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 IIIالمبادئ التوجيهية 

   لمداخالت الشفوية في دورة الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخةاتحضير 
 الفريق دوراتلذين سيحضرون اقبل الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة،  عضاء المعتمدين منلأللنسبة با

 المداخالت عنللتحضير للدورة نفسها. من المفيد دائًما البدء بالتخطيط والبحث اآلن ، يمكنهم القيام بعدد من األمور ي نيويوركف

التحالف العالمي لحقوق  عضاءمن أأدناه إلى مالحظات وتعليقات واردة  المبادئ التوجيهيةالشفوية في الوقت المناسب. تستند 

 .في تحضيراتك كاألمم المتحدة وقد تساعدفي زمالء الوالدول األعضاء و GAROPكبار السن 

دور منظمات 
 المجتمع المدني 

 الدوراتالمنظمات غير الحكومية في  تقوم بهينظر جميع أصحاب المصلحة إلى الدور الذي  •
 الرسمية للفريق العامل المفتوح العضوية باعتباره دوًرا مهًما.

نقاش أكثر موضوعية حول مجاالت محددة من إلى التركيز  الفريق دوراتحولت لقد  •
لمنظمات غير الحكومية أن تحث حكوماتها على المشاركة بنشاط في هذا يجب على االحقوق. 

المنظمات مدخالتها وتوصياتها  هذه النقاش الموضوعي. ومن األهمية بمكان أن تقدم 
 الموضوعية لنقاش ضمان نجاح الدورات.

صوت أصوات كبار السن أنفسهم و إسماعفريد يمكنها من  المنظمات غير الحكومية في وضع •
العضوية. لدينا القدرة على مساءلة  باب المجتمع المدني في مناقشات الفريق العامل المفتوح

 . لرسميةا الدورةالحكومات في مناقشات 

جري ييجب أن تكون البيانات الشفوية موجزة وأن تركز على الموضوعات المحددة التي  • التأثير 
الذي يعطى للحديث للمنظمات وقت المناقشتها على جدول األعمال. هذا مهم بشكل خاص ألن 

 غير الحكومية آخذ بالتقلص. 

حيث تهدف البيانات إلى جلب محتوى موضوعي وأن تكون ملموسة قدر اإلمكان من جب أن ي •
 الكيفية التي يمكن بها التفاقية جديدة أن توضح بشكل مفيد المجاالت المحددة للحق.

حرم بها التي ي   كيفيةاليجب أن يشتمل البيان القوي على أدلة ملموسة من سياقك الوطني حول  •
من حقوقهم في هذا المجال المحدد )بداًل من معلومات أوسع مثل البيانات كبار السن 
 السكانية(.

تقديم الخدمات، أو أمثلة على كبار في أي ثغرات في التشريعات أو ه ااألدلة  تضمن هذتقد  •
 ا. السن الذين يبلغون عن استبعادهم من الخدمات التي يحتاجون إليه

راءتها بصوت عاٍل. أي يجب أن تكون مكونة من  قيجب أال تزيد مدة البيانات عن دقيقتين عند  •   التوقيت 
التدرب على قراءة السرعة في إلقاء البيان.  من المفيد كلمة اعتمادا على مدى  250حوالي 
 .لحساب الوقت توقيت أو هاتفك المحمول استخدام ساعةالبيان و

كاملة و واضحةلتضمن أن تكون الترجمة لقراءة بطيئة ت كاف قوجود وتضمن يجب أن  •
 كثر دقة من قبل المترجمين الفوريين.وأ

فإنه لوقت، وفي بعض األحيان بالنسبة ليمكن أن يكون صارماً للغاية رئيس الفريق الحظ أن  •
 المتاح لهم. في منتصف بياناتهم إذا تجاوزوا الحد الزمنيوهم ما زالوا المتحدثين وقف ي  



  
 

 

قد العضوية  باب لفريق العامل المفتوحالجلسات المختلفة للتحدث أثناء عملية التسجيل تفسها ل • الخطوات العملية 
فريق األمم المتحدة وأمانة من قبل هذا عن بالغ اإلسيتم وإلى أخرى.  دورةمن تختلف 
 في الوقت المناسب. التحالف

لمترجمين الفوريين. إذا إلعطائهم لنسخة ورقية من بيانك  15 معك من المتوقع أن تحضر  •

كنت تعتقد أنك قد تجري تغييرات طفيفة على بيانك للرد على جوانب معينة من النقاش، 
  CHECK ON DELIVERYأضف على الجزء العلوي من النسخ المطبوعة

بعد ذلك إلضافته إلى بوابة  rafeh@un.orgالبريد اإللكتروني إلى بيمكنك إرسال بيانك  •
.Papersmart portal 

نت هذه هي المرة األولى التي تحضر فيها دورة الفريق العامل وتود أن تكون متصالً اإذا ك • التوجيه/اإلرشاد
كان قد شارك في الجلسات  GAROPالتحالف العالمي لحقوق كبار السن بعضو آخر من 

في المقام التحالف  السابقة من أجل الحصول على الدعم والتوجيه، يرجى االتصال بأمانة 
  األول.

 

https://papersmart.unmeetings.org/ga/open-ended-wg-on-ageing

