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Dias de Discussão Geral 
pelo Comité dos Direitos da Criança da ONU 

 
Informação para Crianças Defensoras de Direitos Humanos 

 
 
 

O QUE SÃO OS DIAS DE DISCUSSÃO GERAL? 
 
Embora não seja mencionada na Convenção sobre os Direitos da Criança, a regra 75 do regulamento 
interno (CRC/C/4/Rev.1) permite que o Comité dos Direitos da Criança da ONU (Comité) realize 
discussões gerais sobre um artigo específico da Convenção ou assuntos relacionados. 
 
O propósito de tais Dias de Discussão Geral (DDG) é promover uma compreensão mais profunda dos 
conteúdos e implicações da Convenção em relação a artigos ou tópicos específicos. 
 
O DDG é uma reunião de um dia que acontece das 10:00 às 13:00 e das 15:00 às 18:00. No entanto, o 
DDG pode ser uma oportunidade única para envolver as partes interessadas relevantes, incluindo as 
crianças, em torno de um tópico específico, através de consultas mundiais e outras atividades. 
 

COM QUE FREQUÊNCIA E ONDE ELES OCORREM? 
 
O Comité realiza os DDGs a cada dois anos durante sua sessão de setembro, geralmente a segunda 
sexta-feira da sessão. 
 
A reunião geralmente é hospedada no Palais des Nations, em Genebra, na Suíça, embora, no passado, 
outros locais também tenham sido utilizados. 
 

COMO OS TEMAS SÃO ESCOLHIDOS? 
 
As ideias para possíveis temas provêm de membros do Comité ou agências das Nações Unidas, ONGs, 
académicos e outros parceiros relevantes. O Comité publica um convite à apresentação de propostas 
em seu site e através da Child Rights Connect. Os membros do Comité decidem qual o tema a ser 
discutido numa reunião privada e comunicam sua decisão no encerramento da sessão de maio a junho 
do ano anterior à DDG. 
 

COMO POSSO SUGERIR UM TEMA E O QUE ISSO IMPLICA? 
 
As propostas devem ser preparadas com base nos parâmetros orientadores do Comité que descrevem 
as responsabilidades e tarefas específicas da organização parceira. 
 

http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2018/03/Guiding_Parameters_for_Proposing_CRC_DGD_Themes.doc
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As partes interessadas devem enviar a sua proposta à Secretaria do Comité (crc@ohchr.org) de acordo 
com o prazo divulgado no convite à apresentação de propostas. 
 
A organização parceira selecionada deve coordenar com o Grupo de Trabalho do Comité (um grupo de 
5-6 membros comprometidos em preparar ativamente o DDG) e o Secretariado do Comité. 
 

COMO ESTÁ O DDG ESTRUTURADO? 
 
O formato do DDG varia de acordo com o tema e as partes interessadas envolvidas. Uma vez que a 
nota conceitual do DDG foi publicada, o Comité, através do seu Grupo de Trabalho DDG, elabora a 
agenda juntamente com a organização parceira, 
 
O DDG geralmente começa com uma sessão plenária seguida de grupos de trabalho e uma sessão 
plenária de encerramento, que inclui um relatório das reuniões dos grupos de trabalho e as conclusões 
gerais dos membros do Comité. 
 
Há uma pausa de almoço de duas horas (13:00-15:00) durante a qual eventos laterais, como 
exposições, filmes ou discussões sobre um tema relacionado, podem ocorrer. 
 

QUEM PODE PARTICIPAR E DE QUE FORMA? 
 
Antes da DDG  
 
Todas as partes interessadas podem enviar informações escritas confidenciais ou publicas ao Comité 
antes da DDG. As crianças podem enviar qualquer tipo de materiais, incluindo relatórios, vídeos, 
desenhos, etc. As publicações públicas serão publicadas na página do Comité. 
 
O apelo à apresentação de propostas é uma oportunidade única para realizar consultas com crianças 
e outras partes interessadas relevantes nos níveis local, nacional e regional. Qualquer pessoa pode 
aproveitar esta oportunidade e usar o DDG para iniciar um debate e realizar atividades de 
conscientização e advocacia. 
 
Durante o DDG:  
 
O DDG está aberto a qualquer interessado. Representantes de governos, outros órgãos de tratados de 
direitos humanos, agências da ONU, ONGs, instituições nacionais de direitos humanos,  outros 
especialistas e crianças individuais podem participar da reunião. 
 
O DDG geralmente é transmitido via web e, portanto, as pessoas podem assistir ao DDG em casa e 
interagir  on-line, caso a participação remota esteja disponível. 
 
Pode haver outras formas de se envolver, dependendo do conceito de DDG, como, por exemplo, 
através de discussões dos pólos nacionais da DDG. 
 
Após a DDG:  
 
Todas as partes interessadas podem acompanhar as recomendações do DDG criadas pelo Comité (veja 
abaixo). 
 

COMO FAÇO PARA ME INSCREVER NO DDG? 
 
O número de participantes é limitado, geralmente para 150 participantes. Para participar da reunião, 
os participantes precisam se registrar e obter uma acreditação para ter acesso aos edifícios da ONU. 

mailto:crc@ohchr.org
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As diretrizes para os participantes no registro são colocadas na página dedicada ao evento. 
 
A prioridade geralmente é dada através da premissa “primeiro a chegar, primeiro a ser servido”. 
Outros critérios, como o número de pessoas da mesma organização, distribuição regional ou 
participação infantil também podem ser levados em consideração. 
 
Não há taxa de inscrição, mas o Comitê não possui nenhum financiamento disponível para despesas 
de viagem. 
 

COMO PREPARO UMA APRESENTAÇÃO ESCRITA PARA O DDG? 
 
As diretrizes para envios são colocadas na página dedicada ao evento. É importante preparar as 
apresentações com base na nota conceitual e nas diretrizes relacionadas, a fim de fornecer 
informações relevantes e acessíveis. 
 
As contribuições devem ser enviadas em uma das três línguas de trabalho do Comitê (inglês, francês e 
espanhol). 
 
As inscrições não serão traduzidas pelas Nações Unidas. 
 

POSSO FAZER UMA APRESENTAÇÃO DURANTE O DDG? 
 
O Comité saúda as contribuições orais, mas solicita que os participantes evitem fazer declarações 
formais. 
 
O tempo é extremamente limitado e as intervenções devem ser concisas, construtivas e relevantes 
para os tópicos em discussão. 
 
Este não é o momento ou local apropriado para explicar o que uma organização faz ou como funciona. 
Esta informação pode ser colocada nas tabelas estabelecidas para este fim na sala de conferências. 
 

COMO FAÇO PARA ME PREPARAR PARA O DDG? 
 
Leia todos os documentos relevantes publicados na página do evento, incluindo a nota conceitual e as 
observações escritas. 
 
Se é filho ou está a apoiar uma criança a participar, entre em contacto com a Child Rights Connect, que 
poderá fornecer informações específicas e assistência técnica. Também informaremos se há atividades 
de treinamento ou briefing / debriefing planejadas para crianças. Estas são ótimas oportunidades para 
se familiarizar com alguns membros do Comité, o local e se encontrar com outras crianças antes e 
depois da DDG. 
 
A reunião é uma boa oportunidade para a criação de redes. Planeje algum tempo adicional antes da 
reunião para se encontrar com pessoas que podem vir a Genebra ou que estão sediados em Genebra. 
 

EXISTEM DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA? 
 
Atualmente, o Comité está a elaborar métodos de trabalho específicos sobre participação infantil em 
DDGs. Os métodos de trabalho serão adoptados na sessão de maio a junho de 2018 do Comité. 
 
Estes irão basear-se nas diretrizes existentes de participação infantil do Comité, incluindo o 
Comentário Geral 12 sobre o direito de ser ouvido e os Métodos de Trabalho para a Participação das 
Crianças nos Relatórios da CRC. 
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QUAL É O RESULTADO DO DDG? 
 
O Comité adota uma série de recomendações para os Estados Partes e outras partes interessadas que 
estão incluídas no relatório final que está publicado na página do evento. 
 
As recomendações podem exigir que os estudos sejam realizados pela Assembleia Geral da ONU 
(Estudo sobre Crianças em Conflitos Armados, Estudo sobre Violência contra Crianças). 
 
As recomendações podem fazer propostas para a elaboração de novos instrumentos internacionais 
(Protocolo Facultativo sobre Crianças em Conflitos Armados, Normas Internacionais para a Proteção e 
Cuidados Alternativos das Crianças sem Cuidados parentais). 
 
O contributo escrito e oral das discussões também contribuiu para a posterior redação de comentários 
gerais sobre tópicos similares (HIV / AIDS e os direitos da criança, implementação de direitos da criança 
na primeira infância, direitos de crianças com deficiência). 
 
O DDG também foi usado como uma oportunidade para fortalecer a colaboração estratégica entre o 
Comité e outros mecanismos regionais e internacionais de Direitos Humanos, como o Relator Especial 
da ONU sobre Meio Ambiente para o DDG 2016. 
 

COMO PODEM AS RECOMENDAÇÕES SER USADAS NO MEU TRABALHO? 
 
As recomendações da DDG podem fortalecer os argumentos e atividades de advocacia nacionais e 
devem ser levados ao conhecimento de tantos atores quanto possível a nível nacional, especialmente 
crianças. 
 
Devem ser sugeridas todas as pessoas interessadas sobre a forma como as recomendações do Comité 
podem ser seguidas e implementadas a nível nacional, a fim de melhorar a situação das crianças. 
 

O PAPEL DE CHILD RIGHTS CONNECT 
 
A Child Rights Connect fornece conselhos aos defensores dos direitos das crianças sobre como se 
envolver eficazmente em DDGs, em todas as etapas do processo (desde o momento da apresentação 
de uma proposta até ao acompanhamento). 
 
Estamos envolvidos na realização de todos os DDGs do Comitê, juntamente com o ACNUR UNICEF, e, 
portanto, são capazes de recolher e compartilhar boas práticas. 
 
Defendemos a participação efetiva e significativa das crianças nos DDGs e fornecemos conselhos e 
apoio específico sobre isso, inclusive para as próprias crianças. 
 
Também apresentamos propostas de temas ao Comité e assumimos o papel de organização parceira, 
como no caso da DDG de 2018 sobre "Proteger e capacitar as crianças como defensoras dos direitos 
humanos". 
 
Informações sobre DDGs podem ser encontradas na página do Comité, bem como em nosso site. 
 
 
 
Child Rights Connect 
Revisto em fevereiro de 2018 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx
http://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-general-discussion/sp/
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Child Rights Connect 

1 Rue de Varembé - 1202 Genebra - Suíça 

T : +41 (0)22 552 41 30 

F : +41 (0)22 552 41 39 

E : secretariat@childrightsconnect.org 

W : www.childrightsconnect.org 

 


