المبادئ التوجيهية II
المساهمة في النقاش الفني حول مجاالت التركيز
من أجل بناء اإلجماع بين الدول األعضاء على أن االتفاقية ضرورية ،من المهم أن تكون المناقشات حول مجاالت محددة
من الحقوق في جلسات الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة مركزة وموضوعية .لدى المجتمع المدني
إسهام حيوي في ذلك ويجب أن يركز الجهود على تقديم مدخالت فنية قيّمة في هذه العملية.
تصدر األمم المتحدة دعوة سنوية لتقديم تقارير مكتوبة لدعم اإلعداد للدورة القادمة للفريق العامل المفتوح باب
العضوية .تكون الدعوة عادة لمدخالت فنية حول اثنين من مجاالت التركيز الجديدة (للدورة الحادية عشرة الوصول إلى
العدالة والحق في العمل والوصول إلى سوق العمل) .وكانت هناك أيضا دعوة لمدخالت على شكل محتوى معياري
لصك دولي محتمل في مجالين من مجاالت التركيز اللذين تمت مناقشتهما في الدورة السابقة للفريق العامل المفتوح باب
العضوية (الجلسة الحادية عشرة التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة وبناء القدرات والحماية االجتماعية والضمان
االجتماعي ،بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية).
فيما يلي قائمة باإلجراءات والمقاربات المقترحة التي يجب اتباعها في تطوير التفكير والمواقف الموضوعية .تنطبق معظم
هذه النقاط على جميع المنظمات غير الحكومية المعتمدة وغير المعتمدة من الفريق على الرغم من وجود بعض اإلجراءات
اإلضافية التي يمكن للمنظمات غير الحكومية المعتمدة اتخاذها .إن لم تكن معتمدا بعد ،يمكنك معرفة المزيد حول منافع
االعتماد وكيفية تقديم طلب لالعتماد هنا.
البحوث والتشاور
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•

ابحث في األطر القانونية والسياساتية التي تطبق في بلدك في مجاالت
الحقوق المحددة.

•

اجمع آراء وتجارب كبار السن في مجاالت الحقوق المختارة من خالل
التشاور المباشر مع كبار السن إن أمكن ،و /أو عن طريق البحث في
الدراسات الحديثة أو تقارير التشاور .ركز على فهم الكيفية التي يحرم
فيها كبار السن من حقوقهم في المجاالت المحددة أو يتم استبعادهم من
الخدمات التي يحتاجونها .ارجع إلى األسئلة اإلرشادية (المذكورة
أدناه) للتخطيط لهذه المشاورات.

•

ابحث في التشريعات القائمة وقيّم مدى تعاملها مع مجاالت الحقوق
المحددة هذه ،وما إذا كانت تشمل حقوق كبار السن بشكل صريح
وتحمي هذه الحقوق بشكل إيجابي.

•

اتصل باألشخاص الذين يعملون في مجاالت التركيز المحددة لسماع
وجهات نظرهم وتجاربهم والتحقق من نتائجك.

•

تصدر األمم المتحدة أسئلة توجيهية مع دعوتها لتقديم المعلومات التي
يمكن أن تكون بمثابة دليل ونقطة مرجعية لهذه المناقشات (انظر قائمة
الموارد أدناه).
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تطوير موقف موضوعي

التأثير على الحكومة

•

من المفيد تطوير موقف موضوعي حتى لو لم تكن معتمدًا بعد لدى
الفريق .فوجود مواقف واضحة في مجاالت التركيز المحددة للحقوق
سيساعد على تأطير دعوتك وتوجيهها على المستوى الوطني ،ويمكن
مشاركتها على نطاق أوسع واإلسهام في المناقشات الدولية.

•

باستخدام البيانات التي قمت بجمعها واإلشارة إلى األسئلة التوجيهية
لألمم المتحدة ،قم بإعداد موجز حول كل مجال من مجاالت التركيز في
الحقوق .قد تكون هذه ورقة قصيرة ال تزيد عن  800كلمة لكل مجال
تركيز (بما يتماشى مع متطلبات تقديم المعلومات لألمم المتحدة) أو
وثيقة أكثر تفصيالً إذا كان لديك القدرة والوقت على اعدادها.

•

كن محددا قدر اإلمكان من حيث ما يجب أن تتضمنه االتفاقية الجديدة
في مجاالت محددة من الحقوق بنا ًء على البحث الذي قمت به .تقدم
ندوات التحالف العالمي لحقوق كبار السن  GAROPعبر الويب
نصائح حول كيفية تطوير المحتوى المعياري لالقتراحات بشكل خاص
(باإلنجليزية فقط).

•

تمت أيضا تغطية بعض مجاالت تركيز التحالف للحقوق في ندوات
التحالف العالمي لحقوق كبار السن  GAROPعبر الويب .ابحث عن
ندوات اإلنترنت القادمة ذات صلة بالموضوعات التي تعمل عليها.

•

شارك الوثيقة (الوثائق) التي تنتجها مع جهات االتصال الحكومية،
والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،وشبكات المجتمع المدني األخرى
ومنظمات كبار السن وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يعملون مع
كبار السن و /أو حقوق اإلنسان لتحفيز المزيد من النقاش حول مجاالت
الحقوق المحددة.

•

إذا كنت من المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى
المجلس االقتصادي واالجتماعي أو إذا كنت قد سبق وتم عتمادك من
قبل الفريق العامل ،فيمكنك أيضًا تقديم ورقتك ردًا على دعوة األمم
المتحدة الرسمية لتقديم المعلومات .لمزيد من التفاصيل حول كيفية تقديم
المعلومات هنا .الحظ أن المعلومات المقدمة إلى األمم المتحدة ال يمكن
أن تزيد عن  800كلمة لكل مجال تركيز.

•

يمكن للمنظمات غير الحكومية المعتمدة أيضًا تقديم وثائق مكتوبة أو
تقارير أو دراسات أطول ذات صلة بالمجاالت المحددة التي ستتم
مناقشتها إلى األمم المتحدة قبل جلسة الفريق العامل المفتوح باب
العضوية .وسيتم تشاركها على الموقع الرسمي في الوقت المناسب.

•

إذا لم تكن معتمدًا ،يمكنك معرفة المزيد حول فوائد االعتماد وكيفية
التقدم بطلب االعتماد هنا .ستقوم أمانة التحالف العالمي لحقوق كبار
السن بمشاركة التحديثات مع األعضاء حول عملية االعتماد بما في
ذلك متى سيكون من الممكن التقدم بطلب االعتماد.

•

من المهم أن تقدم المزيد من الدول األعضاء معلومات فنية وبيانات في
عملية الفريق العامل المفتوح باب العضوية التي تعكس أيضًا تجارب
كبار السن في بالدها.

•

باستخدام المواقف التي طورتها في مجاالت تركيز الحقوق ،يمكنك
السعي للتأثير على معلومات وبيانات حكومتك المقدمة إلى الفريق
العامل.

•

تتخذ المواقف المتعلقة بالسياسات والقرارات الحكومية في العواصم
وبالتالي فإن المناصرة على المستوى الوطني أمر حاسم.

•

يمكن أن يكون سرد كبار السن مه ًما وقويًا في التأثير على موقف
الحكومة .يمكن أن تساعد االجتماعات الثالثية (راجع اإلرشادات )1
في توفير مساحة لهذا النوع من التفاعل المباشر والحوار بين
الحكومات وكبار السن أنفسهم.

•

عندما يتم دمج هذا النوع من السرد مع نتائج البحوث ذات الصلة التي
تأتي في الوقت المناسب واألدلة الملموسة ،يمكن أن يكون مقنعا للغاية.

للمزيد من الموارد
راجع إرشادات التحالف العالمي لحقوق كبار السن األخرى :
•

المبادئ التوجيهية  - Iالمناصرة على المستوى الوطني

•

المبادئ التوجيهية  - IIIإعداد بيانات شفهية لجلسة الفريق العامل المفتوح باب العضوية

•

راجع أيضًا إرشادات "أنصف" الصادرة عن  HelpAge Internationalحول كيفية تخطيط استراتيجيتك وتعزيزها.

