
 

  

  

 1 التوجيهية المبادئ

 

 بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل الفريق بشأن الوطني المستوى على المناصرة

  لذلك .العواصم في تصنع بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل الفريق بعملية المتعلقة الحكومات مواقف

 الفريق جلسات بين العام مدار  على الحكومية غير  المنظمات بها تقوم التي الوطني المستوى على المناصرة فإن

  .بشأنهم واتفاقية السن كبار  حقوق بشأن الحكومة مواقف على التأثير  في حاسم أمر   ةالعضوي باب المفتوح العامل

  .العمل بهذا للقيام اتخاذها يجب التي المقترحة والمقاربات باإلجراءات قائمة يلي فيما

 

 أجل من وراءه الكامنة األسباب فهماو حكومتك موقف حول بحثا أجري •  التحضير

 من متاًحا يكون قد ما دراسة ذلك ويشمل  .األمر  لزم إذا احججه مواجهة

 المعني  العضوية باب المفتوح العامل الفريق لعملية قدمت مكتوبة تقارير 

 ىتأدل قد أخرى عامة بيانات وأي ،الفريق جلسات في اوبياناته بالشيخوخة،

 سبيل على) اإلقليمي أو الوطني يينالمستو على إليها انحازت مواقف أو بها

 (.األفريقي االتحاد بروتوكول ،المثال

  المفتوح العامل الفريق عملية في إفادات أو معلومات بتقديم حكومتك تقم لم إذا •

  اموقفه ماهية عن اتسأله أن إلى فستحتاج بالشيخوخة، المعني  العضوية باب

 .العملية هذه حول

 إلى وتحدث السن كبار  تعليقات على تحتوي التي الحالية التقارير  في ابحث •

 .حقوقهم حماية تجاه به يشعرون ما لفهم واستشرهم السن كبار 

 كيف وفكر  بلدك في القوانين بموجب السن كبار  حقوق حماية مدى إلى انظر  •

 .السن لكبار  اليومية لحياةا من ديدةجال متحدةال مماأل اتفاقية ستحسن

 باب  المفتوح العامل الفريق بجلسة الخاصة التركيز  مجاالت إلى انظر  •

 انظر ) موضوعي محتوى بتطوير  وقم التالية بالشيخوخة المعني  العضوية

 (II السن كبار  لحقوق الميالعــ التحــالف عن الصادرة التوجيهية المبادئ

 .جديدة متحدة أمم التفاقية المعيارية العناصر  ولح

 القدرات بناء

 والشراكات
   العضوية باب  المفتوح العامل الفريق عملية حول المعرفة في عام نقص هناك •

 بين  وكذلك ،المستويات مختلف على الحكوميين المسؤولين من العديد بين

 يمكن .اإلنسان  لحقوق الوطنية والمؤسسات المدني  المجتمع منظمات بعض

 الفريق دور بـ الوعي زيادة في احيويً  دوًرا تلعب أن الحكومية غير  للمنظمات

 أصحاب مع وواليته بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل

 .اآلخرين المصلحة

  اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات ُمنحت ،2016 ديسمبر األول/ كانون منذ •

 العامل الفريق في ومعتمدًا مشارًكا جديدًا كًزامر  "ألف" الفئة من المصنفة

 لحقوق الوطنية المؤسسات تمتلك .بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح

 سياقك في اإلنسان حقوق حول والبيانات الخبرات من مجموعة أيًضا اإلنسان

  بناء على المساعدة في المدني للمجتمع مهًما شريًكا تكون أن ويمكن ،الوطني

 .النقاش وتحفيز  األدلة قاعدة

. 
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 أن مختلفة مناطق في السن كبــار  ــوقلحق الميالعــ التحــالف أعضاء وجد •

 والمؤسسات الحكومات تضم الوطني المستوى على ثالثية اجتماعات تنظيم

 لتبادل للغاية  مفيدة وسيلة هو الحكومية غير  والمنظمات السن وكبار  الوطنية

 وتجاربهم لسنا كبار  أصوات تكون أن وضمان مشترك تفاهم وبناء الخبرات

  .السن كبار  حقوق تعزيز  عملية قلب في

 جدول ترتيب إلى تهدف أن يمكنك ،والحوار  العالقات هذه بدء بمجرد •

  .مناقشاتك إثراء وزيادة الزخم لبناء الدورية لالجتماعات

  فيمكنك ،اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات عن الكثير  تعرف ال تكن لم إذا •

 اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات عن معلومات ذلك في بما ،المزيد معرفة

 اإلنسان حقوق لمؤسسات العالمي التحالفب الخاص الدليل على ،بلدك في

 .  الوطنية

 واستخدامها والوطنية المحلية اإلعالم وسائل مع روابط بناء أيًضا يمكنك •

  .السن كبار  بحقوق العام الوعي لزيادة

 مع العمل

 الحكومة
 أكثر  أن إال قيم، أمر  هي السنة مدار  على الحكومات مع المناصرة أن حين في •

 رئيسية دولية أحداث وجود عند هي الحكومات على لتأثير ا أهمية األوقات

 من أنه كما (.للمسنين العالمي اليوم وهو أكتوبر أول/ تشرين من األول مثل)

 جلسة  تسبق التي القليلة األشهر  في حكومتك مع التعامل خاص بشكل المفيد

 تخطط عندما  التالية بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل الفريق

 األمم في  هابعثات إلى  هاتعليمات وإيصال ،مواقفها وإعداد ،لمشاركتها الحكومات

   .نيويورك في المتحدة

 الفريق جلسات في والبناءة النشطة المشاركة على الحكومات حث على اعمل •

 حول معلومات وتقديم بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل

  .القادمة هتلجلس  التركيز  مجاالت

 على) السن كبار  حقوق عن لونالمسؤو العواصم في التنفيذية الوزارات ممثلو •

 أفضل بشكل مهيئون (يعادلها ما أو االجتماعية الشؤون وزارة المثال، سبيل

 الفريق جلسات في المطروحة القضايا حول موضوعية مناقشة في للمشاركة

  تعمقا أكثر  معرفة لديهم ألن بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل

 تشجيع ينبغي  .مسبقا معد بيان قراءة مجرد من بدال القضايا، هذه حول

 باب  المفتوح العامل الفريق دورات في الممثلين هؤالءل النشطة المشاركة

 .نيويورك  في  العضوية

 )حتى إلتفاقية الحكومات لمعارضة المحددة األسباب فهم حاولو  بعناية استمع •

  .بناء حوار  لبناء كوسيلة (معهم  تتفق كنت لو

 محادثة إجراء المفيد من يكون قد حكومتك، تتخذه  الذي الموقف على بناءً  •

  النقاش تضمين أيًضا المهم من ولكن ال، أم اتفاقية إلى بحاجة كنا إذا ما حول

 التوجيهية المبادئ أيًضا انظر ) الحقوق في التركيز  مجاالت محتوى حول

 .(II السن كبار  لحقوق الميالعــ التحــالف عن الصادرة

 اإليجابية السمات على الضوء لتسليط متوازنة مناقشة إجراء هدفك ليكن •

 وتحديد عزيزها،وت السن كبار  حقوق بحماية  يتعلق فيما المعنية للدولة

ً  فيها توجد قد التي المواضع  والممارسات والسياسات القوانين في ثغرات حاليا

http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/NHRIs/Pages/default.aspx
http://www.rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/
http://www.rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/
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  .معالجتها  في دولية اتفاقية تساعد أن يمكن التي

 في ذلك  في بما ،علنًا القضايا هذه حول به هموتس  حكومتك تقوله ما راقب •

  ومشاهدة أعاله الروابط باستخدام) المتحدة األمم جلسات

http://webtv.un.org )، معها اجتماعاتك وفي. 

 مع المباشرة المتابعة طريق عن ومعلوماتها بياناتها عن حكومتك بمساءلة قم •

 أفعالك ردود في  لمشاركةل بها اإلدالء بمجرد الحكومية االتصال جهات

 تتعهد التي بااللتزامات الوفاء في فيها فشلت قد تكون قد التي األماكن وإبراز 

  .عالنية  بها التزمت التي تلك أو بها لك

 التزامات ضمان إلى تهدف أن  يمكنك ،الحكومات مع العمل إلى باإلضافة •
 .المعارضة في تكون عندما السياسية األحزاب من تفاقيةاال تدعم مكتوبة

  انتخابية  بيانات لسنا كبــار  ــوقلحق ميلا العــ التحــالف أعضاء بعض أصدر 

 الحكومة وتشجيع اتفاقية إلى الدعوة ذلك في بما  الوطنية االنتخابات قبل

 البيان انظر )  . العضوية باب المفتوح العامل الفريق عملية لدعم المنتخبة

 (Concern Age بـ الخاص  2017 االنتخابي

 بين ربطال

 الوزارات

 والبعثات

 لدى هموبعثات العواصم في الحكومية الوزارات بين فصل هناك يكون ما غالبًا •

  المستوى على الحكومية غير  للمنظمات يمكن  .نيويورك  في المتحدة األمم

 باب المفتوح العامل الفريق عملية في األعضاء الدول مشاركة تشجيع الوطني

 في الصلة ذات االتصال جهة مع مباشر  اتصال إقامة طريق عن العضوية

 من كل مع  العملية حول استباقي بشكل المعلومات وتبادل ،نيويورك في البعثة

   وبعثاتهم. العواصم في الحكوميين القرار  صانعي

 في نيويورك في المناقشات بين التآزر  وزيادة الوعي بناء إلى حاجة هناك •

 ،اإلنسان حقوق مجلس في جنيف فيو ،العضوية باب المفتوح العامل الفريق

 لحقوق الميالعــ التحــالف تقويم من تحقق   .الوطني المستوى على والعمل

 القادمة األحداث حول معلومات على للحصول اإلنترنت على (II السن كبار 

 .والمساهمة الحضور  على بعثاتهاو حكوماتك وشجع  وجنيف نيويورك في

 الذين اآلخرين السن كبــار  ـوقلحق الميلعـا التحــالف بأعضاء لالتصال •

 ،المتحدة األمم وهيئات البعثات مع وجنيف نيويورك في بنشاط يشاركون

ي اتصل  
 .السن ــار كب  لحقوق العالمي التحــالف بأمانة األوليالمقاميف 

 بين ما فرصال

 الدورات
 مدار  على تحدث التي السن كبار  بحقوق الصلة ذات األحداث من عدد هناك •

 قد .بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل الفريق جلسات بين العام

 للمنظمات النشطة المشاركة تعد .دولية  أو  إقليمية أو وطنية أحداث هذه تكون

 توفر  هاألن مهمة تينالدور  بين ما فترة في األحداث هذه في الحكومية غير 

 الفريق جلسات خارج المعنيين القرار  صانعي مع والتفاعل للتأثير  فرصة

  .الرسمية بالشيخوخة المعني  العضوية باب المفتوح العامل

 في متحدةال مماأل اتفاقية وجود وأهمية السن كبار  حقوق إبراز  يمكن •

  واليوم ،(أبريل نيسان/ 7)  العالمي الصحة يوم مثل الدولية باأليام االحتفاالت

 العالمي واليوم ،(يونيوتموز/ 15) المسنين معاملة بإساءة للتوعية العالمي

 كانون 10) اإلنسان حقوق يومو ،(أكتوبر األول/ تشرين 1) للمسنين

 (.ديسمبر األول/

 بتنظيم السن كبــار  ــوقلحق الميالعــ لفالتحــا أعضاء من العديد يقوم •

  كبار  دعوةبو ،اآلخرين المصلحة وأصحاب اإلعالم وسائل وإشراك الفعاليات
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  .األحداث هذه في المساهمة إلى أو مهام تولي إلى الحكومة ممثلي

 للحصول اإلنترنت عبر  السن كبــار  قلحقو الميالعـ التحــالف تقويم من تحقق •

 عن تفاصيل وإرسال تحضرها أن يمكن التي األحداث حول معلومات على

 السن كبــار  ــوقلحق الميالعــ التحــالف أمانة إلى صلة ذات أحداث أي

 .التقويم في إلدراجها

 غير المنظمات

 العاملة الحكومية

 التحالف في

 تنسيق كجهة لعبهي مهم دور  السن كبــار  ــوقلحق الميالعــ التحــالف لدى •

 حاليًا التحــالف لدى  .المدني  والمجتمع الحكومية غير  للمنظمات ومنصة

 اإلنترنت عبر  وحضورها األعضاء مع التواصل بتطوير   وتقوم عاملة أمانة

 .الويب  على وموقعها Twitter خالل من

 لدعم وموارده السن كبــار  ــوقلحق الميالع التحــالف مواد من استفد •

 أمانة مع وتعليقاتك اقتراحاتك وشارك الوطني المستوى على المناصرة

 . السن ــار كب ــوقلحق الميالع التحــالف

  

 الموارد من مزيد

 :األخرى السن كبــار  ــوققلح الميالعـ للتحالف التوجيهية المبادئ راجع

 

 فني  نقاش في االنخراط - II التوجيهية المبادئ •

 العضوية  المفتوحة العمل لجلسة شفهية بيانات إعداد - III التوجيهية المبادئ •

  استراتيجيتك تخطيط كيفية ولح International HelpAge عن الصادرة "أنصف" إرشادات أيًضا راجع

 وتعزيزها.
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