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  مجلس حقوق اإلنسان
  الدورة الخامسة والعشرون

  من جدول األعمال 3و 2البندان 
التقريـــــر الســـــنوي لمفوضـــــة األمـــــم المتحـــــدة الســـــامية لحقـــــوق 

  ة واألمين العام اإلنسان وتقارير المفوضية السامي
ـــــــة والسياســـــــية  ـــــــع حقـــــــوق اإلنســـــــان، المدني ـــــــة جمي ـــــــز وحماي تعزي
  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

ـــيهم      مـــوجز حلقـــة نقـــاش بشـــأن حقـــوق اإلنســـان ألطفـــال المحكـــوم عل
  باإلعدام أو المنفَّذ فيهم حكم اإلعدام 

  مية لحقوق اإلنسانتقرير مفوضة األمم المتحدة السا    

  موجز    
. ويعرض التقرير موجزاً 22/11يقدَّم هذا التقرير عمًال بقرار جملس حقوق اإلنسان   

بشــأن حقــوق اإلنســان ألطفــال احملكــوم  2013أيلول/ســبتمرب  11حللقـة النقــاش املنعقــدة يف 
والعشـرين جمللـس عليهم باإلعدام أو املنفَّذ فيهم حكـم اإلعـدام، وذلـك يف إطـار الـدورة الرابعـة 

  حقوق اإلنسان.
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  مقدمة  -أوالً   
يف  2013أيلول/سـبتمرب  11، عقد جملس حقـوق اإلنسـان يف 22/11 بالقرار عمالً   -1

نقاش بشأن حقـوق اإلنسـان ألطفـال احملكـوم علـيهم باإلعـدام عشرين حلقة لإطار دورته الرابعة وا
أو املنفَّـذ فــيهم حكــم اإلعــدام، مــع الرتكيــز بشـكل خــاص علــى الســبل والوســائل الكفيلــة بضــمان 

  متتع هؤالء األطفال بكامل حقوقهم.
 وبناء على طلب جملس حقوق اإلنسـان، رمـت حلقـة النقـاش إىل مـا يلـي: (أ) النظـر يف  -2

مــا خيلفــه إصـــدار وتنفيــذ حكـــم اإلعــدام مـــن آثــار ســلبية علـــى حقــوق اإلنســـان ألطفــال احملكـــوم 
عليهم باإلعدام أو املنفَّذ فيهم حكم اإلعدام؛ و(ب) تعزيز فهـم أفضـل للقواعـد واملعـايري الدوليـة 
يــة املتعلقـة حبقـوق اإلنســان هلـؤالء األطفـال؛ و(ج) مناقشــة مـا قــد حيتاجـه هـؤالء األطفــال مـن محا

م.    ومساعدة للتمتع حبقوق اإلنسان اخلاصة 
وترّأس حلقَة النقاش رئيُس جملس حقوق اإلنسان، السيد رمييغيوز هينيزيـل، وأشـرف عليهـا   - 3

األمــــم املتحــــدة يف جنيــــف، الســــيد برترانــــد دو كرومربوغــــي. مكتــــب املمثــــل الــــدائم لبلجيكــــا لــــدى 
نســان، الســيدة فالفيــا بانســيريي. وألقيــت كلمــة فوضــة الســامية حلقــوق اإلوافتتحــت احللقــة نائبــة امل

نيابــة عــن الســيدة مارتــا ســانتوس بــايس، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال. 
، والســيدة الطفــلوهــو عضــو يف جلنــة حقــوق خــورخي كاردونــا يــورينس وكــان احملــاورون هــم: الســيد 

ان (الواليـات املتحـدة األمريكيـة)، والسـيدة نسـرين ساندرا جونز وهي أستاذة مسـاعدة يف جامعـة رو 
ات مــن املركــز الــوطين حلقــوق اإلنســان (األردن)، والســيد فرانســيس ســويب وهــو املــدير التنفيــذي يقــزر 

  (أوغندا). )Wells for Hope(جلمعية "ينابيع األمل" 
ق طلــب جملــس حقــو اســتجابة لوأعــدت املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان هــذا املــوجز   -4

إىل إعــداد تقريــر مــوجز عــن النتــائج الــيت انبثقــت عــن  22/11اإلنســان الــذي يــدعوها يف القــرار 
  حلقة النقاش وإىل تقدميه إىل اجمللس يف دورته اخلامسة والعشرين. 

بيــان نائبــة المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان وبيــان الممثلــة الخاصــة   -ثانياً   
  للألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفا

ــا االفتتــاحي بــأن التحــوالت الــيت   -5 أفــادت نائبــة املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان يف بيا
طــــرأت خــــالل الســــنوات األخــــرية يف مجيــــع منــــاطق العــــامل ُتظهــــر نزعــــة متزايــــدة إىل إلغــــاء عقوبــــة 
اإلعـــدام. فقـــد ســـّلمت دول عديـــدة بـــأن عقوبـــة اإلعـــدام متـــس بكرامـــة اإلنســـان، وبـــأن إلغاءهـــا 

ا تدرجيييساهم يف  ا. كما الحظـت  كامالً   ومتتع اجلميع متتعاً اً تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض 
نائبة املفوضة السامية أن عدة صكوك دولية وإقليمية متعلقة حبقـوق اإلنسـان حظـرت اللجـوء إىل 

. وبشكل خاص، فـإن صارماً اً عقوبة اإلعدام أو شجعت على إلغائها و/أو قّيدت تطبيقها تقييد
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إىل واهلـادف  خلاص باحلقوق املدنية والسياسـيةوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل االرب 
يف القضــائية لدولــة طــرف لواليــة لشــخص خاضــع يــنص علــى أال يُعــدم أي إلغــاء عقوبــة اإلعــدام 

دولــة. وبالنســبة إىل  36دولــة ووّقعــت عليــه  78حــىت اآلن عليــه صــّدقت الــذي  ،الربوتوكــولهــذا 
ل الــيت مل تلــِغ عقوبــة اإلعــدام، فــإن القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان يقضــي بــأن تلتــزم هــذه الــدو 

بــــالقيود الــــيت فرضــــتها أحكــــام العهــــد واتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل.  كــــامالً اً  الــــدول علــــى األقــــل التزامــــ
مــن العهــد، تُفــرض عقوبــة اإلعــدام علــى "أخطــر اجلــرائم" فحســب. وباإلضــافة  6ومبوجــب املــادة 

على الدول أن تكفل االلتـزام الصـارم بضـمانات احملاكمـة العادلـة واإلجـراءات القانونيـة  إىل ذلك،
 37مــن العهـد واملــادة  6مـن العهــد. ومتنـع كــل مـن املـادة  14الواجبـة املنصـوص عليهــا يف املـادة 

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــرض عقوبــة اإلعــدام علــى اجلــرائم الــيت يرتكبهــا أشــخاص مل يتجــاوزوا 
من العهد إعدام النساء احلوامـل. وباإلضـافة إىل  6ة عشرة. وعالوة على ذلك، حتظر املادة الثامن

هذه القيود، على الدول اليت تطّبق عقوبة اإلعدام أن تنظر كذلك يف طريقة معاجلة العواقـب الـيت 
ــذه العقوبــة علــى اجملتمــع ككــل، وال ســيما علــى ُأســر احملكــوم علــيهم باإلعــدام  أو خيلفهــا العمــل 

  املنفَّذ فيهم حكم اإلعدام. 
 22/11والحظــت نائبــة املفوضــة الســامية أن جملــس حقــوق اإلنســان قــد أعــرب يف قــراره   - 6

عــن بــالغ قلقــه إزاء مــا خيلفــه إصــدار وتنفيــذ حكــم اإلعــدام مــن آثــار ســلبية علــى حقــوق اإلنســان 
ــــذ فــــيهم حكــــم اإلعــــدام، فحثــــت ا لــــدول علــــى تقــــدمي ألطفــــال احملكــــوم علــــيهم باإلعــــدام أو املنفَّ

حيتاجه هـؤالء األطفـال مـن محايـة ومسـاعدة. كمـا أضـافت نائبـة املفوضـة السـامية أن البحـوث  ما
اجلاريــة تكشــف عــن وجــود عــدد مــن اآلثــار الســلبية القصــرية والطويلــة األمــد علــى أطفــال احملكــوم 

ـــذ فـــيهم حكـــم اإلعـــدام، ومـــن بينهـــا انتهاكـــات حلـــق التمتـــ ع جبملـــة مـــن علـــيهم باإلعـــدام أو املنفَّ
احلقوق والواجبات املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل. وتتضـمن هـذه احلقـوق والواجبـات 

علــى النحــو الفضــلى بشــكل خــاص مــا يلــي: ضــرورة احلــرص علــى مراعــاة ومحايــة مصــلحة الطفــل 
)؛ وحـق 19 )؛ واحلق يف عدم التعرض للعنف وال سيما العنف النفسـي (املـادة3الواجب (املادة 

فـل يف احلصــول علــى محايــة ومســاعدة خاصــتني مــن الدولــة يف حــال حرمانــه مــن بيئتــه األســرية الط
)؛ وحـــق الطفـــل يف مســـتوى معيشـــي مالئـــم لنمـــوه البـــدين والعقلـــي والروحـــي واملعنـــوي 20(املـــادة 

  ).27من املادة  1واالجتماعي (الفقرة 
دام أحــد الوالــدين قــد يــؤثر ورّكـزت نائبــة املفوضــة الســامية علــى البحــوث الـيت تبــّني أن إعــ  -7

طويلــة األمــد علــى اً علــى صــحة الطفــل بطــرق عديــدة منهــا تعرضــه لصــدمة عاطفيــة ختّلــف أضــرار 
صحته العقلية. وأشارت كذلك إىل أن أطفال احملكوم علـيهم باإلعـدام قـد يتعرضـون للتمييـز، وال 

 كظهورهــا يف وســـائل ســيما إذا كانــت جرميـــة الوالــد أو الوالــدة معروفـــة عنــد العاّمــة ألســـباب شــىت
أدلـــة تثبـــت أن الفئـــات الفقـــرية وبعـــض األقليـــات العرقيـــة واإلثنيـــة والدينيـــة اً اإلعـــالم. وهنـــاك أيضـــ

تتأذى أكثر من غريها من عقوبة اإلعدام. وعليـه، فقـد يشـعر الطفـل بأنـه يتعـرض للتمييـز بسـبب 
حكــم اإلعــدام املنــزل  عرقــه أو دينــه أو وضــعه االقتصــادي، ونتيجــة الوصــم الــذي يتعــرض لــه جــرّاء

بأحد والديه. ويف بعض احلاالت، مل يبلَّغ السجناء املدانون باقرتاب موعد إعـدامهم كمـا مل تبلَّـغ 
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أســــرهم وال حمــــاموهم بــــاألمر، ومل تـَُعــــد جثــــث الســــجناء الــــذين أُعــــدموا إىل العــــائالت. ويف هــــذا 
ملعنيـة حبقـوق اإلنسـان مـن أن الصدد، أشارت نائبة املفوضة السامية إىل ما خلصـت إليـه اللجنـة ا

مـــن العهـــد الـــدويل  7االمتنـــاع عـــن إبـــالغ أفـــراد األســـر بـــاقرتاب موعـــد اإلعـــدام يتنـــاىف مـــع املـــادة 
. كمــا أن إحاطــة هــذا )1(إنســانية أو قاســية اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية ويشــكل معاملــة ال

مـات عـن األحكـام الصـادرة يف حلـق الطفـل يف احلصـول علـى معلو اً املوعـد بالسـرية يشـكل انتهاكـ
   من اتفاقية حقوق الطفل. 9من املادة  4حق أهله مبوجب الفقرة 

وأفــادت املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال بــأن أطفــال احملكــوم   -8
إىل اً اليـــــوم يف اإلحصـــــاءات والسياســـــات والـــــربامج. واســـــتنادحـــــىت علـــــيهم باإلعـــــدام ال يظهـــــرون 

ت اليت أجراها مكتب كويكر لـدى األمـم املتحـدة ومنظمـات أخـرى، الحظـت أن هـؤالء الدراسا
األطفـــال ينتمـــون يف الغالـــب إىل أســـر حمرومـــة كانـــت تواجـــه مصـــاعب مجـــة قبـــل وقـــت طويـــل مـــن 
صدور حكـم اإلعـدام يف حـق أحـد الوالـدين أو مـن تنفيـذه. وقالـت إن أثـر هـذه املعاملـة القاسـية 

األسرة ال ميكـن نكرانـه؛ وهـو أثـر يـزداد ويتعـاظم يف حالـة األطفـال. فـرياود والالإنسانية على أفراد 
ــــم يعيشـــون يف ظـــل أمــــر  هـــؤالء األطفـــال إحســــاس بـــاخلوف وشـــعور عميــــق بعـــدم االســـتقرار أل

م الـذين هـم أكثـر مـن حيبـون يف هـيتهددهم باستمرار وهـو أن جيـري يف أي وقـت إعـدام أحـد أهل
أحد الوالدين حادثة ال رجعة فيها ولكن عندما ال تكون الوفـاة وأضافت قائلة إن خسارة  العامل.

ألسباب طبيعية وتكون من عمل سلطات البلد، توّلد عند الطفل بشكل خاص شعورا باالرتباك 
واخلـــوف. وخيـــرج هـــؤالء األطفـــال مـــن هـــذه احملنـــة مصـــدومني قليلـــي االعتـــداد بأنفســـهم ويشـــعرون 

علـيهم شـرح اً واإلذالل حبيث يصبح من الصـعب جـد بالعار ويتعرضون يف بعض األحيان للوصم
وضعهم ويزداد مع الوقت إنكـارهم لـه وإخفـاؤهم ملشـاعرهم. وأفـادت كـذلك املمثلـة اخلاصـة بـأن 
الــدول الــيت حتكــم علــى شــخص باإلعــدام تقــّدم عــادة القليــل مــن املســاعدة لرعايــة ومحايــة أطفــال 

 الوقــت نفســه، فــإن الوصــم الشــديد هــذا الشــخص أو ال تقــدم أي مســاعدة علــى اإلطــالق. ويف
جيعــل مــن مهمــة إجيــاد أشــخاص بــديلني لتقــدمي  مــااً الــذي يلحــق بــاحملكوم علــيهم باإلعــدام كثــري 

، مما يفاقم من حدة الصدمة اليت يعاين منها هؤالء األطفال ويزيد من عسرياً  الرعاية لألطفال أمراً 
 اختـاذ مسـلك إجرامـي. وأردفـت املمثلـة خماطر تشردهم وتعرضهم للعنف وتأثّرهم مبن يـدفعهم إىل

تنفيـــذ حكـــم اإلعـــدام يف حـــق األهـــل يقـــّوض متتـــع الطفـــل مبجموعـــة  اخلاصـــة قائلـــة إن إصـــدار أو
واسعة من حقوقه. ويف هذا الصدد، شددت على األمهية احلامسة لضمان االهتمـام العاجـل حبالـة 

بصـورة ملحـة علـى دعمهـم باإلعـدام، وضـمان العمـل اً يواجهـون حكمـ أطفال األشـخاص الـذين
إحاطتهم ببيئة واقية وتقدمي اخلدمات اليت تلزمهم واختاذ اإلجراءات اليت تعىن بتعافيهم  من خالل

  وبإعادة إدماجهم. 

__________ 

الوثـائق ، 2003نيسـان/أبريل  3، اآلراء املعتمـدة يف ستاسيلوفيتش ضد بـيالروس، 887/1999البالغ رقم  )1(
 .(A/58/40 (Vol. II))، اجمللد الثاين 40الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم 
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  إسهامات الحلقة  -ثالثاً   
أفــــاد الســــيد برترانــــد دو كرومربوغــــي يف مالحظاتــــه االســــتهاللية وبصــــفته املشــــرف علــــى   -9

لذي خيلفه إعدام شـخص علـى أطفالـه أمـر يبعـث علـى القلـق. وملـا كـان احللقة بأن األثر السليب ا
إعدام الشخص هو نتيجة مباشرة لفعل من أفعال الدولة، فإن الدولـة املعنيـة مسـؤولة عـن ضـمان 
تلقــي األطفــال الرعايــة واملســاعدة املالئمتــني. وشــدد علــى أن جملــس حقــوق اإلنســان قــد اختــار 

ـــــــج مـــــــراع حلقـــــــوق اإلنســـــــان  ملعاجلـــــــة هـــــــذه املســـــــألة. ويف هـــــــذا الصـــــــدد، الحـــــــظ أن اعتمـــــــاد 
يشري إىل أحكام مستمدة من اتفاقية حقوق الطفل اليت صّدقت عليه كل البلدان  22/11 قراره
 19/37وذّكر كذلك بقـرارات ومناقشـات سـابقة تـرتبط باملوضـوع وال سـيما قـرار اجمللـس اً. تقريب

املتعلقـة بأطفـال السـجناء الـيت ُعقـدت بـدعوة مـن  عن املناقشة العامـة املتعلق حبقوق الطفل فضالً 
  . 2011أيلول/سبتمرب  30جلنة حقوق الطفل يوم 

عــن اإلطــار القــانوين للمعــايري والقواعــد الدوليــة خــورخي كاردونــا يــورينس وحتــدث الســيد   -10
املتعلقــة حبقــوق اإلنســان ألطفــال احملكــوم علــيهم باإلعــدام. ويف هــذا الصــدد، حتــدث عــن تطبيــق 

". وقال إن هذا املفهوم يرمي إىل ضـمان التمتـع الكامـل والفعلـي الفضلىوم "مصلحة الطفل مفه
ا يف اتفاقية حقوق الطفل، وإىل ضمان النماء الشمويل للطفل. والحـظ  جبميع احلقوق املعرتف 

مــن االتفاقيــة بــاحلق يف أن تقــيَّم  3مــن املــادة  1بشــكل خــاص أن الطفــل يتمتــع مبوجــب الفقــرة 
وأن تــوىل االعتبــار األول يف مجيــع اإلجــراءات أو القــرارات الــيت تعنيــه ســواء يف  الفضــلى مصــلحته

مــن  1اجملــال العــام أو اخلــاص ومبــا يف ذلــك داخــل احملــاكم. وحــددت جلنــة حقــوق الطفــل الفقــرة 
كمبــــدأ مــــن املبــــادئ العامــــة األربعــــة الــــواردة يف االتفاقيــــة لتفســــري مجيــــع حقــــوق الطفــــل   3املــــادة 

) املتعلـــق حبـــق الطفـــل يف إيـــالء 2013(14ر كـــذلك إىل التعليـــق العـــام رقـــم . وأشـــا)2(وإنفاذهـــا
بــإجراء اً . وأّكــد أن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة ملزمــة قانونــ)3(االعتبــار األول ملصــاحله الفضــلى

هذا التقييم كلما اُختذ قرار مرتبط بطفل؛ وينبغـي أن جيـري حتديـد هـذه املصـلحة وتقييمهـا يف كـل 
ة علـــى حـــدة ومـــع تـــوخي الدقـــة والوضـــوح. وشـــدد علـــى أنـــه يف حـــال صـــدور حكـــم يف حـــق حالـــ

لألثـر احملتمـل (اإلجيـايب أو السـليب) اً على عمليـة اختـاذ القـرار أن تتضـمن تقييمـفشخص له طفل، 
الطفـــل يـــني. وقـــال إن تطبيـــق مفهـــوم مصـــلحة القـــرار علـــى الطفـــل أو األطفـــال املعن هالـــذي خيلفـــ

ــج يراعــي احلقــوق ويشــرك مجيــع اجلهــات الفاعلــة، وذلــك  الً كــام  تطبيقــاً الفضــلى  يتطلــب اعتمــاد 
وتعزيـز كرامتـه علـى حنـو شـامل من أجل ضمان سالمة الطفـل البدنيـة والنفسـية واملعنويـة والروحيـة 

عنــــدما ختضــــع لعمليــــة  -قــــد تتعــــارض الفضــــلى إىل أن مصــــاحل الطفــــل اً اإلنســــانية. وأشــــار أيضــــ
احل أو حقــوق أخــرى (مثــل حقــوق أطفــال آخــرين، والنــاس عامــة، مــع مصــ -تقييمهــا وحتديــدها 

واألهل، وما إىل ذلـك). وينبغـي حـل املشـاكل الـيت قـد تطـرأ، كـلُّ مسـألة علـى حـدة، مـع احلـرص 
__________ 

؛ والتعليـق 12) املتعلـق بالتـدابري العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل، الفقـرة 2003(5تعليق اللجنة العام رقم  )2(
 .2) املتعلق حبق الطفل يف االستماع إليه، الفقرة 2009(12العام رقم 

لعقلي والروحـي واملعنـوي يغطي منو الطفل البدين وا شامالً اً متتوقع اللجنة أن تفّسر الدول النماء باعتباره "مفهو  )3(
 ).12)، الفقرة 2003(5واالجتماعي" (التعليق العام رقم والنفسي 
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علــى مراعــاة مصــاحل مجيــع األطــراف بصــورة متوازنــة وعلــى إجيــاد حــل وســط مناســب. وإذا تعــذر 
ات وصــانعي القــرار حتليــل حقــوق مجيــع األشــخاص حتقيــق املواءمــة بــني هــذه املصــاحل فعلــى الســلط

املعنيني وتقديرها دون أن يغيب عن أذهان هذه اجلهـات أن حـق الطفـل يف إيـالء االعتبـار األول 
ـا االفضلى ملصاحله  عتبـار يعين إيالء األولوية العليا ملصـاحل الطفـل ولـيس جمـرد النظـر إليهـا علـى أ

   من بني عدة اعتبارات أخرى.
ت السيدة ساندرا جونز من جامعة روان عـن معانـاة وصـدمة أطفـال السـجناء الـذين وتكلم  - 11

ينتظرون إعدامهم يف الواليات املتحدة األمريكية. وأشـارت متفقـًة يف رأيهـا مـع متحـدثني سـابقني إىل 
م حــىت حلظــة اإلعــدام حمنــةً  عصــيبة ال   أن هــؤالء األطفــال يعــانون منــذ حلظــة توقيــف والــدهم أو والــد

ـم يشـعرون بالوحـدة والعـار بسـبب كـل الدعايـة الـيت تولّـدها قضـية والـدهم (أو  مثيل هلا. والحظت أ
م) يف وســائط اإلعــالم الــيت تبحــث عــن درجــة عاليــة مــن اإلثــارة. ونتيجــة لــذلك، مييــل هــؤالء  والــد

طفـال األطفال إىل االعتزال عن األطفال اآلخرين وحىت عن بقية أفراد األسرة. وأضافت أن هـؤالء األ
م) نظـر  إىل احلـواجز اً جيدون أنه من املؤمل والعسـري أن يقيمـوا عالقـة ذات مغـزى مـع والـدهم (أو والـد

م إىل األمـاكن اخلاضـعة يف  العديدة اليت يفرضها نظام السجن مثل الزجاج الفاصـل بيـنهم أثنـاء زيـارا
ء األطفـــال يف املدرســـة، الســجون لتـــدابري أمنيــة قصـــوى. وفيمــا خيـــص الصـــعوبات الــيت يواجههـــا هــؤال

نظام لدعمهم وعلى أن املدرسة تتحول يف    يوضع عادة أي  شددت السيدة ساندرا جونز على أنه ال
كثري من األحيان إىل مكان يناضلون فيه للدفاع عن مسعة أهلهم وبالتـايل عـن مسعـتهم. ونتيجـة هلـذه 

م يعـانون فيـه اإلعـدامذ حكـم تنفيـأحد أهلهم انتظار احملن اليت يواجهها هؤالء األطفال بسبب  ، فـإ
عادة من جمموعة من املشاكل الطبية والنفسية مثل اضـطرابات اإلجهـاد مـا بعـد الصـدمة واالكتئـاب. 
وعالوة على ذلك، فقد ينفصلون عن أحاسيسهم يف حماولة منهم لتجنب الشعور بأملهم وقد يعانون 

بسبب مشاعر الغضب العارم اً دائية جدمن مشاكل سلوكية ويبدون يف كثري من األحيان تصرفات ع
الــيت تتــأجج داخلهــم. ويف أحيــان كثــرية، يبــدو علــى هــؤالء األطفــال أعــراض اإلصــابة بالصــدمة ومنهــا 

م.   وال - األرق واالجرتار    سيما األطفال الذين شهدوا اجلرمية اليت ارتكبها والدهم أو والد
ملعنيــة حبقــوق اإلنســان ميكنهــا أن تــؤدي بــأن املؤسســات الوطنيــة ازريقــات وأفــادت نســرين   - 12
يف محايـــة حقـــوق اإلنســـان ألطفـــال احملكـــوم علـــيهم باإلعـــدام، وذلـــك مـــن خـــالل تيســـري اً حموريـــاً دور 

م إىل السجون، و  االنتهاكات اليت يعاين منها هؤالء األطفال واليت متس حبقـوق اإلنسـان  رصدزيارا
طفــال بأنفســهم أو الــيت يقــدمها أقربــاؤهم، واإلقــدام املكفولــة هلــم، وتلقــي الشــكاوى الــيت يقــدمها األ

بالتعــاون مــع الســلطات املعنيــة علــى متابعــة القضــايا الــيت يبلَّــغ فيهــا عــن انتهاكــات حلقــوق اإلنســان. 
وأشــارت يف هــذا الصــدد إىل أن املركــز الــوطين حلقــوق اإلنســان يف األردن يــوفّر الــدعم إىل الســجناء 

م. وشــددت كــذلك علــى مــا يلــي: أمهيــة تثقيــف هيئــات إنفـــاذ ويغطــي يف خدماتــه أســرهم وأطفــاهل
القـــوانني يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان، وهـــذا يتضـــمن تـــدريبهم علـــى حقـــوق األطفـــال؛ وأمهيـــة وضـــع 
م إىل الســـجون،  ـــاء زيـــارا مبـــادئ توجيهيـــة ملراعـــاة احتياجـــات أطفـــال احملكـــوم علـــيهم باإلعـــدام أثن

  إلنسان هلؤالء األطفال.وأمهية دور وسائط اإلعالم يف محاية حقوق ا



A/HRC/25/33 

GE.13-19029 8 

ـا منظمتـه، بـأن األطفـال اً وأفاد السيد فرانسيس سـويب، مركـز   -13 علـى التجـارب الـيت مـّرت 
مـــع اً الـــذين يعيشـــون يف خـــوف مـــن إعـــدام أحـــد والـــديهم يصـــابون بصـــدمة شـــديدة. وقـــال متفقـــ

ن غــريهم أن أطفــال احملكــوم علــيهم باإلعــدام معرضــون أكثــر مــاً متحــدثني آخــرين إنــه الحــظ أيضــ
، مثـــل الكآبـــة، واالرتبـــاك النفســـي، واخلـــوف، ومشـــاكل عقليـــةتتعلـــق بالصـــحة اللإلصـــابة مبشـــاكل 

س، والشعور بالعجز. وعـالوة علـى ذلـك، النوم، والقلق، واضطرابات األكل، وقلة االعتداد بالنف
ـــزواج املبكـــر أو التســـرب املدرســـي أو تـــدين  فـــإن هـــؤالء األطفـــال يواجهـــون خمـــاطر أخـــرى مثـــل ال
العالمات أو وقف النمو أو احلمل غري املرغوب فيه أو العنف الشديد مثـل االغتصـاب. فأوصـى 

. فهـذه البحـوث طفـال املتضـررينلأل بإجراء حبوث تتناول كل مناطق العامل لتحديـد العـدد الـدقيق
م مســاعدة فعليــة. كمــا أوصــى  ميكنهــا أن تعــني الــدول واجلهــات الفاعلــة األخــرى علــى مســاعد
الــــدول باســــتحداث نظــــم عدالــــة جنائيــــة تراعــــي احتياجــــات األطفــــال وبوضــــع مبــــادئ توجيهيــــة 

صوص عليه يف ألطفال اجملرمني، وذلك على النحو املنالفضلى إلصدار األحكام تراعي املصلحة 
الـدول الـيت مـا زالـت تطبـق عقوبـة اإلعـدام بـأن حتـرص علـى اً اتفاقية حقـوق الطفـل. وأوصـى أيضـ

يئـة الظـروف والبيئـة املواتيـة  إبقاء رابط بني السجني وأطفاله، وذلك مـن خـالل تيسـري الزيـارات و
ملخـاطر ويـدافع حيمـي األطفـال مـن ااً لزيارات األطفال. وأضاف أنه ينبغي للدول أن تنشـئ نظامـ

عـــنهم ويـــوّفر هلـــم املأكـــل وامللـــبس واملســـكن ويقـــّدم إلـــيهم الرعايـــة الصـــحية املناســـبة. كمـــا أوصـــى 
الـــدول بتقـــدمي املشـــورة والـــدعم إىل ســـائر األهـــايل وإىل األشـــخاص الـــذين يرعـــون أطفـــال احملكـــوم 

تمــع املــدين، علــيهم باإلعــدام، وبــدعم املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات الدينيــة ومنظمــات اجمل
وبالتعــاون معهــا. ويف اخلتــام، شــدد علــى أمهيــة توعيــة اجلمهــور ومشــاركة املــدارس يف تقــدمي الــدعم 

  الالزم لتجنب اآلثار الضارة اليت تطرأ بفعل سجن األهل وإعدامهم.

  موجز النقاش  -رابعاً   
ــــة:  -14 ــــت الكلمــــة الوفــــود التالي ــــاء املناقشــــة العامــــة، تناول نيا، أســــرتاليا، األرجنتــــني، إســــبا أثن

اإلمارات العربية املتحدة، أنغوال، أيرلندا، إيطاليا، باكستان (باسم جمموعة من الدول)، الربتغـال، 
بلجيكــــا، بولنــــدا، تايلنــــد، اجلبــــل األســــود، اجلزائــــر، مجهوريــــة مولــــدوفا، جنــــوب أفريقيــــا، الســــويد 

رييب)، مصـر املغـرب، اململكـة سويسرا، كوبا (باسم مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـ
. نيوزيلنـــــدا، االحتـــــاد األورويب ،املتحـــــدة لربيطانيـــــا العظمـــــى وأيرلنـــــدا الشـــــمالية، النـــــرويج، النمســـــا

يف املناقشة وفود املنظمات غري احلكومية التالية: املنظمة الدولية إلصـالح القـانون  وشاركت أيضاً 
وجلنـة األصـدقاء العامليـة للتشـاور (الكـويكر)، ، لتعزيـز سياسـات التنميـةزودفينـد  منظمـةاجلنائي، و 

واحلركــــة الدوليــــة للــــدفاع عــــن األطفــــال، واملكتــــب الكــــاثوليكي الــــدويل للطفولــــة، ومنظمــــة العفــــو 
  الدولية، ومنظمة سريفاس الدولية.
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  مالحظات عامة بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام  -ألف  
بشــدة إلغــاء عقوبــة اإلعــدام أعربــت بعــض الوفــود عــن معارضــتها لعقوبــة اإلعــدام وأيــدت   -15

يف كــل أحنــاء العــامل. فــاعتربت أن عقوبــة اإلعــدام متثــل أحــد أشــكال العقــاب الالإنســاين وتشــكل 
بعض الوفود على عـدم اً حلقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية. وشددت أيضاً صارخاً بذلك انتهاك

إذا أخطـأ القضـاء يف تطبيـق وجود أي دليـل واضـح يثبـت األثـر الـرادع لعقوبـة اإلعـدام، وعلـى أنـه 
وجــــرى اإلعــــراب عــــن اً. العقوبــــة أو أســــاء تطبيقهــــا فلــــن يكــــون تــــدارك األمــــر أو تصــــحيحه ممكنــــ

  .  وسرياً  تعسفياً  الشواغل املتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام تطبيقاً 
وأّكــدت وفــود عديــدة أنــه ال بــد للــدول الــيت مــا زالــت تطبّــق عقوبــة اإلعــدام أن تكفــل   -16

ايــة املنصــوص عليهــا يف الصــكوك الدوليــة ومنهــا العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة أنــواع احلم
والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وأن توفر الضمانات الكفيلة حبماية حقوق األشخاص الذين 

اً ). وأّكــدت أيضــ1984/50يواجهــون عقوبــة اإلعــدام (قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
زالـت تطبـق  من العهد تلزم الدول اليت ما 6من املادة  2ذا الشأن، أن الفقرة بعض الوفود، يف ه
علـى أكثـر اجلـرائم خطـورة. وأشـارت بعـض الوفـود إىل إال فـرض هـذا احلكـم عـدم عقوبة اإلعدام ب

ـــم ميكـــن أن  أن مســـألة ضـــمان متتـــع أطفـــال احملكـــوم علـــيهم باإلعـــدام حبقـــوق اإلنســـان اخلاصـــة 
  مة لطلب وقف تنفيذ أحكام اإلعدام. ضاف إىل احلجج املقدت

بعـض الوفـود إىل الـدول اً ويف ضوء اآلثار السـلبية الـيت يتعـرض هلـا األطفـال، طلبـت أيضـ  -17
إللغائهـــا؛ وطلبـــت إليهـــا التصـــديَق علـــى اً الـــيت مل تلـــغ بعـــد عقوبـــة اإلعـــدام إيقـــاَف تنفيـــذها متهيـــد
اص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية. وجـــرى الربوتوكـــول االختيـــاري الثـــاين امللحـــق بالعهـــد الـــدويل اخلـــ

التشديد على ضرورة اللجوء إىل عقاب بديل أكثر إنسانية يناسب كل من مصـلحة الطفـل اً أيض
  واملصلحة العامة.الفضلى 

األثر الذي يخلفه العمـل بعقوبـة اإلعـدام علـى أطفـال المحكـوم علـيهم باإلعـدام   -باء  
  أو المنفَّذ فيهم حكم اإلعدام

وفود خمتلفـة علـى ضـرورة النظـر بصـورة عاجلـة يف جممـل آثـار عقوبـة اإلعـدام مبـا  شددت  -18
فيها اآلثار االجتماعية واالقتصـادية والنفسـية علـى أطفـال احملكـوم علـيهم باإلعـدام. كمـا أشـارت 
بعــض الوفــود إىل أمهيــة التباحــث يف احلــاالت األخــرى الــيت تُنتهــك فيهــا حقــوق األطفــال، مبــا يف 

أو نفيه أو طرده حبسه انفرادياً اليت جيرى فيها احتجاز أحد الوالدين أو سجنه أو  ذلك احلاالت
  أو تسليمه أو قتله خارج نطاق القضاء.

وأشارت عدة وفود إىل أن أفراد أسر احملكوم عليهم باإلعدام، ومن بينهم األطفـال، هـم   -19
م ليسوا ضحايا يف نظر القانون وألنه نادر  ما يوفَّر الدعم إىل هؤالء األطفال اً "ضحايا خفية" أل

ـــم يتـــأثرون مباشـــرة مبـــا  وإىل أفــراد هـــذه األســـر. فاألطفـــال بوجـــه خـــاص مل يرتكبــوا أي جـــرم إال أ
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يواجهـــه أهلهـــم مـــع نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة. وأشـــارت بعـــض الوفـــود، متفقـــًة يف رأيهـــا مـــع احملـــاورين 
ظــروف عيشــه وعالقاتــه بــاآلخرين قـــد ومتحــدثني آخــرين، إىل أن صــحة الطفــل العقليــة ورفاهـــه و 

ا اإلعدام  تتضرر بصورة مدمرة يف غالب األحيان منذ حلظة توقيف أحد والديه املتهم جبرمية عقا
وعلى مدى عدة عقود بعد إعدام املتهم أو إطالق سـراحه. وجـرى بشـكل خـاص التشـديد علـى 

مســــتوى صــــحتهم  جســــيمة نتيجــــة إعــــدام أهلهــــم، مبــــا يف ذلــــك علــــىلعواقــــب تعــــرض األطفــــال 
إىل اخلدمات الصحية. وأوصـت بعـض اً مستمر اً االجتماعية والنفسية. وتتطلب مرحلة احلزن نفاذ

الوفـود الـدول بـدعم األســر لتمكينهـا مـن االســتفادة مـن اخلـدمات الـيت تلــزمهم مبـا فيهـا اخلــدمات 
  الصحية والطبية.

عــــدام وارتفــــاع نســــبة أن الوصــــم الــــذي حيــــيط بعقوبــــة اإلاً والحظــــت بعــــض الوفــــود أيضــــ  -20
األطفــال املنتمــني إىل أوســاط مهّمشــة بــني صــفوف أطفــال احملكــوم علــيهم باإلعــدام يزيــدان مــن 
عزلــة األطفــال املتــأثرين. كمــا أشــري إىل ضــرورة النظــر يف أثــر عقوبــة اإلعــدام علــى عالقــة األطفــال 

باعتمادهــا عقوبــة بــالعنف. وقالــت إنــه مــن املفارقــة أن يكــون هنــاك احتمــال بــأن تــؤدي الدولــة، 
  اإلعدام كأداة من أدوات مكافحة اجلرمية، إىل إنتاج أعداد جديدة من اجملرمني.

  والرعاية والمساعدةالفضلى مصالح الطفل   -جيم  
أّكدت بعض الوفود أن اتفاقية حقوق الطفـل قـد وضـعت مبـادئ توجيهيـة شـاملة حتـدد   -21

ال ومـــن بيـــنهم أطفـــال احملكـــوم علـــيهم واجـــب كـــل دولـــة يف محايـــة حقـــوق اإلنســـان جلميـــع األطفـــ
ـــذ فـــيهم حكـــم اإلعـــدام. وشـــّددت علـــى أن الـــدول الـــيت تطبـــق عقوبـــة اإلعـــدام  باإلعـــدام أو املنفَّ
تتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن ضــمان محايــة حقــوق اإلنســان هلــؤالء األطفــال. وأضــافت أن علــى 

  يف حق أهله. اً عندما تصدر حكم الفضلىالدول أن تراعي بشكل خاص مصاحل الطفل 
وفــود متعــددة علــى ضــرورة معاجلــة األثــر الــذي خيلفــه فصــل األطفــال عــن اً ورّكــزت أيضــ  -22

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومبــا يتماشــى مــع  9مــن املــادة  4أهلهــم، وذلــك مبــا يتفــق مــع الفقــرة 
حقـوق التقرير املنبثق عن يوم املناقشة العامة املتعلقة بأطفـال السـجناء. ولـوحظ كـذلك أن جملـس 

أن مصــاحل الطفــل  19/37بشــأن حقــوق الطفــل وهــو القــرار اً اإلنسـان أكــد يف قــرار صــدر مــؤخر 
ـــا يف مجيـــع املســـائل املتعلقـــة باألحكـــام الـــيت  الفضـــلى هـــي مـــن االعتبـــارات اهلامـــة الواجـــب مراعا

  تصدر يف حق أهل الطفل. 
إىل مزيــد مــن  الرتكيــز علــى حاجــة أســر وأطفــال األشــخاص الــذين أعــدموااً وجــرى أيضــ  -23

الـــدعم العـــاطفي واملـــادي مـــن أجـــل احلـــد مـــن الوصـــم. وهـــذا الـــدعم مهـــم لتفـــادي حتـــّول هـــؤالء 
األطفـــال إىل جمـــرمني. وطلبـــت بعـــض الوفـــود مـــن احملـــاورين تقـــدمي مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن نـــوع 
م املســاعدة واحلمايــة الــيت ينبغــي مبوجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل توفريهــا إىل أطفــال احملكــوم علــيه

  باإلعدام أو املنفَّذ فيهم حكم اإلعدام.
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بعض الوفـود أنـه يف حـال أعفـي عـن احملكـوم عليـه وأفـرج عنـه أو يف حـال اً وأكدت أيض  -24
ُخفضـــــت عقوبـــــة اإلعـــــدام الصـــــادرة يف حقـــــه إىل عقوبـــــة بالســـــجن، فـــــإن أطفالـــــه وأفـــــراد أســـــرته 

  ديد.سيحتاجون إىل الدعم إذ قد يواجهون صعوبات للتأقلم مع الوضع اجل

  المعلومات والنفاذ إليها  -دال  
ــــرزت وفــــود عــــدة خــــالل املناقشــــة التحــــديات الــــيت يواجههــــا أفــــراد األســــر واألطفــــال   -25 أب
م.  فيمــا خيــص الوصــول إىل األشــخاص احملكــوم علــيهم باإلعــدام واحلصــول علــى معلومــات بشــأ

ون إخطــار أقربــاء املعــين واســُرتعي االنتبــاه إىل بعــض احلــاالت الــيت نُفــذت فيهــا أحكــام اإلعــدام د
إىل تســــلم األشــــخاص الــــذين أعــــدموا مل رفــــات بتــــاريخ وســــاعة تنفيــــذ اإلعــــدام؛ كمــــا أن اً مســــبق

أسرهم. ويف بعـض احلـاالت، مل حتـَظ األسـر رغـم املقتضـيات القانونيـة بفرصـة إلجـراء زيـارة أخـرية 
املعنيـة لجنـة العلـى أن ذويهم وأغراضهم بعـد اإلعـدام. ويف هـذا الصـدد، ُشـّدد  جثامنيأو لتسّلم 

، واملقـــرر اخلـــاص املعـــين حبـــاالت اإلعـــدام خـــارج )5(، وجلنـــة مناهضـــة التعـــذيب)4(قـــوق اإلنســـانحب
، واملقرر اخلـاص املعـين مبسـألة التعـذيب وغـريه مـن )6(قضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً نطاق ال

ـــة، قـــ ـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهين إزاء القلـــق عـــن  مجيعـــاً  واد أعربـــضـــروب املعاملـــة أو العقوب
    .)7(غياب الشفافية فيما يتعلق باإلعدامات

على متكني أفراد األسر من زيارة احملكوم اً وجرى تأكيد واجب الدول يف أن حترص أيض  -26
علــيهم باإلعــدام، كمــا جــرى تأكيــد ضــرورة مــّد األطفــال باملعلومــات املناســبة ألعمــارهم وبــالعون 

م ع أمــام الطفــل أو مقــدم  دائمــاً  متاحــاً  لــى فهــم الوضــع. وينبغــي أن يكــون اجملــالالــالزم ملســاعد
مهم مبا فيهـا تـاريخ وسـاعة اإلعـدام ومكـان  الرعاية الذي يسانده لالطالع على املعلومات اليت 
الدفن. وأفيد بأنه ال بد من إبالغ األسر بتاريخ اإلعدام ومن السماح هلا بإجراء زيارة أخرية ومن 

باملعلومـــات املتعلقـــة مبكـــان الـــدفن حـــىت يـــتمكن األطفـــال وأفـــراد األســـرة مـــن أن يكملـــوا  تزويـــدها
م. كما رّكزت وفـود خمتلفـة علـى واجـب الدولـة يف ضـمان حـق األسـرة يف اسـتالم  التعبري عن حز

  الشخص الذي أُعدم خاصة إن نُفذ احلكم يف بلد آخر.جثمان 
__________ 

، 2003نيســـــان/أبريل  3، اآلراء املعتمـــــدة يف شـــــيدكو ضـــــد بـــــيالروس، 886/1999انظـــــر البالغـــــني رقـــــم  )4(
الوثـائق الرمسيـة ، 2003نيسان/أبريل  3ة يف ، اآلراء املعتمدستاسيلوفيتش ضد بيالروس، 887/1999 ورقم

 ؛ وانظــر أيضــاً (A/58/40 (Vol. II)) ، اجمللــد الثــاين40للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة واخلمســون، امللحــق رقــم 
ا اخلتامية املتعلقة باليابان، الفقرة   .CCPR/C/79/Add.102من الوثيقة  21مالحظا

ـــــا اخلتاميـــــة املتعلقـــــة ب )5(  ؛ وانظـــــر أيضـــــاً CAT/C/BLR/CO/4مـــــن الوثيقـــــة  27بـــــيالروس، الفقـــــرة انظـــــر مالحظا
ا اخلتامية املتعلقة مبنغوليا، الفقرة   .CAT/C/MNG/CO/1من الوثيقة  19مالحظا

مــن الوثيقــة  57، الفقــرة التقريــر اخلــاص حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعســفاً  )6(
E/CN.4/2005/7. 

التقريـر املتعلـق بالبعثـة إىل أوزبكسـتان، اً ؛ وانظـر أيضـA/67/279مـن الوثيقـة  52و 40قت، الفقرتـان التقرير املؤ  )7(
 .E/CN.4/2003/68/Add.2من الوثيقة  65الفقرة 
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حـــرتام واحلمايـــة الكـــاملني حلـــق الطفـــل يف وشـــددت بعـــض الوفـــود علـــى ضـــرورة تـــوفري اال  -27
إىل أهله أو يف االطالع علـى املعلومـات الالزمـة، وذلـك علـى النحـو املنصـوص اً الوصول شخصي
؛ وكــذا األمــر بالنســبة إىل 19/37مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ويف قــرار اجمللــس  9عليــه يف املــادة 

. وأوصــت الفضــلىمصــاحل الطفــل  مــع األهــل مــا مل يتعــارض ذلــك مــعاً احلــق يف التواصــل شخصــي
أو اً بتعزيـز إمكانيـة التواصـل بـني األهـل واألطفـال سـواء كـان التواصـل شخصـياً بعـض الوفـود أيضـ

   باملراسالت اخلطية، كما أوصت بزيادة املعلومات املتاحة بشأن وضع األهل ومكان تواجدهم.
ق بوقــف العمــل بعقوبــة املتعلــ 67/176وإذ ذّكــرت بعــض الوفــود بقــرار اجلمعيــة العامــة   -28

  .)8(فيهااملتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام  الدوَل إىل إتاحة كل املعلومات اهلامةدعت اإلعدام، 

  أطفال األهالي الذين يواجهون عقوبة اإلعدام في دولة أجنبية  -هاء  
من رعاياها يواجهـون عقوبـة اإلعـدام يف بلـد غـري بلـدهم. اً أفادت وفود خمتلفة بأن بعض  -29

قــد حيتــاج األطفــال املتواجــدون يف البلــد الــذي يتواجــد فيــه أهلهــم احملكــوم علــيهم إىل املســاعدة و 
م إىل بلدهم األصلي أو للبقاء جنب أهلهـم، وذلـك بنـاء علـى عوامـل متعـددة منهـا عمـر  إلعاد

بعــُض الوفــود الــدول اً الطفــل وتــوافر أشــخاص مناســبني للعنايــة بــه. ويف هــذا الصــدد، حثــت أيضــ
بتقدمي املساعدة القنصلية إىل املواطنني األجانب الذين حوكمـوا خـارج  كامالً اً  ن تلتزم التزامعلى أ

  بلدهم.

  المالحظات الختامية والتوصيات  -خامساً   
ــة   -30 ــار األفضــل هــو إلغــاء عقوب ــة، أكــد المحــاورون أن الخي فــي المالحظــات الختامي

تُتخـذ اإلجـراءات الالزمـة للتقليـل اإلعدام؛ ولكن في غياب هذا الحل، فإنـه مـن المهـم أن 
إلى أدنـى حـد مـن الضـرر الـذي يلحـق بأطفـال األهـل المحكـوم علـيهم باإلعـدام أو المنفَّـذ 

علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي تـنص اً دولـة تقريبـ 193فيهم حكم اإلعدام. وقد صّدقت 
أن تتأكــد . ويتعــين علــى جميــع الــدول الفضــلىعلــى إيــالء االعتبــار األول لمصــالح الطفــل 

عند اعتمادها اإلجراءات الالزمة من أن حقوق الطفل قد ُأخذت بعين االعتبار أثناء اتخاذ 
المحاورون مع وفود مختلفـة علـى أنـه مـن الضـروري أن تـتمعن هيئـات اً الحكم. واتفق أيض

 الفضـلىالمعاهدات ومجلس حقـوق اإلنسـان فـي التفكيـر فـي كيفيـة تقيـيم مصـلحة الطفـل 
المحــاورون اً ع أحكــام اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وعــالوة علــى ذلــك، شــدد أيضــبمــا يتوافــق مــ

__________ 

(ب) من هذا القرار الدول إىل "أن تتيح معلومات وثيقة الصـلة بتطبيقهـا لعقوبـة اإلعـدام تشـمل 4دعت الفقرة  )8(
خاص الذين حيكم عليهم باإلعدام وعدد الـذين ينتظـرون تنفيـذ حكـم اإلعـدام وعـدد مجلة أمور منها عدد األش

حــاالت تنفيــذ حكــم اإلعــدام، لكــي يتســىن إجــراء مناقشــات مســتنرية وشــفافة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل 
 منها التزامات الدول فيما يتصل بالعمل بعقوبة اإلعدام".اً تتناول أمور 
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ــ وإلــى مقــدمي الرعايــة اً علــى ضــرورة تــوفير الــدعم والمشــورة إلــى مــن بقــي مــن الوالــدين حي
ومجموعـــــات المجتمـــــع المـــــدني، وعلـــــى ضـــــرورة إشـــــراك المـــــدارس فـــــي المســـــألة ألنهـــــا 

  للحصول على دعم مهم. المؤسسات المناسبة التي يمكن أن يلجأ إليها الطفل
وُأصدرت التوصيات التالية التي تدعو مجلـس حقـوق اإلنسـان، وغيـره مـن هيئـات   -31

األمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق اإلنســان بمــا فيهــا هيئــات المعاهــدات المعنيــة، إلــى اتخــاذ 
  مزيد من اإلجراءات في هذا الشأن:

وممارســين تــابعين  يحضــرها خبــراءدراســية خبــراء الــدعوة إلــى عقــد حلقــة   (أ)  
لألمم المتحدة، من أجل التمعن في بحث الموضوع، بما في ذلك النظر بشكل كامل إلـى 

هيئـات المعنيين مـن اإلطار الساري في مجال حقوق اإلنسان، وذلك بغرض تمكين جميع 
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة من المساهمة في هذه المسائل، 

  م التوجيه إلى الدول والهيئات األخرى؛وبغرض تقدي
تقديم توجيه إضافي فيما يخص نوع المساعدة المشار إليها في المـادتين   (ب)  

لجنــة حقــوق الطفــل بصــياغة مــن خــالل قيــام مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وال ســيما  20و 9
  الموضوع؛لشرح تعليق عام 

ل أشــكال العنــف فــي إيــالء العنايــة الواجبــة لحمايــة جميــع األطفــال مــن كــ  (ج)  
، إذ إن هـذا األمـر قـد يسـاهم فـي 2015ظل اإلعداد الجاري لخطـة التنميـة لمـا بعـد عـام 

  تحقيق تقّدم اجتماعي وبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية؛
إجــــراء مزيــــد مــــن البحــــوث مــــن أجــــل فهــــم حجــــم المشــــكلة بالنســــبة إلــــى   (د)  

فـــل مـــن أطفـــال المحكـــوم علـــيهم األشـــخاص المتـــأثرين وفهـــم المســـائل التـــي يواجههـــا كـــل ط
باإلعدام؛ ومن أجل تحديد ما يمكـن أن تفعلـه الـدول والمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان 
ومنظمــات المجتمــع المــدني وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة كــي تعــالج التحــديات التــي تحــرم 

ق أطفــال المحكــوم علــيهم باإلعــدام أو المنفــذ فــيهم حكــم اإلعــدام مــن التمتــع بكامــل حقــو 
  اإلنسان الخاصة بهم؛

دعـــوة الـــدول التـــي مـــا زالـــت تطبـــق عقوبـــة اإلعـــدام إلـــى ضـــمان الحمايـــة   ( (ه  
الفعليــة لحــق الطفــل فــي المعلومــات وفــي إجــراء زيــارات أو اتصــاالت أخيــرة، علــى نحــو مــا 

المتعلق بحقوق الطفل؛ ودعوتها إمـا إلـى إرجـاع  19/37أقره قرار مجلس حقوق اإلنسان 
ذي أعدم وأغراضه الشخصية إلى أسـرته لتـتمكن مـن دفنـه، وذلـك دون الشخص الجثمان 

إرغــام األســرة علــى دفــع مبلــغ مــالي لقــاء ذلــك، أو إلــى إعــالم األســرة بمكــان دفــن الجثــة 
والسماح لها في حـدود المعقـول بالوصـول إلـى هـذا المكـان؛ ودعوتهـا إلـى اإلقـدام بصـورة 

يط بتطبيــق عقوبــة اإلعـدام، والتأكــد مــن عاجلـة علــى إنهـاء كــل أشــكال السـرية التــي قــد تحـ
  تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية. 

        


