البرنامج
منتدى البحوث حول رفاه األسرة في قطر:

األدلة لدعم السياسات األسرية

الدوحة
 27-26فبراير 2019
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البرنامج المقترح
اليوم األول :رفاه األسر المتعايشة مع التوحد في قطر
8:30 -8:00

التسجيل

09:00 - 08:30

تقديم الحلقة النقاشية
جلسة  :1البحوث والسياسات الوطنية حول التوحد

10:30 – 09:00
األسئلة المقترحة للمناقشة:
-

كيف تسهم السياسات الوطنية الحالية في تلبية احتياجات األسر المتعايشة
مع التوحد؟

-

ما التحديات التي تواجه وضع وتطبيق السياسات المساندة لتحقيق رفاه هذه
األسر؟

-

ما التوصيات الالزمة لتحسين هذه السياسات؟

-

ما أفضل التجارب لتوفير الدعم لهذه األسر؟

11:00 – 10:30

استراحة قهوة

12:30 – 11:00

جلسة  :2جهات توفير الخدمات الالزمة لألسر المتعايشة مع التوحد
األسئلة المقترحة للمناقشة:
-

كيف يمكن لجهات تقديم الخدمات تلبية احتياجات األسر المتعايشة مع
التوحد؟

-

ما التحديات التي تواجهها هذه الجهات لتلبية تلك االحتياجات؟

-

ما التوصيات الالزمة لتحسين السياسات الخاصة بتوفير هذه الخدمات؟

-

ما أفضل الممارسات في مجال توفير الخدمات والدروس المستفادة منها؟

01:30 – 12:30

استراحة صالة وغداء

03:00 – 01:30

جلسة  :3سبل دعم األسرة المتعايشة مع التوحد
األسئلة المقترحة للمناقشة:

03:30 – 03:00

-

حاليا؟
ما سبل وطرق دعم األسر المتعايشة مع التوحد والمتاحة ً

-

ما التحديات التي تواجه هذه السبل والطرق؟

-

كيف يمكننا تعزيز وتحسين منظومة دعم هذه األسر؟

نقاش مفتوح :نحو تحسين رفاه األسر المتعايشة مع التوحد في قطر
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اليوم الثاني :التوازن بين العمل واألسرة
8:30 -8:00

التسجيل

09:00 - 08:30

تقديم الحلقة النقاشية

10:30 – 09:00

جلسة  :1مناقشة نتائج البحوث والسياسات الخاصة باألجازات
األسئلة المقترحة للمناقشة:
-

كيف تدعم السياسات الوطنية الخاصة باألجازات تحقيق التوازن بين العمل
واألسرة؟

-

ما تحديات تحسين هذه السياسات؟

-

كيف يمكننا تحقيق المزيد من التحسينات على هذه السياسات؟

-

ما أفضل الممارسات في هذا المجال وما الدروس المستفادة؟

11:00 – 10:30

استراحة قهوة

12:30 – 11:00

جلسة  :2إسهام توفير خدمات رعاية األطفال في تحقيق التوزان بين العمل
واألسرة
األسئلة المقترحة للمناقشة:
-

حاليا؟
ما إجراءات وترتبيات وخدمات رعاية األطفال المتوفرة ً

-

ما التحديات التي تواجهها؟

-

ما أفضل الممارسات وما الدروس المستفادة منها؟

-

كيف يمكننا تحقيق المزيد من التحسينات على هذه الترتيبات والخدمات؟

01:30 – 12:30

استراحة صالة وغداء

03:00 – 01:30

جلسة  :3البحوث والسياسات حول ترتيبات العمل المرنة
األسئلة المقترحة للمناقشة:

03:30 – 03:00

-

ما ترتيبات العمل المرنة الحالية؟

-

ما التحديات التي تواجه تحسين هذه الترتيبات وتطبيقها؟

-

كيف يمكن تحقيق المزيد من التحسينات على هذه الترتيبات؟

-

ما أفضل الممارسات في هذا المجال وما الدروس المستفادة منها؟

نقاش مفتوح :نحو تحسين تحقيق التوازن بين العمل واألسرة
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