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موجز
ه ذ ا التقريذذر مقذذدق و ق ذاً لق ذراجم س ذذو قذذوا ا ذذان  ،2/22ال ذ ط لب ذذه ىل ذ
مفوضذىلا األمذذت اةتحلذذد إلقذذوا ا ذذان لن اوذذد ،مجالتاذذاوجم مذذا تىلذذا الذذدول ،وو ذذا األمذذت
اةتحلد اةونىلا ،والربامج والصذنايي ،،واةنممذا اإلمومىلذا الدولىلذا ،واةنممذا كذم اإلمومىلذا،
واةؤس ا الولنىلا إلقوا ا ان ،اقريراً حت ىل ىلاً ل لجممجا سنوا عن ا ستنماف الضذممط
مذذن امدمذذا الو ذذمريا ،س ذىلما التر ذوجما اةديذذد ول ضذذل اةماجمسذذا والتحلذذديا اةتبقىلذذا
و ذذان ر ذذر اقريذذر حت ىل ذذت عذذن ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا ذذد ذذدق ةنذذا
قوا ا ان يف عاق )E/CN.4/2006/51( 2222
وحيذ ذذدي ه ذ ذ ا التقريذ ذذر ا لذ ذذاجم القذ ذذا ون الذ ذذدو ل سذ ذذتنماف الضذ ذذممط مذ ذذن امدمذ ذذا
الو ذذمريا ،م ذذا يذ ذ ص اهتم ذذاق ذذا .مج ذذالتروجما اةدي ذذد ويتض ذذمن التقري ذذر مو وم ذذا ع ذذن
__________
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ا عذفاف مجا سذذتنماف الضذذممط يف القذذا ون الذذدو إلقذذوا ا ذذان ،و مما ىلذذا اربىلقذ ع ذ
اجملنذذدين واأل ذراي اةترذذوعس ،وا سذذتنماف الضذذممط ا تقذذاات ،و مذذر امذراجم ا مذذا وموا بذذا
اة ذذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم كذذم اةوذذفف تذذت ،وعم ىلذذا حلذذنا القذراجم ،واإلذذ ،يف اإلصذذول ع ذ
اةو ومذذا  ،وامدمذذا البدي ذذا ،وعذذدق التمىلىلذذز مجذذس اة ذذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم ،واإلذذ ،يف ايذذا
اة تنمفس مجدا ا الضمم يف ظروف موىلنا يف القا ون الدو ل جئس ويتضذمن التقريذر ليضذاً
مو ومذا عذن ل ضذل اةماجمسذا ومذا ابقذ مذذن حتذديا مذن النذا ىلتس القا و ىلذا والفو ىلذا ع ذ
الصوىلد الولين يف ما يتو  ،مجاة اال اة وجم لع ه

2

GE.13-14320

A/HRC/23/22

احملتويا
لو ً -

ثا ىلاً -

الفقذرا

الصفحلا

مقدما

5-1

4

ا لاجم القا ون الدو  ،ما ي ص اهتماق ا .مجالتروجما اةديد
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مجاص  ، -األ راي الوام س يف القوا اة حلا ،مبن ىلهت اجملندون واةتروعون ،يف
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يال  -عم ىل ذذا اخت ذذا الق ذراجم مجا ذذأن ل ب ذذا اإلص ذذول ع ذ حل ذذفا اة ذذتنمف مج ذذدا ا
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هاص  -منا امراجم ا ما لو موا با اة تنمفس مجدا ا الضمم
واو  -امدما البدي ا
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ثالثاً -

وا س الدول ومماجمساهتا :ل ضل اةماجمسا
للف  -ا جتاه لغاص امدما الو مريا ا جباجميا لو او ىل ،الومل تا
مجاص  -امدما البدي ا
جىلت  -ا ع ذ ذ ذ ذفاف ل مجنَّذ ذ ذ ذذدين واألش ذ ذ ذ ذ ا .ال ذ ذ ذ ذ ين خيذ ذ ذ ذذدمون لوع ذ ذ ذ ذاً مجذ ذ ذ ذذاإل ،يف
ا ستنماف الضممط من امدما الو مريا
يال  -ا ستنماف ا تقاات من امدما الو مريا
هاص  -الودال ذذا وا س ذذتق لىلا واإلىل ذذاي يف ج ذ ذراصا النم ذذر يف ل ب ذذا ا س ذذتنماف
الض ذذممط م ذذن امدم ذذا الو ذذمريا؛ وع ذذدق التمىلىل ذذز مج ذذس اة ذذتنمفس مجذ ذذدا ا
الضمم
واو  -النمر يف ل با اإلصول ع حلفا جئ ل م تنمفس مجدا ا الضمم

جمامجواً -

القوا س واةماجمسا اةتبوا يف الدول :التحلديا اةتبقىلا
للف  -عذذدق ا عذفاف مجذذاإل ،يف ا سذذتنماف الضذذممط مذذن لياص امدمذذا الو ذذمريا
و اا ا دما مجدي ا لو عدق عمال ه ا اإل،؛ وامراجم احملا ما لو الوقاب
مجاص  -القىلوي اةفروضا ع اإل ،يف ريا التوبم اة ول لألش ا .ال ين يؤيدون
ع ن ذ ذ ذ ذاً اة ذ ذ ذ ذذتنمفس مج ذ ذ ذ ذذدا ا الضذ ذ ذ ذذمم وا س ذ ذ ذ ذذتنماف الض ذ ذ ذ ذذممط م ذ ذ ذ ذذن لياص
امدما الو مريا
جىلت  -ا ستنماف الضممط لألش ا .ال ين يوم ون لوعاً يف القوا اة حلا
يال  -اذ ذ ذوا ر اةو وم ذ ذذا ع ذ ذذن اإل ذ ذذ ،يف ا س ذ ذذتنماف الض ذ ذذممط م ذ ذذن لياص امدم ذ ذذا
الو مريا
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أوالا -مقدمة
 -1ل ذ ذذه س ذ ذذو قذ ذذوا ا ذ ذذان يف ذ ذراجمه  2/22مفوض ذ ذىلا األمذ ذذت اةتحلذ ذذد إلقذ ذذوا
ا ان لن اود ،مجالتااوجم ما تىلا الدول وو ذا األمذت اةتحلذد اةونىلذا ،والذربامج والصذنايي،،
واةنممذذا اإلمومىلذذا الدولىلذذا ،واةنممذذا كذذم اإلمومىلذذا ،واةؤس ذذا الولنىلذذا إلقذذوا ا ذذان،
اقري ذذراً حت ىل ىلذ ذاً ذذل لجممج ذذا س ذذنوا ع ذذن ا س ذذتنماف الض ذذممط م ذذن امدم ذذا الو ذذمريا ،سذ ذىلما
التر ذوجما اةديذذد ول ضذذل اةماجمسذذا والتحلذذديا اةتبقىلذذا ولن اقذذدق اقريذذراً س ذذو قذذوا
ا ان يف يوجما الثالثا والوارين ،يف لاجم البند  3من جدول األعمال
 -2ويعذذا اةفوضذىلا ،يف مذ ر شذذفويا مؤجم ذذا  31ذذا ون الثان/ينذذاير  ،2213الذذدول
اق ذ ذذدمي مو وم ذ ذذا ع ذ ذذن الترذ ذ ذوجما اةدي ذ ذذد ول ض ذ ذذل اةماجمس ذ ذذا والتحل ذ ذذديا اةتبقىل ذ ذذا اةتو ق ذ ذذا
مجا ستنماف الضممط مذن امدمذا الو ذمريا وا قذا اةفوضذىلا جميوياً مذن الذدول التالىلذا :ا حتذاي
الروس ذ ذذت ،و ذ ذ ذوايوجم ،ولو را ىل ذ ذذا ،والبوس ذ ذذنا وا رس ذ ذ  ،واةب ذ ذذل األس ذ ذذوي ،وجوجمجىل ذ ذذا ،وسذ ذ ذ و ىلنىلا،
وسنغا وجم  ،وحلرمجىلا ،و ن ندا ،و روااىلا ،و ولومبىلا ،ولىلتوا ىلا ،وموجمياىلوس ،وهندوجماس ،والىلو ان
 -3ومت اوجىل الر ه اا اةؤس ا الولنىلا إلقوا ا ذان ،وهىلئذا األمذت اةتحلذد ،
واةنمم ذذا اإلمومىل ذذا الدولىلذ ذذا ،واةنمم ذذا ك ذذم اإلمومىلذ ذذا وجمي اةؤس ذذا الولنىل ذذا إلقذ ذذوا
ا ان التالىلا :ال جنا الولنىلا إلقوا ا ان واإلريا يف الماممون ،وممتذه لمذس اةمذا يف
ولومبىلذذا ،وممتذذه لمذذس اةمذذا يف مجذذاجماكواط ،واةؤس ذذا الولنىلذذا إلقذذوا ا ذذان يف كوااىلمذذا
ومن مجس اةنمما اإلمومىلا الدولىلا ،دق س و لوجمومجا م امها يف ه ا الصدي
 -4وجمي اةنممذذا كذذم اإلمومىلذذا التالىلذذا :جمامجرذذا تاعذذا البامجذذا جىلو ذذان الثال ذ والوا ذرين،
ومر ذذز اإلقذذوا اةد ىلذذا وال ىلاس ذىلا ،واةمتذذه األوجمو ل سذذتنماف الضذذممط ،واةنممذذا األوجمومجىلذذا
ل رامجرا الو مريا ،وامدما ا باجميا ل منتدى  ،12واةوهذد األةذان إلقذوا ا ذان ،ومنممذا
جمحل ذذد ق ذذوا ا ذذان ،و ر ذذا التص ذذال الدولىل ذذا ،وش ذذهوي يه ذذوه ،وممت ذذه ذذويمر ل ذذدى األم ذذت
اةتحلد  ،ومنمما لمها جنوي سا ا مجفسبوجمغ الروسىلا كم اإلمومىلا ،واحتاي اة ذتنمفس مجذدا ا
الضمم ،واةنمما الدولىلا ةقاومت اإلرب
 -5و ذذان ر ذذر اقريذذر حت ىل ذذت عذذن ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا ذذد بذذدق
ةنذذا قذذوا ا ذذان يف عذذاق  )E/CN.4/2006/51( 2222ومجنذذاص ع ذ ه ذ ا التقريذذر التحل ىل ذذت،
ذدما األما ذا الوامذا مذ ر س ذو قذوا ا ذان يف عذاق  )A/HRC/4/67( 2222وبذذدق
اقرير م تممل اجمل و يف عاق  ،)A/HRC/9/24( 2222عن الترذوجما اةاجميذا ع ذ الصذوىلد
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الذذولين ،و ذ ل التر ذوجما اةتو قذذا مجا جته ذذايا القا و ىل ذذا الص ذذايجم عذذن ال جن ذذا اةونىل ذذا ق ذذوا
()1
ا ان يف ما خيص ا ستنماف الضممط من امدما الو مريا

ثانيا -اإلطار القانوني الدولي ،من إيالء اهتمام خاص بالتطورات الجديدة
ألف -الحق في اال تنكاف الضميري من الخدمة العسكرية
 -2ي ذذتند اإلذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا اةذذاي  12مذذن الوهذذد
الذذدو امذذا .مجذذاإلقوا اةد ىلذذا وال ىلاس ذىلا ("الوهذذد") ،واةذذاي  12مذذن ا ع ذ ن الوذذاةت إلقذذوا
ا ان اضمن اةاي  12من الوهد اإل ،يف ريا الفمر لو الضمم لو الدين لو اةوتقد ،لمذن
اتضذذمن لط شذذاجم ذذدي ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا مجىلذذد لن ال جنذذا
اةونىلذذا قذذوا ا ذذان صذذا لن اإل ذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط م ذذن امدمذذا الو ذذمريا
ممف ذذول م ذذت وجمويه يف اة ذذاي  ،12ولع ن ذذا ع ذذن مو فه ذذا يف او ىلقه ذذا الو ذذاق جم ذذت )1333(22
مجاذذأن اإلذذ ،يف ريذذا الفمذذر والضذذمم والذذدين ،ويف اجتهايهذذا القذذا ون مجاذذأن الب كذذا الفرييذذا
اةقدما ال جنا
 -2و ذ ذذر ال جن ذ ذذا يف او ىلقه ذ ذذا الو ذ ذذاق م ذ ذذا ي ذ ذذت " :يا ذ ذذم الوه ذ ذذد حلذ ذ ذرا ا اإل ذ ذذ ،يف
ا ستنماف الضذممط ،لمذن ال جنذا اذرى لن هذ ا اإلذ ،مذن لن يمذون م ذتمداً مذن اةذاي ،12
مذذراً لن ا لذزاق مجاسذذت داق القذذو القاا ذذا مذذن لن يتوذذاجمع مجاذذمل رذذم مذذا ريذذا الضذذمم،
واإل ،يف اجملاهر مجالدين لو اةوتقد" (الفقر )11
 -2و صذذا ال جنذذا ليض ذاً ،يف اجتهايهذذا القذذا ون ،الذ ط اعتمداذ يف لعقذذاب حلذذدوجم ه ذ ا
التو ىلذذ ،الوذذاق ،لن اإلذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط وجمي يف سموعذذا مذذن اغجماص مجاذذأن الب كذذا
الفريي ذذا :ي ذذون واا ذذوط ض ذذد تهوجمي ذذا وجمي ذذا( ،)2وجو ذذآ ور ذذرون ض ذذد تهوجمي ذذا وجمي ذذا( )3وجىلو ذذآ
ور ذذرون ض ذذد تهوجمي ذذا وجمي ذذا( )4ويف ضذ ذىلا ي ذذون ،لوض ذذحلا ال جن ذذا لن اإلذ ذ ،يف ا س ذذتنماف
الضممط من لن ي تند اةاي  12ع الركت من ل ذ يذري حلذرا ا يف اةذاي  ،عذ و ع ذ
ل اإل ،منصو .ع ىل يف اةاي  2من الوهد ،مجصرف النمر عن الوباجما اة ت دما ،ىل
اذذنص ع ذ لن "مصذذر ‘الومذذل اةذذربط لو ا لزامذذت‘ ياذذمل […] لط دمذذا ا لذذامجا
ع مرط ،ويف الب دان اليت اوفف  ،ا ستنماف الضممط ،لط دما ولنىلذا يفرضذها القذا ون
ع اة تنمفس مجدا ا الضذمم" ويف ضذىلا يذون ،ذر ال جنذا لن "اةذاي  2مذن الوهذد ف ذها

__________

()1
()2
()3
()4
GE.13-14320

يف عذ ذذاق  ،2213لحلذ ذذدجم اةفوض ذ ذىلا منا ذ ذوجماً جديذ ذذداً مجون ذ ذوان ا سذ ذذتنماف الضذ ذذممط مذ ذذن امدمذ ذذا الو ذ ذذمريا
(مناوجما األمت اةتحلد  ،جم ت اةبىلا )A.12.XIV.3
الب كان ال ان حيم ن جم مت  ،2224/1322-1321ل ر اغجماص مجاأهنما يف  3اارين الثان /و مرب 2222
الب كا اليت حتمل لجم اق  ،2222/1223-1533ل ر اغجماص مجاأهنا يف  23ر اجم/ماجمس 2212
الب كا اليت حتمل لجم اق  ،2222/1242-1242ل ر اغجماص مجاأهنا يف  24ر اجم/ماجمس 2211
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اوفف مجاإل ،يف ا ستنماف الضممط و ا تبوده ومجالتا  ،ينبغت اقىلىلت ه ه الدعوى قط
يف ضوص اةاي  12من الوهد" ويت ت ه ا التف م مجاألمهىلا ألن ال جنذا ا ذا ذد ا ف ذا ىلمذا
ك ضذد ن نذدا ،لن
يبدو ،يف ضىلا سامجقا حلدجم راجم مجاأهنا يف عاق  1325هذت ضذىلا ل
()5
اراه اةاي  2التزاماً ع الدول مجال ماح مجا ستنماف الضممط من امدما الو مريا
 -3ويف ض ذ ذىلا ي ذ ذذون ،ال ذ ذذيت حل ذ ذذدجم ذ ذراجم مجا ذ ذذأهنا يف ع ذ ذذاق  ،2222لش ذ ذذاجم ال جن ذ ذذا لن
ا ستنماف الضممط من امدما الو ذمريا ينبغذت لن يوامذل ع ذ ل ذ شذمل مذن لشذمال التوبذم
عذذن الذذدين لو اةوتقذذد لمذذن ،يف ض ذىلا جىلو ذذآ ،الذذيت حلذذدجم ذراجم مجاذذأهنا مجوذذد ذذو سذذنوا يف
عاق  ،2211ر ال جنا لن ا ستنماف الضذممط مذن امدمذا الو ذمريا "وثىلذ ،الصذ ا مجذاإل،
يف ريا الفمر والضمم والدين"
 -12و ذرجم ال جنذذا ،مجوذذد ل ذ يف عذذاق  ،2212مو فهذذا القااذذل مجذذأن اإلذذ ،يف ا سذذتنماف
الض ذذممط م ذذن امدم ذذا الو ذذمريا ي ذذتند اة ذذاي  12م ذذن الوه ذذد ،و لذ ذ يف ضذ ذىلا لااس ذذوط
وساجم و ضد ار ىلا( )2وما ل  ،دما ال جنا الذيت ا ق ذما ع ذ ف ذها يف ضذىلا لااسذوط
وسذذاجم و يضذذا ا مجاذذأن م ذذألا مذذا ا ذذان ا سذذتنماف الضذذممط هذذو شذذمل مذذن لشذذمال
التوبذذم عذذن الذذدين لو اةوتقذذد ذذه مذذا وجمي يف ض ذىلا يذذون ،لق ل ذ "وثىلذذ ،الص ذ ا مجذذاإل ،يف ريذذا
الفمذذر والضذذمم والذذدين ع ذ النحلذذو اة ذ وجم يف ض ذىلا جىلو ذذآ" ويف ض ذىلا لااسذذوط وسذذاجم و ،
اابوذذا ال جنذذا اةنرذذ ،ف ذ اة ذذت دق يف ض ذىلا جىلو ذذآ و صذذا لن اإلذذ ،يف ا سذذتنماف
الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا وثىلذذ ،الص ذ ا مجذذاإل ،يف ريذذا الفمذذر والضذذمم والذذدين ويف جملط
منفري لمجداه عضو ال جنا ال م اجيل جموي  ،مجا شفاك ما الوضوين ال ىلد ري ف ثىل س وال ذىلد
(اةتفقس مو يف الرلط) ،وجمي ما ي ت:
وجم ىل ىلو نفمان
ن
ويفاه ع ا عتماي ع هذ ا اإلمذت (الذ ط يقذول مجذأن اإلذ ،هذو شذمل مذن
لشذذمال التوبذذم عذذن الذذدين لو اةوتقذذد) لن اناذذأ ظذذروف مذذن لن ارغ ذ ىلهذذا مصذذال
اجملتمذذا اةتو ذذا مبوجذذه اإلمذذت ع ذ ذذ ،الفذذري يف ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا
الو ذ ذذمريا وه ذ ذ ا يتوذ ذذاجمع مذ ذذا ذ ذذل مذ ذذا لذ ذذدينا مذ ذذن ذ ذذرب مجاذ ذذأن ظذ ذذاهر ا سذ ذذتنماف
الضذذممط ويف ذذا الن ذزاح اة ذ مجالتحلديذذد ،ىلنمذذا امذذون مصذذال اجملتمذذا اةونىلذذا
مورضا ع األجمج أل رب دجم من التهديد ،يصذب اإلذ ،يف ا سذتنماف الضذممط يف
لمو اإلاجا اإلمايا ،ىل مذن اةذرج ا لتجذاص لىلذ ومذن اةذرج عذدق ا فامذ يف
اةماجمسا الوم ىلا

ويف جملى منفذذري وم ذذتقل لمجذذداه عضذذو ال جنذذا ال ذىلد جمالذذد ل ىلومذذان ،مجا ش ذفاك مذذا األعضذذاص
ال ىلد يوجت يواساوا ،وال ىلد مايمل لو هريت وال ىلد والف الس (اةتفقس مو يف الرلط) ،ىلل
__________

()5
()2
6

الب غ جم ت  ،1324/125حلدجم راجم مجقبول يف  3متوز/يولىل 1325
الب كان ال ان حيم ن جم مت  ،2222/1254-1253ل ر اغجماص مجاأهنما يف  23ر اجم/ماجمس 2212
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ن ا سذذتنتاحب ذذدوث ا تهذذاك ذذان ينبغذذت لن ي ذذتند اةنرذذ ،ال ذ ط امذذا ع ىل ذ ض ذىلا يذذون،
وال ذ ذ ط اوامذ ذذل مذ ذذا ا سذ ذذتنماف الضذ ذذممط مذ ذذن امدمذ ذذا الو ذ ذذمريا مجاعتبذ ذذاجمه اوبذ ذذماً عذ ذذن الذ ذذدين
لو اةوتقذد ،ول ذ ينبغذت ل جنذا لن انمذذر يف مذا ا ا ذا الدولذا " ذذدي لسذبامجاً عم ىلذا جتوذل مذذن
جم ضها استىلواب ا ستنماف الضممط مذن امدمذا الو ذمريا ضذروجمياً يف لذاجم لط مذن األكذراع
اةاذذروعا اةنصذذو .ع ىلهذذا يف الوهذذد" ،وهذذت " ايذذا ال ذ ما الوامذذا لو النمذذاق الوذذاق لو الصذذحلا
الواما لو اغياب الواما لو قوا اغ رين و رياهتت األساسىلا" (اةاي  ،12الفقر )3
 -11و م ذراً لن اةذذاي  4مذذن الوهذذد جتىلذذز لط لالفذذا لتزامذذا الدولذذا الرذذرف مبوجذذه
اةذذاي  12مذذن الوهذذد يف ذذا الر ذواجم ا سذذتثنااىلا الذذيت اتهذذدي ىلهذذا ىلذذا األمذذا ،يبذذدو ل ذ
مذذن ىلهذذا انحلىلذذا اإلذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا
لذذن امذذون ذذا ذذا
جا ب ذاً مجذذالنمر جملى ال جنذذا القااذذل مجذذأن ا سذذتنماف الضذذممط "وثىلذذ ،الص ذ ا مجذذاإل ،يف الفمذذر
والضمم والدين" وهو لمذر يت ذ ،مذا مو ذف ال جنذا يف م ماهتذا امتامىلذا مجاذأن اقريذر ذدى
الذذدول األلذراف ،ىلذ لشذذاجم ال جنذذا لن "الدولذذا الرذذرف ينبغذذت لن اوذذفف متامذاً مجذذاإل ،يف
()2
ا ستنماف الضممط ،ولن امف مجناص ع ل  ،سواص يف زمن ال ت لو يف زمن اإلرب"
 -12ولوضحلا ال جنا لن اإل ،يف ا ستنماف الضممط ينرب ،لىلو حل ذه ع ذ موتنقذت
اةوتقدا الدينىلا اة اةا ،ومنها ع سبىلل اةثال شذهوي يهذوه والمذويمرز واةنو ىلذون ،لمذن ليضذاً
ع موتنقت "تىلا اةوتقدا الدينىلا وكمها من اةوتقدا "( )2و ذد ذر ال جنذا ،يف او ىلقهذا
ر لن "اةاي  12حتمت
الواق جم ت  ،22مصر حلت "الدين" و"اةوتقد" مجامل موسا ،ىل
الوقااد التو ىلديا وكم التو ىلديا وا إلاييا […] واةاي  12لىل ا مقصوجم يف اربىلقها ع
األيي ذذان التق ىلدي ذذا لو ع ذ ذ ال ذذديا ا والوقاا ذذد ا امص ذذااص لو الا ذذواار الاذ ذبىلها ص ذذااص
وشذذواار األييذذان التق ىلديذذا" (الفقذذر  )2ومجالتذذا  ،يو ذذد ا تها ذاً ل مذذاي  12مذذن الوهذذد اع ذفاف
الدولا ،ع سبىلل اةثال ، ،األش ا .ال ين ينتمون ااما موتمد من اةوتقدا الدينىلذا
الذذيت اوتذذرب ا لذامجا سذ مت قذذط يف ا سذذتنماف الضذذممط( )3ويعذذا ال جنذذا ،يف م ماهتذذا
امتامىلا ع اقرير دى الدول األلراف ،ا ذ الدولذا "اوسذىلا رذاا اإلذ ،يف ا سذتنماف
الضممط من امدما الو مريا ا جباجميا لىلامل األشذ ا .الذ ين يوتنقذون موتقذدا كذم يينىلذا
()12
اقوق ع لساس الضمم ،ض ً عن اةوتقدا اة تمد من تىلا األييان"

__________

( )2اة ما امتامىلا ع التقرير الدوجمط امامو اةقدق من ن ندا ،CCPR/CO/82/FIN ،الفقر 14
( )2اة ما امتامىلا ع ذ التقريذر الذدوجمط امذامو اةقذدق مذن لو را ىلذا ،CCPR/CO/73/UKR ،الفقذر 22؛ ا مذر
ليضاً اة ما امتامىلا ع التقرير األو اةقدق من مكىلزستان ،CCPR/CO/69/KGZ ،الفقر 12
( )3اةرجا ف
( )12اة ما امتامىلا ع التقرير الدوجمط ال ايس اةقدق من لو را ىلاCCPR/C/UKR/CO/6 ،
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 -13وجيه لن ا تند يعوى ا ستنماف الضممط من امدما الو مريا ا عفاع ع ذ
ا ل ذ ذزاق مجاس ذ ذذت داق الق ذ ذذو اةمىلت ذ ذذا وي ذ ذذنومو ه ذ ذ ا اةو ذ ذذف يف التو ىل ذ ذذ ،الو ذ ذذاق ل جن ذ ذذا جم ذ ذذت ،22
()11
الفقر  ،11ويف ا جتهاي القا ون ال ط صا لىل ال جنا يف ضىلا وسفمان ضد هولندا
 -14وابنّ ذذا ةن ذذا ق ذذوا ا ذذان ال ذ ذامجقا س ذ ذ ا م ذذن القذ ذراجما اعف ذذا ىله ذذا مج ذذاإل ،يف
ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا( ،)12و ّ ذذر س ذذو قذذوا ا ذذان يف ذراجمه 2/22
جبمىلذ ذذا الق ذ ذراجما واةق ذ ذرجما ال ذ ذامجقا اةتوّقذ ذذا مجذ ذذا عفاف مجا سذ ذذتنماف الضذ ذذممط مذ ذذن امدمذ ذذا
الو مريا
 -15و ذّذا عذذدي مذذن الذذدول يوذذفف مجذذأن اإلذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط هذذو مذذن اإلقذذوا
ال ذذاجميا عاةىلذ ذاً و ذ ذ سذ ذبىلل اةث ذذال ،لش ذذاجم س ذذنغا وجم يف مجىلاهن ذذا لهن ذذا " اتف ذذ ،م ذذا رضذ ذىلا
ذوي لن امذ ّذرجم األسذذباب الذذيت اذذد وها عذذدق ا عذفاف مجذذأن ذذ،
القذراجم  "2/22ولضذذا ا لهنذذا "اذ ّ
ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا ل ذىلو مذذن اإلقذذوا ال ذذاجميا عاةىل ذاً والق ذراجم 2/22
يتجذذاوز مذذا يذذنص ع ىل ذ القذذا ون الذذدو وحلذذموك قذذوا ا ذذان ال ذذاجميا" ولشذذاجم سذذنغا وجم
لن "اةاي  23من ا ع ن الواةت إلقوا ا ان واةاي  12من الوهد اوف ان مجأن
ل
مماجمس ذذا الف ذذري إلقو ذ ذ وإلريااذ ذ ختض ذذا ض ذذروجم ض ذذمان النم ذذاق الو ذذاق والر ذذاه الو ذذاق ل مجتم ذذا
والذذد اح الذذولين هذذو ذذ ،س ذىلايط لساسذذت مبوجذذه القذذا ون الذذدو و ىلثمذذا اتوذذاجمع اةوتقذذدا
()13
لو األعمال الفرييا ما ه ا اإل ،،جيه لن ي وي  ،الدولا يف اإلفاظ ع لمنها القومت"
 -12وع ذ الص ذوىلد ا ىلمذذت ،ضذذا احملممذذا األوجمومجىلذذا إلقذذوا ا ذذان يف ض ذىلا مجايااىلذذان
ضذذد لجممىلنىلذذا( ،)14وهذذو مذذت حلذذايجم عذذن الذذداار المذذربى ،لن اإلذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط مذذن
امدمذذا الو ذذمريا هذذو ذذ ،موجذذوي اسذذتناياً اةذذاي  3مذذن ا افا ىلذذا األوجمومجىلذذا إلقذذوا ا ذذان،
ممذذا يذذدل ع ذ لن" ،لمذذل ذذري اإلذذ ،يف ريذذا الفمذذر والضذذمم والذذدين" و تبذذا احملممذذا األوجمومجىلذذا

__________

()11
()12

()13

()14
8

الب غ جم ت  ،1332/222حلدجم راجم مجقبول يف  12اارين األول/ل تومجر 1332
ا مر راجما ةنا قذوا ا ذان  ،35/2224و ،45/2222و ،34/2222و ،22/1332و،23/1335
و ،24/1333و ،25/1331و ،53/1323و ،42/1322وتىلوه ذذا اق ذذر اإل ذذ ،يف ا س ذذتنماف الض ذذممط
ومجاسذذتثناص ذراجم ال جنذذا  ،42/1322ال ذ ط اعتمذذد مجأك بىلذذا  22حلذذوااً مؤيذذداً ،مقامجذذل حلذذواس وامتنذذاح  14عضذذواً
عن التصويا ،مت اعتماي تىلا راجما ال جنا األ رى يون اصويا
و ذذد ذذان هذ ا ا عذفاع ع ذ عاةىلذذا سذريان اإلذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط اعفاضذاً حلذذدجم مجاسذذتمراجم مذذن مجوذ
الذدول و ذ سذبىلل اةثذال ،حلذذر ا سذذنغا وجم يف جميهذذا ع ذ ل ذذه ل حلصذذول ع ذ مو ومذا عذذداي اقريذذر عذذن
ا سذذتنماف الضذذممط لعدا ذ مفوض ذىلا قذذوا ا ذذان عذذاق  2222لن ذراجم ال جنذذا " 35/2224يتجذذاوز مذذا
ينص ع ىل القا ون الدو وحلموك قوا ا ان ال اجميا" ا مر اقرير حت ىل ت لعدا مفوضذىلا قذوا ا ذان
مجاأن ل ضل اةماجمسا ىلمذا يتو ذ ،مجا سذتنماف الضذممط مذن امدمذا الو ذمريا ( ،)E/CN.4/2006/51الفقذر
 12ومجاةثل ،ر  12يولا من الدول األعضاص ،مبا ىلها سنغا وجم  ،يف جمسالا ماذف ا ال جنذا مؤّجم ذا 24
ىل ذ ذ ذذان/لمجريل  ،2222لهن ذ ذ ذذا " او ذ ذ ذذفف مجواةىل ذ ذ ذذا سذ ذ ذ ذريان ا س ذ ذ ذذتنماف الض ذ ذ ذذممط م ذ ذ ذذن امدم ذ ذ ذذا الو ذ ذ ذذمريا"
()E/CN.4/2002/188
الر ه جم ت  ،23/23453اإلمت اةؤّجمخ  2متوز /يولىل 2211
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إلقذذوا ا ذذان لن "ا سذذتنماف مذذن امدمذذا الو ذذمريا ،الذ ط يمذذون الذذدا ا لىل ذ حل ذراح رذذم
و مذذن التغ ذذه ع ىل ذ مجذذس ا لت ذزاق يف امدمذذا يف اة ذىل وضذذمم الا ذ ص لو موتقداا ذ الدينىلذذا
لو كذذم الدينىلذذا الراس ذ ا والصذذاي ا ،يوتذذرب موتقذذداً ل ذ مذذن ذذو اإلجذذا الما ىلذذا واةديذذا والتماس ذ
واألمهىلا ما يمفت لتنرب ،ع ىل الضما ا الواجمي يف اةاي "3
 -12واسذتنتجا احملممذذا لن اغىلّذذه مقذذدق الر ذه ،وهذذو ل ذذد لعضذذاص شذهوي يهذذوه" ،عذذن اإلضذوجم
ألياص امدمذذا الو ذذمريا هذذو اوبذذم عذذن موتقدااذ الدينىلذذا ولذ ل  ،ا ذذا يا تذ مجوصذىلان األوامذذر مبثامجذذا
ا ذذد ّل يف اإلري ذذا اة ول ذذا ل ذ ذ مجلظه ذذاجم يين ذ ذ ع ذ ذ النحل ذذو ال ذ ذ ط امف ذ ذ الفق ذذر األو م ذذن اة ذذاي "3
(الفقذذر  )112واسذذتنتجا احملممذذا ذ ل  ،ل ذ " مذذراً عذذدق وجذذوي دمذذا مد ىلذذا مجدي ذذا متا ذذا يف
لجممىلنىلذذا ىلنئ ذ  ،يمذذن لمذذاق مقذذدق الر ذذه مذذن ىلذذاجم سذذوى جم ذ جتنىلذذده يف اة ذىل ذذت يبق ذ و ىل ذاً
لقناعاا  ،ومن مث الر مجالو وح حتا لاا ا الوقومجا اةنااىلا" (الفقر )124
ممهذذا يف ض ذىلا مجايااىلذذان ضذذد
 -12و ذذد اسذذتند احملممذذا األوجمومجىلذذا إلقذذوا ا ذذان
لجممىلنىلا ،عند النمر يف ضايا قذا و ذ سذبىلل اةثذال ،يف عذاق  ،2211اجماذأ الذداار المذربى
يف اإلمت ال ط لحلدجما يف ضىلا لجمااه ضذد ار ىلذا( )15لن مقذدق الر ذه ،وهذو عضذو يف شذهوي
يه ذذوه ،لذ ذ اإل ذذ ،يف ا س ذذتنماف الض ذذممط واس ذذتنتجا احملمم ذذا لن الودي ذذد م ذذن ا يا ذذا ال ذذيت
برضا ع مقدق الر ه مج به موتقداا  ،ا ا مبثامجا ا تهاك ل ماي  3من ا افا ىلا األوجمومجىلذا
ل ذ  ،اسذذتنتجا احملممذذا لن ّق ذ يف
إلقذذوا ا ذذان ("ا افا ىلذذا األوجمومجىلذذا") ومجا ضذذا ا
ا ما عايلا د ا تبه ليضاً و رجم احملمما ل ع الركت من اهتام مجاجماماب جر ا مبوجذه
القا ون اةناات الو مرط ،يمن مقدق الر ه ،من منمذوجم القذا ون اةنذاات ،عضذواً يف القذوا
اة حلا ولمن ش صاً مد ىلاً واستنتجا احملمما لن ا مت مذدن لمذاق ممذا ع ذمريا هذو
ا تهاك إلق يف ا ما عايلا

 -13ويف عذذاق  ،2212اسذذتنتجا احملممذذا يف ض ذىليت اجماىلذذان ضذذد لجممىلنىلذذا( )12وا ذذااوجميان
()12
ذدم نت الر ذذه يف ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا
ضذذد لجممىلنىلذذا  ،ذذدوث ا تها ذذا إلذذ ،مقذ ب
الو ذذمريا ،اسذذتناياً اإلمذذت الصذذايجم يف ض ذىلا مجايااىلذذان ضذذد لجممىلنىلذذا ويف عذذاق  2212ليض ذاً،
استنتجا احملمما ،يف ضىلا ىليت يممااش ضد ار ىلذا( ،)12لن ذ ،مقذدق الر ذه يف ا سذتنماف

الض ذذممط م ذذن امدم ذذا الو ذذمريا ذذد ا تب نه ذ ذ واس ذذتنتجا احملمم ذذا لن اة ذذاي  2م ذذن ا افا ىل ذذا
األوجمومجىلذذا الذذيت اضذذمن اإلذذ ،يف ا مذذا عايلذذا ذذد ا تب نهمذذا ،ىلذ ن مقذذدق الر ذذه ذذد لبإلنذذ ،يف
اةىل جمكماً عن  ،ومن مث ونت ا ما ع مريا ع ذ ا ذا هتذت هذت ا حلذراجم ع ذ الوصذىلان يف
م ذرا متتالىلذذا ،مجوذذدما جم ذ اجماذذداص الذذزط الو ذذمرط واسذذتنتجا احملممذذا ليض ذاً ذذدوث ا تهذذاك

__________

()15
()12
()12
()12
GE.13-14320

الر ه جم ت  ،24/43325اإلمت الصايجم عن الداار المربى يف  22اارين الثان /و مرب 2211
الر ه جم ت  ،23/32213اإلمت الصايجم عن الداار المربى يف  12ا ون الثان/يناير 2212
الر ه جم ت  ،23/32221اإلمت الصايجم عن الداار المربى يف  12ا ون الثان/يناير 2212
الر ه جم ت  ،22/5222اإلمت الصايجم عن الداار المربى يف  12ا ون الثان/يناير 2212
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ل مذذاي  3مذذن ا افا ىلذذا األوجمومجىلذذا الذذيت حتمذذر اةوام ذذا القاس ذىلا وال
مبوام ت لثناص ا تجازه ةد  554يوماً

ذذا ىلا واةهىلنذذا ،ىلمذذا يتو ذذ،

 -22ويف عاق  ،2212لبّقذا احملممذا اإلمذت الصذايجم عذن الذداار المذربى يف ضذىلا مجايااىلذان
ضذذد لجممىلنىلذذا يف ض ذىلتس ل ذريس مهذذا ،سذذا دا ضذذد ار ىلذذا( )13وارهذذان ضذذد ار ىلذذا( ،)22واسذذتنتجا

ذذدوث ا تها ذذا ل مذذاي  3مذذن ا افا ىلذذا األوجمومجىلذذا و ا ذذا هذ ه لو القضذذايا "الو ما ىلذذا" الذذيت
اتضمن شهوي يهوه فذت ضذىلا سذا دا ضذد ار ىلذا ،ذان مقذدق الر ذه ،وهذو
اناولتها احملمما و ّ
ذذريط ،ذذد ضذذا سذذتدعاصا وم قذذا ضذذااىلا وسذذجن مجاذذمل متم ذرجم مذذا اسذذتنتجا
احملمم ذذا ذذدوث ا تها ذذا ل م ذذاي  3م ذذن ا افا ىل ذذا األوجمومجىل ذذا (اةوام ذذا ال ذذا ىلا لو اةهىلن ذذا)
واة ذذاي ( 2اإل ذذ ،يف ا م ذذا عايل ذذا) ولش ذذاجم اإلم ذذت ليضذ ذاً الدول ذذا اق ذذت ،يف ال ذذا مق ذذدق
الر ه ،مجاختا جراص مجدجماسا ل ب ا عفاف مجا رباا حلفا ا ستنماف الضذممط ع ىلذ  ،ومجالتذا
ل مذذاق القذذا ون اةنذذاات ةوا بتذ ع ذ جم ذ لياص
اذذدجمس ال ذ را ل بذ ذذط ،و ىلذذا ةذذأ
امدما الو مريا ول ّد احملمما ع وجوب لن اوّر الدولا لاجماً حيمت قوا األ راي الذ ين
يركبون يف اقدمي ل ه مجأن ابربَّ ،ع ىلهت حلفا ا ستنماف الضممط من امدما الو مريا
 -21وع ذ ذ ال ذذركت مذ ذذن لن اة ذذاي  3م ذذن ا افا ىلذ ذذا األوجمومجىل ذذا ا ذ ذ ر ع ذ ذ وج ذ ذ التحلديذ ذذد
ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا ،ل ذ م ذ وجم يف مىلثذذاا اإلقذذوا األساس ذىلا ل حتذذاي
األوجمو اةاي  12انص ع اإل ،يف ريا الفمر والضمم والدين ،واذنص الفقذر الثا ىلذا منهذا
ع ذ "ا عذفاف مجذذاإل ،يف ا سذذتنماف الضذذممط ،و قذاً ل قذوا س الولنىلذذا الذذيت حتمذذت مماجمسذذا هذ ا
اإل"،
 -22واوذذفف الصذذموك ا ىلمىلذذا األ ذذرى مجذذاإل ،يف ريذذا الضذذمم واةوتقذذد ،مثذذل ا افا ىلذذا
األمريمىلا إلقوا ا ان (اةاي  ،)12واةىلثاا األ ريقذت إلقذوا ا ذان والاذووب (اةذاي ،)2
ولم ذذن ي ذ ذ ر لط منهمذ ذذا ع ذ ذ وج ذ ذ التحلديذ ذذد اإل ذذ ،يف ا س ذذتنماف الضذ ذذممط م ذذن امدمذ ذذا
الو مريا
 -23و ذّذا اافا ىلذذا مومىلذذا يولىلذذا وا ذذد هذذت ا افا ىلذذا ا يبميذذا  -األمريمىلذذا اةتو قذذا قذذوا
الاذذباب ،اذذوّر ايذذا احلذذا إلذذ ،ا سذذتنماف الضذذممط مذذن امدمذذا الو ذذمريا وا ذنص الفقذذر
األو مذ ذذن اةذ ذذاي  ،12ع ذ ذ لن "الاذ ذذباب ذ ذذت اإلذ ذذ ،يف ا سذ ذذتنماف الضذ ذذممط مذ ذذن امدمذ ذذا
الو مريا ا لزامىلا"

 -24وجت ذ ذذدجم ا ش ذ ذذاجم ل ذ ذ ذ ب ذ ذذل ذ ذ ذراجم ةن ذ ذذا ق ذ ذذوا ا ذ ذذان يف ضذ ذ ذىلا ي ذ ذذون واا ذ ذذوط
ع ذذاق  ،2222واإلم ذذت الص ذذايجم ع ذذن احملمم ذذا األوجمومجىل ذذا إلق ذذوا ا ذذان يف ض ذىلا مجايااىل ذذان ض ذذد
لجممىلنىلا عذاق  ،2211اسذتنتجا ةنذا الب ذدان األمريمىلذا إلقذوا ا ذان ،عذاق  ،2225يف ضذىلا
__________

( )13الر ه جم ت  ،25/42232اإلمت الصايجم عن الداار المربى يف  12زيران/يو ىل 2212
( )22الر ه جم ت  ،22/3222اإلمت الصايجم عن الداار المربى يف  12متوز/يولىل 2212
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ذ ذما ال ذذه ت ور ذذرون ض ذذد شذ ذىل ت( )21لن "ع ذذدق اعذ ذفاف الدول ذذا الاذ ذىل ىلا مجص ذذفا ‘ا س ذذتنماف
الض ذذممط‘ يف ا وهن ذذا ال ذذولين ،وع ذذدق ا عذ ذفاف مجا رب ذذاا حل ذذفا "ا س ذذتنماف الض ذذممط" ع ذ ذ
ياذذمل اذد ً يف ذذ ،ريذذا الضذذمم اة ذول ذذت" و ذذر ةنذذا
[مقذدمت ا لتماسذذا ]
الب ذذدان األمريمىلذذا لن "ا افا ىلذذا األمريمىلذذا ابناذذئ حل ذرا ا اإلذذ ،يف ‘ا سذذتنماف الضذذممط‘"،
مجذذل و ا ذوجمي لط ذذر ل ذ  ،و صذذا ا تفذذاص وجذذوي لط ا تهذذاك إلقذذوا مقذذدق الر ذذه مبوجذذه
اةذذاي  12مذذن ا افا ىلذذا الذذيت اذذنص ع ذ ريذذا الضذذمم واةوتقذذد و ذّذا س ذؤال مفتذذوح وهذذو مذذا ا
ا ذذا ةنذذا الب ذذدان األمريمىلذذا ،لو ممذذا الب ذذدان األمريمىلذذا إلقذذوا ا ذذان ،ستتوحل ذ ن
ا ا سذذتنتاحب الىل ذذوق يف ض ذذوص ا جتهذذايا القا و ىل ذذا األ ذذم ال ذذيت صذذا لىله ذذا ةن ذذا ق ذذوا
ا ان واحملمما األوجمومجىلا إلقوا ا ان

باء -حق األفراد العاملين في القوات المسلحة ،بمان فاي م المجنادون والمتطوعاون،
فااي تق ااديم طل ااص بتطالي ااق اافة اال ااتنكاف الض ااميري م اان الخدم ااة العس ااكرية
علي م
ّ -25ا ضىلا مهما ليضاً وهذت مذا ا ذان مذن ل فذري لن يقذدق ل بذاً مجذأن ابربَّذ ،ع ىلذ حلذفا
ا ستنماف الضذممط مجوذد ا ضذمام القذوا اة ذ حلا ولمذا األسذاس الذ ط ي ذم مبثذل هذ ا
الر ذذه مجوذذد ا ضذذماق الاذ ص القذوا اة ذ حلا هذذو مذذا وجمي يف اةذذاي  12مذذن الوهذذد الذذدو
انص ع لن ل فري ّريت "يف لن يدين مجدين ما ،و ريت
اما .مجاإلقوا اةد ىلا وال ىلاسىلا ،اليت ّ
يف اعتناا لط يين لو موتقد خيتاجمه" و د ّ ر ال جنا اةونىلا قوا ا ان ه ه الوباجم ع
لهنذذا اوذذين لن ل فذذري اإلذذ ،يف اغىلذذم يين ذ لو موتقذذده( )22ويف الذذا اجملنّذذد ،ثّذذا ال جنذذا ذذدى
الدول يف م ماهتا امتامىلا ع التقرير اةقدق من ا الدولا "ع جراص اوديل يف ااذريواهتا
ىلمذذا يتوّذ ،مجا سذذتنماف الضذذممط يتذىل ألط ذذري يركذذه يف اةرالبذذا مجا ربذذاا حلذذفا ا سذذتنماف
الضذذممط ع ىل ذ لن يفوذذل ل ذ و تمذذا ياذذاص ،س ذواص بذذل ا ضذذمام الق ذوا اة ذ حلا لو مجوذذد
لذ ذ "( )23ولش ذذاجم ةن ذذا ق ذذوا ا ذذان يف راجمه ذذا  24/1333لهن ذذا "ا ذذدجمك لن األشذ ذ ا.
الذ ين يذذؤيون امدمذذا الو ذذمريا مذذن لن ي ذذاوجمهت ا سذذتنماف الضذذممط" ،ول ّ ذذد ع ذ "ل ذ
ينبغت ل ّ يب تثىن من يؤيون امدما الو مريا من اإل ،يف مماجمسا ا ستنماف الضممط زاصها"
 -22وع ذ ال ذذركت م ذذن لن ةن ذذا ق ذذوا ا ذذان او ذذامل اة ذذألا احمل ذذدي ال ذذيت ير ذذه ىله ذذا
اروح ل دما يف القوا اة حلا لن ابربَّ ،ع ىل مجود لذ حلذفا ا سذتنماف الضذممط
ش ص ّ
من امدما الو مريا ،واةو ف ال ط يتوا ذ ،مذا لذ هذو منحلذ حلذفا اة ذتنمف مجذدا ا الضذمم

__________

( )21التقرير جم ت  ،25/43القضىلا  ،12312اةوضوح ( 12ر اجم /ماجمس )2225
( )22الفقر  5من التو ىل ،الواق جم ت  22وينص ا ع ن الواةت إلقوا ا ان ل ع لن "لمل شذ ص اإلذ،
يف ريا التفمم والضمم والدين ،ويامل ه ا اإل ،ريا اغىلم ييا ت لو عقىلدا " (اةاي )12
( )23اة ما امتامىلا ع التقرير الدوجمط الرامجا اةقدق من سبا ىلا ،CCPR/C/79/Add 61 ،الفقرا  15و22
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ا ما استند مرالبت اغىلم الدين لو اةوتقد ومن اةفىلذد لن ذيف يف هذ ا الصذدي ل ذ يف
انص ع ل "ينبغت لن يبتاح لأل راي اةهنىلذس
عاق  ،2212ابنّا ةنا وزجماص س و لوجمومجا (او )حلىلا ّ
يف الق ذوا اة ذ حلا ار ه ذذا مج ذذدا ا الض ذذمم"  24واا ذذم التوحل ذىلا لن اجملن ذذدين ال ذ ين ا ض ذذموا
مجالفوذ ذذل الق ذ ذوا اة ذ ذ حلا ينبغذ ذذت لن يبتذ ذذاح ذ ذذت اإلذ ذذ ،يف اةرالبذ ذذا مجذ ذذأن ابربذ ذذ ،ع ذ ذىلهت حلذ ذذفا
()25
ا ستنماف الضممط من امدما الو مريا
ذنص التوحل ذىلا ع ذ ل ذ "ينبغذذت لن ابذذدجمس ل بذذا ل ذراي الق ذوا اة ذ حلا اذذرك الق ذوا
 -22واذ ّ
اة ذ حلا اسذذتناياً لسذذباب اتو ذذ ،مجالضذذمم ،يف كض ذذون ذذف زمنىلذذا موقولذذا ومجا تمذذاجم حل ذذص
ل بذذاهتت جيذذه حتذذوي هت لعمذذال كذذم تالىلذذا ،ىلثمذذا ذذان ل ذ مممن ذاً و ينبغذذت لن ي ذذفر
ل ذ ذذه اذ ذذرك الق ذ ذوا اة ذ ذ حلا اسذ ذذتناياً لسذ ذذباب اتو ذ ذذ ،مجالضذ ذذمم عذ ذذن لط متىلىلذ ذذز لو م قذ ذذا
()22
ضااىلا"

نيم -االنتقائية في اال تنكاف الضميري
 -22ختت ذف ا تقااىلذا يف ا سذتنماف الضذممط عذن ا عذفاع ع ذ اةاذاجم ا يف لط ذذرب،
لو عم ذذل ع ذذمرط ،لو يف الق ذ ذوا اة ذ ذ حلا ،وابقب ذذل يف لاجمه ذذا ش ذذرعىلا مجو ذ ذ ل ذ ذواح األعم ذذال
الو ذذمريا ول ذ ّذر اةموىل ذذا الوام ذذا ض ذذمناً وعذ ذاً وا ذذداً م ذذن ا س ذذتنماف ا تق ذذاات ،يف راجمه ذذا
 ،125/33ال ط يعا ىل الدول األعضاص "لن متن  ،ال جوص لو اةذروجم الوذامجر اغمذن
يولذذا ل ذذرى لألش ذ ا .اةذذركمس ع ذ مغذذايجم الب ذذد الذ ط حيم ذذون جن ذىلت جملذ ّذري اعفاضذذهت
مجدا ا من الضمم ع اة ذاعد يف اربىلذ ،الفصذل الونصذرط مج ذبه امدمذا يف القذوا اة ذّحلا
لو وا الارلا"

دال -عملي ااة اتخ اااذ القا ارار بش ااصن طلال ااات الحص ااول علا ا
الضمير

اافة المس ااتنكف ب اادافن

 -23شذذدي ةنذذا قذذوا ا ذذان يف راجمهذذا  22/1332ع ذ لمهىلذذا وجذذوي هىلئذذا م ذذتق ا
و ايذد اتذو اختذذا القذراجما يف سذال اقىلذىلت الر بذا ول بذذا "الذدول الذيت لذىلو لذديها مذذاق
من ه ا النذوح لن ابناذئ هىلئذا م ذتق ا و ايذد اتذو اختذا القذراجما  ،واب ذنبد لىلهذا مهمذا البذا
ىلمذذا ا ذذان ا سذذتنماف الضذذممط وجىله ذاً يف الذذا موىلنذذا ،مذذا مراعذذا شذذري عذذدق التمىلىلذذز مجذذس
اة تنمفس مجدا ا الضمم ع لساس لبىلوا موتقداهتت الا صىلا" (الفقر  )3ويف القذراجم ااذ ،
__________

( )24الفقذر  42مذن اوحلذىلا ةنذا وزجماص س ذو لوجمومجذا ل ذذدول األعضذاص مجاذأن قذوا ا
اة ّحلا CM/Rec(2010)4
( )25اةرجا ف  ،الفقرا 42 42
( )22اةرجا ف  ،الفقراان  43و45
12

ذان اة ولذا

ل ذراي القذوا

GE.13-14320

A/HRC/23/22

جم بذذا ال جنذذا "مجمذذون الذذدول اقبذذل مجصذذحلا ايعذذاصا ا سذذتنماف الضذذممط يون التحلقىلذذ ،ىلهذذا"
(الفقر )2
 -32ول با ةنا قوا ا ان يف م ماهتا امتامىلذا ع ذ اقريذر ذدى الذدول ا ذ
الدول ذذا "لن انم ذذر يف وض ذذا عم ىل ذذا اقىلذ ذىلت ل ب ذذا اة ذذتنمفس مج ذذدا ا الض ذذمم م ذذن لياص امدم ذذا
الو ذذمريا حتذذا شذراف سذ را مد ىلذذا"( )22و يبذذدو لن ال جنذذا اقتضذذت ضذذاح عم ىلذذا اقىلذىلت
الر با لوم ىلا مد ىلا ع سبىلل اإلصر ،لمنهذا ذد اوحلذت مجاسذت داق عم ىلذا مد ىلذا ا ابذس لن
ا ما يبو ع الق  ،زاص استق لىلا الوم ىلا القااما و ىلايها
 -31وشذ ذ ذذدي ليض ذ ذ ذاً ةنذ ذ ذذا وزجماص س ذ ذ ذذو لوجمومجذ ذ ذذا يف اوحل ذ ذ ذىلتها جم ذ ذ ذذت  R (87) 8اةوتمذ ذ ذذد يف
عذذاق  1322ع ذ ضذذروجم وجذذوي جذراصا عايلذذا و ذذدي ث ثذذا شذذروي ،وهذذت( :ل) لن ياذذمل
النمر يف الر با تىلا الضما ا الضروجميا اليت امفذل عدالذا ا جذراصا ؛ (ب) لن خي َّذول ةقذدق
الر ذذه ذذ ،الرو ذذن يف الق ذراجم ا مجت ذذداات؛ (حب) لن ام ذذون هىلئ ذذا ا س ذذتئناف م ذذتق ا ع ذذن ا ياجم
الو مريا ولن اتامل عضويتها ع حنو يمفل استق لىلتها

هاء -منن تكرار محاكمة أو معاقالة المستنكفين بدافن الضمير
 -32يف مجو ذ األ ىل ذذان ،ا ج ذذأ ال ذذدول ال ذذيت اوذذفف مجص ذذفا اة ذذتنمف مج ذذدا ا الض ذذمم
امراجم ا ما لو ا تجاز اة تنمفس مجدا ا الضمم ويرى الفري ،الوامل اةوين مب ألا ا تجاز
التو ذذفت لن "ا ذذدف مذذن امذراجم سذذجن اة ذذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم هذذو اغىلذذم اعتقذذايهت وجمليهذذت،
يتواصق ما الفقر  2مذن اةذاي  12مذن الوهذد،
عن لري ،هتديدهت مجالوقاب"( ،)22وه ا مجالتا
الذذيت حتمذذر او ذري ل ذذد " ذراه مذذن شذذأ لن خيذذل ريت ذ يف لن يذذدين مجذذدين مذذا ،لو ريت ذ يف
اعتنذذاا لط ييذذن لو موتقذذد خيتذذاجمه" و ذذد يوذذد ليض ذاً ام ذراجم ا مذذا لو موا بذذا اة ذذتنمفس مجذذدا ا
الضذذمم مذذن امدمذذا الو ذذمريا كذذم اةوذذفف تذذت ا تها ذاً ل فقذذر  2مذذن اةذذاي  14مذذن الوهذذد الذذيت
متنا اوري ل د سدياً ل محلا ما لو ل وقاب ع جر ذا سذب ،لن لييذن تذا لو مجذر منهذا مذت
هناات واناولا ةنا قوا ا ان ه ه اة ألا يف التو ىل ،الواق جم ت  )2222(32مجاأن اإلذ،
يف اة ذذاوا لمذذاق احملذذا ت وا ىلئذذا القضذذااىلا ويف ا مذذا عايلذذا ىل ذ صذذا ع ذ لن" :ام ذراجم
موا با اة تنمفس مجدا ا الضمم ع عدق ا صىلاح سدياً لمر ا خنراي يف الومل الو مرط
ذذد ياذذمل ضذرمجاً مذذن اةوا بذذا ع ذ اةر ذذا اهتذذا ا ذذان الذذر اةتتذذا يرامذذز اسذذتمراجم الوذذزق
ع ا متناح عن اأييا ه ه امدما ألسباب اتو  ،مجالضمم" (الفقر )55
__________

( )22اة ما امتامىلا ع التقرير األو اةقدق من الىلو ان ،CCPR/CO/83/GRC ،الفقر 15
( )22اقرير الفري ،الوامل اةوين مب ألا ا تجاز التو فتE/CN.4/2001/14 ،
(التوحل ذىلا  :2ا تجذذاز اة ذذتنمفس مجذذدا ا الض ذذمم) ،الفق ذرا 34-31؛ ا م ذذر ليض ذاً ،ال ذرلط جم ذذت 32/1333
(ار ىلا)
GE.13-14320
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 -33وشذذدي ةنذذا قذذوا ا ذذان يف الق ذراجم  22/1332ع ذ "وجذذوب لن ات ذ الذذدول
التدامجم الضروجميا المفىل ا مجودق امراجم موا با اة تنمفس مجذدا ا الضذمم مج ذبه خت فهذت عذن اأييذا
امدما الو مريا ،واذ ر ر مجأ ذ جيذوز عذاي يا ذا لو موا بذا ل ذد مقامجذل جذرق سذب ،لن لييذن مجذ
لو مجر من مجصوجم روىلا و قاً ل قا ون وا جراصا اةزااىلا يف ل مج د"

واو -الخدمة الالديلة
 -34ثذذماً مذذا لشذذاجم ةنذذا قذذوا ا ذذان لن الذذدول جيذذوز ذذا ،ن شذذاص  ،لن اناذذئ
دما مجدي ا لتحلل ل امدما الو مريا ا جباجميا واوفف ت ا األمر ليضاً اةذاي  2مذن الوهذد
الذذيت اذذنص ع ذ لن "اوبذذم ‘ال ذ ر لو الومذذل ا لزامذذت‘ يذذد ل يف مونذذاه ‘ليذذا دمذذا ومىلذذا
يفرضها القا ون ع اة ذتنمفس مجذدا ا الضذمم‘" كذم ل ذ جتذدجم ا شذاجم لن القذا ون الذدو
ينص ع لط شري ي زق الدول مجل اذاص مذاق مذن هذ ا القبىلذل ،و مذن ل دولذا لن امتفذت قذط
مجلعفذ ذذاص اة ذ ذذتنمفس مجذ ذذدا ا الض ذ ذذمم م ذ ذذن امدمذ ذذا الو ذ ذذمريا يون لن ار ذ ذذه مذ ذذن مث ذ ذذل ه ذ ذذؤ ص
األش ا .اختا لط جراص ر ر
 -35و ذذدي ةنذذا قذذوا ا ذذان يف راجمهذذا  22/1332موذذايم امدمذذا البدي ذذا ولوحلذذا
الدول مجأن "ا تحلدث من لجل اة تنمفس مجذدا ا الضذمم مذن امدمذا الو ذمريا لشذما ً لت فذا
م ذذن امدم ذذا البدي ذذا اتف ذذ ،م ذذا لس ذذباب ا س ذذتنماف الض ذذممط ،وام ذذون ا لذ ذامجا ك ذذم ت ذذا
لو ا لامجا مدن لتحلقىل ،الصال الواق ولىل ا ا لبىلوا عقامجىلا" و من لن يبفهذت لن هذ ه
التوحلىلا متىلز مجس لولئ اة تنمفس مجدا ا الضمم الذ ين يوفضذون ع ذ ذل ال ذ ح مجأ ف ذهت،
ولىلو ع اأييا امدمذا الو ذمريا كذم اة ذ حلا ،ومجذس لولئذ الذ ين يوفضذون ع ذ ليذا ماذاجم ا
ذل ال ذ ح
يف القوا اة حلا أما مجالن با ل فئا األو من اة تنمفس ال ين يوفضون ع
مجأ ف ذذهت ،امدمذذا كذذم القتالىلذذا يف حلذذفوف القذوا الو ذذمريا ذذد اتفذذ ،مذذا لسذذباب اسذذتنما هت
مجذذدا ا الضذذمم لمذذن مجالن ذذبا ل م ذذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم الذ ين يوفضذذون ع ذ لط ماذذاجم ا يف
القوا اة حلا ،امدما البدي ا جيه لن امون ا لامجا مدن لتحلقىل ،الصال الوذاق ولىل ذا
()23
ا لبىلوا عقامجىلا
 -32وااذذم ةنذذا قذذوا ا ذذان لن مصذذر "عقامجىلذذا" ياذذمل ظذذروف امدمذذا البدي ذذا
و ل مدهتا مقاجم ا مبد امدمذا الو ذمريا و بصذا ال جنذا يف م ماهتذا امتامىلذا مجوذد النمذر
يف اقرير دى الدول يف عاق  2223لن ظروف امدما البدي ذا "عقامجىلذا يف لبىلوتهذا ،مبذا يف
لذ ذ اةرالب ذذا مج ذذأياص هذ ذ ه ام ذذدما ذذاجمحب لم ذذا ن ا ام ذذا الداام ذذا ،وا ق ذذت لجذ ذوجم متد ىل ذذا يون
__________

( )23التوحلذىلا جم ذت  R (87) 8الصذايجم عذن ةنذا وزجماص س ذو لوجمومجذا متىلذذز ليضذاً مجذس ذوعس مذن امدمذا البدي ذا :امدمذذا
الو ذذمريا كذذم اة ذ حلا وامدمذذا البدي ذذا ا الرذامجا اةذذدن لتحلقىلذذ ،الصذذال الوذذاق ولىل ذذا ا لبىلوذذا عقامجىلذذا
(الفقراان  3و)12
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م ذذتوى المفذذاف مجالن ذذبا الذ ين يبنتذدمجون ل ومذذل يف اةنممذذا ا جتماعىلذذا ،والقىلذذوي اةفروضذذا
()32
ع ريا ر ا األش ا .اةونىلس"
 -32ويتج النهج ال ط اتبو ال جنا ىلما يتو  ،مبد امدما البدي ا يف رجمااها مجاأن الذب غ
الفذذريط ذوان ضذذد ر ذذا( )31ويف ه ذ ه القض ذىلا ،ل ذذر ال جنذذا مجذذأن "القذذا ون واةماجمسذذا ذذد يق ذرا
اباينذذا مجذذس امدمذذا الو ذذمريا وامدمذذا الولنىلذذا البدي ذذا ولن هذ ه التباينذذا  ،ذذد اذربجم يف ذذا
موىلن ذذا ،ذذرع م ذذد دم ذذا لل ذذول ،شذ ذريرا لن ام ذذون هذ ذ ه التفر ذذا اام ذذا ع ذ ذ مو ذذايم موقول ذذا
وموضوعىلا ،مثذل لبىلوذا امدمذا احملذدي اةونىلذا لو اإلاجذا اذدجميه ذا .ألياص هذ ه امدمذا"
ومجو ذذد ا عذ ذراب ع ذذن وجه ذذا مره ذذا مجا ذذأن ال ذذب غ الف ذذريط يف ضذ ذىلا ذوان ،لعرمج ذذا ال جن ذذا يف
م ماهتا امتامىلا عن قها زاص الربىلوا الوقامجىلا اليت ات ت تا مد امدما البدي ذا ،ىلذ اب ذآ
()32
مدهتا ضوف مد امدما الو مريا لو اوايل  1.2مر من مد امدما الو مريا
 -32ويفىلذذد س ذذو وزجماص س ذذو لوجمومجذذا لن "مذذا انرذذوط ع ىلذ امدمذذا اةد ىلذذا مذذن مهذذاق ل ذذل
حلذوومجا ذذد اذربجم اسذتغرا ها ةذذد للذذول مذذن مذد امدمذذا الو ذذمريا واوتذرب لن الذذدول األعضذذاص ذذد
()33
اتمتا مجنوح من ال را التقديريا يف اختا القراجم مجاأن مد امدما البدي ا وانمىلمها"
 -33و ب ا ليضاً ال جنا األوجمومجىلا ل حلقوا ا جتماعىلا التامجوا جمل و لوجمومجا مج "لن ا حلوومجا
امدما اةد ىلا اربجم زياي لول مدهتا عن مذد امدمذا الو ذمريا" ،ولضذا ا اا ذا ن األلذراف
اةتوا ذذد يف اةىلث ذذاا ا جتم ذذاعت األوجمو "اتمت ذذا ت ذذام مو ذذس م ذذن ال ذ ذ را التقديري ذذا يف هذ ذ ا
اجملذذال"( )34ومذذا ل ذ  ،قذذد اعتذذرب ال جنذذا لن مذذد امدمذذا اةد ىلذذا البدي ذذا امذذون "مفرلذذا" ا
ا ا "ضوف مد امدمذا الو ذمريا" وابنَّذا ال جنذا وجهذا مذر مفايهذا ل ذ مبوجذه الفقذر 2
مذذن اةذذاي  1مذذن اةىلثذذاا ا جتمذذاعت األوجمو اةذذنق  ،ينبغذذت ل َّ اتجذذاوز مذذد امدمذذا البدي ذذا مذذر
()35
و صف مد امدما الو مريا

__________

()32
()31
()32
()33
()34
()35
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اة مذ ذذا امتامىلذ ذذا مجاذ ذذأن التقريذ ذذر الذ ذذدوجمط ال ذ ذذايس اةقذ ذذدق م ذ ذن ا حتذ ذذاي الروسذ ذذت،CCPR/C/RUS/CO/6 ،
الفقر 23
الب غ جم ت  ،1335/222اغجماص اةوتمد يف  3اارين الثان /و مرب 1333
اة مذا امتامىلذا ع ذ التقريذر الذذدوجمط الثذان اةقذذدق مذن سذذتو ىلاCCPR/CO/77/EST ،؛ اة مذا امتامىلذذا
ع التقرير الدوجمط امامو اةقدق من ا حتاي الروست CCPR/CO/79/RUS
جمي ع ذ التوحلذىلا  )2221(1512الصذذايجم عذذن اةموىلذذا الربةا ىلذذا مجاذذأن مماجمسذذا ذذ ،ا سذذتنماف الضذذممط مذذن
امدما الو مريا يف الدول األعضاص يف س و لوجمومجا ،الوثىلقا 3323
س و المويمرز ل اؤون األوجمومجىلا ضد الىلو ان ،الاموى جم ت  ،2222/2راجم من ىل اةوضوح
ال جنذا األوجمومجىلذا ل حلقذوا ا جتماعىلذا( European Social Charter (Revised): Conclusions 2008 ،اجمل ذد
األول) ،الصفحلا 231
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ثالثا -قوانين الدول وممار ات ا :أفضل الممار ات
ألف -االتجاه إل إلغاء الخدمة العسكرية اإلنالارية أو تعليق العمل ب ا
 -42ن ا جتاه ما لغاص امدما الو مريا ا جباجميا لو او ىل ،الومل تا د ص مجامل
بم اة اال اةتص ا مجامدما الو مريا ا جباجميا وامدما البدي ا ولشاجم عد يول ومنممذا
ل رى لن يو ا لو يو ً ل رى د ل اأ ماماً ل دما الو مريا الروعىلا ،لو ا ا ارب،
يف ال ذامج ،دمذذا ع ذذمريا جباجميذذا لمنهذذا ع قذذا الومذذل تذذا لو استواضذذا عنهذذا مجنمذذاق ل دمذذا
الو ذ ذذمريا الروعىلذ ذذا (البوسذ ذذنا وا رس ذ ذ  ،و روااىلذ ذذا ،ولةا ىلذ ذذا (اةوهذ ذذد األةذ ذذان إلقذ ذذوا ا ذ ذذان)،
وهنذدوجماس ،و يرالىلذذا (جمامجرذا تاعذذا البامجذذا جىلو ذان الثالذ والواذذرين) ،ولىلتوا ىلذا ،وحلذرمجىلا ،وال جنذذا
الولنىل ذذا إلق ذذوا ا ذذان واإلري ذذا يف الم ذذاممون) لم ذذا يول ل ذذرى ،ق ذذد للغ ذذا ،و قذ ذاً إلر ذذا
التص ذذال الدولىل ذذا ،التجنىل ذذد لو ع ق ذذا الوم ذذل مجذ ذ منذ ذ ع ذذاق  ،2223ومنه ذذا للبا ىل ذذا ،و ذ ذوايوجم،
ومجولنذذدا ،وال ذذويد ول ذذاي لو را ىلذذا مجأهنذذا ااذذهد الىل ذاً مر ذذا ا تقالىلذذا ذوا م ذ حلا يمذذون
ا ضماق لىلها مجامل لوعت مجالمامل ول اي موجمياىلوس مجأ لذىلو لذديها ذو ع ذمريا ،و ىلذا
لديها و متحلر ا احلا هت جزص من جهاز الارلا وختضا لقىلاي مفوع الارلا
 -41ولش ذذاجم اةوه ذذد األة ذذان إلق ذذوا ا ذذان ل ذ ذ مجلهن ذذاص امدم ذذا الو ذذمريا ا جباجمي ذذا يف
لةا ىلذذا ،بعرذذ ،ليض ذاً الومذذل مجرب ذذامج امدمذذا البدي ذذا ومذذا ل ذ  ،قذذد اعذ بذفف مجذذأن مجر ذذامج امدمذذا
البدي ذ ذ ذذا يو ذ ذ ذذوي مجفواا ذ ذ ذذد ب ذ ذ ذذم ع ذ ذ ذ ذ اجملتم ذ ذ ذذا األة ذ ذ ذذان ،ول ذ ذ ذ ذ ع ذ ذ ذ ذ م ذ ذ ذذداجم م ذ ذ ذذد  52عام ذ ذ ذ ذاً
ش ذذاجمك  2 212 322ش ذ ذامجاً يف ذذدما ا و ذذا لص ذذال  32 222منمم ذذا اجتماعىل ذذا و مي ذذا
ومجالتذا  ،أةا ىلذا ذد ل اذأ دمذا لوعىلذا جديذد ع ذ اة ذتوى ا حتذايط مفتو ذا لمذاق الرجذال
والن ذذاص مذذن تىلذذا األعمذذاجم ل ماذذاجم ا يف الناذذاي ا جتمذذاعت ع ذ رذذاا اجتمذذاعت واسذذا و ذذد
لبعرب عن األمل يف لن ا د امدما الروعىلا ا حتاييا اةديد جزاىلاً ا تىلاجا امدمذا يف ا ذ
اةؤس ا ا جتماعىلا امميا اليت ا ا ا تفىلد من امدما اةد ىلا البدي ا

باء -الخدمة الالديلة
 -42ل اي ا حتاي الروست مجأن اةاي  53من يستوجمه اقر مجاإل ،يف ا سذتنماف الضذممط مذن
امدمذذا الو ذذمريا واإلذذ ،يف امدمذذا البدي ذذا ولشذذاجم اقريذذره لن امدمذذا البدي ذذا ابذذنمَّت مبوجذذه
القا ون ا حتايط ل دما اةد ىلا البدي ا ولن عدي األش ا .الذ ين ليوا امدمذا البدي ذا يف الفذف
من عاق  2223عاق  2212د ازياي سنوياً ع حنو مرذري مذن  331ذرياً يف عذاق 2223
 522رياً يف عاق 2212
 -43و ينبغت ،و  ،اةنمما األوجمومجىلا ل رامجرا الو مريا ،لن اتجاوز مد امدما الو مريا
البدي ا ما يوايل مر و صف من مد امدما الو مريا ول اي اةنمما الدولىلا ةقاومت اإلروب
مج ذذأن ال ذذداىلرك مث ذذال أل ض ذذل اةماجمس ذذا ىلم ذذا يتو ذذ ،مجامدم ذذا البدي ذذا ،ىل ذ هن ذذا ارب ذذ ،دم ذذا
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ع ذذمريا مجدي ذذا اوذذايل مذذدهتا مذذد امدمذذا الو ذذمريا ومنذ عذذاق  ،2211ع قذا النذذرويج اربىلذذ،
امدما البدي ا ع اة تنمفس مجدا ا الضمم
 -44ولمج غا لو را ىلا مجأن مجر اسها ل دما البدي ا يقضت مجتنمىلت ل عمل يؤيى مجصفا مد ىلا
مبوجذذه ذوا س ول ذواا الومذذل اهتذذا الذذيت انربذذ ،ع ذ سذذاار الومذذال لمذذا جوجمجىلذذا أمج غذذا مجذذأن
اةوالنس ال ين يؤيون امدما اةد ىلذا البدي ذا كالبذاً مذا يوىلَّنذون ذه ذل ذامتهت ولهنذت يقومذون
مجأعمال اامل ما ي ت( :ل) ل ارا ا كاثا ،واأل اذرا ا يمولوجىلذا ،ول اذرا منذا اإلرااذ،؛ (ب)
مؤس ذ ذذا ا ندسذ ذذا وا حل ذ ذ ح؛ (حب) اةؤس ذ ذذا واةرا ذ ذذ ،اةاذ ذذاجم ا يف ا تذ ذذاحب الزجماع ذ ذذت؛ (ي)
مؤس ا الو ايا الصحلىلا؛ (ه) مؤس ا امدما الواما
 -45ولمج غا الىلو ان مجأهنذا اومذل مجنمذاق ل دمذا اةد ىلذا البدي ذا مبذد افذوا مجق ىلذل مذد امدمذا
الو مريا ،ولن مذد امدمذا ختت ذف ذه مذد امدمذا يف ذل ذرح مذن ذروح القذوا اة ذ حلا
ولمج ذذآ لمذذس اةمذذا يف كوااىلمذذا مجذذأن هنذذاك ا تىلاجذذا يف سذذال امدمذذا الولنىلذذا مذذن سذذدها مذذا
مجصفا ع مريا لو مجصفا مد ىلا

نيم -االعتاراف للمجنياادين واأل ااخاص الااوين يخاادمون طوعا ا بااالحق فااي اال ااتنكاف
الضميري من الخدمة العسكرية
 -42لشاجم اةنمما األوجمومجىلا ل رامجرا الو مريا ل ينبغت اا ا ا ستنماف الضممط
ع ذ ال ذواص لمذذاق اجملن ذذدين واألش ذ ا .ال ذ ين خيذذدمون لوع ذاً يف الق ذوا اة ذ حلا ،س ذواص ب ذذل
بُ ىل بذد
امدما الو مريا لو
ا ويف لذاجم الذريوي ع ذ ل ذه اةو ومذا عذداي هذ ا التقريذر ،ل ب
مجذذأن مجوسذذا األش ذ ا .ال ذ ين خيذذدمون يف الق ذوا ا تىلالىلذذا يف جوجمجىلذذا وحل ذرمجىلا لن ير ب ذوا لن
ارب ،ع ىلهت حلفا اة تنمفس مجدا ا الضمم من امدما الو مريا

دال -اال تنكاف االنتقائي من الخدمة العسكرية
 -42لشاجم ل من اةوهد األةذان إلقذوا ا ذان واةنممذا األوجمومجىلذا ل رامجرذا الو ذمريا
ا سذذتنماف الضذذممط ا تقذذاات مذذن امدمذذا الو ذذمريا واستاذذهدا مجالقض ذىلا الذذيت اعف ذذا ىلهذذا
احملممذذا ا ياجميذذا ا حتاييذذا األةا ىلذذا يف عذذاق  2225مجذذاإل ،يف ا سذذتنماف الضذذممط ا تقذذاات
و ضا احملمما مجذأن ريذا الضذمم ا ذبآ اإلمايذا ع ذ الرااذد وجميذان مجفذاف ،مهنذدس الرباسىلذا
يف اةىل  ،ال ط ان د لع ن لن اإلرب ع ذ الوذراا كذم ماذروعا ،وجم ذ الومذل ع ذ مجر ذامج
اسو مرابط مجالنزاح ألسباب اتو  ،مجالضمم

GE.13-14320

17

A/HRC/23/22

هاء -العدال ااة واال ا ااتقاللية والحيا اااد فا ااي إن ااراءات الن ا اار فا ااي طلالا ااات اال ا ااتنكاف
الضميري من الخدمة العسكرية؛ وعدم التمييز بين المستنكفين بدافن الضمير
 -42ل اي اةنمما الدولىلا لرا ضت اإلروب مجأن الومل اةتمثل يف بول مجو الدول مجوجاهذا
ل ب ذذا ا س ذذتنماف الض ذذممط يون التحلقىل ذذ ،ىله ذذا مماجمس ذذا جىل ذذد وجت ذذدجم ا ش ذذاجم لن ةن ذذا
قذذوا ا ذذان جم بذذا يف راجمهذذا  22/1332مجقبذذول مجوذ الذذدول وجاهذذا ل بذذا ا سذذتنماف
الض ذذممط يون التحلقىل ذذ ،ىله ذذا ،ول ب ذذا يف القذ ذراجم ااذ ذ ال ذذدول "لن انا ذذئ هىلئ ذذا م ذذتق ا
و ايد ختا القراجما  ،اب ذنبد لىلهذا مهمذا البذا ىلمذا ا ذان ا سذتنماف الضذممط وجىلهذاً يف
الا موىلنا ،ما مراعا شري عدق التمىلىلز مجس اة تنمفس مجدا ا الضمم مج به لبىلوا موتقداهتت
الا صىلا"

واو -الن ر في طلالات الحصول عل

فة النئ للمستنكفين بدافن الضمير

ذدول النم ذذر يف
ذه األوجمو ل س ذذتنماف الض ذذممط يف ال ذذري اةق ذذدق من ذ ال ذ ب
 -43يع ذذا اةمت ذ ب
ل با اإلصول ع ال جوص اةقدما من تىلذا األشذ ا .الذ ين ي ذوون ا ذروب مذن امدمذا
الو ذذمريا يف لط مج ذذد اوج ذذد ىل ذ لي ذذا ل م ذذاق لو لط م ذذت م ا ذذت مجص ذذدي اة ذذتنمفس مج ذذدا ا
()32
الضمم

رابعا -القوانين والممار ات المتالعة في الدول :التحديات المتالقية
ألف -عاادم االعت اراف بااالحق فااي اال ااتنكاف الضااميري ماان أداء الخدمااة العسااكرية
وإتاحة خدمة بديلة أو عدم إعمال هوا الحق؛ وتكرار المحاكمة أو العقاب
 -52يف الذذريوي ال ذواجمي مذذن الذذدول واةنممذذا األ ذذرى ،ذذان ل ذذرب التحلذذديا اةتبقىلذذا الذذيت مت
حتديذذدها هذذو عذذدق عمذذال اإلذذ ،يف ا سذذتنماف الضذذممط مذذن لياص امدمذذا الو ذذمريا واإلذذا
التالىلا اليت ابس عدق عمال ه ا اإل ،مأ و من الريوي الذيت وجمي ع ذ ل بذا اإلصذول ع ذ
سهاما يف ه ا التقرير
 -51و د زعت التقرير الواجمي من لاافا شهوي يهوه ل  ،ع ذ الذركت مذن اإلمذت الذ ط لحلذدجما
احملممذ ذذا األوجمومجىلذ ذذا إلقذ ذذوا ا ذ ذذان يف ض ذ ذىلا مجىلااىلذ ذذان ضذ ذذد لجممىلنىلذ ذذا ،واحل ذ ذ ا لجممىلنىلذ ذذا ا مذ ذذا
اة ذذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم وسذذجنهت ولشذذاجم الراافذذا لن هنذذاك  22ض ذىلا مو قذذا مر وعذذا
لمذ ذذاق احملممذ ذذا األوجمومجىلذ ذذا إلقذ ذذوا ا ذ ذذان مذ ذذن جا ذ ذذه الراافذ ذذا مج ذ ذذبه عذ ذذدق عمذ ذذال اإلذ ذذ ،يف
ا سذذتنماف الضذذممط مذذن لياص امدمذذا الو ذذمريا و ذذر ذذت األ بذذاجم التذامجا ةنتذذدى  12ليضذاً

__________

( )32ا مذر الفصذل الثالذ  ،"Protection of conscientious objectors in international refugee law" ،يف سذىلاا
ا ستنماف الضممط من امدما الو مريا ،الصفحلا 22-22
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لن لجممىلنىل ذذا ا ذ ذزال ا ذذجن اة ذذتنمفس مجذ ذذدا ا الض ذذمم م ذذن لياص امدم ذذا الو ذذمريا ،وزعذ ذذت لن
هنذذاك  31ش صذاً مذذن اة ذذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم ذذد لويعذوا يف ال ذذجون ،وتذىلوهت مذذن شذذهوي
يهذذوه و ذذر ذذت األ بذذاجم الت ذامجا ةنتذذدى  12ليض ذاً لن امدمذذا البدي ذذا يف لجممىلنىلذذا لىل ذذا دمذذا
مد ىلا مجدي ا قاً ألهنا حتا شراف الارلا الو مريا مبوجذه ال ذواا الذيت يضذوها وزجماص الذد اح،
ولن تىلا لالفا األوامذر لو ال ذواا يتذو التوامذل موهذا ممتذه اةذدعت الوذاق الو ذمرط و ذان
اةو ذذف ال ذ ط اخت ذ ه التقريذذر لن هنذذاك رال ذاً يف لذذول مذذد امدمذذا البدي ذذا ،ىل ذ هنذذا ا ذذتمر
ةد  42شهراً ،يف مقامجل  24شهراً هت مد امدما الو مريا ا جباجميا
 -52ولشذاجم ذت األ بذاجم التذامجا ةنتذذدى  12يف جميه لن ل جممجىلجذان اواحلذل سذجن اة ذذتنمفس
مجدا ا الضمم وزعما لاافا شذهوي يهذوه ليضذاً لن ل جممجىلجذان حتذا ت اة ذتنمفس مجذدا ا الضذمم
لن هناك ضىلتس ىلذد النمذر لمذاق احملممذا األوجمومجىلذا إلقذوا
واصدجم يا ا ضدهت ،ولشاجم
ا ان مر وعتس من شهوي يهوه
 -53و ذ ذذد لمجذ ذذرز اةنممذ ذذا الدولىلذ ذذا ةقذ ذذاومت اإلذ ذذرب عذ ذذدق الت ذ ذوا ق مجذ ذذس ا ع ذ ذفاف مجذ ذذاإل ،يف
ا سذ ذذتنماف الضذ ذذممط مذ ذذن لياص امدم ذ ذا الو ذ ذذمريا و عمذ ذذال ه ذ ذ ا اإلذ ذذ ،قذ ذذد ذ ذذر ل ذ ذ يف
عذذاق  ،2223ل ذذر احملممذذا الدسذذتوجميا المولومبىلذذا ذذ ،ا سذذتنماف الضذذممط مذذن لياص امدمذذا
الو مريا ،و ثا س و النواب المولوميب ع حلداجم ا ون لتنمىلت ه ا اإل ،وما ل  ،قد
مذذا اةنممذذا الدولىلذذا ةقذذاومت اإلذذرب ل ذ اوجذذد الىلذاً ل مذذاق ااذريوىلا اذذنمت ا سذذتنماف
الضممط ،ول وجوي ا اإل ،يف وا ا اةماجمسا الوم ىلا ولشاجم اإلموما المولومبىلا لن
س ذذو النذ ذواب المول ذذوميب ينم ذذر يف ذذا ون مق ذذفح يف هذ ذ ا الص ذذدي منذ ذ ع ذذاق  ،2212ك ذذم ل ذ ذ
يبوتمد مجود و د ل اي ممته لمس اةما يف ولومبىلا ليضاً مجأن القا ون اةقفح يوتمد مجود

لن جميفيذذا اوذذفف مجا سذذتنماف الضذذممط
 -54ولشذذاجم منممذذا هىلومذذان جمايذذتو وااذ
مذن لياص امدمذذا الو ذذمريا ،و ا ذذم دمذذا مجدي ذا واذذزعت اةنممذذا لن اإلمومذذا للقذذا القذذب ،
يف عذاق  ،1334ع ذ ث ثذذا لشذ ا .مذذن لاافذا شذذهوي يهذوه ،ظ ذذوا جمهذن اإلذذبو ةذد  13عامذاً
مجوذذد لذ وزعمذذا اةنممذذا ليضذاً لن لش احلذاً ر ذرين مذذن الراافذذا ذذد لويعذوا يف ال ذذجن ليضذاً
مجوذد لذ  ،ولن جميفيذذا لذىلو لذذديها ذذد زمذين ل صذ ل ذذجن اة ذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم و ذذر
اةنممذ ذذا لن لولئ ذ ذ األش ذ ذ ا .يذ ذذتت ب ذ ذذهت ا فرايي ذ ذاً ،ولن اإلمومذ ذذا ا ذ ذذم مجالوحلذ ذذول
ال ذذجناص مذذن لاافذذا شذذهوي يهذذوه ل تأ ذذد مذذن ىلفىلذذا موذذام تهت ولشذذاجم منممذذا هىلومذذان جمايذذتو
ل ذ مذذراً لن جميفيذذا اناذذر مو ومذذا عذذن األش ذ ا .ال ذ ين سذذجنوا ،ل ذ مذذن
واا ذ
القول مجأ د يمون هناك لش ا .ر ذرون مذن اة ذتنمفس مجذدا ا الضذمم ذد سذجنوا مجا ضذا ا
شهوي يهوه
 -55وازعت لاافا شهوي يهذوه مجذأن هنذاك الىلذاً  52ش صذاً مذن ل ذراي الراافذا م ذجو س يف
جميفيذذا ،ولن  15مذذنهت مذذن اةوذذروف لهنذذت مذذن مجذذس اة ذذتنمفس مجذذدا ا الضذذمم مذذن لياص امدمذذا
الو مريا واؤ د الراافا ،ع كراجم منمما هىلومان جمايذتو وااذ  ،لن هنذاك ث ثذا مذن ال ذجناص
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مذذا زال ذوا م ذذجو س من ذ عذذاق  1334و ذذر لاافذذا شذذهوي يهذذوه لن شذذروي امدمذذا الو ذذمريا
الولنىلذذا اتضذذمن ل مام ذاً عذذن ا سذذتنماف الضذذممط ،ولن مومذذت ل ذراي الراافذذا ال ذ ين ا ذفاوح
لعمذذاجمهت مج ذذس  12و 42عام ذاً لتبئذذون وزعم ذذا الرااف ذذا لن األش ذ ا .ال ذ ين للق ذذا الا ذذرلا
الو ذذمريا القذذب ع ذىلهت ولعرمجذوا عذذن اسذذتنما هت مجذذدا ا الضذذمم مذذن لياص امدمذذا الو ذذمريا ،ذذد
اعتبق وا واورضوا ل تو يه يف ثم من األ ىلان
 -52و ذد ل ذاي اةنممذذا الدولىلذا ةقذاومت اإلذذرب مجو ذوح الذا مذذن ذا امذراجم الوقذذاب يف
سرااىلل ،ىل زعما اورع ش ص من اة تنمفس مجذدا ا الضذمم مذن لياص امدمذا الو ذمريا
جم لياص امدما يف اةىل ا سرااىل ت ،ستدعاص متمرجم عقه جم لياص امدمذا ،مذا اوذرع
لوقاب متمرجم

 -52ولشاجم لاافا شهوي يهوه لن تهوجميا وجميا انف اغجماص اليت لعرمجا عنها ال جنا
اةونىلذا قذوا ا ذان يف الب كذا الث ثذا الذيت ل ذر ىلهذا مجذاإل ،يف ا سذتنماف الضذممط مذذن
لياص امدما الو مريا ولشاجم الذريوي األ ذرى الذواجمي مذن ر ذا التصذال الدولىلذا ومر ذز اإلقذوا
اةد ىلذذا وال ىلاس ذىلا ليض ذاً عذذدق ىلذذاق تهوجميذذا وجميذذا مجتنفىل ذ ذراجما ال جنذذا ولوضذذحلا لاافذذا
شذذهوي يهذذوه لن هنذذاك  52شذذموى ىلذذد النمذذر لمذذاق ال جنذذا مقدمذذا مذذن الراافذذا وزعمذذا لاافذذا
شهوي يهوه ل يوجد الىلاً  223ش صاً من ل ذراي الراافذا يف ال ذجون يف تهوجميذا وجميذا ،ول ذ
منذ ذ ذ ع ذ ذذاق  ،1352ب م ذ ذذت ع ذ ذ ذ  12 222لشذ ذ ذ ا .م ذ ذذن ل ذ ذ ذراي الرااف ذ ذذا مجأ م ذ ذذاق اب ذ ذذآ يف
سموعها  32 522سنا يف ال جن
 -52وزعما لاافا شهوي يهوه لن مكىلزستان اقوق مبحلا ما ل راي الراافا وسجنهت مج ذبه
لن هنذاك ا ذا ضذايا ىلذد
استنما هت مجدا ا الضمم من لياص امدما الو مريا و ذد لشذاجم
النمذذر لمذذاق احملممذذا الو ىلذذا يف مكىلزسذذتان و 45ضذىلا ىلذذد النمذذر لمذذاق اةفوضذىلا الو ذذمريا و ذذر
التقرير لن القا ون اةتو  ،مجالواجه الاذامل ةذوالين تهوجميذا مكىلزسذتان ياذفي ع ذ األشذ ا.
الذ ذ ين خيت ذذاجمون لياص دم ذذا مجدي ذذا لن ي ذذد ووا مب ذذالآ وزاجم ال ذذد اح م ذذن لج ذذل يع ذذت اةؤس ذذا
الو مريا ،ول د التقرير لن ه ا الاري يتناىف ما ما ىلذ ضذمم ل ذراي لاافذا شذهوي يهذوه و ذر
التقرير لن  12ش صاً من لاافا شهوي يهوه د حلدجم قهت ل ماق مجا يا ا مج ذبه جم ضذهت
لياص امدما الو مريا و ا ث ث ضايا مر وعا من ل راي من لاافذا شذهوي يهذوه ىلذد النمذر لمذاق
ال جنا اةونىلا قوا ا ان
 -53و ذذر ممتذذه لمذذس اةمذذا يف مجذذاجماكواط ل ذ ع ذ الذذركت مذذن لن اإلذذ ،يف ا سذذتنماف
الضممط موذفف مجذ يف القذا ون ،ولن هنذاك سذبىلل ألياص دمذا مجدي ذا ،اذزال هنذاك ماذا ل يف
ىلفىلا انفىل القا ون وع وج امصو ،.قد لوحل لمس اةما مجأن اتو هىلئذا وا ذد ياجم
شذذؤون ه ذ ا القذذا ون ،ولن ابناذذأ اعذذد مجىلا ذذا مر زيذذا اتضذذمن اةرالبذذا اةتو قذذا مجا سذذتنماف
الضذذممط ،ولن امذذون هنذذاك ذذا ع مىلذذا ا ذذتهدف اوريذذف الاذذباب ع ذ حنذذو ل ضذذل قذذو هت
مبوجه القا ون
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 -22وزعما منمما لمها اةنوي يف سا ا مجررسربغ يف اقريرها ل ما لن ا حتاي الروسذت
لدي ا ون ل دما البدي ا ،لن سالو التجنىلد اقبل سوى  25يف اةااا من الر با  ،و ل
و قذاً ةصذذايجم كذذم مومىلذذا ،ول ذ يذذتت ل ىلا ذاً حلذذداجم ام ىلفذذا مبهذذاق كذذم م امذذا لو كذذم مقبولذذا
اتف ،ما مجو ا تىلاجا الدينىلا لو الا صىلا لدى مقدمت الر با
 -21و ذذد لش ذذاجم ر ذذا التص ذذال الدولىل ذذا ل ذ ذ ع ذ ذ ال ذذركت م ذذن لن اا ذ ذريوا التجنىل ذذد
الو ذذمرط يف لاجىلم ذذتان ااذذم مما ىلذذا لياص دم ذذا مجدي ذذا ،ل ذ ابوتمذذد لط اا ذريوا
انفىل يا ألياص امدما البدي ا
 -22واواحل ذذل ار ىل ذذا ا م ذذا اة ذذتنمفس مج ذذدا ا الض ذذمم م ذذن لياص امدم ذذا الو ذذمريا ،و قذ ذاً
ل ذ منذ ااذرين الثذان /و مرب  2212هنذاك
ةو وما مقدما من لاافا شهوي يهوه ولشذاجم
 21شامجاً يواجهون احملا ما لموهنت من اة تنمفس مجدا ا الضمم ،و ن ا ا الراافذا ذد ل ذر
مجأ ذ يوجذذد الىل ذاً ل ذراي مذذن الراافذذا مويعذذون يف ال ذذجن ول ذذاي الراافذذا مجذذأن هنذذاك ض ذىلا
وا د مر وعا منها ىلد النمر لماق احملمما األوجمومجىلا إلقوا ا ان
 -23وزعمذذا لاافذذا شذذهوي يهذذوه لن ار ما ذذتان اوذذفف ذذ ،ا سذذتنماف الضذذممط مذذن
لياص امدمذذا الو ذذمريا ،ول ذ يوجذذد ذذا ون ي ذذم مجذذأياص دمذذا مد ىلذذا مجدي ذذا ولشذذاجم الراافذذا
لن هناك الىلاً ا ىلذا مذن ل ذراي الراافذا يقضذون ل مامذاً مجال ذجن لفذفا اذفاوح مذا مجذس 12
لن لجممجو ذ ذا
و 24ش ذذهراً ،وزعم ذذا لهن ذذت اورض ذ ذوا ةوام ذذا اسذ ذىلا و ذذا ىلا ولش ذذاجم ذ ذ ل
لش ذ ا .مذذن الثما ىلذذا ذذد ليين ذوا ل مذذر الثا ىلذذا ،ولن ار ما ذذتان حتذذتفيف مج ىلاسذذا اقضذذت مجتم ذراجم
احملا مذذا وال ذذجن ل اذذباب مذذن ل ذراي الراافذذا مج ذذبه ع هنذذت ا سذذتنماف الضذذممط مذذن لياص
امدمذذا الو ذذمريا ول ذذاي التقذذاجمير مجذذأن هنذذاك الىلذاً  12مج كذذا رييذذا ىلذذد مذذر ال جنذذا اةونىلذذا
قذذوا ا ذذان ىلم ذذا يتو ذذ ،مجا س ذذتنماف الض ذذممط م ذذن لياص امدمذذا الو ذذمريا ولش ذذاجم ذذت
األ ب ذذاجم التذ ذامجا ةنت ذذدى  12يف جميه ليضذ ذاً لن ار ما ذذتان اق ذذوق مج ذذجن اة ذذتنمفس مج ذذدا ا
الضمم من لياص امدما الو مريا ،ولن هؤ ص األش ا .يتورضون لتمذراجم احملا مذا وال ذجن
و ذذر ذذت األ ب ذذا جم لن هن ذذاك ا ىل ذذا لشذ ذ ا .م ذذن لااف ذذا ش ذذهوي يه ذذوه م ذذويعس يف ال ذذجن،
ولضاف لن لش احلاً ر رين د و موا ،و ب مت ع ىلهت مجغراما لو مجال جن مذا و ذف التنفىلذ
وزعذذت ليض ذاً لن الاذذرلا ذذد اختذ جذراصا ا تقامىلذذا ضذذد ل ذراي لسذذر ل ذذد اةوتق ذذس مذذن شذذهوي
يهوه مجود ىلام هو وا وا لش ا .ر رون مجتقدمي شموى ال جنا اةونىلا قوا ا ان

باء -القيااود المفروضااة عل ا الحااق فااي حريااة التعالياار المخااول لو ااخاص الااوين ي ياادون
علن ا المستنكفين بدافن الضمير واال تنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية
 -24ا حتديا ل رى ،و قاً ل منمما الدولىلا ةقاومت اإلذرب ،اتو ذ ،مجذالقىلوي اةفروضذا ع ذ
ريذذا الذذدعو ا سذذتنماف الضذذممط مذذن لياص امدمذذا الو ذذمريا و ذ س ذبىلل اةثذذال ،ذذر
اةنممذ ذذا لن اة ذ ذذاي  312م ذ ذذن الق ذ ذذا ون اةن ذ ذذاات الف ذ ذذت حتم ذ ذذر "انف ذ ذذم األش ذ ذ ا .م ذ ذذن امدم ذ ذذا
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الو ذذمريا" ،واذذدعت اةنممذذا لن هذ ه اةذذاي ذذد اسذذتب دما يف موا بذذا مذذن ليلذوا مجتصذذرحيا اؤيذذد
اة ذذتنمفس مج ذذدا ا الض ذذمم اغ ذرين ،و ال ذذا ذ ياذذمل ا تها ذاً ل م ذذاي  13م ذذن الوه ذذد ،ال ذذيت
اضمن ريا التوبم

نيم -اال تنكاف الضميري لو خاص الوين يعملون طوعا في القوات المسلحة
 -25اسذذتناياً اسذذتبىلان جذذرى اومىلم ذ ير ذذه ،يف ت ذذا لم ذوجم ،حتديذذد مذذا ا ا ذذا الذذدول
األعضذذاص يف س ذذو لوجمومج ذذا ل ذذديها ج ذراصا ا ذذم لأل ذراي الو ذذام س لوع ذاً يف الق ذوا اة ذ حلا
مجا ستقالا من امدما ألسباب اتو  ،مجالضمم ،ل اي اجمل و مجأن  22يولذا ،مذن لحلذل  33يولذا،
لن ل ذذديها ه ذ ه ا ج ذراصا ولش ذذاجم مجو ذ ال ذذدول (لةا ىلذذا ،واةمهوجمي ذذا التا ذىلمىلا،
لشذذاجم
وتهوجميا مولدو ا ،و ر ذا ،ولىلتوا ىلذا ،وهولنذدا) لن القذوا اة ذ حلا ا اعفضذا ع ذ ل ذه
ا سذذتقالا ،ذذلن ل ذ ا ع ذفاع خيضذذا ل مراجوذذا القضذذااىلا ول ذذد مجو ذ الب ذذدان ( سذذبا ىلا،
و يرالىلذذا ،وسذ و ا ىلا ،وسوي ذرا ،و روااىلذذا ،والنم ذذا) لن التو ىلذذا وا جذراص اةتو قذذس مجذذفك القذوا
اة ذ حلا خيت فذذان ابوذاً لنذذوح الوقذذد الذ ط التحلذذ ،الاذ ص مبقتضذذاه مجذذالقوا اة ذ حلا ومجا ضذذا ا
لذ  ،ل ذذاي عذذد يول (لو را ىلذذا ،والرباغذذال ،ومج جىلمذذا ،وسذ و ا ىلا ،و روااىلذذا ،والنم ذذا) مجذذأن
ا ستقالا ألسباب اتو  ،مجالضمم متثل سبباً كم موروف ضمن لسباب ا ستقالا ،ول ذ اوجذد
ل ذواا ذذدي يف ه ذ ا الصذذدي ولشذذم ل ذ يف تىلذذا ه ذ ه الذذدول ال ذذا مذذن لأل ذراي اةهنىلذذس
اة تحلقس مجالقوا اة حلا لن ي تقىل وا ع لساس قهت التوا دط يف هناص دمتهت
 -22ول ذذد اةنمم ذذا الدولىل ذذا ةق ذذاومت اإل ذذرب ع ذ اإلاج ذذا لن يق ذذوق اةزي ذذد م ذذن ال ذذدول
مجاعتماي لاجم يمفل ا ستماح ل با األش ا .ال ين ا ضموا القذوا اة ذ حلا ،ولمذن
لحلبحلوا يف و ا  ،ي تنمفون امدما ىلهذا مجذدا ا الضذمم ولضذا ا ل ذ ع ذ الذركت مذن لن
مجو ذ الذذدول ذذد اعف ذذا ذذ ،ا سذذتنماف الضذذممط لأل ذراي اةهنىلذذس يف الق ذوا اة ذ حلا ،ذذلن
جذراصا النمذر يف الر ذه ذد ا ذتغرا و تذاً لذوي ً مجذدون مذربجم و ذد زعمذا اةنممذا ل ذ مجالن ذذبا
لألش ذ ا .ال ذ ين يوم ذذون يف الق ذوا اة ذ حلا التامجوذذا ل و يذذا اةتحلذذد  ،ذذد ي ذذتغرا اإلصذذول
ع راجم مجصفا ا ستنماف الضممط ما يزيد عن سنتس ،ومجالتا لن مجو اة تنمفس مجذدا ا
الضمم كم اةوفف تت يوتربون متغىلبس يون ن

دال -تا ااوافر المعلوما ااات عا اان الحا ااق فا ااي اال ا ااتنكاف الضا ااميري ما اان أداء الخدما ااة
العسكرية
 -22اسذ ذذتناياً الذ ذذريوي ع ذ ذ ا سذ ذذتبىلان اةومذ ذذت ع ذ ذ الذ ذذدول األعضذ ذذاص يف س ذ ذذو لوجمومجذ ذذا
ىلمذذا يتو ذذ ،مبذذدى وجذذوي اذذدامجم امفذذل لن حيذذاي اجملنذذدون واةهنىلذذون الوذذام ون يف القذوا اة ذ حلا
ع م ذاً مجذذاإل ،يف اذذرك الق ذوا اة ذ حلا مج ذذبه م ذذاال اتو ذذ ،مجالضذذمم ،ومجذذاإل ،يف مذذنحلهت حلذذفا
لن لذديها هذ ه التذدامجم الذيت
ا ستنماف الضذممط ،ل ذاي س ذو لوجمومجذا مجذأن  22يولذا لشذاجم
22
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اقض ذذت مجذ ذلمج غ اجملن ذذدين واةهنىل ذذس الو ذذام س يف امدم ذذا تذ ذ ه اإلق ذذوا ،مجىلنم ذذا لش ذذاجم
(لجممىلنىلا ،وليرلندا ،ومج جىلما ،والداىلرك ،وسذ و ا ىلا ،ولم ذمربغ ،ولىلتوا ىلذا ،وهنغاجميذا)
لديها ه ه التدامجم

ذذان يول
ل ذ لذىلو

خامسا -اال تنتانات
 -22يالين هوا التقرير أنه كانت هناا تطاورات قانونياة هاماة فاي االعتاراف باال اتنكاف
الضااميري ماان أداء الخدمااة العسااكرية عل ا الص اعيدين الاادولي واإلقليمااي منااو رخاار تقرياار
تحليل ااي قدمت ااه مفوض ااية األم اام المتح اادة لحق ااوق اإلنس ااان ف ااي ع ااام  ،6002وتقريره ااا
اال تكمالي المقدم في عام  .6002كما يالاين التقريار أن هناا عاددا متزايادا مان الاللادان
التااي تعتاارف باال ااتنكاف الضااميري لاايس فقااو للمجناادين ،ولكاان أيضا ا لو ااخاص الااوين
يعملاون بصااورة طوعياة .إال أنااه ال تازال هنااا مشااكل ،إذ مااا زالات بعاال الادول ال تعتاارف
باال تنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية ،أو ال تعترف باولك بالنساالة لو اخاص
الوين يعملون بصورة طوعية.
 -23ثمة قلق إزاء التقارير التي تفيد بتكرار المحاكمة أو العقااب ،إلا ناناص المعاملاة
السيئة التي يوان ا المساتنكفون بادافن الضامير يار المعتارف ب ام .وثماة قلاق أيضاا إزاء
القيااود المفروضااة عل ا كفالااة حريااة التعالياار لو ااخاص الااوين ي ياادون المسااتنكفين باادافن
الضاامير أو أولئااك الااوين ي ياادون الحااق فااي اال ااتنكاف الضااميري .وباإلضااافة إلا ذلااك،
ف ا ن ممااا يثي ار القلااق أنااه عل ا الاار م ماان أن بعاال الاادول تعتاارف باال ااتنكاف الضااميري،
ال يونااد إطااار قااانوني عل ا اإلطااالق أو ال يونااد إطااار قااانوني منا ااص يتاايك إعمااال ذلااك
الحااق فااي واقاان الممار ااة العمليااة ،بمااا فااي ذلااك إنشاااء خدمااة بديلااة تتما ا ماان أ ااالاب
اال تنكاف الضميري.
 -22وينالغااي للاادول التااي لاام تقاادم بعااد معلومااات إل ا المجناادين واأل ااخاص الااوين
يعملا ااون بصا ااورة طوعيا ااة فا ااي ا اافوف القا ااوات المسا االحة بشا ااصن الحا ااق فا ااي اال ا ااتنكاف
الض ااميري ،أن تق ااوم ب ااولك ،وأن تس اامك بطلالا ااات اال ااتنكاف ااواء قال اال أداء الخدما ااة
العسكرية أو أثناءها .ورهناا ب اروف كال حالاة علا حادة مان حياا ا اتيفاء ارو تعرياف
الالناائ عل ا النحااو المنصااوص عليااه فااي اتفاقيااة عااام  1591المتعلقااة بمركااز الالنئااين،
ينالغي تشاجين الادول علا الن ار فاي مانك حاق اللجاوء للمساتنكفين بادافن الضامير الاوين
يشااعرون بااصن م مجالاارون عل ا مغااادرة بلاادان م األ االية خشااية التعاار لالضااط اد بسااالص
رفض ا م أداء الخدمااة العسااكرية عناادما ال يكااون هنااا أحكااام ،أو أحكااام منا ااالة ،تاان م
اال تنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية.
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