

 :علىتهدف الورشة و .بدولة الكويت لشؤون االسرة
 ن بعد خمسة وعشرون عاماا بتنفيذ عع ن ومنها  عمش بيجي المتعلقر المسودة األولى من التقريمناقشة  •

 .المملكةم  عدد ممث  عن الجهات الحكومية والمجتم  المدن  ف  
الخطوات المستقبلية الستكماش مسار اعداد التقرير وتسليمه رسميا الى االسكوا ف  التاريخ االتفاق على  •

  .المحدد
 

ين عع ن ومنها  عمش بيجة بمتعلق تمداخ  (04) أرب تقدي  ب المهمة  ذهوقد قا  مركز المرأة خ ش 
بالتركيز على األولويات  المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنيةو المراجعة الوطنية الشاملةو

، أو السنوات 2019على  2014واإلنجازات والتحديات والعوائق خ ش السنوات الخمس الماضية )أي من 
التقد  المحرز عبر مجاالت اال تما  الحاسمة ، ويات المستقبليةالخمس منذ االنتهاا من التقرير األخير( واألولو

المذكرة  وذلك بالرجوع الى المستقبلية وتوزي  األدوارخطوات والالبيانات واإلحصااات ، واالثن  عشر
رئيسية الركيزة الساس  واألمرج  والت  كانت الالتوجيهية للمراجعات الشاملة على المستو  الوطن  

 .جلسات المكونة لجدوش األعماش الخاص بالورشةللمداخ ت وال
  

( مجموعات عمش حوش المواضي  الت  سيغطيها التقرير الوطن  بما ف  ذلك: 06كما أدار مركز المرأة ست )
القضاا على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات ؛ والتنمية الشاملة والرخاا المشترك والعمش ال ئق

مشاركة والمساالة ؛ وص  والقوال  النمطية والعنف ضد المرأةالتحرر من العنف والو؛ واالجتماعية
الحفاظ على ؛ والمجتمعات المسالمة الت  ال يهمش فيها أحد؛ ووالمؤسسات المراعية لمنظور النوع االجتماع 

بيانات الت  جاات فيها وقد ناقش المشاركون النسخة األولية للتقرير والمعلومات وال .البيئة وحمايتها واص حها
وذلك بهدف تحسين جودة التقرير وتسهيش استكماش مسار  وكيفية الحصوش عليها بهاالفجوات الخاصة وتحديد 
 اعداده.

 

 ثالثاً: الشروط المرجعية
 

بناء المزيد  خاللمن  اإلسكوارفع صورة الهادف على  المرأة ف  اإلسكوامركز ضمن عطار عمش عدارة  

الوطنيين في المنطقة العربية في جميع شركاء المع  األمدمؤسسية طويلة ال والعالقات ستراتيجيةمن الشراكات اال

  دفت المهمة االستشارية الى تحقيق ما يل :المجاالت الخاصة بموضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
الييوطن  داد االسييتعرا  دوليية الجمهورييية الموريتانييية للمبييادئ التوجيهييية الخاصيية بععييتعزيييز عدراك  -1

ا  المتعلق   بتنفيذ عع ن ومنها  عمش بيجين بعد خمسة وعشرون عاما
 تحديد دور مختلف الجهات الحكومية كمصدر للمعلومات والبيانات المغذية للتقرير -2
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المييذكرة التوجيهييية للمراجعييات الشيياملة علييى المسييتو  الييوطن  التيي  أعييدتها األميي  المتحييدة اسييتعماش  -3
اليى  ،للميداخ ت والجلسيات المكونية لجيدوش األعمياش الخياص بالورشيةوركيزة رئيسيية  كمرج  أساس 

ععي ن ومنهيا  عميش تنفييذ المراج  والمنشورات الت  أعد ا مركز المرأة لد  اإلسكوا ف  مجياش جان  
 بيجين.

 

 المنفذة رابعاً: األنشطة
 

عع ن ومنها  عمش متعلقة بموضوع  نظرية مداخ ت (05خمس )قا  مركز المرأة خ ش  ذه المشاركة بتقدي  
 كاآلت :( مجموعات عمش 06ست )تخللتها ف  تقاطعه م  أجندة التنمية المستدامة  ينبيج

 
مجاالت )وهي جلسة شملت مقدمة تعريفية ب المراجعة الوطنية الشاملةين وإعالن ومنهاج عمل بيج .أ

مع أهداف التنمية  متقاطعهو بيجينإعالن ومنهاج عمل الخاصة ب الحاسمة االثني عشر االهتمام

واإلطار الدولي لحقوق االنسان بما في ذلك اتفاقية السيداو، الى جانب آليات المراجعة  المستدامة

حول المبادئ العامة  ةنظري مداخلةعلى المستوى الدولي واإلقليمي والوطني. كما شملت هذه الجلسة 

 األهداف والمنهجيّة والهيكليّة العامةواالتفاق على  ومناقشة المتعلقة بالمراجعات الوطنية الشاملة

 . لذلك(النشاطات المرافقة و ؛اعدادهمسار و؛ للتقرير

بما فيها القسمين األولين من المذكرة التوجيهية،  :المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية .ب

 تي:كاآل

تقديم عرض نظري حول القسم )األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق األول:  القسم ▪

األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق األول من المبادئ التوجيهية بالتركيز على 

، أو السنوات الخمس منذ 2019إلى  2014أي من ، خالل السنوات الخمس الماضية

  .(واألولويات المستقبلية ،االنتهاء من التقرير األخير

تقديم عرض )عبر مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر التقدم المحرز : القسم الثاني ▪

القسم الثاني من هيكل االستعراض الوطني والخاص بالتقدم المحرز عبر نظري حول 

مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر لمنهاج عمل بيجين وعالقتها بتنفيذ أهداف التنمية 

 (المستدامة

نوعية )وهي جلسة خصصت لمناقشة وتوزيع األدوار المستقبلية خطوات والالبيانات واإلحصاءات  .ت

 وكيفية الحصول عليها ومصادرها والخطوات المستقبلية لإلعداد التقريرالبيانات واإلحصاءات 

  وتوزيع األدوار(. والجدول الزمني

 
مجموعات ( 06الى ست )جان  عمل  انقس  من خ له المشاركون  علىاحتو  جدوش األعماش كما 

 واضي  الت  سيغطيها التقرير الوطن  بما ف  ذلك: عمش حوش الم
 ؛ التنمية الشاملة والرخاا المشترك والعمش ال ئق ▪
 ؛ القضاا على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية ▪
 ؛ التحرر من العنف والوص  والقوال  النمطية والعنف ضد المرأة ▪
 ؛ النوع االجتماع مشاركة والمساالة والمؤسسات المراعية لمنظور  ▪
 ؛ المجتمعات المسالمة الت  ال يهمش فيها أحد ▪
 .الحفاظ على البيئة وحمايتها واص حها ▪

 وقد قد  المشاركون م حظاته  وتوصياته  حوش المسودة األولية للتقرير.
 



 
 

 - 6 - 

 واالقتراحات االستنتاجات :خامسا 
 

حيوش الميواد الخاصية بيالتقرير مميا  النقياشأثيروا ومشاركون مي  جميي  جلسيات الورشية، تفاعلت المشاركات وال
مسييودة ال سيا   في  توضيييم المطليو  مينه  كأعضيياا الفرييق الفني  المعنيي  بععيداد التقريير. كمييا قياموا بمراجعية

 .للتقرير م  مركز المرأة وحددوا مواض  النقائص والمعلومات والبيانات المطلوبة األولية
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 1مرفق 
 الئحة المشاركين
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