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لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والسبعون
 15أيار/مايو  2 -حزيران/يونيه 2017
البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظر في تقارير الدول األطراف

قائمةةةة الق ةةةايا فةةةي ية ةةياق النظةةةر فة ةةي تقرية ةةر لبن ةةان الج ةةام ل قري ة ةري
الدوريي الراب والخامس
يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية حمدَّثة (ال تتجااو 10 700
كلم ااةقب قبا ا  23ش اابارب/فراير  2017إن أمك اانق وق ااد تتن اااول اللجن ااة ا حوار ااا ما ا الدول ااة
الطرف مجي جوانب حقوق الطف املنصوص عليها ا االتفاقيةق

الجزء األول
 -1يُرجااى تقاادل معلومااات مفصاالة عاان التاادا ا الا اط ا ا الدولااة الطاارف العتماااق قااانون
موحد شأن حقوق الطف ب يشم تعريف الطف وفقاً لالتفاقيةق
 -2ويُرجى تقدل معلومات عن حالة مشروع القاانون املتعلاب شنشااؤ مؤ واة و نياة قاوق
اإلنوانب وعن التقدم احملر حنو إنشاؤ قيوان ملظامل األ فالق
 -3ويُرجااى تق اادل معلوم ااات عاان الت اادا ا املت ا ل اامان متت ا مجي ا األ فااال عل ااى ق اادم
املواااوا ااا قوق املنصااوص عليهااا ا االتفاقيااةب واا ااة الفتيااات واأل فااال املهاااجرون واأل فااال
الالجئونب ال يما منهم األ فال الفلوطينيون واأل فال ذوو اإلعاقة واأل فال املولوقون خاار
إ ار الزوا وأ فال جمتمعات البدو والدومق ويُرجى يان التدا ا املت ل مان توجي أ فال
العمال املهاجرين ا جالت املواليدق
 -4ويُرجى تقدل معلومات عن التدا ا الا اطا ا الدولاة الطارف ظار العقو اة البدنياة ا
مجي األو اربب ولتشجي األشكال اإلجيا ية من أشكال التأقيبق ويُرجى أي اً تقادل معلوماات
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عاان تنفي ا اال اياتيجية الو نيااة لوقايااة واايااة مجي ا األ فااال ماان مجي ا أشااكال العنااف و ااوؤ
املعاملة واإلمهالق
 -5ويُرج ااى تق اادل معلوم ااات ع اان أر تقيق ااات أُجري اات ا حا اواق ااوؤ معامل ااة أ ف ااال
وإمه ااامبمب ااا ا ذل اان االعت ااداؤ ا نو ا ا ب وال اايما األ ف ااال الو ااوريون الالجئ ااون واأل ف ااال
املهاجرونب وك لن عن التدا ا املت ملن ومكافحة االعتداؤ ا نو على األ فالق
 -6ويُرجى تقدل معلوماات عان حالاة األ فاال ا مرافاب الرعاياة البديلاة وعان تدياد معاايا
قنيا للرعاية املقدمة ا املؤ وات ومراقبة ظروف ه الرعايةق ويُرجى أي اً تقدل معلوماات عان
التدا ا املت لدعم األ ر ال تعيش ا أوضاع فقر لك تقوم رعاية أ فامباق
 -7ويُرجى إفااق اللجناة عان الارامج االجتماعياة الا ادف إة موااعد األ ار املن ف اة
الدخ ب ف الً عن الفئات املهمشةب كالالجئني الفلوطينيني والووريني وأ فال الشوارعق

 -8ويُرجااى تقاادل معلومااات عاان تنفي ا القااانون رقاام  220ال ا ر ياانإ علااى إنشاااؤ امبيئااة
الو نيااة لشااؤون املعااوقنيق ويُرجااى أي ااً تقاادل معلومااات َّ
حمدثااة عاان اال اياتيجية املتعلقااة قااوق
األ فااال ذور اإلعاقااة الا أعااد ا اللجنااة الفرعيااة التا عااة للمجلا األعلااى للطفولااةق و اإلضااافة
إة ذلاانب يُرجااى إفاااق اللجنااة عاان التاادا ا املت ا لزياااق عاادق األ فااال ذور اإلعاقااة ا نظااام
التعليم العامق
-9

ويُرجى تقدل معلومات عن التدا ا الرامية إة ما يل :

تشا ااجي الرضا اااعة الطبيعيا ااةب و يا اااق اا ااالت التطعا اايمب والتصا اادر للزيا اااق ا
(أق
األمراض الواريةب ومن ومكافحة تعا وإقمان األ فال للم درات؛
(بق ضمان حصول مجي األ فاال ا الدولاة الطارف علاى اتادمات الصاحيةب ان
فيهم األ فال ال ين ال حيملون شهاقات ميالق ووثائب إقامة؛
( ق

عال تأثا األ مة الوورية على النظام الصح ا الدولة الطرفق

 -10ويُرج ااى إف اااق اللجن ااة ع اان ت اادا ا تو ااني نوعي ااة التعل اايم والت اادري ا امل اادار العام ااةب
وتادا ا معا ااة مشااكلة ارتفاااع عاادق األ فااال بااا امللتحقااني املاادار وارتفاااع معاادالت الر ااوب
واالنقط اااع ع اان التعل اايمق ويُرج ااى تق اادل معلوم ااات حمدث ااة ع اان ا ا اياتيجية ت ااوفا التعل اايم ميا ا
األ فااالب ال ا اادف إة ا ااتيعاب الوااكان الالجئاانيب وعاان جهااوق التنواايب م ا وكالااة األماام
املتحااد إلباثااة وتشااالي الالجئااني الفلوااطينيني ا الشاارق األقاب وما املنظمااات الدوليااة واحملليااة
األخرى ا ذلن الصدقق
 -11ويُرج ااى تق اادل معلوم ااات ع اان الت اادا ا املت ا ل اامان حص ااول األ اار ال ا تع اايش ا
أوضاع فقرب وك لن الالجئني الووريني والفلوطينينيب على الواكن املالئام وميااه الشارب اممناة
ومرافب الصرف الصح ق
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 -12ويُرجااى تقاادل معلومااات َّ
حمدثااة إة اللجنااة عاان جهااوق الدولااة الطاارف الراميااة إة ياااق
عدق أماكن اليفيه ومرافقاه وأنشاطته اممناة واملالئماة لل فاالب ان فايهم األ فاال الالجئاونب ا
الدولة الطرفب ال يما ا اوت واملنا ب احمليطة هباق
 -13ويُرجااى تقاادل معلومااات عاان التاادا ا املت ا ب ااا فيهااا اااالت التوعيااةب الراميااة إة منا
ومكافحااة اال ااار األش ا اصب ال اايما األ فااالب ألب اراض العم ا القواارر والبالاااؤب واا ااة
الفتي ااات الو ااورياتق ويُرج ااى تق اادل معلوم ااات ع اان حال ااة مش ااروع الق ااانون الا ا ر يعاق ااب عل ااى
ا تالالل األ فال ا املواق اإل احيةب وعن اتطة الو نية ملكافحة اال ار البشرق
 -14ويُرجااى تقاادل معلومااات عاان التاادا ا املت ا ل اامان عاادم نيااد األ فااال ا الدولااة
الطرف من قِبَ ا ماعات املولحة ا لبنان أو ا ا مهورية العر ية الووريةق ويُرجى أي اً تقدل
معلومات عن خطة العما الا أقر اا و ار الشاؤون االجتماعياة ا عاام  2014والرامياة إة منا
ومكافحة اخنرارب األ فاال ا العناف املوال ا لبناانب وكا لن عان ارامج إعااق تأ يا األ فاال
املن ر ني ا النزاع املول وإعاق إقماجهمق

الجزء الثاني
 -15تاادعو اللجنااة الدولااة الطاارف إة تقاادل تااديم مااوجز (ال يزيااد علااى ثااال
شأن املعلومات الوارق ا تقرير ا (CRC/C/LBN/4-5قب فيما يتعلب ا يل :
(أق

اافحاتق

مشاري القوانني ا ديد ب أو القوانني ا ديد ب ولوائحها التنفي ية؛

(بق املؤ وااات ا ديااد (وواليا اااق أو اإل ااالحات املؤ واايةب ااا فيهااا مباااقرات
إ ااالح النظااام الق ااائ الراميااة إة إنش اااؤ نظااام موحااد للمح اااكم املدنيااة يكف ا و ااول مجي ا
األ فااال اتاضااعني للواليااة الق ااائية للدولااة الطاارف إة النظااام الق ااائ واإلجاراؤات الق ااائيةب
وضمان تقدل تدريب مت صإ لق ا األحدا ا جمال االتفاقية؛
( ق الويا ااات والارامج وخطاال العما ال ا أُعاادت مااؤخراًب ونطاقهااا ومتويلهاااب ااا
فيها املباقرات الرامية إة وض خطة عم و نية شاملة لل فال؛
(قق عمليااات التصااديب ال ا جاارت مااؤخراً علااى ااكو حقااوق اإلنوااانب ااا ا
ذلن التقدم احملار ا التصاديب علاى الروتوكاول االختياارر التفاقياة حقاوق الطفا شاأن اشايا
األ فااال ا املنا عااات املواالحةب والروتوكااول االختيااارر التفاقيااة حقااوق الطف ا املتعلااب ااشجراؤ
تقدل البالباتب واتفاقية حقوق األش اص ذور اإلعاقةق
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الجزء الثالث
البيانات واإلحصاءات والمع ومات األخرى ،إن توفرت
 -16يُرجى تقادل معلوماات موحاد عان البناوق اتا اة األ فاال والقطاعاات االجتماعياة ا
ميزانيااات الواانوات الااةال املاضاايةب وذلاان بيااان النواابة املئويااة امل صصااة لك ا نااد ماان نااوق
امليزانيا ااة النوا اابة إة امليزانيا ااة الو نيا ااة اإلمجاليا ااة والنا اااتج الا ااو اإلمجا ااا ق ويُرجا ااى أي ا ااً تقا اادل
معلومات عن التو ي ا الراا لتلن املوارقق
 -17ويُرجى تقدل يانات إحصائية حمدَّثةب إن توفرتب مصنَّفة واب الوانب وناوع ا ان ب
واملوقا ا الارااب وا الااة االجتماعيااة  -االقتصاااقيةب تالطا الواانوات الااةال املاضاايةب تبااني عاادق
ك من:
(أق

األ فال عدمي ا نوية؛

(بق األ فا ااال ال ا ا ين أُ ا اايبوا أو ما اااتوا نتيجا ااة ا اواق الط ا ارقب والعنا ااف املوا اال ب
واأللالام األرضيةب وال خائر با املنفجر ؛
( ق

حاالت وا األ فال؛

(قق حاااالت االعتااداؤ علااى األ فااال وإمهااامبم ا أو ااارب األ اار ب واأل اار ا اضاانة
واألشااكال األخاارى ماان الرعايااةب واملؤ وااات العامااة واتا ااةب كاادور األ فااال واملاادار ومراكااز
احتجا األحدا والوجون؛
(هق حاااالت االعتااداؤ علااى األ فااال وإمهااامبم املبلالااة ملراكااز الشاار ة واملوتشاافيات
واملدار ومكاتب تنمية األ ر ا ك حمافظةب م تقدل معلومات عان التشاريعات والويا اات
املنف ا ا هب اادف ض اامان اإل ااالت اإلجب ااارر ع اان ح اااالت االش ااتباه ا االعت ااداؤ عل ااى األ ف ااال
وإمهامبم؛
(وق التحقيقااات الا أُجرياات ا حاااالت العنااف ا نوا واالبتصااابب ومعلومااات
ع اان نت ااائج احملاكم اااتب ااا ا ذل اان العقو ااات املوقع ااة عل ااى ا ن ااا وا اار والتع ااوي املق اادمني
لل فال ال حايا؛
( ق األ فااال املصاانفني ضاامن ماان يعااانُون ماان ااوؤ التال يااةب واملصاانفني ضاامن ماان
يعانُون من البدانة؛
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(حق

األ فال املصا ني فاو نقإ املناعة البشرية/اإليد ؛

(ربق

حاالت عم األ فال ا االقتصاقين الرمس وبا الرمس ؛
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(رق األ فا ااال املها اااجرين با ااا املصا ااحو ني وأ فا ااال العما ااال املها اااجرين ا الدولا ااة
الطرفب ا ا ذلن عدق األ فال احملتجزين حالياً ا مراكز احتجا املهاجرين؛
( ق األ فا ااال املوجا ااوقين ر ا اان أر شا ااك ما اان أشا ااكال االحتجا ااا ب ا ااا ا ذلا اان
االحتجا الوا ب للمحاكمةق
 -18ويُرج ااى تق اادل يان ااات مص اانفة و ااب الو اانب ون ااوع ا اان ب واتلفي ااة االجتماعي ااة -
االقتص اااقيةب واأل ا ا العرقا ا ب واأل ا ا الق ااوم ب واملوقا ا ا الا ارااب فيم ااا يتصا ا ال ااة األ ف ااال
احملاارومني ماان البيئااة األ ارية واملنفصاالني عاان والااديهمب تالط ا الواانوات الااةال املاضااية وتشاام
عدق األ فال:
(أق

املنفصلني عن والديهم؛

(بق

املوقعني ا املؤ وات والبيوت ا ماعية؛

( ق

املوقعني لدى أ ر حاضنة؛

(قق ال ين مت تبنيهم على الصعيد احملل (ينطبب ذلن على األ فال با املوالمنيق
أو عن ريب عمليات التب على الصعيد الدو ق
 -19ويُرج ااى تق اادل يان ااات مص اانفة و ااب الو اانب ون ااوع ا اان ب ون ااوع اإلعاق ااةب واملوقا ا
ا الرااب تُالط الونوات الةال املاضيةب عن عدق األ فال ذور اإلعاقة:
(أق

ال ين يعيشون م أ ر م؛

(بق

ال ين يعيشون ا مؤ وات؛

( ق

املنتظمني ا املدار اال تدائية العاقية؛

(قق

املنتظمني ا املدار الةانوية العاقية؛

(هق

املنتظمني ا املدار اتا ة؛

(وق

املنقطعني عن التعليم؛

(ق

ال ين طلت عنهم أ ر مق

 -20ويُرجااى تقاادل معلومااات مص انَّفة وااب الواانب ونااوع ا اان ب واتلفيااة االجتماعيااة -
االقتصاااقيةب واملوقا ا الارااب واأل ا القااوم ب واأل ا العرقا ب ال اايما فيمااا يتعلااب األ فااال
الالجئ ااني وأ ف ااال األقلي ااات (ال اادوم والب اادوقب وأ ف ااال األري ااافب واأل ف ااال الا ا ين يعيش ااون ا
أوضاع فقرب وأ فال العمال املهاجرينب تالط الونوات الةال املاضية وتشم ما يل :
معاادالت االلتحاااق ومعاادالت ا ااتكمال الدرا ااةب النوااب املئويااةب للفئااات
(أق
العمرية ا مدار التعليم ما قب اال تدائ واملدار اال تدائية واملدار الةانوية؛
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(بق

عدق حاالت االنقطاع عن التعليم والر وب ونوبتها املئوية؛

( ق
عن الدرا ة؛

عاادق األ فااال امللتحقااني املاادار املهنيااة وال ارامج البديلااة لل فااال املنقطعااني

(قق

النوبة املئوية لل فال امللتحقني املدار العامة وامللتحقني املدار اتا ة؛

(هق

نوبة املدر ني إة التالمي ا املدار العامة واملدار اتا ةق

 -21ويُرج ااى مواف ااا اللجن ااة تح ااديم ألر يان ااات ا التقريا ار أ اابحت الي ااة و اابب مجا ا
يانات أحد أو حدو تطورات أخرى جديد ق
 -22و اإلضافة إة ذلنب ميكن للدولة الطرف أن تدر جماالت متا األ فاال تعتر اا ذات
أولوية فيما يتعلب تنفي اتفاقيةق
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