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أولا -املقدمة واألهداف
 -1ختصص جلنصة حقصصوق الطفصلس كصصل سصنتنيس يومصا واحصصدا مصن أايم اجتماعهصصا العصاد لعقصصد
مناقشصصة عامصصة بشصصةن مصصادة أو مصواد فصصددة مصصن اطفاقيصصة حقصصوق الطفصصل أو بشصصةن موضصصو ذ صصصلة
من أجل زايدة طعميق فهصم مضصمون الطفاقيصة وآاثرهصا( .)1ويعصرف هص ا اليصوم بيصوم املناقشصة العامصة.
ويشصصاريف يف هص ن املناقشصصة لثلصصو الصصدول وآليصصات األمصصم املتحصصدة اقصصوق اإلنسصصان وهي اهتصصا ووكالهتصصا
املتخصص صصة واملنظم صصات ي صصمل ااكومي صصة واملوسس صصات الوطني صصة اق صصوق اإلنس صصان وقط صصا األعم صصال
التجارية فضلا عن اخلصااء واألطفصال وسصا ر أصصحا املصصلحة املعنيصنيس ويقصدم هصولء مسصا ات
خطية.
 -2ويعصصد ح صصق الطف صصل يف أن يهس صصتمع أليصصه ويوخ ص رأي صصه مةخ ص اجلصصد م صصن املب صصادئ األساس صصية
املنصصصول عليهصصا يف الطفاقيصصة .ومصصن حصصق الطفصصل أن يعصصا عصصن آرا صصه ريصصة بشصصةن يصصع املسصصا ل
والق صرارات الصصه سصصهس وأن يصصو العتبصصار لتل ص اآراء علصصمج يصصع مسصصتوايت ا تمصصع( .)2ول ميثصصل
ذلص دصصرد حص هصق ب اطصصهس بصصل يتعصصني أيضصا أن يوخص يف العتبصصار لصصد طفسصصمل يصصع ااقصصوق األخصصر
وأعماهلا .وطوكد اللجنة أن من حق األطفصال املشصاركة يف أايم املناقشصة العامصة علصمج قصدم املسصاواةس
والضطل بدور هام يف كصني اللجنصة وأصصحا املصصلحة املعنيصني مصن التوصصل أ فهصم أفضصل
للمسا ل املتصلة بتنفي الطفاقيصة .ويهشصجع األطفصال علصمج املشصاركة ااصرة والفعالصة يف أايم املناقشصة
العامصصةس وعلصصمج طقاسصصم مصصا لصصديهم مصصن معصصارف ومهصصارات وآراء و صصار وطوصصصيات .وحتقيق صا هل ص ن
الغايصصةس طتحم صصل ال صصدول وهي صصات األم صصم املتح صصدة ووكالهت صصا املتخصصصصة واملنظم صصات ي صصمل ااكومي صصة
واملوسسات الوطنية اقصوق اإلنسصان وقطصا األعمصال التجاريصة وسصا ر أصصحا املصصلحة املعنيصني
املسووليةَ عن طشجيع مشاركة األطفال ودعم ه ن املشاركة.
 -3أن مشاركة األطفصال يف أايم املناقشصة العامصة ه هاكصن اللجنصة وأصصحا املصصلحة املشصاركني
كافةس من طعزيز فهم حالة حقوق الطفل يف يع البلصدان والسصياقات فيمصا يتعلصق يواضصيع فصددة
طتناوهلا املناقشةس ومن فهم منظور الطفصل بشصةن املسصا ل الصه سصهم بصصورة مباتصرة .وطقصر اللجنصة
ابلقيمصصة الصصه طكتسصصيها مسصصا ات األطفصصال يف أايم املناقشصصة العامصصةس وطشصصدد علصصمج أيصصلء العتبصصار
الواج صصا آراء األطفص صصال وطوصص صصياهتم ولألت صصكال األخص صصر مص صصن املعلوم صصات الص صصه يقص صصدمو ا كجص صصزء
ل يتجزأ من ه ن املناقشات.
 -4وبفض صصل مش صصاركة األطف صصال يف أايم املناقش صصة العام صصة ط صصدريف اللجن صصة ويمله صصا م صصد األ ي صصة
احملوريصصة آرا هصصمس ويتصصاا لألطفصصال الطصصل أكثصصر عل صمج حقصصوق اإلنسصصان املكفولصصة هلصصم وعلصصمج وجصصه
الص صصلة ب صصني هص ص ن ااق صصوق وحي صصاهتم اليومي صصة .وم صصن ت صصةن هص ص ن الفرص صصة املشص ص كة أن طت صصي للجن صصة
ولألطفصصال أمكانيصصة معرفصصة حقصصوق اإلنسصصان املكفولصصة للطفصصل واملطالبصصة أصصاس واح ص ام حقصصوق أق صرا م
ومناص صرهتا .وكمكصصان األطفصصال الطصصل علصصمج عمصصل اللجنصصة يف دصصال رصصصد أنفصصاذ ه ص ن ااقصصوقس
ول سيما يف بلدا مس فضلا عن الستفادة من فرل أخر للخنراط يف أنشطة حقوق اإلنسان.
فمشاركة الطفل طعزز التعلم من األقرانس وطتي أمكانية التفاعل مصع يصملن مصن األطفصال فضصلا عصن

__________

()1
()2
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وفق صا للم صصادة  79م صصن نظامهصصا ال صصداخل ()CRC/C/4/Rev.3س وعل صصمج مصصو مصصا طق صصرر أدنصصاء انعقصصاد دورهتصصا ااادي صصة
والستني.
يرد بيان حقوق الطفل يف املشاركة يف املواد  12و 13و 14و 1٥و 17من الطفاقية.
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أصحا املصلحة املعنينيس والستفادة من معارفهم و صارأم .وطصود أيضصا أ طعزيصز دقصة الطفصل
بنفسصصه وقدرطصصه علصصمج اختصصاذ الق صرار وعلصصمج أرصصا صصصوطه وقدرطصصه علصصمج الصصدفا عصصن حقصصوق األطفصصال.
ويتنايم صوت األطفال مع مصا طقصوم بصه اللجنصة إلسصاد سصياق حقيقص للحقصوق يف مقابصل السصياق
النص .
 -٥واهلدف من وضع أساليا العمل ه ن هو طيسمل مشصاركة يصع األطفصال مشصاركة دديصة
وطعزيزه صصاس ول س صصيما األطف صصال احملروم صصون أو الض صصعفاءس يف أايم املناقش صصة العام صصة .وهص ص طس صصتند أ
التج صصار العملي صصة واملتنوع صصة املكتس صصبة م صصن أايم املناقش صصة العام صصة الس صصابقةس وأ رب صصة اللجن صصة يف
استعراض املواد املقدمة من األطفال والجتما املعقود مع األطفالس ومناقشة عام  2006بشةن
حصصق الطفصصل يف أن يهسصصتمع أليصصهس واملشصصاورات الصصه أجريصصا مصصع فريصصق األطفصصال الستشصصار يف يصصوم
املناقش صصة العام صصة لع صصام  2018بش صصةن اي صصة األطف صصال و كي صصنهم بوص صصفهم م صصدافعني ع صصن حق صصوق
اإلنس صصان .وم صصع أن أس صصاليا العم صصل ه ص ن هص ص خاص صصة يش صصاركة األطف صصال يف أايم املناقش صصة العام صصة
للجنةس فإ ا طتضمن مبصادئ وطوجيهصات ميكصن أن طسصتعني أصا ااكومصات وهي صات األمصم املتحصدة
ووكالهت صصا املتخصص صصة واملنظم صصات ي صصمل ااكومي صصة واملوسس صصات الوطني صصة اق صصوق اإلنس صصان وقط صصا
األعمال التجارية وسا ر أصصحا املصصلحة املعنيصني يف طنظصيم اجتماعصات أخصر علصمج الصصعيدين
اإلقليم والدويل .ويف الوقا نفسهس طنون اللجنة أيضا بتنو خلفيات أصحا املصصلحة املعنيصني
و ارأم ومواردهم يف أايم املناقشة العامةس وطقر ابااجة أ ططبيق أساليا العمل ه ن وفصق ص
يتسم ابملرونة ويقوم علمج التعاون والبتكار.

اثنيا -الشروط األساسية ملشاركة الطفل
 -6أن ضمان مشاركة األطفصال يف أايم املناقشصة العامصة و ثصيلهم فيهصا علصمج مصو فعصال ودصدس
يسصصتوجا أن يهنظصصر أ مشصصاركة الطفصصل بوصصصفها عمليصصة طعاونيصصة يسصصاهم فيهصصا أصصصحا املصصصلحة
كافصصةس ولصصيص بوصصصفها نشصصاط ا معصصزولا طتصصو أدارطصصه منظمصصة أو جهصصة فاعلصصة واحصصدة .وينبغ ص دعصصم
األطفصصال للخن صراط يف أايم املناقشصصة العامصصة بطريقصصة دديصصة ومةمونصصة بقصصصد دعصصم أعمصصال حقصصوقهم
وحرايهتم املدنية ابلكامل يف ا تمع ال يعيشون فيه عن طريق ضصمان تصع األطفصالس يصن فصيهم
األطف صصال احملروم صصون أو الض صصعفاءس ابلق صصدرة عل صصمج التعب صصمل ع صصن آرا ه صصم ري صصةس وطش صصكيل منظم صصاهتم
ودموعاهتم ومبصادراهتم اخلاصصة أصمس وعلصمج املشصاركة يف التجمصع السصلم  .وسصا أن طكصون طريقصة
مشاركة األطفال تاملة للجميع ومبنيصة علصمج منظصورهم اخلصال .ويتعصني أتصراكهم يف يصع مراحصل
يوم املناقشة العامة.

ألف -مبادئ عامة
 -7سصصا التقيصصد الكامصصلس يف يصصع العمليصصات واألنشصصطة الراميصصة أ ضصصمان مشصصاركة الطفصصلس
ابملتطلبات األساسية اله وضصعتها اللجنصة إلنفصاذ حصق الطفصل يف أن يهسصتمع أليصهس وهص متطلبصات
طقض أبن طكون علمج النحو التايل(:)3
__________

()3

4

يرد بيان ه ن املتطلبات يف التعليق العام للجنة رقم  )2009(12بشةن حصق الطفصل يف السصتما أليصهس
ويف أساليا العمل اخلاصة يشاركة األطفال يف عملية اإلبلغ اخلاصة ابللجنة.
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شــفا ة وشرشــاد ة ينبغص أن يعلصصم األطفصصال أن ااصصق يف أن يهسصصتمع أ الطفصصل
(أ)
ويهصصصغمج أ رأيصصه هصصو حصصق لكصصل طفصل .وينبغص أن طقصصدم لألطفصصال معلومصصات مفصصصلة وميسصصرة عصصن
نطصصاق مشصصاركتهم يف أايم املناقشصصة العامصصة والغصصرض مصصن ه ص ن املشصصاركة وأسصصاليبها ونتا جهصصا وأدرهصصا
احملتمل؛
( ) طوعية ينبغ أن يدريف األطفال أن التعبمل عن آرا هم ميثل خيارا وليص التزامص ا
ابلنسبة هلمس ول ينبغ أبدا دفعهم أ التعبمل عن اآراء ريما عنهم .وسا أن طشمل ه ن اآراء
كصصل مصصا يصصديل بصصه األطفصصال أنفسصصهم وطهسصصتبعد منهصصا آراء األطفصصال امليس صرين واألتصصخال البصصالغني
واملنظمات أو األفرقة اله يعملون معها؛
(ج) قائم ــة عل ــا الحـ ـ ام .ينبغ ص أن طلق صصمج آراء األطف صصال الح ص ام م صصن األطف صصال
اآخرين ومن البالغني علمج حد سواء .وينبغ دعصم األطفصال مصن يصع األعمصار ليكونصوا أفكصارهم
اخلاصة ويضطلعوا بصدور نشصط يف التخطصيط ألايم املناقشصة العامصة وطنظيمهصا ومتابعتهصا وكص ل يف
املشاركة فيها .وسا أل يهعرضوا أبدا ألعمال النتقام أو ال هيا بسبا التعبمل عن آرا هم؛

(د) ذات صلة ابملوضوع ينبغ أن يكون األطفال قصادرين علصمج فهصم وجصه الصصلة
بني مواضيع يوم املناقشة العامة وحياهتم اليوميةس وأدرايف مد أ يتها فيهاس وكيفية الستفادة مصن
معصصارفهم ومهصصاراهتم وقصصدراهتم و صصارأم للمشصصاركة يف املناقشصصةس مصصن خصصلل تلصصف الطصصرق املتاحصصة
أو من خلل طرق بديلة يق حها األطفال؛
(هص) مالئمــة للطفــل سصصا طكييصصف املعلومصصات واإلج صراءات املتعلقصصة أبايم املناقشصصة
العامصصة  -يصصا يف ذل ص أ طوجيهصصات أو صصصي ووذجيصصة أو م صواد أخصصر  -مصصع قصصدرات األطفصصالس
ويتعصني مراعصاة التبصصاين يف مسصتوايت الصدعم وأتصصكال املشصاركة سصا أعمصصارهم وقصدراهتم املتطصصورةس
وك ل سا اختلف اإلمكاانت واملستوايت التعليمية؛
(و) شاملة جبا أن طكون مشاركة األطفال يف أايم املناقشة العامة تاملة وميسصرة
وأن طتجنا يع أتكال التمييز وأواطه؛
(ز) مدعومــة ابلرــدر ب ينبغ ص أن لصصصل األطفصصال علصصمج التصصدريا بشصصةن حقصصوق
اإلنسان واملشاركة الفعالةس ومهارات الطصال (كالكتابصة والتصصوير السصينما س و اطبصة اجلمهصور
والصدعوة)س وكيفيصة احص ام آراء الغصمل .وينبغص أيضصا طصدريا امليسصرين بشصصةن أ يصة مشصاركة األطفصصال
وفوا دهاس وك ل بشةن كيفية التحضمل ملشاركتهم وطيسملها علمج مو فعال؛
(ا) مأمونة ومراعيـة للماـاطر سصا أن يكصون األطفصال واعصني قهصم يف اامايصة
من األذ س ويتحمل امليسرون ال ين يتعاملون مع األطفال املسوولية عن اختاذ يع الحتياطصات
اللزمة للتقليل أ أدىن حد لكن من أ آاثر سلبية قد طنجم عن مشصاركتهم وعصن صايتهم مصن
التعرض أل تكل من أتكال ال هيا أو النتقامس أو اخلوف من التعرض ل ل ؛
(ط) مسؤولة سا أن طلتزم يع املنظمات الشريكة ومن يدعم مشاركة الطفل أو
يعمصصل علصصمج طيسصصملها بضصصمان املتابعصصة والتقيصصيم .وينبغص أن يهطلصصع األطفصصال علصصمج وجصصه التصصةدمل الص
خلفتصصه مشصصاركتهم علصصمج املناقشصصة وعلصصمج أ نشصصاط مصصن أنشصصطة املتابعصصةس وأن يشصصاركوا يف عمليصصات
التقييم.
GE.18-14758

5

CRC/C/155

ابء -دور املنظم ــات الداعم ــة ل طف ــال ودور مـ ـرا قيلب الب ــالال واألطف ــال امليس ــر
ملشاركرلب
 -8يهشصجع ك مصل مصن يصدعم مشصاركة األطفصال يف أايم املناقشصة العامصة أو يعمصل علصمج طيسصملهاس
مثل الصدولس وهي صات األمصم املتحصدة ووكالهتصا املتخصصصة واملنظمصات يصمل ااكوميصة (يصا يف ذلص
املنظم صصات ال صصه يقوده صصا األطف صصال ودموع صصات األطف صصال)س واملوسس صصات الوطني صصة اق صصوق اإلنس صصان
وقطصصا األعمصصال وسصصا ر اهلي صصات املعنيصصةس فض صلا عصصن م صرافقيهم البصصالغني واألطفصصال امليس صرينس علصصمج
القيام يا يل :
طزويد األطفال يعلومات مفصلة وميسرة عن نطصاق مشصاركتهم يف أايم املناقشصة
(أ)
العامة والغرض من ه ن املشاركة وأساليبها ونتا جها وأدرها احملتمل؛ ويشصمل ذلص معلومصات عصن
مكمصصن الفا صصدة مصصن مشصصاركتهم يف أايم املناقشصصة العامصصةس وعصصن الصصدور ال ص ميكصصن أن طوديصصه ه ص ن
التجربصصة يف طوجيصصه املبصصادرات أو املشصصاريع الصصه سصصر طنفي ص ها علصصمج الصصصعيد الصصوط و/أو احملل ص أو
الصصدفع أ صصا ق صصدما .ويهقص صصد ب ص ل أيض صا ضصصمان أن ي صصدريف األطف صصال الط صصابع العل ص ألايم املناقش صصة
العامةس يا يف ذل املواد املقدمة واألنشطة ذات الصلة ابملوضو ؛
( ) أعصصداد أ طوجيهصصات أو قوالصصا ووذجيصصة أو يصصمل ذل ص مصصن امل صواد أخصصر طتعلصصق
أبايم املناقشصصة العامصصة بصصصي مل مصصة للطفصصلس وضصصمان طقصصدميها أ األطفصصال بطريقصصة هميسصصرة يعقلهصصا
الطفل؛
(ج) طمةنة األطفال أبن مشاركتهم ثل خيارا وليص التزاماس وأبن كمكا م ال اجع
عن ه ن املشاركة يف أ مرحلة من مراحل العملية؛
(د) ااصصصول علصصمج موافقصصة خطيصصة علصصمج املشصصاركة مصصن األطفصصال وآاب هصصم أو األوصصصياء
عليهمس حسا القتضاء؛
(هص) احص ام حصصق كصصل طفصصل يف حريصصة التعبصصمل والفكصصرس وضصصمان احص ام كصصل اآراء الصصه
يديل أا األطفال كافة .وينبغص للميسصرين أن يسصاعدوا األطفصال علصمج طكصوين آرا هصم اخلاصصة عصن
طريق م هادهم يعلومات متنوعة مستقاة من عدة مصادر وطشجيعهم علمج التماس املعلومات بشىت
الطصصرق .وينبغ ص أن لصصرل البصصالغونس يصصن يف ذل ص أف صراد األسصصرة أو ا تمصصع والزعمصصاء الصصدينيون أو
الزعماء السياسيون الشبا س علمج عدم فرض آرا هم علمج األطفال؛
(و) أدارة طوقعص صصات األطفص صصال املشص صصاركنيس وط ص ص كملهم أبن اهلص صصدف مص صصن أايم املناقشص صصة
العامة هو بناء املعرفة و ع املمارسات اجليدة يف دال حقوق اإلنسان املكفولصة لألطفصالس ولصيص
التدخل بشةن ااالت الفردية .وينبغ أن طتسصم طوقعصات األطفصال ابلواقعيصة وأن يعصوا القيصود الصه
ميكن أن طع مشاركتهم؛
(ز) دع صصم اطب صصا ص ق صصا م عل صصمج اختي صصار األق صران وطش صجيع ه ص ا ال صصنه ال ص يت صصي
لألطفال اختيار من يرون فيه أفضل من ميثل قضاايهم وبرادهم من بني أقرا م .وينبغ أن طكون
هنصايف دموعصة واضصحة مصن معصايمل الختيصار لضصمان أن طكصون العمليصة تصفافة وتصاملة .ول ينبغص
يف الوقا نفسهس أن طكون املعرفة املسبقة ابملوضو تصرطا مصن تصروط الختيصار ابلضصرورة؛ وسصدر
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ابملنظمات واألفراد استغلل يوم املناقشة العامة ابعتبارن فرصة لتعزيصز قصدرات األطفصال ويصملهم يف
دال حقوق اإلنسان واملوضو املختارس فضلا عن طعزيز مهارات الطصال و/أو الدعوة لديهم؛

(ا) ضمان طشجيع األطفال احملرومني أو الضعفاء و كينهم من املشصاركة علصمج قصدم
املسصصاواة مصصع يصصملهم مصصن األطفصصال .ويشصصمل ذل ص اختصصاذ طصصدابمل خاصصصة طرم ص أ أت صرايف الفتيصصات
والفتي صصان واألطف صصال الص صصغارس واألطف صصال ال ص ين يع صصانون م صصن الفق صصرس واألطف صصال املرطبط صصة أوض صصاعهم
ابلش ص صوار س واألطفص صصال امل ص صودعني يف موسسص صصاتس واألطفص صصال ذو اإلعاقص صصةس واألطفص صصال املهص صصاجرين
واللج صصني واملشصصردينس واألطفصصال املخصصالفني للقصصانونس واملثليصصات واملثليصصني ومزدوج ص امليصصل اجلنس ص
ومغصصاير اهلويصصة اجلنسصصانية وحصصامل صصصفات اجلنسصصني مصصن األطفصصالس وأطفصصال األقليصصات والشصصعو
األصلية واألطفال يمل املصحوبني بص ويهم واألطفصال املنفصصلني عصن ذويهصمس واآابء الص ين هصم يف
عمر الطفولة ويملهمس حسا القتضاء؛
(ط) ط صصوفمل الت صصدريا لألطف صصالس ي صصا يف ذل ص م صصن خ صصلل ال صصتعلم م صصن األق صرانس لك ص
يكتسصصبوا القصصدرات والثقصصة اللزمصصة للمشصصاركة مشصصاركة دديصصة .ويشصصمل ذلص بنصصاء القصصدرات يف دصصال
حقصصوق اإلنسصصان والتوعيصصة قصصوقهم واملوضصصو املختصصار واملشصصاركة الفعالصصة وأعصصداد املصواد واملسصصا ات
وفق ص ص ا للتوجيهص صصات ذات الصص صصلة ومهص صصارات الطصص صصال (كالكتابص صصة والتصص صصوير السص صصينما س و اطبص صصة
اجلمهور والدعوة) وكيفية واح ام آراء الغمل؛
( ) ك صصني األطف صصال م صصن املش صصاركة يف ي صصع العملي صصات ذات الص صصلة أبايم املناقش صصة
العام صصةس مث صصل أفح صصة الف صصرل هل صصم م صصن أج صصل طس صصليط الض صصوء عل صصمج قض صصااي وتص صوايل وديق صصة الص صصلة
ابملوضصصو طسصصتةدر ابهتمصصامهم وطكتس ص أ يصصة ابلنسصصبة هلصصم .فعلصصمج سصصبيل املثصصالس أذا وقصصع الختيصصار
علصصمج طقريصصر قدمصصه أطفصصال يف أطصصار نشصصاط مصصن أنشصصطة املناقشصصةس ينبغ ص أن طتصصاا ملقصصدم التقريصصر
أمكانية الضطل بدور نشط يف طنظيم ه ا النشاط؛
(يف) ضصصمان حصصصول امليسصرين علصصمج التصصدريا الكصصايف الص ميكصصنهم مصصن أدرايف أ يصصة
مشصصاركة األطفصصال وفوا صصدهاس واكتسصصا املهصصارات والسصصلوكات املل مصصة إلعصصداد األطفصصال وطيسصصمل
مشصصاركتهم علصصمج مصصو فعصصال .وينبغ ص أن يتصصوخمج الت صدريا طنميصصة قصصدراهتم علصصمج السصصتما أ آراء
األطفال وأتراكهم بطريقة فعالة وفقا لقدراهتم املتطورةس وضمان سلمتهم يف يع مراحل عمليصة
املشاركةس وأعداد مواد مل مة للطفل؛
(ل) أط صصل األطف صصال عل صصمج حقه صصم يف ااماي صصة م صصن األذ وأخص ص آراء األطف صصال يف
ااسبان يف جهود منصع املخصاطر وطقصديرها والتصصد هلصا .وينبغص طعريصف األطفصال أيضصا يصا سصا
فعله وابجلهة اله يقصدو ا لإلبلغ عن توايلهم أو طرحها أذا تعروا بعدم األمان؛
(م) وض ص صصع سياس ص صصات وأط ص صصر واض ص صصحة وت ص صصاملة بش ص صصةن اي ص صصة األطف ص صصال يف س ص صصياق
مشصصاركتهم يف األنشصصطة الدوليصصة طقصصوم علصصمج العص اف ابملخصصاطر اخلاصصصة الصصه طواجههصصا ف صصات معينصصة
مصصن األطفصصال والعقبصصات اإلضصصافية الصصه طع ص ض حصصصوهلم علصصمج املسصصاعدة .وينبغ ص أن طبصصني ه ص ن
السياسصصات اللت صز َام الواقصصع علصصمج الصصدول واملنظمصصات وسصصا ر اهلي صصات املعنيصصة ينصصع أ عواقصصا سصصلبية
ميكن أن طنشة عن مشاركة الطفلس مثل التعرض ألعمصال النتقصام أو ال هيصاس وأن طشصتمل علصمج
بروطوكصصولت للتصصصد هلصصا ابلشصصكل املل صصم؛ وأن حتصصدد بوضصصوا املسصصووليات املنوطصصة ابملصصو فني يف
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طنفيص السياسصصاتس ويشصصمل ذلص الصصدعم والتصصدريا أصصدف بنصصاء قصصدراهتم يف هص ا ا صصال؛ وأن طصصن
علمج اإلجراءات املل مة اماية الطفل؛ وأطر الرصد امللزمة هلا؛
(ن) طوفمل خدمات ال ة لألطفصال الص ين ل يتحصددون لغصات العمصل الصه طعتمصدها
اللجنة (اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية)س وضمان أفحة املواد ذات الصلة ابللغات احمللية.
 -9وابإلضافة أ ذلص س يهشصجع املرافقصون واألطفصال امليسصرون الص ين لضصرون تخصصيا أايم
املناقشة العامة علمج القيام يا يل :
التمسص يسصصووليتهم الر يسصية عصصن سصلمة ورفصصان األطفصال الص ين يف عهصصدهتم يف
(أ)
يصصع األوقصصاتس وه ص مسصصوولية طبصصدأ مصصن اللحظصصة الصصه يغصصادر فيهصصا األطفصصال آابءهصصم أو األوصصصياء
عليهم للسفر وطنته عند عودهتم أبمان أ كنف آاب هم أو األوصياء عليهم .ويتعني علمج هولء
أن يتحققواس علمج سبيل املثالس من أن األطفال املشاركني ميكنهم السصتعانة بشصخ ابلص واحصد
علمج األقل يقوم مقام املنسق املع ماية الطفلس ويقدم الدعم يف أطصار السصريةس عنصد اللصزومس يف
يصصع مراحصصل عمليصصة املشصصاركةس ومصصن أن األطفصصال يعصصون أن يقصصدورهم الطصصال أص ا الشصصخ مصصىت
تعروا بعدم األمان؛
( ) أبصصلغ األطفصصال أبن أنشصصطة أايم املناقشصصة العامصصة طكصصون علنيصصة وسصصر طصصصويرها
وريا طهبث علصمج املوقصع الشصبك وطسصجل أصدف نشصرها علصمج تصبكة الن نصا واسصتخدامها بطصرق
أخصصر س وأبن مش صصاركتهم مشصصروطة ي صوافقتهم هصصم (وموافق صصة آاب هصصم أو األوص صياء علصصيهمس حس صصا
القتضاء) علمج طصصويرهم بصصورة فرديصة .وينبغص طقصدط أحاطصة لألطفصال أيضصا بشصةن التواصصل مصع
وسا ط اإلعلم واآاثر امل طبة عليه.
 -10وبعصصد يصصوم املناقشصصة العامصصةس طهشصصجع يصصع املنظمصصات الداعمصصة لألطفصصال مرافقصصوهم البصصالغون
واألطفال امليسرون علمج القيام يا يل :
طقصصدط طعليقصصات أ األطفصصال طبصصني دور آرا هصصم يف أدصراء النقصصا وحتديصصد أنشصصطة
(أ)
املتابعةس وأفحة الفرل هلم للتعبمل عن آرا هم بشةن حصيلة طل املشاركة؛
( ) مساندة األطفال لتنظيم املبادرات اخلاصة يتابعة أايم املناقشصة العامصة واملشصاركة
فيهصصا .وكمكصصان املنظمصصات املشصصاركة علصصمج سصصبيل املثصصالس أن طصصصدر طعهصصدا أو التزام ص ا عام ص ا بصصدعم
األطفال فيما يتعلصق ابملوضصو املختصارس وطقصدط أعصاانت أو مصن دراسصية لألطفصال لتنظصيم مشصاريع
املتابعة اله يتو أعدادها وطنفي ها يف املقام األول األطفال أنفسهم؛
(ج) طقييم العمليات الرامية أ ضمان مشاركة الطفل أدنصاء أايم املناقشصة العامصةس يصا
يف ذل ص مصصن خصصلل التقيصصيم ال ص اا والتعليقصصات ال صواردة مصصن األطفصصال املشصصاركني بشصصةن أ يصصة طل ص
العمليصصات واألنشصصطة ذات الصصصلة ابملوضصصو وجصصدواها وعدملهصصا .ويتعصصني علصصمج املنظمصصات أيض صا أن
طشجع األطفال علمج حتديد الدروس املستفادة وطوديقها لضمان مشاركة األطفال يف أايم املناقشة
العامة املقبلة.
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جيب -دور املنظمات الشر كة
 -11خ صصلل عملي صصة التخط صصيطس طوج صصه اللجن صصة ن صصداء لق ص اا مواض صصيعس وختت صصار مق ح صا واح صصدا
اسصتنادا أ أ يصة املوضصو س وكص ل قصصدرة املنظمصة الصه قدمتصه علصصمج التخطصيط ليصوم املناقشصة العامصصة
وطنظيمصصه .ويصصصب مقصصدم الق ص اا ال ص ختتصصارن اللجنصصة هصصو املنظمصصة الشصريكة ليصصوم املناقشصصة العامصصة
ذايف .وم صصن املع صصايمل األخ صصر س اختي صصار املنظم صصات الشص صريكة عل صصمج أس صصاس خاهت صصا و ربته صصا يف هص ص ا
املوضصصو س وكص ل علصصمج أسصصاس مصصا طظهصصرن مصصن قصصدرة والتصزام وامصصتليف املصوارد البشصرية واملاليصصة اللزمصصة
لتعب ة اجلهود وضمان مشاركة األطفال يف أايم املناقشة العامة مشاركة ددية .وينبغص للمنظمصات
الشصريكة أيضص ا أن طكصصون قصصادرة علصمج نقصصل حصصصيلة املناقشصصة أ ا تمعصات احملليصصة الصصه ينتمص أليهصصا
الطفصصلس وعلصصمج طيسصصمل مشصصاركة األطفصصال عصصن بعصصد بطريقصصة دديصصة قبصصل أايم املناقشصصة العامصصة وأدناءهصصا
وبعدها.
 -12وطهشصصجع املنظمصصات الش صريكة الصصه يقصصع عليهصصا الختيصصار علصصمج أنشصصاء فريصصق استشصصار مصصن
أصصصحا املصصصلحة طكصصون أدوارن ومسصصوولياطه ومسصصا اطه املاليصصة وأنشصصطته فصصددة بوضصصوا لضصصمان
مشاركة األطفال .ويتعني علمج ه ا الفريق الستشار أيض ا أن يضع اس اطيجية لتطبيصق أسصاليا
العمل ه ن يف يوم املناقشة العامة .وطوص اللجنة كتصرايف األطفصال يف عمليصة التخطصيط يف أبكصر
وق صصا لك صصنس وطعص ص ف أبن التوص صصل أ ذلص ص يك صصون لكنص صا ابطب صصا دموع صصة متنوع صصة م صصن ال صصنه
املختلفصصةس طبع صا لقصصدرات املنظمصصات الش صريكة ومواردهصصا وتصصبكاهتاس وك ص ل خصوصصصيات املوضصصو
املختصصار .ومصصن ه ص ن الصصنه مصصا ميكصصن أن يقصصوم علصصمج طنظصصيم حلقصصات عمصصل لألطفصصال علصصمج الصصصعيد
احملل ص س ابلعتم صصاد عل صصمج الش صصبكات القا م صصة للمنظم صصات املنف ص ة يف ي صصع أم صصاء الع صصا ال صصه ل ص
مشاريع طضم أطفالا .وكمكان هص ن املنظمصات أن طصنظم سلسصلة مصن حلقصات العمصل يف سصياقاهتا
احملليصصة مصصع دموعصصات األطفصصال الصصه طكصصون معروفصصة ابلفعصصل يف أطصصار برادهصصا اخلاصصصة .ويف حلقصصات
العمل ه نس ميكن أن خيتار كل فريق طفلا واحد أو أكثر لتمثيله يف يوم املناقشة العامصةس وأعصداد
الع صصروض وي صصمل ذل ص م صصن امل صواد .وينبغ ص الش صصرو يف ه ص ن العملي صصة يف أبك صصر وق صصا لك صصنس وم صصن
األفضل أن يسبق ذل موعد يوم املناقشة العامة بعام واحد .وميكن أيضا ع آراء األطفال عن
طريق منظمات األطفال والرابطات املدرسية ويمل ذل من املبادرات اله يقودها أطفال.
 -13وطهشجع املنظمات الشريكةس ابإلضافة أ ذل س علمج أنشاء فريق استشار مولف مصن
أطفال ابلتشاورس علصمج سصبيل املثصالس مصع الشصبكات العامليصة املوجصودةس الصه أبصدت اهتمامصا قصوق
الطفصصل وابلنهصصوض ابجلهصصود واألولصصوايت احملليصصة يف دصصال طعزيصصز و ايصصة حقصصوق الطفصصلس وابملوضصصو
املق ص ص ا .وينبغ ص ص أن طراع ص ص معص صصايمل اختي صصار أعض صصاء الفري صصق الستشص صصار التن صصو َ يف الس صصن ونص صصو
اجلص صصنص واملي ص صصل اجلنس ص ص واإلعاق ص صصة واألص ص صصل اإلد ص ص واألص ص صصل الق ص صصوم واملوق ص صصع اجلغ ص صرايف واخللفي ص صصة
الجتماعيصصة  -القتصصصادية .وينبغ ص أن طتصصوخمج ثيصصل األطفصصال ثصصيلا واسصصعا وتصصاملا مصصىت أمكصصن
ذل ص  .وكمك صصان ك صصل عض صصو يف الفري صصق الستش صصار أن ميث صصل دموع صصة م صصن األق صران يف بل صصدنس وأن
طساندن أحد املنظمات اله طقصدم املسصاعدة اللزمصة للضصطل بصدورن بوصصفه عضصوا يف الفريصق
الستشصصار ( .)4وينبغ ص أن يهطلصصا رأ األطفصصال ابنتظصصامس س صواء مصصن خصصلل عقصصد حلقصصات عمصصل

__________
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علمج الصعيد احملل أو عن طريق الفريق الستشار س يف أعمال اإلعصداد والتنفيص واملتابعصة املتعلقصة
أبايم املناقشة العامةس وأن طقدم هلم طعليقات بشةن الطريقة اله اطمبعا يف األخ آبرا هم.
 -14وقبل كل يوم من أايم املناقشصة العامصةس ينبغص للمنظمصات الشصريكة أن طنشصر علصمج نطصاق
واس صصع معلوم صصات ع صصن الس صصبل املمكن صصة ملش صصاركة األطف صصال يف أايم املناقش صصات العام صصة وأن طت صصي هل صصم
القن صوات املناسصصبة للمشصصاركةس ول سصصيما املشصصاركة عصصن بعصصد .ويف ه ص ا الصصصددس ميكصصن للمنظمصصات
الشريكة أن طعملس قبل موعد يوم املناقشصة العامصة بوقصا طويصلس علصمج صصياية اسص اطيجية للتوعيصة
وطنفي ذن الس اطيجيةس لتعزيز هص ن املناقشصات بشصكل فعصال مصن خصلل طنظصيم عصدد مصن صلت
التوعيصصة و صصلت عصصا وسصصا ل التواصصصل الجتمصصاع يتصصاا لألطفصصال الطصصل عليهصصا وطكصصون مفيصصدة
هلم .وميكن أن طشتمل ه ن الس اطيجية أيضص ا علصمج عقصد مشصاوراتس يصا يف ذلص حلقصات عمصل
ابملشاركة املباتصرةس ومناقشصات واستقصصاءات علصمج تصبكة اإلن نصاس مصن أجصل صع آراء األطفصال
بشصصةن املوضصصو املختصصارس وطوحيصصد الرسصصا ل الر يسصصية املسصصتقاة مصصن هص ن املشصصاورات كإسصصهام يف أايم
املناقشة العامصة .وللمنظمصات الشصريكة أن طشصجعس خصلل هص ن املشصاوراتس األطفصال علصمج التعبصمل
عن آرا هم أبتكال تلفة منها سرد القص الشخصية واستخدام الصور الفوطويرافية واألعمال
الفنية واملوسيقمج وأترطة الفيديو.
 -1٥ويتعني علمج املنظمات الشصريكة أن طقصدم طوجيهصات وافيصة للبصالغني بشصةن كيفيصة مسصاندة
األطفصصالس شصصيا مصصع أسصصاليا العمصصل ه ص نس يف أعصصداد م صواد عصصن مواضصصيع املناقشصصة أو طبصصادل اآراء
بشصةن األنشصطة اجلانبيصة احملتملصصة أو أنشصطة متابعصة أايم املناقشصة العامصصة .وعلصمج املنظمصات الشصريكة
أن خت ص ص س أذا أمكصصنس امل صوارد املاليصصة اللزمصصة لضصصمان مشصصاركة األطفصصال احملصصرومني أو الضصصعفاءس
فض صلا ع صصن أطف صصال األقلي صصات والش صصعو األص صصليةس وأن طعمصصل مس صصبق اس عل صصمج وض صصع مس صصرد مل صصم
للطفل يتضمن املصطلحات الفنية واملختصرات اله سيهطلَع عليها األطفال.
 -16وفيم صصا يتعل صصق ابألطف صصال الص ص ين سيحض صصرون تخص صصي ا أايم املناقش صصة العام صصةس يتع صصني عل صصمج
املنظمصصات الشصريكة أن طقصصدم أرتصصادات عمليصصة للمصرافقني البصصالغني واألطفصصال امليسصرين بشصصةن كيفيصصة
طيسمل مشاركة الطفلس يا يف ذل طوفمل معلومات عن السفر والتةمني الصح والطقص واإلقامصة
وطكاليف املعيشة والتسصجيل واللوجسصتيات وأمكانيصة الوصصول وال صة وأ تصوايل فتملصة طتعلصق
ابلسصصلمة( .)٥وللمنظم صصات الش صريكة أن طنظ صصرس ابإلضصصافة أ ذل ص س يف طنظ صصيم ب صرانم طوجي صصه يف
جنيف ملصدة يصوم واحصد علصمج األقصل قبصل موعصد يصوم املناقشصة العامصةس لكص يتسصآ لألطفصال التص لف
مصصع املكصصان ومقابلصصة أعضصصاء اللجنصصة والتعصصارف فيمصصا بيصصنهم .وميكصصن أن يشصصتمل الصصاانم التصصوجيه س
حس صصا الوق صصاس عل صصمج أنش صصطة طثقيفي صصة مث صصل الت صصدريا التحض صصمل عل صصمج التفاص صصيل املتعلق صصة بي صصوم
املناقشصصة العامصصةس يصصا يف ذلص براندهصصا وقا مصصة املشصصاركني املوكصصدين فيهصصا ونبص ات عصصن أعضصصاء فريصصق
النقص صصا ؛ وأفحص صصة الفص صصرل لألطفص صصال للتباحص صصث يف القضص صصااي وأعص صصداد بيص صصاانت اسص صصتهللية والتمص صصرن
فيما بينهم علمج طقدط العروض وطلق طعليقات من األقران؛ وطنظيم جولة يف املباين التابعة ملنظمة
األمصم املتحصصدة يف جنيصصفس يصصا يف ذلص قاعصصة الجتماعصصات الصصه سصيعقد فيهصصا يصصوم املناقشصصة العامصصة.

__________

()٥
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وميكصصن أن طصصنظم لألطفصصال أيضصا أنشصصطة اجتماعيصصةس يصصا يف ذلص اخلصصروج يف جولصصة يف املدينصصة أو يف
نزهات اعية و/أو مع أعضاء اللجنة.
 -17ويتعصصني علصصمج املنظمصصات الش صريكة أن طضصصمنس يف يصصوم املناقشصصة العامصصةس أمكانيصصة مشصصاركة
األطفصصال يف املناقشصصة عصصن بعصصد أيضص اس بطصصرق منهصصا طصصوفمل املعلومصصات املتعلقصصة بكيفيصصة متابعتهصصا علصصمج
اإلن نصا والتغطيصة اايصة علصمج وسصا ط التواصصصل الجتمصاع وأفحصة الفصرل لألطفصال لطصرا أسص لة
عصصن بعصصد علصصمج أعضصصاء فريصصق النقصصا  .وطتطلصصا هتي صصة بي صصة حت ص م األطفصصال طزويص َصد يصصع أصصصحا
املصلحة املشاركني يف يوم املناقشة العامة يعلومات عن مشاركة األطفصال والعتبصارات الصه ينبغص
مراعاهتصصا للوفصصاء يتطلبصصات اللجنصصة هلص ن املشصصاركة يف يصصع مراحصصل العمليصصة .وينبغص طشصصجيع أعضصصاء
فريق النقا والرؤساء وسا ر املتكلمني علصمج اسصتخدام لغصة و صه مل مصة للطفصلس وضصمان احص ام
آراء األطفال و سيدها يف املناقشة .وينبغ طشجيع األطفالس قدر اإلمكانس علصمج طصرا األسص لة
أدف الستيضاا عن املصطلحات التقنية واملختصرات أو فهمها ومساندهتم يف ذل  .وطشجع
املنظمات الشريكة أيضص ا علصمج طيسصمل الفصرل هلصم ملقابلصة املتكلمصني ويصملهم مصن األتصخال الص ين
هتمهم آراؤهمس سواء من خلل عقد اجتماعات علمج انفراد أو طنظيم أنشطة يصمل رريصة
ميكن أن ه
مثل حفلت الستقبال املسا ية أو النزهات.
 -18وطهشصصجع املنظمصصات الش صريكة علصصمج طزويصصد األطفصصال املشصصاركنيس بعصصد انتهصصاء يصصوم املناقشصصة
العامةس يعلومصات عصن التقريصر اخلتصام وأفحصة الفصرل هلصم للخنصراط يف مبصادراتس مثصل النقاتصات
أو يملهصصا مصصن األنشصصطةس يف أطصصار متابعصصة النتصصا الر يسصصية .وفيمصصا يتعلصصق ابألطفصصال ال ص ين تصصاركوا
تخصي ا يف أايم املناقشة العامةس طهشجع املنظمات الشصريكة علصمج طنظصيم أحاطصة أعلميصة ملصدة يصوم
واحصصد يف جنيصصف لتقيصصيم الصصدروس املسصصتفادة والتخطصصيط ملبصصادرات املتابعصصة .ويتعصصني علصصمج املنظمصصات
الشريكة أن طعمل أيضاس أذا أمكنس علمج ع اآراء واخلاات بشةن كيفيصة متابعصة األطفصال ألايم
املناقشة العامة كل يف السياق ال ينتم أليصهس وطوديقهصا ابعتبارهصا مصن دروس مسصتفادة يهسصتعان
أصصا يف أايم املناقشصصة العامصصة املقبلصصة .وينبغ ص للمنظمصصات الش صريكة أيض ص ا أن طهقصصيم عملياهتصصا لضصصمان
مشاركة الطفل أدناء أايم املناقشة العامةس وطدرج نتا ه ن التقييمات يف التقرير اخلتام .

اثلثا -طرق مشاركة األطفال
 -19يهش ص صصج هع األطف ص صصال عل ص صصمج املش ص صصاركة يف اجلوان ص صصا التالي ص صصة املتعلق ص صصة أبايم املناقش ص صصة العام ص صصة:
(أ) حتديصصد مواضصصيع املناقشصصة؛ ( ) اإلعصصداد والتخطصصيط والتنظصصيم؛ (ج) طقصصدط م صوادس يصصا يف ذل ص
من خلل املشاركة يف املشاورات والنقاتات ذات الصلة؛ (د) املشاركة يف أايم املناقشصات العامصة
واألنشطة اجلانبية ذات الصلةس أما عن بعد أو اباضور تخصي ا؛ (ه) الجتماعات اخلاصة مصع
أعضاء اللجنة؛ و(و) املتابعة والتقييم.

ألف -حتد د املواضيع
 -20ينصصصا ال كيصصز يف كصصل يصصوم مصصن أايم املناقشصصة العامصصة علصصمج موضصصو فصصدد ختتصصارن اللجنصصة
ويهعلصصن قبصصل موعصصد انعقصصاد ه ص ا اليصصوم بسصصنة .وطرحصصا اللجنصصة ابملواضصصيع املق حصصة املقدمصصة يف صصصيغة
مكتوبة قبل أكثر من  16تهرا من موعد كل يوم من أايم املناقشة العامصةس وفقص ا لقالصا وصوذج
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موحد يتطلا طقدط معلومات عن األساس املنطق للموضو املق اس وصلته ابلطفاقيصة والنطصاق
والنتصصا واألهصصداف والشصصكل واملتكلمصصني احملتملصصنيس فض صلا عصصن طرا صصق التمويصصل وضصصمان مشصصاركة
األطفصصال .واألطفصصال مصصدعوون أ أعصصداد وطقصصدط مق حصصاتس عصصن طريصصق املنظمصصات الصصه يقوده صا
أطفصصال أو دموعصصات األطفصصالس لكص طنظصصر فيهصصا اللجنصصة .وينبغص أيضصا أن يهشصصجع األطفصصال علصصمج
دعصصم املنظمصصات يف أعصصداد املق حصصات ألن املق حصصات الصصه طصصاز مشصصاركة الطفصصل بوضصصوا قصصد طنظصصر
أليه صصا اللجن صصة ابستحس صصان .وينبغص ص أن لص صصل األطف صصال عل صصمج معلوم صصات ذات ص صصلة ع صصن الس صصبل
املمكنة ملشاركتهم يف العملية .وبعد أن طتخ اللجنة قرارهصا النهصا بشصةن املوضصو املختصارس لصق
لألطفصصال و يصصع األتصصخال اآخصرين الص ين قصصدموا مق حصصات أو الصصدعم الصصلزم إلعصصداد مقص ا مصصاس
ااصول علمج معلومات عن عملية الختيار.

ابء -اإلعداد والراطيط والرنظيب
 -21يهشجع األطفال علمج املشاركة يف اإلعداد ألايم املناقشة العامة والتخطيط هلا وطنظيمهاس
يا يف ذل عن طريق الوسا ل التالية:
الفكـر والـمجم يشصصجع األطفصال علصمج املسصصا ة يف وضصع مص كرة مفاهيميصصةس
(أ)
ووديقصصة معلومصصات أساسصصية وب صرانم أايم املناقشصصة العامصصةس يصصا يف ذل ص حتديصصد املتكلمصصني ومواضصصيع
الفريصق العامصصل .وميكصصن أن يستشصصار األطفصصالس علصصمج وجصه اخلصصصولس عنصصد أعصصداد وطنفيص األنشصصطة
التفاعليصصة الصصه سصصتدرج يف الصصاانم لك ص يكصصون ميس صرا أكثصصر ومفيصصدا جلميصصع املشصصاركنيس يصصن فصصيهم
األطفال؛
( ) الســرعدادات يهشصصجع األطفصصال علصصمج مسصصاعدة املنظمصصات الش صريكة يف يصصع
مسصصا ل التخطصصيط والتنظصصيم املتعلقصصة أبايم املناقشصصة العامصصةس عصصن طريصصق املشصصاركة يف حلقصصات العمصصل
ذات الصصصلة مصصثلا أو طقصصدط طلصصا النضصصمام أ األفرقصصة الستشصصارية املعنيصصة .وميكصصن لألطفصصال أن
يسصصا وا يف يصصع مراحصصل عمليصصة التخطصصيط والتنظصصيمس يصصا يف ذل ص يف صصصياية خطصصة العم صل لعقصصد
حلقات العمل أو صلحيات فريق الستشاريني األطفالس حسا القتضاءس ويف عقد مشاورات
يف بلدا م لك يهس تد أا لد وضع املواد ذات الصصلة أبايم املناقشصة العامصة .وينبغص أيضص ا أن
يطلا رأ األطفال لد حتديد عمليات اختيار األطفال اضور الجتماعات املباترةس حسا
القتضاءس ولد طدريا األطفال ال ين سيشاركون يف أايم املناقشة العامة واملرافقني البالغني؛
(ج) النشر يشجع األطفال علمج املسا ة يف وضع ونشر نسخ مل مة للطفل من
املصواد املعصصدة ألايم املناقشصصة العامصصةس يصصا يف ذلص القوالصصا النموذجيصصة والتوجيهصصات املل مصصة للطفصصل.
وينبغ هلم أيضا أن يساعدوا يف طعب ة اجلهود ملشاركة األطفال يف أايم املناقشة العامة ويف ضمان
أن طكون ه ن العمليات تاملة للجميصعس بطصرق منهصا نشصر املعلومصات ذات الصصلة ووضصع وطنفيص
الس ص ص اطيجيات اللزم صصة لض صصمان مش صصاركة األطف صصال احمل صصرومني أو الض صصعفاءس فض ص صلا ع صصن أطف صصال
األقليات والشعو األصلية؛
(د) تنظــيب األنشــطة ايانبيــة واألنشــطة ذات ال ــلة يشصصجع األطفصصال علصصمج أن
يتبصصادلوا فيمصصا بيصصنهم آراءهصصم وطوصصصياهتم للمنظمصصات الش صريكة بشصصةن اإلعصصداد والتخطصصيط لألنشصصطة
اجلانبي صصة احملتملص صصة واألنش صصطة ذات الصص صصلة وطنظيمه صصاس ومص صصن ذل ص ص املعص صصارض والع صصروض وحفص صصلت
السصتقبال املسصا ية وأنشصصطة اخلطابصة وحلقصصات العمصل .وطشصصجع اللجنصة اجلهصصات املنظمصة واجلهصصات
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املشصصاركة يف رعايصصة األنشصصطة اجلانبيصصة علصصمج التشصصاور مصصع األطفصصال وأفحصصة الفصصرل هلصصم لتنظصصيم ه ص ن
املناسبات أو للمسا ة يف ذل بطريقصة دديصةس مصع األخص يف العتبصار أن هص ن األنشصطة طتطلصا
()6
استعدادات طبدأ قبل موعد يوم املناقشة العامة بف ة طص اوا بصني سصتة وطسصعة أتصهر علصمج األقصل
ويوصمج بوجه عامس أبن طنظر املنظمات الشريكة يف أدراج أ أنشصطة جانبيصةس وخاصصة املعصارضس
يف أطار برانم يوم املناقشة العامة ذاطه.

جيب -املواد املقدمة
 -22طرحا اللجنة ابملعلومات املقدمة من املنظمصات الصه يقودهصا أطفصال ودموعصات األطفصالس
مثصصل طقصصارير األطفصصال والدراسصصات واألعمصصال الفنيصصة واألفصصلم والصصصور الفوطويرافيصصة ويملهصصا مصصن امل صواد
السصصمعية  -البصصرية الصصه سصصد آراء األطفصصال وطوصصصياهتم بشصصةن املوضصصو الص اختصصمل ليصصوم املناقشصصة
العامصصة .وينبغص أن ثصصل املصواد الصصه يعصصدها األطفصصال أو الصصه سصصد آراءهصصم مصصصا األطفصصال أنفسصصهم
وأولصصوايهتم .ول ينبغ ص أن يسصصتغل األتصصخال البصصالغون امل صواد الصصه يعصصدها األطفصصال ابعتبارهصصا فرص صة
للتعبمل عصن آرا هصم هصم .وطشصجع اللجنصة أيضص ا علصمج طقصدط مسصا ات مكتوبصة بشصةن املسصا ل املتصصلة
اب الت املواضيعية أو فور طركيصز عمصل كصل فريصق مصن األفرقصة العاملصة .وستسصتخدم هص ن املعلومصات
ابعتبارها أسهامات يف املناقشة العامة والتقريصر اخلتصام ودموعصة طوصصيات اللجنصة للصدول األطصراف.
وستتمكن اللجنة بفضلها من فهم املسا ل ذات الصلة بتنفي الطفاقية فهم ا أفضل.
 -23وكمكصصان األطفصصال أن يعصصدوا امل صواد أب لغصصة خيتارو صصاس ويتعصصني علصصمج املنظمصصات الداعمصصة
طوفمل ال ات لألطفال وضمان حصول اللجنة علمج ه ن املواد م ة أ أحصد لغصات عملهصا
(اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسصية) .وينبغص أل يتجصاوز حجصم املصواد املكتوبصة سصبع صصفحات كحصد
أقصمج ( 2 ٥00كلمة) .وسدر ابألطفصال أن يهض اهصمنوا املصواد الصه يقصدمو ا آراءهصم بشصةن املسصةلةس
ويسصصلطوا الضصصوء علصصمج الش صوايل واملشصصاكل الر يسصصية الصصه يواجههصصا كصصل مصصنهم يف بلصصدن أو دتمعصصه
احملل ص فيمصصا يتعلصصق بتل ص املسصصا ل أو ااقصصوق .وينبغ ص أيض ص ا طقاسصصم املعلومصصات بشصصةن املمارسصصات
اجليدة يف دال معاجلة طل املسا لس وأبراز الفجوات وطقدط طوصيات ابإلجراءات الصه ميكصن أن
طتخ ص ها اللجنصصة بش صصةن املواضصصيع ال صصه طتناوهلصصا املناقشصصة .وينبغ ص أن طتضصصمن امل صواد املقدمصصة ع صصددا
أقصصصان صصص طوصصصيات (علصصمج أل يتجصصاوز عصصدد السصصطور يف كصصل طوصصصية اخلمسصصة) طكصصون هلصصا صصصلة
مباترة ابملوضو املختارس وأن طهرفق ابملادة املقدمة.
 -24وقبل موعد يوم املناقشة العامةس يهشجع األطفال أيض ا علمج املشصاركة يف مشصاورات طنظمهصا
املنظمات الشريكة بشةن موضو املناقشة احملددس أمصا مصن خصلل املشصاركة يف حلقصات عمصل مباتصرة
أو طق صصدط م صصدخلت ع صصن طري صصق استقص صصاءات عل صصمج ت صصبكة اإلن ن صصا .و م صصع املنظم صصات الشص صريكة
النتصصا والرسصصا ل الر يسصصية املنبثقصصة عصصن املشصصاورات الصصه وطعرضصصها يف طقريصصر علصصمج اللجنصصة يصصوم املناقشصصة
العامصصة .وطهشصصجع ااكومصصات وهي صصات األمصصم املتحصصدة ووكالهتصصا املتخصصصصة واملنظمصصات يصصمل ااكوميصصة
واملوسسصصات الوطنيصصة اقصصوق اإلنسصصان وقطصصا األعمصصال التجاريصصة وسصصا ر أصصصحا املصصصلحة املعنيصصني
بقوة علمج الستعانة أ ن املشاورات إلترايف األطفال وطيسمل مشاركتهم يف أايم املناقشة العامة.
__________

()6
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سصصا أن طهصصنظم املعصصارض برعايصصة حكومصصة مصصن ااكومصصاتس وأن حتظصصمج يوافقصصة مسصصبقة م صن مكتصصا األمصصم
املتحصصدة يف جنيصصف وطسصصتويف املتطلبصصات احملصصددة املتعلقصصة اباجصصم ويصصمل ذل ص مصصن املواصصصفات .وسصصا أن
ا
ومن اجلهات املنظمة أيضا حجز مكان العرض يف وقا مبكر.
طه ه
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 -2٥وينبغ طقدط يع املواد اله يعدها األطفال أ أمانصة اللجنصة يف موعصد ل يتجصاوز سصتة
أسصصابيع قبصصل موعصصد يصصوم املناقشصصة العامصصة .وينبغ ص أن طتنصصاول امل صواد املقدمصصة مصصن األطفصصال طفاصصصيل
عمليصصة اختيصصارهم للمشصصاركة بطريقصصة دديصصة يف أايم املناقشصصة العامصصةس اتصصي ا مصصع املتطلبصصات األساسصصية
للجنصصة بشصصةن حصصق الطفصصل يف أن يهسصصتمع أليصصهس وك ص ل األسصصاليا الصصه اسصصتخدما يف صصع آراء
األطفال وطفسملها والتعبمل عنها( .)7ويا أن هص ن املصواد الصه يعصدها األطفصال طهعمصم علصمج املشصاركني
املسجلني وطهنشر علمج املوقع الشبك للجنةس ينبغ أن طتضمن موافقة خطية من األطفال واآابء
أو األوصياء عليهمس حسا القتضاءس علمج نشرها؛ ومن دون ااصول علمج طلص املوافقصةس طعتصا
املعلومات املقدمة سرية .وحتتفظ اللجنة اباق يف رفض نشر احملتو ال طصر أنصه يصمل دقيصق أو
لتمصصل أن طسصصبا لغتصصه ضصصرراس ويف مثصصل هص ن ااالصصةس يهبلص الطفصصل (األطفصصال) أبسصصبا رفصصض نشصصر
التقرير (التقارير).

دال -املشاركة يف أايم املناقشة العامة واألنشطة ايانبية ذات ال لة
 -26طنظم اللجنة أايم املناقشة العامةس مرةا كل سنتنيس خلل انعقاد دورة من دوراهتا العاديةس
ويصصتم ذل ص عصصاد اةس بصصني السصصاعة العاتصصرة صصصباحا والواحصصدة بعصصد الظهصصر يف قصصصر األمصصم يف جنيصصفس
وطنظم األنشطة اجلانبية خصارج هص ن األوقصات .وميكصن أن يتفصاوت تصكل أايم املناقشصة العامصة طبعصا
للمواضصصيع والصاام الصصه ميكصصن لألطفصصال املسصصا ة فيهصصاس يصصمل أ صصا طبصصدأ عصصادةا جبلسصصة عامصصة قصصصملةس
طشص صصمل ملحظص صصات افتتاحيص صصة يقص صصدمها أعضص صصاء اللجنص صصة ولثلص صصو تلص صصف وكص صصالت األمص صصم املتحص صصدة
ومنظمات ا تمع املدين واألطفصال .وطيسصملا لتبصادل اآراءس يهقسصم املشصاركون عصاد اة بعصد ذلص س أ
فريقني عاملني أو أكثر من أجل طبادل اآراء بشةن احملاور احملددة ذات الصلة ابملوضو املختصار.
ويف األخملس ينتهص يصوم املناقشصة العامصة بعقصد جلسصة عامصة ختاميصةس يقصدم خلهلصا كصل فريصق عامصل
طقريرا يف اجللسة العامة ويديل أحد أعضاء اللجنة يلحظات ختامية(.)8
 -27وطتاا لألطفال فرصة مشاهدة أنشطة أايم املناقشة العامة أو املشاركة فيهاس أما عن بعد
أو اباضور املباترس بصفة من الصفات التالية:
التالية:

__________

(أ)

املشــاركوع ع ـ عــد يهشصصجع يصصع األطفصصال علصصمج املشصصاركة عصصن بعصصد ابلطصصرق

''1

متابعة املناقشة علمج تبكة اإلن نا عا وسا ط اإلعلمس يصا يف ذلص وسصا ط
التواصصصل الجتمصصاع س والبصصث اا ص علصصمج املوقصصع الشصصبك عنصصدما طتيحصصه األمصصم
املتحصصدة .وميكصصن أن طشصصمل طغطيصصة املناقشصصة علصصمج وسصصا ط التواصصصل الجتمصصاع
اله طوفرها املنظمات الشريكة وينبغ الص وي هلصا بشصكل فعصال قبصل موعصد يصوم
املناقشة العامة بوقا طويلس والبصث ااص لتحصديثات ولقطصات مر يصة طيلصة يصوم
املناقشصصة العامصصةس وك ص ل أفحصصة الفصصرل لألطفصصال لك ص يشصصاركوا يف املناقشصصةس
انظصصرChild Rights Connect, Day of :

()7

للطصصل علصصمج التوجيهصصات املل مصصة للطفصصل املتعلقصصة كعصصداد املصوادس
 "general discussionعل ص ص ص ص ص ص ص ص ص صصمج املوق ص ص ص ص ص ص ص ص ص صصع الت ص ص ص ص ص ص ص ص ص صصايل:

()8

للمزي صصد م صصن املعلوم صصات ع صصن أايم املناقش صصة العام صصةس ي صصا يف ذلص ص ال صصاانم وأجص صراءات التس صصجيلس انظ صصر:
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx

www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-
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بطص صصرق منهص صصا خص صصوض مناقشص صصة اف اضص صصية مص صصع مشص صصاهدين آخ ص صرين علص صصمج تص صصبكة
اإلن نصاس والتصصصويا يف اسصتطل مباتصصر بشصةن املوضصصو املطصروا أو التفاعصصل
عل ص صصمج وس ص صصا ط التواص ص صصل الجتم ص صصاع م ص صصع تخص ص صصية معروف ص صصة حتض ص صصر املناقش ص صصة
تخصيا()9؛
''2

طصصرا األس ص لة وطقصصدط مصصدخلت بشصصةن املواضصصيع املختصصارة .وينبغ ص للمنظمصصات
الشص صريكة أن طكف صصل أفح صصة الفرص صصة لألطف صصال املش صصاركني ع صصا ت صصبكة اإلن ن صصا
للمسا ة يف يوم املناقشة العامةس وطدير مشاركتهم عن بعد؛

''3

طقصصدط رسصصالة قصصصملة مصصصورة ابلفيصصديو ل طتجصصاوز مصصدهتا دصصل دقصصا ق لإلعصرا
عن آرا هم بشةن املوضو س علمج أن طهعرض خلل يوم املناقشة العامة؛

''4

املشص صصاركة يف املناقشص صصات ذات الصص صصلة الص صصه طنظمهص صصا اجلهص صصات الفاعلص صصة الوطنيص صصة
ابلتواز مع أايم املناقشة العامة.

( )
ابلطرق التالية:

املش ــاركوع ابر ــور شا ــيا ميك صصن لألطف صصال ااضصصور تخص صصيا واملش صصاركة

''1

طقصصدط مسصصا ات تصصفوية مصصوجزة خصصلل اجتماعصصات الفريصصق العامصصلس ميكصصنهم أن
يصصدلوا خلهلصصا ب صرأيهم بشصصةن املوضصصو املختصصارس ويسصصلطوا الضصصوء علصصمج الش صوايل
الر يس صصية واملش صصاكل ال صصه طواج صصه األطف صصال يف بل صصدا مس ويتب صصادلوا اآراء بش صصةن
التوصيات املوجهة أ الدول؛

''2

املشاركة يف رائسة اجتماعات األفرقصة العاملصة أو عصرض اسصتنتاجات األفرقصة العاملصة
يف اجللسة العامة بوصفهم مقررينس بناء علمج طلا رؤساء األفرقة العاملة؛

''3

املش صصاركة يف األنش صصطة اجلانبي صصة أو املع صصارض أو ع صصروض األف صصلم أو املناقش صصات
ذات الصصصلة وطقصصدط امل صواد اللزمصصة ل ص ل وك ص ل يف حلقصصات العمصصل السصصابقة
واللحقة للمناسبة.

(ج) أع ــاء ر ــا النق ــال أو املركلم ــوع ميك صصن طوجي صصه ال صصدعوة للطف صصل لل صصتكلم
بصفته عضوا يف فريق النقا أو متكلما.
 -28وفيما يتعلق ابألطفال ال ين يريبون يف املشاركة يف يوم املناقشة العامة اباضصور تخصصياس
ينبغص للمنظمصات الداعمصصة وسصا ر أصصحا املصصصلحة املعنيصني مسصاندهتم يف مصصلء اسصتمارة التسصصجيل
وطقصصدميها أ أمانصصة اللجنصصة قبصصل املوعصصد النهصصا لتقصصدط الطلصصا( .)10ول يسصصتدع التسصصجيل دفصصع أيصصة
__________

()9

ميك صصن الط صصل عل صصمج الب صصث اا ص ل صاام أايم املناقش صصة العام صصة وأنش صصطتها املس صصجلة عل صصمج املوق صصع الت صصايل:
.webtv.un.org

( )10فيمصصا يتعلصصق اب موعصصات املدرسصصية الكبصصملةس يهش ص ط أن يرافصصق تصصخ ابل ص واحصصد علصصمج األقصصل كصصل عشصصرة
أطفصصال ط ص اوا أعمصصارهم بصصني اخلامسصصة والعاتصصرةس وأن يرافصصق تصصخ ابل ص واحصصد كصصل دموعصصة طضصصم 1٥
طفلا ط اوا أعمارهم بني العاترة والسادسة عشرة .وفيما يتعلق اب موعات املدرسية الكبملة الصه طضصم
أطفصصالا يف السصصابعة عشصصرة ومصصا فصصوقس يش ص ط أن يكصصون علصصمج رأس كامصصل ا موعصصة مرافصصق أو وص ص ابل ص
واحصصد علصصمج األقصصل .أمصصا فيمصصا يتعلصصق اب موعصصات املدرسصصية الكبصصملة الصصه طضصصم أطفصصالا دون سصصن اااديصصة
عشرةس فيجوز أن يتو املرافق البال (املرافقون البالغون) أخ تارات حتديد اهلوية لكامل ا موعة.
GE.18-14758
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رسوم يا أن الجتما هو اجتما عام .وستبعث أمانة اللجنة عكيدا ك صام التسصجيل؛ ولصن يسصم
ابملشصصاركة يف أايم املناقشصصة العامصصة أل ملصصن طلقصصمج عكيصصدا مصصن ه ص ا القبيصصلس وسصصيهطلا ألصصيهم أن يقصصدموا
تخصي ا مسوويل األمنس جوازات سفرهم أو تكلا آخر من أتكال واث صق اهلويصة طعص ف أصا األمصم
املتحدة من أجصل ااصصول علصمج تصارة حتديصد اهلويصة لصدخول قصصر األمصم .وسصا أن يرافصق كصل طفصل
دون سصصن الثامنصصة عشصصرة تصصخ ابل ص س وسصصا أن لصصصل الطفصصل ومرافقصصهس علصصمج حصصد س صواءس علصصمج
عكيصصد أ صصام التسصصجيلس وأن يقصصدما جوازيهمصصا تخصصصيا لك ص صصن هلمصصا تصصارة حتديصصد اهلويصصة .ولصصيص
بوسصصع منظمصصة األمصصم املتحصصدة طقصصدط املسصصاعدة فيمصصا يتعلصصق ابلتةتصصملة أو السصصفر أو طرطيبصصات اإلقامصصة.
ويتحمصصل املشصصاركون و/أو املنظمصصات الداعمصصة هلصصم املسصصوولية عصصن يصصع النفقصصات وال طيبصصات املتعلقصصة
يشاركتهم يف يوم املناقشة العامة.
 -29وطرحصصا اللجنصصة يشصصاركة يصصع األطفصصال ال ص ين يعربصصون عصصن ريبصصتهم يف ذل ص س يصصمل أ صصا
حتصصتفظ قهصصاس نظصصرا لضصصيق املكصصانس يف حتديصصد عصصدد لثلص األطفصصال ابلنسصصبة لكصصل منظمصصة أو هي صصة
هرص هلصصا ابملشصصاركة يف أايم املناقشصصة العامصصة .ويف حصصال صصاوز عصصدد طلبصصات التسصصجيل سصصعة املكصصان
املتصصااس فصصإن األولويصصة طعطصصمج ألعضصصاء أفرقصصة األطفصصال املستشصصارين واألطفصصال الص ين قصصدموا م صواد أ
اللجن صصة .وينبغص ص أن ميث صصل األطف صصالس بق صصدر اإلمك صصانس تل صصف الف صصات والشص صوايل يف بل صصدا م أو
دتمعاهتم احملليةس وينبغ ب ل جهود خاصة لضمان مشاركة األطفال احملرومني أو الضعفاء.
 -30وطعصصول اللجنصصة علصصمج أصصصحا املصصصلحة الصصوطنيني ال ص ين يتولصصون طيسصصمل مشصصاركة الطفصصل
لضصصمان طقيمصصد كصصل مصصن املرافصصق البصصال والطفصصل امليسصصر ابملتطلبصصات األساسصصية الصصه وضصصعتها اللجنصصة
إلنفاذ حق الطفل يف أن يهستمع أليهس وطقدط الدعم لألطفال بطريقة طراع سن الطفصل ومسصتو
نضصصجه وطصصتلءم معهمصصا .وسصصتتخ أمانصصة اللجنصصةس ابلتعصصاون مصصع املنظمصصات الشصريكةس يصصع التصصدابمل
املمكن صصة لتيس صصمل حض صصور األطف صصالس ول س صصيما احملروم صصون والض صصعفاءس وس صصتهقدم املس صصاعدة التقني صصة
لألطفال ال ين يشاركونس بناء علمج الطلا .وطوفر منظمة األمم املتحصدة خصدمات ال صة الفوريصة
أ لغصصات عمصصل اللجنصصة (اإلنكليزيصصة والفرنسصصية واإلسصصبانية)؛ وعلصصمج املشصصاركني ال ص ين لتصصاجون أ
ال صصة أ لغصصات أخصصر أحضصصار م صصيهم الفصصوريني يف يصصوم املناقشصصة العامصصةس والتمصصاس الصصدعم مصصن
األمانة لك يتسآ للم ني الفوريني الوصول أ املرافق املناسبة .وعلوة علمج ذل س فإن األمم
املتحصصدة طلتصصزم بتيسصصمل أمكانيصصة الوصصصول أ مرافقهصصا وحضصصور اجتماعاهتصصا لألطفصصال ذو اإلعاقصصة
وعصصدم اسصصتثنا هم .ويتعصصني علصصمج األطفصصال ذو اإلعاقصصة أن يقصصدموا لألمانصصة مسصصبقا معلومصصات عصصن
احتياجاهتم للوصول وقاعصات الجتماعصات الصه سصيزورو اس حصىت لصصلوا علصمج املعلومصات اللزمصة
فيمصصا يتعلصصق ابلب صواابت الصصه ميكصصن الصصدخول منهصصا واملم صرات املنحصصدرة وامل صراحيض .وينبغ ص أرسصصال
األس لة والطلبات اخلاصة أ األمانة العامة فيما يتعلق كمكانية الوصول(.)11

هاء -الجرماعات اخلاصة مع أع اء اللجنة
 -31يصهصدعمج األطفصصال ال ص ين لصصصلون علصصمج عكيصصد املشصصاركة تخصصصي ا يف يصصوم املناقشصصة العامصصة
للجتمصصا أبعضصصاء اللجنصصة يف مكصصان خصصال يصصمل رر ص ملناقشصصة املسصصا ل ذات الصصصلة ابملناقشصصةس
ول سيما املسا ل اله طعتا تديدة ااساسية أو السرية .وعادة مصا يعقصد هص ا الجتمصا يف اليصوم
__________

( )11ميك صصن الط صصل عل صصمج املزي صصد م صصن املعلوم صصات ع صصن ر صصات أمكاني صصة الوص صصول أ قص صصر األم صصم عل صصمج ال صرابط الت صصايل:
www.unog.ch/80256EE60057F2B7/(httpPages)/FE94243FCCEB3006C125815B0042BB1C?Open
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السصصابق ليصصوم املناقشصصة العامصصةس وطصصصل مدطصصه أ سصصاعة واحصصدة ويكصصون مصصن حيصصث الشصصكلس أكثصصر
وخيصص الجتمصا حصصرا لألطفصال الص ين
طلؤمص ا مصع الطفصل مصصن اجتماعصات اللجنصة العتياديصة .ه
طكصصون أعمصصارهم دون الثامنصصة عشصصرة وقصصا انعقصصادنس وحتصصتفظ اللجنصصة اباصصق يف حتديصصد عصصدد البصصالغني
ال ص ين لضصصرون الجتمصصا  .وعموم صاس ل يهسصصم للم صرافقني البصصالغني ابملشصصاركة يف الجتمصصا ل أذا
استدعا الضرورة حضورهم أليراض ال ة الفورية أو أذا طلا األطفال ذل بشكل واض .
 -32وطعصصول اللجنصصة علصصمج ااكومصصات واملنظمصصات وسصصا ر أصصصحا املصصصلحة املعنيصصني الصصداعمني
مصصن أجصصل ضصصمان طنبيصصه األطفصصال والبصصالغني يف وفودهصصا أ طصصابع الس صرية واخلصوصصصية فيمصصا يتعلصصق
ابألطف صصال املش صصاركني يف ه ص ن الجتماع صصاتس وأ ض صصرورة مراع صصاة ذل ص  .ول ط صصوفر منظم صصة األم صصم
املتحصصدة خدمصصة ال صصة الفوريصصة يف هص ن الجتماعصصاتس أل صصا مادصصة خصصارج وقصصا الجتمصصا الررص
للجنص صصة .وينبغ ص ص للم ص صرافقني البص صصالغني أن يكفل ص صوا طص صصوفمل خدمص صصة ال ص صصة الفوريص صصة لألطفص صصال ال ص ص ين
ل يتكلمون أحد لغات عمل اللجنة (اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية).

واو -املرا عة والرقييب
 -33مصصع اللجنصصة آراء األطفصصال بشصصةن تصصكل الصصدعم الص حصصصلوا عليصصه خصصلل يصصوم املناقشصصة
العامة للمشاركة فيهاس يا يف ذل ما أذا كانا مشاركتهم قد قوبلا ابلتقدير وآراؤهم ابلح امس
وطرحا ابلتوصيات املقدمة من األطفال بشةن سبل ضصمان مشصاركة األطفصال يف أعماهلصا املقبلصة.
وبعصد كصصل يصصوم مصن أايم املناقشصصة العامصصةس يتعصصني علصمج األطفصصال املشصصاركني مصلء اسصصتمارة التقيصصيم الصصه
طق صصدمها هل صصم أمان صصة اللجن صصة .وينبغص ص أن يبص ص ل أص صصحا املص صصلحة املعني صصني جه صصودا لادل صصة لتقي صصيم
العمليصصات الراميصصة أ ضصصمان مشصصاركة الطفصصل وطوديصصق الصصدروس املسصصتفادة وططبيقهصصا يف املسصصتقبل.
وينبغ أيضا مساندة األطفال لتنظيم املبادرات اخلاصة يتابعة أايم املناقشة العامة واملشاركة فيها.
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