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 الطفللجنة حقوق 
 الدورة الخامسة والسبعون

 2017حزيران/يونيه  2 -أيار/مايو  15
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

 النظر في تقارير الدول األطراف

قائمةةةةة الق ةةةةايا فةةةةي يةةةةياق النظةةةةر فةةةةي تقريةةةةر لبنةةةةان الجةةةةام  ل  قريةةةةري    
 الدوريي  الراب  والخامس

  10 700تتجااو   إضافية حمدَّثة )ال يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات 
إن أمكااانق وقاااد تتنااااول اللجناااة ا حوار اااا مااا  الدولاااة  2017شااابارب/فراير  23كلماااةقب قبااا  

 الطرف مجي  جوانب حقوق الطف  املنصوص عليها ا االتفاقيةق 

 الجزء األول  
العتماااق قااانون يُرجااى تقاادل معلومااات مفصاالة عاان التاادا ا الاا  اطاا  ا الدولااة الطاارف  -1

 موحد  شأن حقوق الطف ب يشم  تعريف الطف  وفقاً لالتفاقيةق
ويُرجى تقدل معلومات عن حالة مشروع القاانون املتعلاب  شنشااؤ مؤ واة و نياة  قاوق  -2

 اإلنوانب وعن التقدم احملر  حنو إنشاؤ قيوان ملظامل األ فالق 
ان متتااا  مجيااا  األ فاااال علاااى قااادم ويُرجاااى تقااادل معلوماااات عااان التااادا ا املت ااا   ل ااام -3

املواااوا   ااا قوق املنصااوص عليهااا ا االتفاقيااةب واا ااة الفتيااات واأل فااال املهاااجرون واأل فااال 
 يما منهم األ فال الفلوطينيون واأل فال ذوو اإلعاقة واأل فال املولوقون خاار   الالجئونب ال

ن التدا ا املت    ل مان توجي  أ فال إ ار الزوا  وأ فال جمتمعات البدو والدومق ويُرجى  يا
 العمال املهاجرين ا  جالت املواليدق

ويُرجى تقدل معلومات عن التدا ا الا  اطا  ا الدولاة الطارف  ظار العقو اة البدنياة ا  -4
مجي  األو اربب ولتشجي  األشكال اإلجيا ية من أشكال التأقيبق ويُرجى أي اً تقادل معلوماات 
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 اااياتيجية الو نياااة لوقاياااة وااياااة مجيااا  األ فاااال مااان مجيااا  أشاااكال العناااف و اااوؤ عااان تنفيااا  اال
 املعاملة واإلمهالق 

ويُرجاااى تقااادل معلوماااات عااان أر تقيقاااات ُأجريااات ا حاااواق   اااوؤ معاملاااة أ فااااال  -5
 اااايما األ فااااال الوااااوريون الالجئااااون واأل فااااال  وإمهااااامبمب  ااااا ا ذلاااان االعتااااداؤ ا نواااا ب وال

  لن عن التدا ا املت    ملن  ومكافحة االعتداؤ ا نو  على األ فالقاملهاجرونب وك
ويُرجى تقدل معلوماات عان حالاة األ فاال ا مرافاب الرعاياة البديلاة وعان تدياد معاايا  -6

قنيا للرعاية املقدمة ا املؤ وات ومراقبة ظروف   ه الرعايةق ويُرجى أي اً تقدل معلوماات عان 
 عم األ ر ال  تعيش ا أوضاع فقر لك  تقوم  رعاية أ فامباقالتدا ا املت    لد

ويُرجى إفااق  اللجناة عان الارامج االجتماعياة الا   ادف إة موااعد  األ ار املن ف اة  -7
 الدخ ب ف اًل عن الفئات املهمشةب كالالجئني الفلوطينيني والووريني وأ فال الشوارعق

الااا ر يااانإ علاااى إنشااااؤ امبيئاااة  220ون رقااام ويُرجااى تقااادل معلوماااات عااان تنفيااا  القاااان -8
ثااة عاان اال ااياتيجية املتعلقااة  قااوق  الو نيااة لشااؤون املعااوقنيق ويُرجااى أي اااً تقاادل معلومااات حمدَّ
األ فااال ذور اإلعاقااة الاا  أعااد ا اللجنااة الفرعيااة التا عااة للمجلاا  األعلااى للطفولااةق و اإلضااافة 

ملت اا   لزياااق  عاادق األ فااال ذور اإلعاقااة ا نظااام إة ذلاانب يُرجااى إفاااق  اللجنااة عاان التاادا ا ا
 التعليم العامق

 ويُرجى تقدل معلومات عن التدا ا الرامية إة ما يل : -9
تشااااجي  الرضاااااعة الطبيعيااااةب و ياااااق  اااااالت التطعاااايمب والتصاااادر للزياااااق  ا  )أق 

 األمراض الواريةب ومن  ومكافحة تعا   وإقمان األ فال للم درات؛
ن حصول مجي  األ فاال ا الدولاة الطارف علاى اتادمات الصاحيةب  ان ضما )بق 

 حيملون شهاقات ميالق ووثائب إقامة؛ فيهم األ فال ال ين ال
 عال  تأثا األ مة الوورية على النظام الصح  ا الدولة الطرفق ) ق 

لعاماااةب ويُرجاااى إفااااق  اللجناااة عااان تااادا ا تواااني نوعياااة التعلااايم والتااادري  ا املااادار  ا -10
وتادا ا معا ااة مشااكلة ارتفاااع عاادق األ فااال بااا امللتحقااني  املاادار  وارتفاااع معاادالت الر ااوب 
واالنقطاااااع عاااان التعلاااايمق ويُرجااااى تقاااادل معلومااااات حمدثااااة عاااان ا ااااياتيجية تااااوفا التعلاااايم  مياااا  
األ فاااالب الااا   ااادف إة ا اااتيعاب الواااكان الالجئااانيب وعااان جهاااوق التنوااايب مااا  وكالاااة األمااام 

ملتحااد  إلباثااة وتشااالي  الالجئااني الفلوااطينيني ا الشاارق األقاب وماا  املنظمااات الدوليااة واحملليااة ا
 األخرى ا ذلن الصدقق 

ويُرجاااى تقااادل معلوماااات عااان التااادا ا املت ااا   ل ااامان حصاااول األ ااار الااا  تعااايش ا  -11
اه الشارب اممناة أوضاع فقرب وك لن الالجئني الووريني والفلوطينينيب على الواكن املالئام وميا

 ومرافب الصرف الصح ق
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ثاااة إة اللجنااة عاان جهااوق الدولاااة الطاارف الراميااة إة  يااااق   -12 ويُرجااى تقاادل معلومااات حمدَّ
عدق أماكن اليفيه ومرافقاه وأنشاطته اممناة واملالئماة لل فاالب  ان فايهم األ فاال الالجئاونب ا 

 هباق   يما ا  اوت واملنا ب احمليطة الدولة الطرفب ال
ويُرجااى تقاادل معلومااات عاان التاادا ا املت اا  ب  ااا فيهااا اااالت التوعيااةب الراميااة إة مناا   -13

 ااايما األ فاااالب ألباااراض العمااا  القوااارر والبالااااؤب واا اااة  ومكافحاااة اال اااار  األشااا اصب ال
الفتياااات الوااااورياتق ويُرجااااى تقاااادل معلومااااات عاااان حالااااة مشااااروع القااااانون الاااا ر يعاقااااب علااااى 

 األ فال ا املواق اإل احيةب وعن اتطة الو نية ملكافحة اال ار  البشرق ا تالالل 
ويُرجاااى تقااادل معلوماااات عااان التااادا ا املت ااا   ل ااامان عااادم  نياااد األ فاااال ا الدولاااة  -14

الطرف من ِقَب  ا ماعات املولحة ا لبنان أو ا ا مهورية العر ية الووريةق ويُرجى أي اً تقدل 
والرامياة إة منا   2014ة العما  الا  أقر اا و ار  الشاؤون االجتماعياة ا عاام معلومات عن خط

األ فاال  ومكافحة اخنرارب األ فاال ا العناف املوال  ا لبناانب وكا لن عان  ارامج إعااق  تأ يا 
 همقجاملن ر ني ا النزاع املول  وإعاق  إقما

 الجزء الثاني  
تااديم مااوجز )ال يزيااد علااى ثااال   اافحاتق تاادعو اللجنااة الدولااة الطاارف إة تقاادل  -15

 قب فيما يتعلب  ا يل :CRC/C/LBN/4-5 شأن املعلومات الوارق  ا تقرير ا )
 مشاري  القوانني ا ديد ب أو القوانني ا ديد ب ولوائحها التنفي ية؛ )أق 
املؤ وااات ا ديااد  )وواليا اااق أو اإل ااالحات املؤ واايةب  ااا فيهااا مباااقرات  )بق 
ح النظاااام الق اااائ  الرامياااة إة إنشااااؤ نظاااام موحاااد للمحااااكم املدنياااة يكفااا  و اااول مجيااا  إ اااال

األ فااال اتاضااعني للواليااة الق ااائية للدولااة الطاارف إة النظااام الق ااائ  واإلجااراؤات الق ااائيةب 
 وضمان تقدل تدريب مت صإ لق ا  األحدا  ا جمال االتفاقية؛ 

لاا  أُعاادت مااؤخراًب ونطاقهااا ومتويلهاااب  ااا الويا ااات والاارامج وخطاال العماا  ا ) ق 
 فيها املباقرات الرامية إة وض  خطة عم  و نية شاملة لل فال؛

عملياااات التصاااديب الااا  جااارت ماااؤخراً علاااى  اااكو  حقاااوق اإلنواااانب  اااا ا  )قق 
ذلن التقدم احملار  ا التصاديب علاى الروتوكاول االختياارر التفاقياة حقاوق الطفا   شاأن اشايا  

فاااال ا املنا عاااات املوااالحةب والروتوكاااول االختياااارر التفاقياااة حقاااوق الطفااا  املتعلاااب  اااشجراؤ األ 
 تقدل البالباتب واتفاقية حقوق األش اص ذور اإلعاقةق
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 الجزء الثالث  
 البيانات واإلحصاءات والمع ومات األخرى، إن توفرت  

القطاعاات االجتماعياة ا يُرجى تقادل معلوماات موحاد  عان البناوق اتا اة  األ فاال و  -16
ميزانياااات الوااانوات الاااةال  املاضااايةب وذلااان  بياااان النوااابة املئوياااة امل صصاااة لكااا   ناااد مااان  ناااوق 
امليزانيااااة  النواااابة إة امليزانيااااة الو نيااااة اإلمجاليااااة والناااااتج الااااو   اإلمجااااا ق ويُرجااااى أي اااااً تقاااادل 

 معلومات عن التو ي  ا الراا لتلن املوارقق 
ويُرجى تقدل  يانات إحصائية حمدَّثةب إن توفرتب مصنَّفة  واب الوانب وناوع ا ان ب  -17

االقتصاااقيةب تالطاا  الواانوات الااةال  املاضاايةب تبااني  عاادق   -واملوقاا  ا الاارااب وا الااة االجتماعيااة 
 ك  من: 
 األ فال عدمي  ا نوية؛ )أق 
رقب والعنااااف املواااال ب األ فااااال الاااا ين ُأ اااايبوا أو ماااااتوا نتيجااااة  ااااواق  الطاااا )بق 

 واأللالام األرضيةب وال خائر با املنفجر ؛ 
 حاالت  وا  األ فال؛ ) ق 
حاااالت االعتااداؤ علااى األ فااال وإمهااامبم ا أو ااارب األ اار ب واأل اار ا اضاانة  )قق 

واألشااكال األخاارى ماان الرعايااةب واملؤ وااات العامااة واتا ااةب كاادور األ فااال واملاادار  ومراكااز 
 والوجون؛ احتجا  األحدا 

حاااالت االعتااداؤ علااى األ فااال وإمهااامبم املبلالااة ملراكااز الشاار ة واملوتشاافيات  )هق 
واملدار  ومكاتب تنمية األ ر  ا ك  حمافظةب م  تقدل معلومات عان التشاريعات والويا اات 
املنفاااا   هباااادف ضاااامان اإل ااااالت اإلجبااااارر عاااان حاااااالت االشااااتباه ا االعتااااداؤ علااااى األ فااااال 

 وإمهامبم؛
التحقيقااات الاا  ُأجرياات ا حاااالت العنااف ا نواا  واالبتصااابب ومعلومااات  )وق 

ب  ااااا ا ذلااان العقو اااات املوقعاااة علااااى ا ناااا  وا ااار والتعاااوي  املقاااادمني تعااان نتاااائج احملاكماااا
 لل فال ال حايا؛

األ فااال املصاانفني ضاامن ماان يعااانُون ماان  ااوؤ التال يااةب واملصاانفني ضاامن ماان  ) ق 
 ة؛يعانُون من البدان

 ؛فاو  نقإ املناعة البشرية/اإليد األ فال املصا ني   )حق 
 حاالت عم  األ فال ا االقتصاقين الرمس  وبا الرمس ؛ )ربق 
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وأ فاااااال العماااااال املهااااااجرين ا الدولاااااة  األ فاااااال املهااااااجرين باااااا املصاااااحو ني )رق 
 جرين؛الطرفب  ا ا ذلن عدق األ فال احملتجزين حالياً ا مراكز احتجا  املها

األ فااااال املوجااااوقين ر اااان أر شااااك  ماااان أشااااكال االحتجااااا ب  ااااا ا ذلاااان  ) ق 
 االحتجا  الوا ب للمحاكمةق

 -ويُرجاااى تقااادل  ياناااات مصااانفة  واااب الوااانب وناااوع ا ااان ب واتلفياااة االجتماعياااة  -18
االقتصااااقيةب واأل ااا  العرقااا ب واأل ااا  القاااوم ب واملوقااا  ا الااارااب فيماااا يتصااا   الاااة األ فاااال 

حملاارومني ماان البيئااة األ اارية واملنفصاالني عاان والااديهمب تالطاا  الواانوات الااةال  املاضااية وتشاام  ا
 عدق األ فال:

 املنفصلني عن والديهم؛ )أق 
 املوقعني ا املؤ وات والبيوت ا ماعية؛ )بق 
 املوقعني لدى أ ر حاضنة؛ ) ق 
ال با املوالمنيق ال ين مت تبنيهم على الصعيد احملل  )ينطبب ذلن على األ ف )قق 

 أو عن  ريب عمليات التب  على الصعيد الدو ق
ويُرجااااى تقاااادل  يانااااات مصاااانفة  وااااب الواااانب ونااااوع ا اااان ب ونااااوع اإلعاقااااةب واملوقاااا   -19

 ا الرااب تالط  الونوات الةال  املاضيةب عن عدق األ فال ذور اإلعاقة:
 ال ين يعيشون م  أ ر م؛ )أق 
 وات؛ال ين يعيشون ا مؤ  )بق 
 املنتظمني ا املدار  اال تدائية العاقية؛ ) ق 
 املنتظمني ا املدار  الةانوية العاقية؛ )قق 
 املنتظمني ا املدار  اتا ة؛ )هق 
 املنقطعني عن التعليم؛ )وق 
 ال ين طلت عنهم أ ر مق ) ق 

 -االجتماعيااة ويُرجااى تقاادل معلومااات مصاانَّفة  وااب الواانب ونااوع ا اان ب واتلفيااة  -20
 اايما فيمااا يتعلااب  األ فااال  االقتصاااقيةب واملوقاا  ا الاارااب واأل اا  القااوم ب واأل اا  العرقاا ب ال

الالجئاااني وأ فااااال األقلياااات )الاااادوم والبااادوقب وأ فااااال األرياااافب واأل فااااال الااا ين يعيشااااون ا 
 يل :أوضاع فقرب وأ فال العمال املهاجرينب تالط  الونوات الةال  املاضية وتشم  ما 

معااادالت االلتحااااق ومعااادالت ا اااتكمال الدرا اااةب  النواااب املئوياااةب للفئاااات  )أق 
 العمرية ا مدار  التعليم ما قب  اال تدائ  واملدار  اال تدائية واملدار  الةانوية؛
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 عدق حاالت االنقطاع عن التعليم والر وب ونوبتها املئوية؛ )بق 
املهنيااة والاارامج البديلااة لل فااال املنقطعااني عاادق األ فااال امللتحقااني  املاادار   ) ق 

 عن الدرا ة؛
 النوبة املئوية لل فال امللتحقني  املدار  العامة وامللتحقني  املدار  اتا ة؛ )قق 
 نوبة املدر ني إة التالمي  ا املدار  العامة واملدار  اتا ةق )هق 

ر أ اااابحت  الياااة  وااابب مجاااا  ويُرجاااى موافاااا  اللجناااة  تحااااديم ألر  ياناااات ا التقريااا -21
  يانات أحد  أو حدو  تطورات أخرى جديد ق 

و اإلضافة إة ذلنب ميكن للدولة الطرف أن تدر  جماالت متا  األ فاال تعتر اا ذات  -22
 أولوية فيما يتعلب  تنفي  اتفاقيةق

    


