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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3و 2البندان 

التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقووق اإلنسوان 
 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام

تعزيووووووز وحمايووووووة نميوووووود حقوووووووق اإلنسووووووان  المدنيووووووة والسيا ووووووية 
 واالقتصادية واالنتماعية والثقافية  بما في ذلك الحق في التنمية

 اال تنكاف الضميري من الخدمة العسكرية  
 تقرير تحليلي لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 موجز  
، الرذ  لسرف فيره ا سرح 20/2لقررا  لسرح حقروإل اان ران  وفقا  يُقدَّم هذا التقرير  

إىل مفوضرررريم األمرررر  استمرررردو ال رررراميم ُقرررروإل اان رررران  ن دُلررررد،  الت رررراو  مرررر   يرررر  الرررردول 
ديق ا ذاأل الصرررسم ومررر  اسنحلمررراأل اُووميرررم الدوليرررم ووكرررااأل األمررر  استمررردو و رال رررا و رررنا

واسنحلماأل غري اُووميم واسؤس األ الولنيم ُقروإل اان ران، دقريررا  لسيسيرا  كرع    ر  سرنواأل 
يتناول م ألم ااستنواف الضمري  من اخلدمم الل وريم، وا سيما اس تجداأل واسما ساأل 

 الفضسى والتمدياأل اليت ا دزال قائمم. 
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 مقدمة -أوالا  
، إىل مفوضررريم األمررر  استمررردو ال ررراميم 20/2لسرررف لسرررح حقررروإل اان ررران،   قررررا    -1

ُقروإل اان ران ملاسفوضريمن  ن دلرد،  الت راو  مر   ير  الردول ووكرااأل األمر  استمردو و رال را 
األ و ررناديق ا ذاأل الصررسم ومرر  اسنحلمرراأل اُووميررم الدوليررم واسنحلمرراأل غررري اُووميررم واسؤس رر

الولنيم ُقوإل اان ان، دقريرا  لسيسيا  كرع    ر  سرنواأل يتنراول م رألم ااسرتنواف الضرمري  مرن 
 اخلدمم الل وريم، وا سيما اس تجداأل واسما ساأل الفضسى والتمدياأل اليت ا دزال قائمم. 

، دعرررمل اسفوضررريم 2017كرررانون ال/ان/ينررراير   11و  مرررذكراأل يرررفويم و سرررائع مؤ  رررم  -2
اجل رررراأل  رررراحبم اسصررررسمم إىل  ن دقرررردم مرررا لرررردي ا مررررن ملسومرررراأل ذاأل  ررررسم اسررررتجا م  خمتسررر  

 19. وقررد و دأل م رراماأل مررن 20/2لسطسررف الررذ  دقرردم  رره لسررح حقرروإل اان رران   قرررا   
منحلمررم غررري  18دولررم  عضرروا ، مررن  يرر  اسنررالم، ومررن سررمل مؤس رراأل ولنيررم ُقرروإل اان رران و

أل لسجم ررو  اللررام عسررى الصررفمم ال رربويم سوقرر  اسفوضرريم حووميررم. وسررُتتاع  يرر  هررذ  اس رراما
االالع   وٍع مباير من  الل اسوقر  عسرى التقرا ير ال را قم   يضا  ؛ وسيت ىن ن1ملعسى اانرتنمل

لسمفوضررررم ال رررراميم   ررررأن ااسررررتنواف الضررررمري  مررررن اخلدمررررم الل رررروريم،  ررررا   ذلرررر  التقريررررر 
 . 2013التمسيسي ال ا م الصاد    حزيران/يونيه 

ويلرررررا هررررذا التقريررررر االررررا  القررررانون الرررردوا، مرررر  إيررررال  اهتمرررراٍم  ررررا   ررررالتطو األ  -3
ملالفرع ال/انن، والقوانني واسما ساأل استبلم   خمتسر  الردول، وذلر   2013اس تجدو منذ عام 

 ن من  الل دناول اسما ساأل الفضسى ملالفرع ال/الثن والتمدياأل اليت ا دزال قائمم ملالفرع الرا 
عسررى حررٍد سرروا . و  ررريا ، يتضررمن التقريررر اسررتنتاجاأل ودو ررياأل سصررو  القرروانني وال ياسرراأل 

 واسما ساأل استلسقم  ااستنواف الضمري  من اخلدمم الل وريم ملالفرع اخلامحن.

 االطار القانوني الدولي  وال  يما المستجدات -ثانياا  
 من الخدمة العسكرية الحق في اال تنكاف الضميري -ألف 

مرن الل رد الردوا اخلرا   راُقوإل  18ي تند اُم   ااستنواف الضرمري  إىل اسرادو  -4
اسدنيررم وال ياسرريم، الرريت دوفررع اُررم   حريررم الفوررر والوجرردان والرردين  و اسلتقررد. وي ررمع هررذا 

نره  و ملتقرد   التلبرد اُم حريم الفرد    ن يلتنم    ديٍن  و ملتقد خيتا  ، وحريته   إظ ا  دي
وإقامرم ال رلائر واسما سرم والتلسري ،  فررد   و مر   اعرم، و مرام اسرح  و عسرى حرد . وعسرى الررغ  
مررن  ن الل ررد ا يتضررمن إيررا و  ررريفم إىل اُررم   ااسررتنواف الضررمري ، فرر ن السجنررم اسلنيررم 

ألن  18اسرررادو  ،  ن هرررذا اُرررم  ورررن  ن ُي رررتمد مرررن1993حبقررروإل اان ررران  كررردأل،   عرررام 
االزام  استخدام القوو هبدف القتع  ون  ن يتلرا ا   روٍع  طرري مر  اُرم   حريرم الوجردان 

 .  ن2ملواُم   ا اهرو  اسلتقداأل الدينيم وغريها من اسلتقداأل

__________ 

   .www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListofIssues.aspxانحلر  ن1مل

   .11ن   أن اُم   حريم الفور والوجدان والدين، الفقرو 1993مل22انحلر التلسيم اللام  ق   ن2مل
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و سصرررمل السجنرررم اسلنيرررم حبقررروإل اان ررران،   اجت اداعرررا الررريت اعتمررردعا عقرررف  ررردو   -5
ن، إىل وجررود حرررم   ااسررتنواف الضررمري ، وذلررر  مررن  رررالل 1993مل22التلسيررم اللررام  قررر  

نررام كرري  ون رررون ضررد   و يررم   -يونرر  . و  قضرريم ن3مللموعررم مررن ا  ا    ررأن  الغرراأل فرديررم
،  كرردأل السجنررم مررن جديررد  ن اُررم   ااسررتنواف الضررمري  عررن  دا  اخلدمررم الل رروريم كو يررا

والرردين، وهررذا اُررم خيررول    فرررٍد إعفررا   مررن  هررو حررم مررالقم لسمررم   حريررم الفوررر والوجرردان
. و را  ن هرذا ن4ملاخلدمم الل وريم االزاميم إذا مل يون ممونا  التوفيرم  ين را و رني دينره  و ملتقدادره

 فر  التجنيرد بيرم  عضرا  السجنرم  ن قمر  اُم ا جيوق اس اس  ه عن لريم ااكرا ، اعترتأل  غس
 ن  ررا س حبررم  يررخا  ا يتوافررم اسررتخدام األسررسمم مرر  ألدا  اخلدمررم الل رروريم الررذ   وررن 

وجداهن   و دين  ، هو إجرا  يتلا ا م  اُم   اعتنراإل ديرن  و ملتقرد ملاُريرم البالنرمن الرذ  
. غرري  ن    لرم  عضرا  ن5ملمرن الل رد 18مرن اسرادو  1يُفحلى حبمايرم مطسقرم عمرال   أحورام الفقررو 

اسؤيدو، الن ج الذ    ذأل  ه السجنم سا قا  والذ  ينحلر إىل   السجنم  ريوا،   ن ائ   الفرديم 
ااسررتنواف الضرررمري   اعتبرررا   حالرررم مرررن حرررااأل إظ رررا  اسلتقرررد  اسما سرررم ملاُريرررم اخلا جيرررمن، 

،  سر  هرؤا  األعضرا  إىل  ن الدولرم الطررف مل دقردم 18مرن اسرادو  3ولدى نحلره    الفقرو 
. وعررالوو عسررى ذلرر ، ا يررزال اسقررر  ن6ملااسررتنواف الضررمري   سرربا ا  كافيررم دررت  إنوررا  اُررم  

اخلررررا  اسلررررل حبريررررم الرررردين  و اسلتقررررد والفريررررم اللامررررع اسلررررل  ااحتجرررراق التل ررررفي ينحلررررران إىل 
  .ن7ملااستنواف الضمري  من اخلدمم الل وريم  و فه حالم من حااأل إظ ا  الدين  و اسلتقد

__________ 

، انحلررر 2012لاللررالع عسررى عررٍم عامررم لسبالغرراأل الفرديررم استلسقررم  ااسررتنواف الضررمري  الصرراد و حرر  عررام  ن3مل
A/HRC/23/22 ملمن رررو  مرررن من رررو األ  ااسرررتنواف الضرررمري  مرررن اخلدمرررم الل ررروريم؛ و13إىل  8األ ، الفقرررر

  ن.E.12.XIV.3الواياأل استمدو،  ق  اسبيلاأل 

   .4-7، الفقرو 2012د رين األول/ كتو ر  25، ا  ا  اسلتمدو   1786/2008انحلر البالغ  ن4مل

،  داسرو  وسرا كوأل ضرد دركيرا، 1854/2008  و قر 1853/2008، والبالغران  قر  5-7نفح اسرجر ، الفقررو  ن5مل
 ، التذييع ال/ان مل"ينبغي قبول اُم    ف  القتع قبوا  كامال ."ن. 2012نذا /ما س  29ا  ا  اسلتمدو   

، الترررررذييالأل ال/ررررران إىل الرا ررررر . انحلرررررر  يضرررررا  الررررربالغ  قررررر  نرررررام كررررري  ون ررررررون ضرررررد   و يرررررم كو يرررررا -يونررررر  انحلرررررر  ن6مل
، الترررررذييع 2014د ررررررين األول/ كترررررو ر  15، ا  ا  اسلتمررررردو   كررررروان كررررري  ون ررررررون  - يونررررر ، 2179/2012

، 2015نذا /مررا س  25، ا  ا  اسلتمرردو   عبررد السييرر  ضررد دركمان ررتان، 2218/2012األول؛ والرربالغ  قرر  
اسلتمرردو   ، ا  ا  حممررود حررديتجينوف ضررد دركمان ررتان، 2221/2012التررذييالن األول وال/رران؛ والرربالغ  قرر  

،  محررد حررديتجينوف ضررد دركمان ررتان، 2222/2012، التررذييع؛ والرربالغ  قرر  2015د رررين األول/ كتررو ر  29
جا ررررا وف ضررررد ، 2223/2012، التررررذييع؛ والرررربالغ  قرررر  2015د رررررين األول/ كتررررو ر  29ا  ا  اسلتمرررردو   

، 2219/2012ييع؛ والرررررربالغ  قرررررر  ، التررررررذ2015د رررررررين األول/ كتررررررو ر  29، ا  ا  اسلتمرررررردو   دركمان ررررررتان
، 2220/2012 ، اسرفرررم؛ والررربالغ  قررر 2016متوق/يوليررره  15، ا  ا  اسلتمررردو   نصرررريايي  ضرررد دركمان رررتان
، 2224/2012، اسرفرررررم؛ والررررربالغ  قررررر  2016متوق/يوليررررره  14، ا  ا  اسلتمررررردو    مينررررروف ضرررررد دركمان رررررتان

، 2225/2012، اسرفرررم؛ والررربالغ  قررر  2016متوق/يوليررره  14، ا  ا  اسلتمررردو   متيررراكو وف ضرررد دركمان رررتان
، اسرفقررررران األول وال/ررررران؛ والررررربالغ  قررررر  2016متوق/يوليررررره  15، ا  ا  اسلتمررررردو   نو جرررررانوف ضرررررد دركمان رررررتان

 ، اسرفم.2016متوق/يوليه  15، ا  ا  اسلتمدو   دأوييتوف ضد دركمان تان 2226/2012

؛ 51، الفقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررو A/HRC/10/8/Add.4؛ و56و 46، الفقردرررررررررررررررررررررررررررررررررررران A/HRC/7/10/Add.2انحلررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ن7مل
؛ 54، الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو A/HRC/19/60/Add.2؛ و145و 144الصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفمتان  ،A/HRC/10/21/Add.1و
؛ والفريرررررم اللامرررررع اسلرررررل  ااحتجررررراق 63، الفقررررررو A/HRC/28/66/Add.2؛ و28، الصرررررفمم A/HRC/23/51و

، Heiner Bielefeldt, Nazila Ghanea and Michael Wiener؛ و42الفقررو ، 42/2015التل في، الر    ق  
Freedom of Religion or Belief: An International Law Commentary (Oxford University Press, 

2016), pp. 265-275 and 288-291.  
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،  سصمل السجنم اسلنيم حبقروإل  رون ضد   و يم كو ياكوان كي  ون  -يون  و  قضيم  -6
  يضرا  مرن الل رد، واعترتأل  18مرن اسرادو  1إىل حردو  انت رال لسفقررو  2014اان ان   عام 

من ي ود ي و  كلقاب عسى  ف   دا  اخلدمم الل وريم يلرادل احتجراقا  دل رفيا   50 ن سجن 
من ن ائ ا دس   نه كما  ن  5-7  الفقرو  . و  ذل  ال ياإل، اححلمل السجنم9 وجف اسادو 

ااحتجاق الذ  يرمري إىل ملاقبرم يرخ  مرا عسرى مما سرته اس رروعم لسمرم   حريرم التلبرري عسرى 
مررن الل ررد ي رروع إجرررا   دل ررفيا ، فرر ن ااحتجرراق الررذ  يرمرري إىل  19النمررو الررذ  دوفسرره اسررادو 

مررن  18عسررى النمررو الررذ  دوفسرره اسررادو اللقرراب عسررى اسما سررم اس ررروعم ُريررم الرردين والضررمري 
 الل د هو إجرا  دل في  يضا . 

، اعتمررررردأل السجنرررررم اسلنيرررررم حبقررررروإل اان ررررران ن ا    رررررأن ع ررررررو 2016و 2015و   -7
 سصرمل في ررا، ضررمن اسررتنتاجاأل   رررى، إىل حرردو   ضررمرييا   الغراأل فرديررم مرر  م ررتنوفني 

إن انيم لرتم الورامم استأ سم   الرذاأل انت اكاأل ُم   ماب البالغاأل    ن يلامسوا ملامسم 
مررن الل ررد، كمررا  سصررمل إىل انت ررال حررم   ررماب الرربالغ   حريررم  10الب ررريم  وجررف اسررادو 

. وذّكررررأل السجنرررم  يضررا   رررأن الطرررا   األساسررري لسمريررراأل اسورسرررم   ن8ملالفوررر والوجررردان والررردين
اللمع هبذا اُور  حر     وقراأل  من الل د يتجسى   عدم جواق دلسيم 18من اسادو  1الفقرو 

 من الل د.  4من اسادو  2الطوا ئ اللامم، وفم ما يرد   الفقرو 
،  كررردأل السجنرررم اسلنيرررم حبقررروإل 2014و 2013و  اسالححلررراأل اخلتاميرررم اسلتمررردو    -8

اان ان من جديد  ن القوانني اعسيرم ينبغري  ن درنحل  م رألم ااسرتنواف الضرمري   را يتفرم مر  
لمررررري  يضرررررا  حريرررررم الوجررررردان لغرررررري  18مرررررن الل رررررد، مررررر  مراعررررراو  ن اسرررررادو  26و 18سررررراددني ا

. ويررددأل السجنررم  يضررا  عسررى ضرررو و  ن دوررون درديبرراأل اخلدمررم البديسررم متاحررم جلميرر  ن9ملاسررؤمنني
دون متييرررز   ررربف لبيلرررم اسلتقرررداأل ملاسلتقرررداأل الدينيرررم  و اسلتقرررداأل غرررري  ضرررمرييا  اس رررتنوفني 

. وينبغررري دف رررري كسمررريت "ديرررن" و"عقيررردو" ن10ملالنا لرررم مرررن الضرررمرين الررريت درررت  ااعررررتااالدينيرررم 
لمي ملتنقي اسلتقداأل التوحيديم وغري التوحيديرم وااُاديرم،   18دف ريا  واسلا ، ذل   ن اسادو 

كمررا لمرري اُررم   عرردم اعتنرراإل ديررن  و ملتقررد، و الترراا ف رري غررري مقصررو و   دطبيق ررا عسررى 
أل التقسيديررررم  و عسررررى األديرررران واللقائررررد ذاأل اخلصررررائ   و ال ررررلائر ال رررربي م سصررررائ  الررررديانا

. لرذا، فر ن    دولررم دلررتف حبرم ااسرتنواف الضرمري  لسمنتمررني ن11ملويرلائر الردياناأل التقسيديرم
إىل اهليئاأل الدينيم اس جسم الريت لرّرم دلاليم را اسرتلمال األسرسمم دون سرواه ، سرتنت    رذل  

 . ن12ملن الل دم 18اسادو 

__________ 

حرديتجيينوف ضرد دركمان رتان،  عبدالاليي  ضرد دركمان رتان، وحممرود حرديتجيينوف ضرد دركمان رتان، و محرد ن8مل
وجررررتوف ضررررد دركمان ررررتان، ونصررررريايي  ضررررد دركمان ررررتان، و مينرررروف ضررررد دركمان ررررتان، ومتيرررراكو وف ضررررد 

، 2227/2012والررررربالغ  قررررر  دركمان رررررتان، ونو جرررررانوف ضرررررد دركمان رررررتان، ويويررررريتوف ضرررررد دركمان رررررتان، 
   .2016ه متوق/يولي 14، ا  ا  اسلتمدو   ييغيندو ديي  ضد دركمان تان

  .23، الفقرو CCPR/C/KGZ/CO/2انحلر، عسى سبيع اس/ال،  ن9مل

  .19، الفقرو CCPR/C/UKR/CO/7انحلر،  ن10مل

   .2، الفقرو 22انحلر التلسيم اللام  ق   ن11مل

   .23، الفقرو CCPR/C/KGZ/CO/2انحلر  ن12مل
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وا يلررررتف  لررر  الررردول الررريت  رررّدقمل عسرررى الل رررد  قا سيرررم التطبيرررم اللررراسي لسمرررم    -9
مررن اخلدمررم الل رروريم. وعسررى سرربيع اس/ررال،  كرردأل سررنغافو و لررددا ،    ااسررتنواف الضررمري 

جتاوق  20/2اس امم اليت قدمت ا   إلا  إعداد هذا التقرير،  ن لسح حقوإل اان ان   قرا   
األحوام اسنصو  عسي ا   القانون الدوا و وول حقروإل اان ران الواجبرم التطبيرم. و يرا أل 

من ااعالن اللاسي ُقوإل اان ان دقر   موانيم فرا قيود عسرى مما سرم  29 يضا  إىل  ن اسادو 
الفررد ُقوقرره وحريادرره ضرمانا  لسنحلررام اللررام والرفرا  اللررام لسمجتمرر . و فرادأل سررنغافو و كررذل   ررأن 
الرردفاع الررولل هررو حررم سررياد   ساسرري  وجررف القررانون الرردوا؛ وحي/مررا دتلررا ا اسلتقررداأل  و 

  هرذا اُررم، فر ن حرم الدولرم    رون األمررن القرومي واُفران عسيره جيررف  ن األعمرال الفرديرم مر
.  ما كو ا اليت وقلمل عسى الل د ولون ا مل دصدإل عسيه، فقد اعتتأل   م امت ا  نه ن13ملي ود

مررررن اخلدمررررم  ا يوجررررد  رررروول دوليررررم ُقرررروإل اان رررران دورررررس حقررررا    ااسررررتنواف الضررررمري 
الل وريم، مؤكدو   ن هذا اُم جيف  ن يُف   عسى  نره فوررو دقروم عسرى  سراس دف ررياأل السجنرم 

 اسلنيم حبقوإل اان ان ودلسيقاعا اللامم. 
و  سس ررسم مررن القرررا األ اسلتمرردو دون دصررويمل،  قررر كررع مررن لسررح حقرروإل اان رران  -10

ضمري  من اخلدمم الل وريم  و فه مما سم وجلنم حقوإل اان ان حبم كع فرد   ااستنواف ال
مررن ااعررالن  18م ررروعم لسمررم   حريررم الفوررر والوجرردان والرردين عسررى النمررو اسبررني   اسررادو 

  .ن14ملمن الل د الدوا اخلا   اُقوإل اسدنيم وال ياسيم 18اللاسي ُقوإل اان ان واسادو 
ومم اللدل التا لرم لاللراد األو و ، وعسى الصليد ااقسيمي،  كد اعامي اللام لدى حم -11

 2،  ن مي/اإل اُقوإل األساسيم لاللاد األو و  حردد   الفقررو 2014  فتوى  اد و   عام 
منره اُرم   ااسرتنواف الضرمري  و قرر  ره  رراحم، وذلر  وفقرا  لسقروانني الولنيرم  10من اسادو 

اعومررم األو و يررم ُقرروإل اان رران  ،  سصررمل2016. و  عررام ن15ملالرريت دررنحل  مما سررم ذلرر  اُررم
إىل حررردو  انت رررال ُريرررم الفورررر والوجررردان والررردين   قضررريم جررررى في رررا اسرررتجواب م رررتنو  
ضرررمري  مرررن قلبرررع ا سرررح اخلرررا  ذ  الصرررسم   ظرررروف ا دضرررمن كفرررا و ااجررررا األ والتم/يرررع 

 -قيررم األيبرييررم . وعررالوو عسررى ذلرر ، دررن  اادفان16ملاستوررافو وفررم مررا يررن  عسيرره القررانون اعسرري
، عسرررى  ن ال رررباب يتمتلرررون  ررراُم   12مرررن مادعرررا  1األمريويرررم ُقررروإل ال رررباب،   الفقررررو 

  .ن17ملااستنواف الضمري  من اخلدمم الل وريم االزاميم

__________ 

؛ 18، الفقرررررررررو E/CN.4/2006/51؛ و15، الفقرررررررررو A/HRC/23/22، اسرفررررررررم؛ وA/HRC/23/G/6انحلررررررررر  يضررررررررا   ن13مل
  ، اسرفم.E/CN.4/2002/188و

 2000/34و 2002/45و 2004/35وقرررا األ جلنررم حقرروإل اان رران  20/2و 24/17انحلررر قرررا   ا سررح  ن14مل
. و ول قرررررا  ذ   ررررسم لسجنررررم حقررررروإل 1989/59و 1991/65و 1993/84و 1995/83و 1998/77و

 عضوا  عن التصويمل.  14 ودا  مقا ع  ودني وامتناع  26م ، اعُتمد  أغسبي1987/46اان ان، وهو القرا  
، فترروى يرريب رد ضررد   و يررم  سانيررا االاديررم، C-472/13انحلررر حمومررم اللرردل التا لررم لاللرراد األو و ، القضرريم  ن15مل

 . 52، الفقرو 2014د رين ال/ان/نوفمت  11 اد و عن اعامي اللام يا   تون   

، حور   راد    66899/14، االتمراس  قر   ا افاسريالكيح ضرد اليونراناعومم األو و يم ُقوإل اان ان،  ن16مل
. ولاللررررررالع عسررررررى عررررررم عامررررررم اجت رررررراداأل اهليئرررررراأل القضررررررائيم ااقسيميررررررم، انحلررررررر 2016 يسول/سرررررربتمت  15

A/HRC/23/22 و، 24-16، الفقررراألÖzgür Heval Çınar, Conscientious Objection to Military 

Service in International Human Rights Law (Palgrave Macmillan, 2013), pp. 95-156. 
 the regional overview by Ignacio Perelló in Convención Iberoamericana de Derechos de losانحلرر  ن17مل

Jóvenes: Balance y reflexiones — a cinco años de su entrada en vigor, pp. 56-60 ورن االرالع عسيره  .
   .www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20130114165345_51.pdfعسى اللنوان التاا: 
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حق األفراد الملتحقوين بوالقوات المسولحة  بمون فويمم المجنودون والمت وعوون   -باء 
 ميري من الخدمة العسكرية في تقديم طلب من أنل اال تنكاف الض

 يرررررا  لسرررررح حقررررروإل اان ررررران، وقبسررررره جلنرررررم حقررررروإل اان ررررران، مررررررا ا  ودوررررررا ا  إىل  ن  -12
األيخا  الذين يؤدون اخلدمم الل وريم  ون  ن ي او ه  ااستنواف الضمري ، و كد  ميرم 

سررتنواف  ن دترراع جلميرر  األيررخا  اس ررمولني  اخلدمررم الل رروريم ملسومرراأل   ررأن اُررم   اا
. و قرر ا سرح، ن18ملضرمرييا  الضمري  من اخلدمم الل روريم وسربع اُصرول عسرى  رفم اس رتنو  

،  رررأن عررررددا  متزايررردا  مرررن الرررردول يلررررتف  ااسرررتنواف الضررررمري  مرررن اخلدمررررم 24/17  قررررا   
الل رروريم لرريح فقررن لسمجنرردين، وإ ررا  يضررا  لسمتطرروعني، ويررج  الرردول عسررى  ن د ررم   تقررد  

و  ااسررررررتنواف الضررررررمري  قبررررررع اخلدمررررررم الل رررررروريم،  ررررررا   ذلرررررر  الواجبرررررراأل لسبرررررراأل سصرررررر
  ااحتياليم، و   ثنائ ا و لدها.

و كررد اسقررر  اخلررا  اسلررل حبريررم الرردين  و اسلتقررد   مالححلادرره عسررى  الغرراأل ودقررا ير  -13
 ل/رراأل  ن    يررخ   وررن  ن ي رراو   ااسررتنواف الضررمري   رررو  الوقررمل، وقررد يفصررع ذلرر  

. ن19مل لررد  ن ي ررا ل ال ررخ  م ررا كم فلسيررم   دو األ دد يبيررم  و  ن ررطم   رررى ع رروريم حرر 
إلررررا  ااجرررررا األ اخلا ررررم نرررردا   عرررراجال  م رررررتكا  يتلسررررم   ووجرررره ثالثررررم مررررن اسوسفررررني  وايرررراأل 

  ررتنوفم ضررمرييم كانررمل قررد غرراد أل اجلرريب دون دررر ي   لررد  ن قررر أل  نرره مل يلررد   مواهنررا 
. و و ررمل السجنررم اسلنيررم ن20ملاللررراإل  و      نررزاع ن ررر ألسررباب   القيررم اس ررا كم   اُرررب  

حبقرروإل اان رران  ررأن دوفررع الرردول  ن قوانين ررا دررن   وضرروع عسررى حررم األفررراد   ااسررتنواف 
الضمري  من اخلدمم الل وريم، وهو حرم ينبغري  ن دتراع هلر  إموانيرم مما سرته قبرع  دايرم اخلدمرم 

 . ن21ملل  دا  اخلدممالل وريم و     مرحسم  ال
وعسى م توى االاد األو و ، يدد اعامي اللام لدى حمومم اللردل عسرى  ن الطريقرم  -14

الررررريت يرررررت  هبرررررا جتنيرررررد اس رررررتنو  الضرررررمري  غرررررري ذاأل  ميرررررم ألن عبرررررا األ " فررررر   دا  اخلدمرررررم 
EC/2004/83الل رروريم" كمررا درررد   التوجيرره 

د ررمع    يررخ  يررؤد  اخلدمررم الل رروريم  .ن22مل
سرروا   كرران مررن ا نرردين  م مررن استطرروعني، و ن  يرر  اسرروظفني الل رروريني م ررمولون،  ررن فرري   

يو ر    أن مس  القضيم ا 2015. وقضمل حمومم اللدل   عام ن23ملموظفو اامداد  و الدع 
عررن  ن الترردا ري الرريت  ضرر  هلررا جنررد    رربف  فرر   دائرره لسخدمررم الل رروريم، م/ررع اُورر  عسيرره 
 ال ررجن  و د ررريفه مررن اجلرريب،  وررن اعتبا هررا،   ضررو  اسما سررم اس ررروعم مررن جانررف الدولررم 

__________ 

  .1993/84و 1995/83و 1998/77وقرا األ السجنم  24/17قرا  ا سح  ن18مل

، A/HRC/22/51/Add.1؛ و56الفقررررررررررو ، A/HRC/19/60/Add.1؛ و139، الفقررررررررررو E/CN.4/2006/5/Add.1انحلرررررررررر  ن19مل
 .  69الفقرو 

 .28الفقرو  ،A/HRC/23/51انحلر  ن20مل
، CCPR/C/SVK/CO/3؛ و13، الفقرررررررو CCPR/C/CHL/CO/5؛ و23، الفقرررررررو CCPR/C/KAZ/CO/1انحلررررررر  ن21مل

   .15الفقرو 
  ررأن اسلررايري الرردنيا اسطسرروب اسررتيفا ها مررن  2004ني رران/  ريع  29الصرراد     EC/2004/83دوجيرره ا سررح  ن22مل

مرررن  جرررع جانرررف  عايرررا  سررردان ثال/رررم  و  يرررخا  عرررد ي اجلن ررريم مرررن  جرررع اُصرررول عسرررى مركرررز الالجرررو  و 
 ااستفادو ألسباب   رى من اُمايم الدوليم، ومضمون اُمايم اسمنوحم. 

 . 35و 32فتوى  اد و عن اعامي اللام يا   نت، الفقردان   يم  سانيا االاديم،ييب ريد ضد   و انحلر قضيم  ن23مل
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ُق ا   اُفان عسى قوو ع وريم، غري متناسبم  و متييزيرم حبيرث د روع  عمرال اضرط اد؛ ومر  
 . ن24ملجيف عسى ال سطاأل اعسيم  ن دتمقم من  ن اُالم كذل  فلال  ذل ، 

 اال تنكاف الضميري االنتقائي  -نيم 
يددأل مفوضيم األم  استمدو ال اميم ل ؤون الالجئرني،   مبادئ را التوجي يرم استلسقرم  -15

 ، عسررررررى  ن اُررررررم  2013، الصرررررراد و   كررررررانون األول/دي ررررررمت 10 اُمايررررررم الدوليررررررم  قرررررر  
. ويرؤمن هرؤا  ن25ملااستنواف الضمري  ينطبم  يضرا  عسرى اس رتنوفني   روع جزئري  و انتقرائي

اس رررتنوفون  رررأن اسرررتخدام القررروو  ورررن دتيرررر  ظرررروف ملينرررم، ولورررن ا  ورررن دتيرررر    ظرررروف 
  رى، وهلذا ال بف ا  د من ااستنواف   دس  اُااأل األ رى،   حني  ن دعراو ال رالم 

ى  ي   يوال استخدام القوو الل وريم  و اس ا كم    ي  اُروب. وقد اعرتفمل يلرتضون عس
، الرذ  لسبررمل 33/165اجلمليرم اللامرم ضررمنيا   نروع مررن  نرواع ااسررتنواف اانتقرائي   قرا هررا 

فيه إىل الدول األعضا   ن مترن  حرم السجرو   و اسررو  اللرا ر ا مرن إىل دولرم   ررى، لحيرخا  
ى مغاد و البسد الذين يفمسون جن يته  رد اعرتاض    داف  الضمري عرن اس راعدو   اسرغمني عس

دنفيذ الفصع اللنصرر   اخلدمرم   القرواأل اس رسمم  و قرواأل ال ررلم. وقرد دنراول الفريرم اللامرع 
اسلرررل  ااحتجررراق التل رررفي واسقرررر  اخلرررا  اسلرررل حبريرررم الررردين  و اسلتقرررد  يضرررا  حرررااأل دتلسرررم 

  .ن26ملتنواف الضمري  اانتقائي ااس

 عملية اتخاذ القرارات المتعلقة ب لبات الحصول على صفة المستنكف ضميرياا  -دال 
لسرف لسررح حقرروإل اان رران، وقبسرره جلنرم حقرروإل اان رران،   قرا اعمررا إىل الرردول الرريت  -16
لطسرف دقبع لسبراأل ااسرتنواف الضرمري  مرن اخلدمرم الل روريم دون  ن دتمقرم مرن  رمم ا ا

 ن دن و هيئاأل م تقسم وحمايدو اماذ القرا األ د ند إلي ا م مم البمل فيما إذا كران ال رخ  
القرررررا األ، و  التلسيررررم اللررررام . وقررررد ُيررررّدد   دسرررر  ن27ملاسلررررل  ررررادقا    موقفرررره   حالررررم ملينررررم

يا  لسجنررم اسلنيررم حبقرروإل اان رران  يضررا ، عسررى يرررب عرردم التمييررز  ررني اس ررتنوفني ضررمري  22  قرر 
  عسى  ساس لبيلم ملتقداع  ال خصيم.

وقررردم اسقرررر  اخلرررا  اسلرررل حبريرررم الررردين  و اسلتقرررد  يضرررا  إ يررراداأل   رررأن الضرررماناأل  -17
اسؤس ررريم وااجرائيرررم الررريت ينبغررري  ن دتررراع لسم رررتنوفني ضرررمرييا . وينبغررري  ن يتخرررذ القررررا    رررأن 

لغرررا  و هيئررم قضررائيم مدنيررم وضررل  ، ح ررف اامورران، مررن قبررع حمومررم نزي ررم دن ررأ لررذل  ا
عاديم، م  دطبيم  ي  الضرماناأل القانونيرم الريت درن  عسي را الصروول الدوليرم ُقروإل اان ران. 
وينبغرري  ن يترراع دائمررا  اُررم   ااسررتئناف  مررام هيئررم قضررائيم مدنيررم م ررتقسم. وينبغرري  ن دوررون 

م حررم اس ررتنو  هيئررم امرراذ القرررا  منفصررسم كسيررا  عررن ال ررسطاأل الل رروريم، كمررا ينب غرري  ن يُفرررتق
__________ 

 26، اُوررر  الصررراد  عرررن الررردائرو ال/انيرررم   يررريب ريد ضرررد   و يرررم  سانيرررا االاديرررم، C-472/13انحلرررر القضررريم  ن24مل
  .57، الفقرو 2015يباب/فتاير 

 من اسبادئ التوجي يم.  11و 3انحلر الفقردني  ن25مل
  .28صفمم ال، A/HRC/23/51؛ 18صفمم ال، E/CN.4/2005/6/Add.1 ن26مل
. انحلررر  يضررا  التلسيررم اللررام لسجنررم اسلنيررم حبقرروإل اان رران  قرر  24/17؛ وقرررا  ا سررح 1998/77قرررا  السجنررم  ن27مل

   .11، الفقرو 22
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ضمرييا     ن د تم  إليره حمومرم و   ن يورون ممر/ال  مت/ريال  قانونيرا  و ن يطسرف إحضرا  مرن يررى 
  .ن28ملمناسبا  من ال  ود

 حظر تكرار محاكمة ومعاقبة المستنكفين ضميرياا  -هاء 
عررردم  يررردد لسرررح حقررروإل اان ررران عسرررى  ن دوررررا  ملاقبرررم اس رررتنوفني ضرررمرييا  عسرررى -18

اانصررياع إىل  مرررر جديرررد  االتمررراإل  اخلدمرررم الل ررروريم قررد يلترررت  /ا رررم  ررررإل سبرررد  عررردم جرررواق 
. وقرد  سر  الفريرم اللامرع اسلرل  ااحتجراق التل رفي واسقرر  ن29ملاسلاقبم عسى نفح اجلررم مرردني

ال ررجنق  /ررع  اخلرا  اسلررل حبريررم الرردين  و اسلتقررد  يضررا  إىل  ن دورررا  إيررداع اس ررتنوفني ضررمرييا  
  .ن30ملمن الل د 14من اسادو  7انت اكا  لسفقرو 

ن ررران   رررأن ا رررم  الغررراأل فرديرررم و  ا  ا  الررريت اعتمررردعا السجنرررم اسلنيرررم حبقررروإل اا -19
،  سصررررمل السجنررررم إىل حرررردو  انت اكرررراأل ُريررررم الفوررررر والوجرررردان والرررردين 2016و 2015  

مرردني، ذلر   ن   ررماب البالغراأل حوكمروا وعوقبرروا وسبرد  عردم جرواق اسلاقبررم عسرى نفرح اجلرررم 
مردني  وجف نفح اسادو من القانون اجلنائي   دركمان تان   بف اسرتنواف   عرن  دا  اخلدمرم 

  .ن31ملالل وريم االزاميم و فض   االتماإل  اخلدمم

 الخدمة البديلة -واو 
ع اخلدمررم الل رروريم  وررن لسرردول، إذا  غبررمل   ذلرر ،  ن دن ررو  دمررم  ديسررم لررع حمرر -20

مرن الل رد الريت درن  عسرى  ن  8مرن اسرادو ‘ 2‘ملجن3االزاميم، وهرو إجررا  جرائز  وجرف الفقررو 
    دمرم ولنيرم يفرضرر ا القرانون عسرى اس ررتنوفني ضرمرييا  ا  ورن دف ررريها عسرى  هنرا م ررمولم 

  القانون الدوا يسزم   اسلىن اسقصود  لبا يت ال خرو  و اللمع االزامي. غري  نه ا يوجد حو 
الرردول  ررأن دن ررو م/ررع هررذا النحلررام، و الترراا  ون ررا  وررع   ررالم إعفررا  اس ررتنوفني ضررمرييا  مررن 

 اخلدمم الل وريم دون  ن دفرا    إجرا  ن ر عسى األيخا  اسلنيني. 
وعررالوو عسررى ذلرر ، وضرر  لسررح حقرروإل اان رران، وقبسرره جلنررم حقرروإل اان رران، ملررايري  -21

خلدمررم البديسررم، وحررث الرردول عسررى  ن د ررتمد  مررن  جررع اس ررتنوفني ضررمرييا   يررواا  دتلسررم  ا
خمتسفم مرن اخلدمرم البديسرم دتفرم مر   سرباب ااسرتنواف الضرمري  ودورون ذاأل لرا   غرري قتراا 

__________ 

؛ 56، الفقررررررو A/HRC/19/60/Add.1؛ و22، الفقررررررو A/HRC/6/5؛ و185، الفقررررررو E/CN.4/1992/52انحلرررررر  ن28مل
 .23، الفقرو CCPR/C/ISR/CO/4. انحلر  يضا  69، الفقرو A/HRC/22/51/Add.1و

ن   رررأن اُرررم 2007مل32ن رران  قررر  . انحلرررر  يضررا  التلسيرررم اللرررام لسجنررم اسلنيرررم حبقررروإل اا24/17قرررا  ا سرررح  ن29مل
، CCPR/C/GRC/CO/2؛ و55لرررررررم، الفقررررررررو اس ررررررراواو  مرررررررام اعررررررراك  واهليئررررررراأل القضرررررررائيم و  حماكمرررررررم عاد  

 .38و 37 الفقردان
 ،A/HRC/10/8/Add.4؛ و22، الصررررفمم E/CN.4/2005/6/Add.1؛ و55و 54، الصررررفمتان E/CN.4/2001/14/Add.1 ن30مل

 .391، الفقرو A/HRC/16/53/Add.1؛ و68و 50الفقردان 
و مينرروف ضررد دركمان ررتان، وماديرراكو وف عبررد السييرر  ضررد دركمان ررتان، ونصررريايي  ضررد دركمان ررتان، انحلررر  ن31مل

   ضد دركمان تا، ونو جانوف ضد دركمان تان.
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. وقرردممل ن32مل و ذاأل لرا   مردن ي رت دف لقيرم الصررام اللرام، وا دورون ذاأل لبيلرم عقا يرم
اان ررران  م/سررم عسررى يررروب اخلدمرررم البديسررم "اللقا يررم   لبيلت ررا"،  رررا   السجنررم اسلنيررم حبقرروإل 

ذلر  اسطالبرم  ررأدا  هرذ  اخلدمررم  را ج  مرراكن ااقامرم الدائمررم ودسقري  جررو  متدنيرم دون م ررتوى 
الوفاف  الن بم إىل الذين يُنتد ون لسلمع   اسنحلماأل ااجتماعيرم والقيرود اسفروضرم عسرى حريرم 

. وعررالوو عسررى ذلرر ، ينبغرري لسرردول الرريت درروفر نليررم  ديسررم لسخدمررم ن33ملسلنيررنيحركررم األيررخا  ا
الل وريم  ن دتي  إموانيم ااستفادو من دس  ا ليرم عسرى  سراس غرري متييرز ، وهرو  مرر ا  ورن 

، وما قد ينتج ن34مل ن يتمقم م/ال    ظع فرا  سوم إعفا  د دد لتجنف  دا  اخلدمم الل وريم
 اس تنوفني ضمرييا  الذين ا يقد ون عسى لمع م/ع هذ  الرسوم.  عن ذل  من متييز ضد

وا يفدد القانون الدوا ُقروإل اان ران م سرم قمنيرم دقيقرم لسمردو اس رموع هبرا لسخدمرم  -22
البديسم. وم  ذلر ، إذا لالرمل مردو اخلدمرم البديسرم مقا نرم   ردو اخلدمرم الل روريم، فر ن ذلر  قرد 

ا مل دورن الفررتو ااضرافيم الريت دقضرى   اخلدمرم البديسرم قائمرم عسرى ملرايري ي وع إجرا   متييزيا  إذ
مقبولررم وموضرروعيم، م/ررع لبيلررم اخلدمررم اعررددو اسلنيررم  و ضرررو و اس ررا كم   دررد يف  ررا   غيررم 

. و و رى كرع مرن السجنرم اسلنيرم حبقروإل اان ران واسقرر  اخلرا  اسلرل حبريرم ن35مل دا  دس  اخلدمرم
لتقررد  ررأن دقسرر  الرردول مرردو اخلدمررم اسدنيررم البديسررم حبيررث دتطررا م مرر  لررول اخلدمررم الرردين  و اس

  .ن36ملالل وريم، وعسى األقع  ن دقس  الفا إل  ني اسددني
وفيما يتلسم  اس ع الزمنيم اعددو لطسف اُصول عسى  فم اس تنو  الضمري ،  كرد  -23

يررر   ل/تررني  ن    يررخ   وررن  ن ي رراو   اسقررر  اخلررا  اسلررل حبريررم الرردين  و اسلتقررد   دقر 
ااستنواف الضمري   رو  الوقمل، حر   لرد  ن ي را ل فلرال    درد يباأل  و  ن رطم ع روريم، 

  .ن37ملو التاا ينبغي جتنف وض  م ع قمنيم دقيقم

 طلبات الحصول على مركز الالنئ -زاي 
لورع فررد  ن يسرتمح مسجرأ  من ااعالن اللاسي ُقروإل اان ران، يفرم 14عمال   اسادو  -24

و ن يتمترر   ررذل  اُررم  ال ررا  مررن ااضررط اد. وقررد يررج  لسررح حقرروإل اان رران، وقبسرره جلنررم 
حقررروإل اان ررران، الررردول عسرررى  ن دنحلرررر   مرررن  السجرررو  لسم رررتنوفني ضرررمرييا  الرررذين ي ررراو ه  

ث  وف مت  من التلرا لالضط اد    سد من ئ     بف  فض    دا  اخلدمم الل روريم حير
مررا ا يوجررد درديررف  و درديررف مناسررف فيمررا يتلسررم  ااسررتنواف الضررمري  مررن اخلدمررم الل رروريم 

__________ 

. وقرررررد  و رررررى لسرررررح حقررررروإل اان ررررران  رررررأن دررررروفر الررررردول 1998/77؛ وقررررررا  السجنرررررم 24/17قررررررا  ا سرررررح  ن32مل
لسم رررتنوفني ضرررمرييا   دمرررم  ديسرررم ذاأل لرررا   مررردن دن رررأ  رررا ج اُقرررع الل رررور  وا دوضررر  لرررمل القيرررادو 

  ن.41، الفقرو CCPR/C/TKM/CO/2ريم ملانحلر الل و
  .23، الفقرو Corr.1و CCPR/C/RUS/CO/6انحلر  ن33مل
 .  23، الفقرو CCPR/C/MNG/CO/5 انحلر ن34مل
د رررين  3، ا  ا  اسلتمردو   فرروان ضرد فرن ررا، 666/1995انحلرر السجنررم اسلنيرم حبقرروإل اان ران، الرربالغ  قر   ن35مل

 .  3-10، الفقرو 1999ال/ان/نوفمت 
 . 28، اسرفم، الفقرو A/56/253؛ و17، الفقرو CCPR/CO/79/RUSانحلر  ن36مل
 . 69، الفقرو A/HRC/22/51/Add.1؛ و56، الفقرو A/HRC/19/60/Add.1انحلر  ن37مل
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وذل  يرب  ن دوون ظروف القضيم الفرديم م توفيم لس روب األ رى لتلري  الالجو كما هرو 
 . ن38مل1967اخلا م  وض  الالجئني و رودوكوهلا للام  1951مبني   ادفاقيم عام 

الصراد و عرن مفوضريم األمر   10لتوجي يرم   رأن اُمايرم الدوليرم  قر  ا ودتضمن اسبادئ -25
، دغررريا    موقرر  اسفوضرريم ال ررا م إقا   نررواع 2013استمرردو ال رراميم ل ررؤون الالجئررني   عررام 

ملينم من الت رب من اخلدمم الل وريم ملوهو اسوق  الذ  دلو ه اسبادئ التوجي يم الصاد و   
أل دف رررييم قانونيررم لسموومرراأل و  ررماب اس ررن القانونيررم و ررانلي ن ودرروفر إ يررادا1991عررام 

القرررا األ واجل رراق القضررائي ومرروظفي مفوضرريم األمرر  استمرردو ل ررؤون الالجئررني اسلنيررني  البررمل   
لسبرررراأل اُصررررول عسررررى مركررررز الالجررررو  وجررررف الوايرررراأل اسنولررررم  اسفوضرررريم. ودلرررررا اسبررررادئ 

اليرررررم مرررررن الطسبررررراأل: مل ن ااسرررررتنواف عرررررن  دا  اخلدمرررررم التوجي يرررررم األنرررررواع ال رررررائلم اخلم رررررم الت
الل رروريم الولنيررم ألسررباب دتلسررم  الوجرردان؛ وملبن ااسررتنواف عررن  دا  اخلدمررم الل رروريم   
حالررم النررزاع الررذ  ا يفرررتم القواعررد األساسرريم لس ررسول الب ررر ؛ وملجن يررروب اخلدمررم الل رروريم 

   رررفوف  اعررراأل م رررسمم غرررري الدولرررم؛  الولنيرررم؛ ملدن التجنيرررد الق رررر  و/ و يرررروب اخلدمرررم
  .ن39ملوملهن التجنيد غري اس روع لحلفال

ن ائ ررررا   ررررأن الرررربالغ  مررررن 3-9و يررررا أل السجنررررم اسلنيررررم حبقرررروإل اان رررران،   الفقرررررو  -26
، إىل مصراد  ذاأل مصرداقيم 2014، اسلتمردو   عرام فالن ضرد الردا رل، 2007/2010  ق 

دفيررد  ررأن اهلررا  ني مررن  دا  اخلدمررم الل رروريم يواج ررون  طررر التلرررا أليرروال  طررريو مررن سررو  
اسلامسم لدى إعادع  إىل إ يرتيرا، و حالرمل عسمرا   را  كرد   راحف الربالغ مرن  نره سيضرطر إىل 

 ن السجنررررم قررررد  سصررررمل إىل  ن درحيررررع   فرررر   دا  اخلدمررررم الل رررروريم ألسررررباب ضررررمرييم. و ررررا
من الل رد ملححلرر  7 احف البالغ من الدا رل إىل إ يرتيا سي وع، إن حد ، انت اكا  لسمادو 

التلررررذيف  و اسلامسررررم  و اللقو ررررم القاسرررريم  و الالإن ررررانيم  و اس ينررررمن، ف هنررررا مل دوا ررررع النحلررررر   
 . 18اادعا األ  وجف اسادو 

 ضلىالممار ات الف -ثالثاا  
 الخدمة البديلة -ألف 

،  اسبراد األ استخرذو اداحرم ملسومراأل 24/17 حف لسرح حقروإل اان ران،   قررا    -27
عررررن اُررررم   ااسررررتنواف الضررررمري  مررررن اخلدمررررم الل رررروريم وعررررن سرررربع اُصررررول عسررررى  ررررفم 
اس رررتنو  ضرررمرييا  عسرررى نطررراإل واسررر  جلميررر  األيرررخا  اسلنيرررني  اخلدمرررم الل ررروريم. و  هرررذا 

دد،  يا أل م امم ُقدممل   إلا  إعداد هذا التقرير إىل النم ا حيث  ون اُصول عسى الص
ااسرررتما األ الضررررو يم لطسرررف  رررفم اس رررتنو  ضرررمرييا  عسرررى اسوقررر  ال ررربوي اخلرررا   اخلدمرررم 

  .ن40ملالل وريم االزاميم

__________ 

 .  1998/77ن ؛ انحلر  يضا  قرا  جلنم حقوإل اان ا24/17قرا  ا سح  ن38مل
 من اسبادئ التوجي يم.  41-17انحلر الفقراأل  ن39مل
   م امم من حركم التصام الدوليم. ن40مل
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 وكمرررررا ُ يرررررري إىل ذلررررر    م رررررامم   ررررررى،  وقفرررررمل النررررررويج اللمرررررع  اخلدمرررررم البديسرررررم -28
. ومرن ن41مللسم تنوفني ضمرييا  الذين   بموا يتمتلون  وع   الم   عفا  من اخلدمم الل روريم

األم/سررم األ رررى عسررى اسما سرراأل الفضررسى، اخلدمررم البديسررم غررري اللقا يررم اسلمررول هبررا   الرردا رل 
رذ ملوقبع ذل ، إهنرا  اللمرع  نحلرام التجنيرد  يضرا     لبانيرا و سانيرا وإيطاليرا وسرسوفينيان ، حيرث امذ

  اسدو اللاديم لسخدمم البديسم.اسدو اللاديم لسخدمم الل وريم  دد ري س اواو
،    عقراب  حوررام عردو   ررد عا اعومرم األو و يررم ُقروإل اان رران، 2013و  عرام  -29

 د سرررمل   مينيرررا دلرررديالأل عسرررى قانوهنرررا النررراظ  لسخدمرررم البديسرررم و قرررّرأل  يضرررا  القواعرررد التنحليميرررم 
ناسرررررربم، مررررررا  دى إىل اافررررررراج عررررررن اس ررررررجونني مررررررن اس ررررررتنوفني ضررررررمرييا    البسررررررد. وحبسررررررول اس

 250،  س  عدد ي ود ي و  الذين  دوا  دمم  ديسم     مينيا ما يزيد عسى 2017يباب/فتاير 
فررردا . ودفيررد إحرردى اس رراماأل  ررأن  يرر  األلررراف،  ررن   ذلرر  مررديرو مواقرر  اخلدمررم اسدنيررم 

 .ن42مل عر مل عن  ال  الرضا عن نتائج هذا التغيريالبديسم، 

االعتووووراف بحووووق المجنوووودين ملزاميوووواا والملتحقووووين بصووووفوف الجووووي  طوعوووواا فووووي  -باء 
 اال تنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

يررن  القررانون استلسررم  اخلدمررم   القررواأل اس ررسمم   البوسررنم واهلرسرر  عسررى  ن الررذين  -30
وجررف عقررد جيرروق هلرر  إهنررا   رردمت   قبررع التررا ي  اسررذكو    اللقررد. يررؤدون اخلدمررم الل رروريم  

ود ري دقا ير إىل  ن عرددا  مرن األيرخا ،  رن فري    يرخا  مل يلرودوا  اغبرني    دا  اخلدمرم 
 .ن43مل  بف استنواف   الضمري ، يسغون عقوده  كع سنم

عسرى  ن كرع لنرد    من قانون اخلدمم الل وريم  راحم   38و  سسوفينيا، دن  اسادو  -31
 فوف اجليب  ونه  ن  ا س حقه   ااستنواف الضمري  من اخلدمم الل وريم  الل  دائه 

 .ن44ملاخلدمم وفقا  لسقانون اسذكو   و  لد استوماهلا

ال لبوووات المقدموووة الوووالل حموووالت التعب وووة واال وووتنكاف الكامووول مووون الخدموووة  -نيم 
 العسكرية

اخلتاميرررررم اسلتمررررردو   متررررروق/ وإل اان ررررران،   مالححلاعرررررا  حبرررررمل السجنرررررم اسلنيرررررم حبقررررر -32
  رأن التقريرر الردو   ال رادس اسقردم مرن فنسنردا،  رالتغيرياأل الت رريليم الريت د رم   2013 يوليه

  يررداع لسبرراأل اا ررراب   اخلدمررم غررري الل رروريم  ررالل فرررتاأل التلبئررم وااضررطرا األ اخلطررريو، 
. ويتضررمن قررانون اخلدمررم غررري ن45ملا  مررن ال ررجن غررري اس ررروبو  عفررا  اس ررتنوفني اسررتنوافا  كسيرر

الل وريم   فنسندا  حواما  دتلسرم  تج يرز لسبراأل اا رراب   اخلدمرم غرري الل روريم   ظرروف 
 ا ررم،  ررا   ذلرر   ررالل ااضررطرا األ اخلطررريو و ررالل فرررتاأل التلبئررم. وعمررال   القررانون النرراظ  

__________ 

 م امم من الرا طم الدوليم سناهضي اُروب.  ن41مل
   م امم من موتف اس ت ا  اللام جلماعم ي ود ي و . ن42مل
 م امم من  منا  اسحلامل   البوسنم واهلرس . ن43مل
  م امم من سسوفينيا.  ن44مل

  .14، الفقرو CCPR/C/FIN/CO/6انحلر  ن45مل



A/HRC/35/4 

GE.17-06943 12 

ن،  ورررن فررررا عقو رررم الوضررر  لرررمل اسراقبرررم 330/2011للقو ررراأل الوضررر  لرررمل اسراقبرررم مل قررر  
عوضرا  عرن ال ررجن غرري اس ررروب، وي رم  هررذا ااجررا   وضرر  اس رتنوفني اسررتنوافا  كسيرا  الررذين 
يرفضررون اخلدمررم الل رروريم وغررري الل رروريم كستي مررا  هررن ااقامررم اجلتيررم مرر  إ ضرراع   لسمراقبررم 

 .ن46ملاالورتونيم  دا  من إيداع   ال جن
 2015حزيران/يونيه  23وسصو   وكرانيا،  يا أل م امم إىل حو  هنائي  د     -33

عن اعومم استخصصم اللسيرا لسقضرايا اسدنيرم واجلنائيرم، يقضري  تطبيرم اجت راد اعومرم األو و يرم 
ويؤكررد  ن حقرروإل اس ررتنوفني ضررمرييا  هرري حقرروإل   ايتيرران ضررد   مينيرراُقرروإل اان رران   قضرريم 

  سد ي  د محالأل دلبئم خلوا نزاع م س  و ن هذ  اُقوإل ا دوون حمميم  فقن حمميم ح   
 .ن47مل الل محالأل ااستدعا  الرودينيم من  جع االتماإل  اخلدمم الل وريم

اإلنراءات المنصفة والمستقلة والنزيمة للنظر في طلبات اال تنكاف الضميري  -دال 
 ستنكفين ضميرياا من الخدمة العسكرية؛ وعدم التمييز بين الم

،  قررررا   لررر  الررردول قبوهلرررا  صرررمم 24/17 حرررف لسرررح حقررروإل اان ررران،   قررررا    -34
لسبرراأل ااسرررتنواف الضرررمري  مررن اخلدمرررم الل ررروريم دون لررّر. و  ررررقأل م رررامم   ن ال رررسطاأل 
اسختصررم   فنسنرردا ملو   سانيررا قبررع إلغررا  التجنيرردن دقبررع دسقائيررا  كررع دصررري  يتلسررم  ااسررتنواف 
الضمري  وُي تخدم فيه النموذج اسلتمد عسرى  نره ي روطع لسبرا   رميما  مرن  جرع اُصرول عسرى 

  .ن48مل فم اس تنو  ضمرييا  

 المتبقيةالتحديات  -رابعاا  
في ضميري من الخدمة العسكرية و ار أو معمال الحق في اال تنكاف العدم مقر  -ألف 

 الدمة بديلة؛ وتكرار المحاكمة أو العقابأداء 
 و مل السجنم اسلنيم حبقروإل اان ران،   اسالححلراأل اخلتاميرم الريت اعتمردعا   د ررين  -35

  ررأن التقريررر الرردو   الرا رر  ألذ  يجرران،  ررأن دبرراد  الدولررم دون دررأ ري إىل  2016ال/رران/نوفمت 
 اعتماد الت ريلاأل الالقمم اعمال اُم اسلرتف  ه دستو يا    ااستنواف الضمري  من اخلدمم
الل رروريم دون حصررر فئررم اسلتقررداأل الرريت ي ررتند إلي ررا   ااسررتنواف، و ررأن درروفر  دمررم  ديسررم 

 . ن49ملذاأل لا   مدن لسم تنوفني ضمرييا  ودسغي  ي  اللقو األ استخذو   حق  
للدم وجود  دمم مدنيم  ديسم   دولم  وليفيا استلددو القومياأل،  و رمل السجنرم  ونحلرا   -36

 2013اان رران،   اسالححلرراأل اخلتاميررم الرريت اعتمرردعا   د رررين األول/ كتررو ر  اسلنيررم حبقرروإل
__________ 

؛ وو قررم حركررم التصررام الدوليررم واسنحلمررم الدوليررم لضرررائف الضررمري 153و 30، الفقردرران CCPR/C/FIN/6انحلررر  ن46مل
،  ورررررن االرررررالع عسي رررررا عسرررررى اللنررررروان التررررراا: 108وال رررررالم إىل السجنرررررم اسلنيرررررم حبقررررروإل اان ررررران   دو عرررررا 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 

INT%2fCCPR%2fNGO%2fFIN%2f14402&Lang=en.   
   م امم من موتف اس ت ا  اللام جلماعم ي ود ي و . ن47مل

   م امم من حركم التصام الدوليم. ن48مل

  .35، الفقرو CCPR/C/AZE/CO/4انحلر  ن49مل

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fNGO%2fFIN%2f14402&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fNGO%2fFIN%2f14402&Lang=en
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قانونيرررم دقرررر اُرررم   ااسرررتنواف الضرررمري  مرررن اخلدمرررم الل ررروريم   رررأن د رررن الدولرررم  حوامرررا  
مررن   و متييزيررا   جلميرر  اس ررتنوفني وا يوررون عقا يررا   واسررتمدا   ررديع هلررذ  اخلدمررم يوررون متاحررا  

 . ن50ملته  و مددهحيث لا له  و كسف
،  عر ررمل نفررح السجنررم عررن درحيب ررا  قرررا األ اعومرررم 2016و  د رررين ال/رران/نوفمت  -37

الدسرررتو يم   كولومبيرررا الررريت  سصرررمل في رررا إىل  ن اسما سرررم استم/سرررم   دنفيرررذ مرررداماأل ع ررروائيم 
لتمديرررد ال رررباب الرررذين مل يتمونررروا مرررن د رررويم وضرررل   جترررا  اخلدمرررم الل ررروريم واقتيررراده  إىل 

 T-455واُوررر   2011 عرررام الصررراد    C-879وع اعتقررراا  دل رررفيا  ملاُوررر   مررراكن جتميررر  د ررر
ن. و كرردأل كولومبيررا  ا وجررود هلررذ  اسما سررم لوررن السجنررم د ررلر  ررالقسم 2014 عررام الصرراد   

و و رمل كولومبيرا  رأن دلتمرد دردا ري  يرد  ررامم    أن و ود دقا ير عن حدو  مرداماأل مرؤ را  
، وا سررريما ألغرررراا التجنيرررد الل رررور ، جررراق دل رررفا  لضرررمان عررردم دلررررا    يرررخ  لالحت

وذلر    ربع من را ل رني الترد يف الرذ  خيضر  لره  فرراد قرواأل األمرن؛ وضرمان إجررا  لقيقراأل 
سريلم ويامسم ونزي م    ي  اادعا األ استلسقم  التلرا لالحتجاق التل رفي؛ ومقاضراو اجلنراو 

 . ن51ملوملاقبت  
ضا  عسى التمييز ضد اسر و إ يرتيا،   اسالححلاأل اخلتاميم اليت وح/مل السجنم اسلنيم  الق -38

  رررأن دقريري رررا الررردو يني الرا ررر  واخلرررامح، عسرررى وقررر  اللمرررع  2015اعتمررردعا   يرررباب/فتاير 
 اخلدمم الولنيم ألجع غري م مى و التجنيد الق ر    مركز ساوا لستد يف الل ور ، و ف  

، ير را   18اللودو إىل اعتماد اسدو اليت كانرمل حمرددو   األ رع   مدو اخلدمم الولنيم االزاميم  
حبم ااستنواف الضمري  وضمان الت ري  الفرو   لسن را  السروايت  كمسرن مردو  وااعرتاف قانونا  

و يرررا أل جلنرررم التمقيرررم اسلنيرررم حبقررروإل اان ررران   إ يرتيرررا،   دقريرهرررا اسن رررو     .ن52مل ررردمت ن
م، وعررررادو  ن مرررردو  رنررررامج اخلدمررررم الل رررروريم/الولنيم مفتوحررررم واعتباليرررر، إىل  2016 يا /مررررايو 

عسي ررررا   اسرسرررروم الصرررراد     دزيررررد  ررررأك/ر مررررن عقررررد عررررن ال/مانيررررم ع ررررر يرررر را، اسنصررررو  مررررا
  .ن53مل، وهو ما ا درى له السجنم مت ا  1995 عام
 ا لفنسنررردا ، كرررر أل السجنرررم اسلنيرررم حبقرروإل اان ررران دأكيرررد يرررواغس2013و  متوق/يوليرره  -39

   ررأن مصرري   اعررم يرر ود ي ررو  دون غريهررا مررن اجلماعرراأل األ رررى مررن اس ررتنوفني ضررمرييا  
 .ن54مل لامسم دفضيسيم و و مل فنسندا  ااعرتاف التام  اُم   ااستنواف الضمري 

،  فادأل نفح السجنم  رأن كاقا  رتان مل دلمرع  التو ريم اسقدمرم 2016و  متوق/يوليه  -40
  ررأن اسررتلراا د ررريلاعا هبرردف ااعرررتاف  رراُم   ااسررتنواف الضررمري  مررن اخلدمررم  سررا قا  

الل روريم ودروفري  رديع لسخدمرم الل روريم. ودعرمل إىل  ن دضرمن كاقا  رتان إقررا  ااسرتنواف 
__________ 

اس رامم اسقدمررم مرن موترف  مررني اسحلرامل   دولرم  وليفيررا   يضرا  . انحلررر 21، الفقررو CCPR/C/BOL/CO/3انحلرر  ن50مل
   متلددو القومياأل.

اس ررامتني اسقرردمتني مررن كولومبيررا وموتررف  مررني   يضررا  . انحلررر 35و 34الفقردرران  ،CCPR/C/COL/CO/7انحلررر  ن51مل
   اسحلامل   كولومبيا.

   .9، الفقرو CEDAW/C/ERI/CO/5انحلر  ن52مل
اس رررامم اسقدمرررم مرررن موترررف اس ت رررا  اللرررام جلماعرررم   يضرررا  . انحلرررر 67و 35، الفقردررران A/HRC/32/47انحلرررر  ن53مل

   ي ود ي و .
   اس امم اسقدمم من االاد الفنسند  لسم تنوفني ضمرييا .  يضا  . انحلر 14، الفقرو CCPR/C/FIN/CO/6انحلر  ن54مل
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الضررمري  مرررن اخلدمرررم الل رروريم   القرررانون، و ن دتررري  لسم ررتنوفني إموانيرررم  دا   دمرررم  ديسرررم 
  .ن55ملذاأل لا   مدن

، كرررررررر أل نفرررررررح السجنرررررررم ااعرررررررراب عرررررررن يرررررررواغس ا ال رررررررا قم 2014و  نذا /مرررررررا س  -41
لواقا  تان   أن إجاقو ااستنواف الضمري  من اخلدمم الل وريم ألعضا  اسنحلمراأل الدينيرم 

ودعررمل إىل  ن دضررمن كاقا  ررتان اس رجسم الرريت لحلررر دلاليم ررا اسررتخدام ال ررالع، دون غريهررا. 
مررررررن الل ررررررد      دلررررررديالأل قانونيررررررم دررررررن  عسررررررى  26و 18اسرررررراددني دررررررو ي ااد رررررراإل مرررررر  

 . ن56ملدن   يضا  عسى محايم حريم الوجدان لغري اسؤمنني 18ااستنواف، عسما   أن اسادو 
و عر مل السجنم اسلنيم حبقوإل اان ان عن قسق ا،   اسالححلراأل اخلتاميرم الريت اعتمردعا  -42

ن دقراعح   و يرم كو يرا عرن دنفيرذ ن ا  السجنرم، وا سريما ،   رأ2015  د رين ال/ان/نوفمت 
عرن  ير  اس رتنوفني    حااأل ااسرتنواف الضرمري  الو/رريو، ودعرمل الدولرم إىل اافرراج فرو ا  

 .ن57ملاعووم عسي    ال جن   بف مما سم حق     اُصول عسرى إعفرا  مرن اخلدمرم الل روريم
قا سم لسو ر   ضمرييا  ال خصيم استلسقم  اس تنوفني   قسم  ن اسلسوماأل  يضا  واححلمل السجنم 

، ضرمرييا  عسى يبوم اانرتنمل، و و مل  ضمان يطف ال جالأل اجلنائيرم اخلا رم  اس رتنوفني 
و ررررن  التلرررروي  الوررررا  لحيررررخا  الررررذين حورررر  عسرررري    ال ررررجن   رررربف مما سررررم حق رررر    

 .ن58مل  ال خصرررريم لسلامررررماُصررررول عسررررى إعفررررا  مررررن اخلدمررررم الل رررروريم و لرررردم ك رررر  ملسومرررراع
واقُتب مل دس  اسالححلاأل اخلتاميم    سالم وج  ا إىل   و يم كو يا اسقرر  اخلرا  اسلرل حبريرم 

  يضرررا  مرررن اخلدمرررم الل ررروريم يتممرررع  ضرررمرييا  الررردين  و اسلتقرررد، الرررذ   يرررا  إىل  ن اس رررتنو  
عمرع   القطراع اخلرا .  دبلاأل دقييد امسره   ال رجع اجلنرائي، ممرا يليرم إموانيرم حصروله عسرى

 اعتبررا   مررن   ررماب ال رروا م  ضررمرييا  وعررالوو عسررى ذلرر ، دفيررد التقررا ير  ررأن و رر  اس ررتنو  
" دررنج  عنرره عواقررف   رررى   ا ررال ااجتمرراعي، م/ررع الصررلو األ الرريت دلرررتا اجلنائيررم و" ائنررا  

 . ن59ملال خ  عند الزواج ونبذ  من  سرده
ان رررران دأكيررررد يررررواغس ا ال ررررا قم لطاجيو ررررتان،   وكررررر أل السجنررررم اسلنيررررم حبقرررروإل ا -43

  ررأن دقريرهررا الرردو   ال/رران، و و ررمل  2013اسالححلرراأل اخلتاميررم الرريت اعتمرردعا   متوق/يوليرره 
 أن دتخذ الدولم التدا ري الالقمرم لضرمان إقررا  حرم األفرراد   ااسرتنواف الضرمري  مرن اخلدمرم 

 رررتمد   رردائع غرررري عقا يررم لسخدمرررم الل ررروريم، إذا الل رروريم االزاميرررم  وجررف القرررانون، و ن د
 . ن60مل غبمل   ذل 

__________ 

 .46-45، الفقردان CCPR/C/KAZ/CO/2انحلر  ن55مل
 .  23الفقرو  CCPR/C/KGZ/CO/2انحلر  ن56مل
 . 45و 6، الفقردان CCPR/C/KOR/CO/4انحلر  ن57مل
 Connection e.Vاس رراماأل اسقدمررم مررن  ا طررم اللمررع الرردوا   يضررا  . انحلررر 45-44اسرجرر  نف رره، الفقررراأل  ن58مل

   ومنحلمم "عامل  ال حرب" وموتف اس ت ا  اللام جلماعم ي ود ي و .
، متاحررم عسررى الرررا ن 2015كررانون األول/دي ررمت   11؛  سررالم اادعررا  اسؤ  ررم 26الصررفمم  A/HRC/32/53 ن59مل

اس ررررررررامم   يضررررررررا  انحلررررررررر  https://spdb.ohchr.org/hrdb/32nd/public_-_AL_Rep_Korea_11.12.15 الترررررررراا:
   اسقدمم من موتف كويور لدى األم  استمدو.

 .20، الفقرو CCPR/CO/84/TJK  يضا  ؛ انحلر 21، الفقرو CCPR/C/TJK/CO/2انحلر  ن60مل



A/HRC/35/4 

15 GE.17-06943 

واأليررخا  الررذين يؤيرردون  ضررمرييا  و عر ررمل نفررح السجنررم عررن  سررف ا ألن اس ررتنوفني  -44
  دركيا ما قالوا ملرضني ألحوام ال جن، وألهن  يُفرمون عمسيا  من  ل   ااستنواف الضمري 

حقررروق   اسدنيررررم وال ياسررريم كمريررررم التنقررررع واُرررم   التصررررويمل إذا مت رررووا  اامتنرررراع عررررن  دا  
اخلدمم الل وريم. ولذل ، ينبغي  ن دلتمد دركيا د ريلاأل دقرذ ودنحل  ااستنواف الضمري  من 

وذل  من  جع إداحم  يا  اخلدمم البديسم، دون  ن يوون انتقا  هذا اخليرا  اخلدمم الل وريم، 
نثا  عقا يم  و متييزيرم، و ن دلسرم،   الوقرمل عينره،  ير  ااجررا األ استخرذو   حرم اس رتنوفني 

،  دأل دركيررررا  ررررا يفيررررد  هنرررررا 2014و  عررررام  .ن61ملو يرررر  اللقو رررراأل اسفروضررررم  الفلررررع ضررررمرييا  
وقدممل السجنم،   دقريرهرا   رأن  ديع مدن لسخدمم الل وريم االزاميم.  مطن استمدا  ا

يتبرررنّي مرررن الررررد  ن التررردا ري  - متا لرررم اسالححلررراأل اخلتاميرررم، دقييمرررا هلرررذا الررررد جرررا  فيررره  نررره "هرررا 
 . ن62مل"استخذو خمالفم لتو ياأل السجنم

 األ اخلتاميرم الريت اعتمرردعا   نذا /وذكررأل السجنرم اسلنيررم حبقروإل اان ران،   اسالححلرر -45
  ررررأن التقريررررر الرررردو   ال/رررران لرتكمان ررررتان،  هنررررا ا دررررزال د ررررلر  ررررالقسم   ررررأن  2017مررررا س 

التقاعح اس تمر عن إقرا  اُم   ااستنواف الضمري  من اخلدمرم الل روريم االزاميرم ودوررا  
دمرم الل روريم االزاميرم. و و رمل حماكمم وسجن  دبراع  اعرم ير ود ي رو  اسمتنلرني عرن  دا  اخل

السجنم  أن دنق  دركمان تان د ريلاعا دون دأ ري ا مت  له لوي دن   وضوع عسى إقرا  اُرم 
  ااسرررتنواف الضرررمري  مرررن اخلدمرررم الل ررروريم، ودررروفر لسم رررتنوفني  دمرررم  ديسرررم ذاأل لرررا   

حماكمررم  يرر  األفرررراد مرردن دررؤدى  ررا ج ا ررال الل ررور  وا مضرر  لقيررادو ع رروريم، ودوقرر  
الررذين  تنلررون عررن  دا  اخلدمررم الل رروريم ألسررباب دتلسررم  الضررمري، وإلررالإل سررراع مررن يقضرري 

 . ن63ملمن   عقو األ  ال جن حاليا  
،  عر مل السجنم اسلنيم حبقوإل اان ران عرن قسق را ألوكرانيرا   رأن عردم 2013و  عام   -46

  نطررراإل اُرررم   ااسرررتنواف الضرررمري  مرررن امررراذ    دررردا ري، عسرررى مرررا يبررردو، درمررري إىل دوسررري
اخلدمرررم الل ررروريم االزاميرررم لي رررمع األيرررخا  الرررذين يلتنقرررون ملتقرررداأل غرررري دينيرررم نا لرررم مرررن 

 عسررى السجنررم يررددأل ال رياإل، هررذا و  الضرمري فضررال  عررن اسلتقرداأل النا لررم مررن  ير  األديرران.
 لبيلررم   رربف متييررز دون ضررمرييا   اس ررتنوفني  يرر  متنرراول   البديسررم اخلدمررم درديبرراأل دوررون  ن

 و اسلتقداأل غري الدينيم النا لم من الضمرين اليت دت  ااستنواف، وعسى  ا  الدينيممل اسلتقداأل
        . ن64ملدوون عقا يم  و متييزيم من حيث لا ل ا  و مدعا مقا نم  اخلدمم الل وريم

عرن  ل/تره إىل  2015 و اسلتقرد،   دقريرر  للرام  و يا  اسقر  اخلا  اسلل حبريرم الردين -47
فييررمل نررام، إىل عرردم إقرررا  اُررم   ااسررتنواف الضررمري  عررن اخلدمررم الل رروريم االزاميررم عسررى 
الصليد اعسي وإىل عدم وجود     يا  يتي  لحفراد، الذين  فضوا محع ال الع ألسباب دتلسرم 

تلرا ا مر  اُرم   حريرم الفورر والوجردان والردين  الضمري،  دا   دمم مدنيم  ديسم. وهو  مرر ي
مرررن الل رررد، مرررن التلررررا  18مرررن اسرررادو  3لسفقررررو   و اسلتقرررد، الرررذ  يفمررري األيرررخا ، لبقرررا  

 . ن65مللإلكرا  عسى التصرف  ا خيال  ملتقداع  الدينيم  و األ القيم الصادقم

__________ 

 .  23، الفقرو CCPR/C/TUR/CO/1انحلر  ن61مل
   اس امم اسقدمم من االاد الفنسند  لسم تنوفني ضمرييا .  يضا  . انحلر 19و 18الصفمتان  CCPR/C/112/2  ن62مل
   .41و 40، الفقردان CCPR/C/TKM/CO/2انحلر  ن63مل
  .19، الفقرو CCPR/C/UKR/CO/7انحلر  ن64مل
  .63، الفقرو A/HRC/28/66/Add.2انحلر  ن65مل
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زوع إىل إلغرررا   و دلسيرررم إىل  ن النررر 2013وقرررد  يرررري   التقريرررر التمسيسررري ال رررا م للرررام  -48
اللمع  اخلدمم الل وريم االزاميم قس  إىل حد  ليد اس رائع اسردبطرم  اخلدمرم االزاميرم والبديسرم، 

 رد  اللمرع  2014قرا ير الروا دو، منرذ عرام توح رف ال .ن66ملغرري  ن هرذا النرزوع دراجر  فيمرا يبردو
استمردو والوويرمل وقطررن  و  عيرد اللمرع  نحلام التجنيد ألول مرو   عدو دول ملااما األ اللر يم 

 ه مل وكرانيا وجو جيا وليتوانيان،   حني  عسنمل  ل  اُووماأل عن  طن اعادو اللمع  نحلام 
 . ن67ملاخلدمم الل وريم االزاميم ملال ويد وكرواديان

القيوووود المفروضوووة علوووى الحوووق فوووي حريوووة التعبيووور المكفوووول ل  وووخا  الووو ين  -باء 
واال ووووتنكاف الضووووميري موووون الخدمووووة  ضووووميرياا مسووووتنكفين يجوووواهرون بت ييوووود ال

 العسكرية. 
 ثا  عدو  عضا    السجنم اسلنيم حبقوإل اان ان،  ثنرا  اُروا  الرذ  دا    رأن التقريرر  -49

ومصررري مررن يلررتون حبريررم  ضرمرييا  األوا لرتكيرا مرر  وفررد الدولررم، يرواغع   ررأن مصررري اس ررتنوفني 
من القرانون اجلنرائي استلسقرم  318 عضا  السجنم  أن  حوام اسادو  عن دعم   هلذ  الفئم، ودف 

، ضرمرييا   تنفري اجلم و  من اخلدمم الل وريم، اليت ي تلان هبا، فيمرا يبردو، عاكمرم اس رتنوفني 
واجررف لتلسيررم السجنررم  رر يال  ااعتبررا  ال و د الوفررد الرتكرري متل رردا   .ن68ملدتلررا ا مرر  حريررم التلبررري

وقضررمل اعومررم األو و يررم ُقرروإل  .ن69ملن   ررأن حريررم الررر   وحريررم التلبررري2011مل34اللررام  قرر  
سرررافدا ضرررد دركيررررا   رررأن قضررريم  2016د ررررين ال/رررران/نوفمت  15اان ررران   حوم رررا اسرررؤ   

،  وقرروع انت ررال ُريررم التلبررري، و مرررأل  ررن  اسرردعي درضرريم 2458/12ن، الرردعوى  قرر  2 مل قرر 
األضرا  اسلنويم اليت ُقته. ودتلسم القضيم  صدو  حو  جنائي يو و عن  2 500عادلم قيمت ا 

 لنررروان: " رررن   رررمفيا     حرررم اسررردعي يقضررري   رررجنه سررردو ا رررم  يررر ر   ررربف دالودررره  يانرررا  
 ". ضمرييا  نتضامن م  ااسرائيسيني اس تنوفني 

خليانرم ،  ت مريت ا دوراب ا2015و   وكرانيا، اعتقرع  حرد الصرمفيني،   يرباب/فتاير  -50
اللحلمررى واُيسولررم دون قيررام القررواأل اس ررسمم األوكرانيررم  ن رراب قررانون   رربف  /رره يرررين فيررديو 
منراه  لستلبئرم،  عسرن فيره  فضرره التجنيرد ونايرد ا  ررين حررذو حرذو . وحومرمل عسيره اعومررم 
اا تدائيم  ال جن سدو ثال  سنواأل وستم  ي ر غري  ن حمومم ااسرتئناف نقضرمل قررا  إدانتره 

 . ن70مل2016  متوق/يوليه 

__________ 

 .40، الفقرو A/HRC/23/22انحلر  ن66مل
 انحلر اس امتني اسقدمتني من حركم التصام الدوليم ومن الرا طم الدوليم سناهضي اُروب. ن67مل
 .27و 6و 4، الفقراأل CCPR/C/SR.2929انحلر  ن68مل
 .36اسرج  نف ه، الفقرو  ن69مل
 ررران عرررن م ال ررراميم ُقررروإل اانانحلرررر اس رررامم اسقدمرررم مرررن اسنحلمرررم الدوليرررم سناهضرررم اُرررروب؛ ودقرررا ير اسفوضررري ن70مل

ن، 72ملالفقررررررو  2015 يا /مرررررايو  15يرررررباب/فتاير إىل  16حقررررروإل اان ررررران    وكرانيرررررا لسفرررررتاأل مرررررن  حالررررم
 15نب/ غ ررررررررررطح إىل  16ن، ومررررررررررن 71ملالفقرررررررررررو  2015نب/ غ ررررررررررطح  15 يا /مررررررررررايو إىل  16 ومررررررررررن
 يرررررررررباب/ 15إىل  2015/نوفمت د ررررررررررين ال/ررررررررران 16ن، ومرررررررررن 63ملالفقررررررررررو  2015ال/ررررررررران/نوفمت  د ررررررررررين
ن ومررررررررن 117ملالفقرررررررررو  2016يو  يا /مررررررررا 15إىل يررررررررباب/فتاير  16ن، ومررررررررن 141لفقرررررررررو ملا 2016 فتايررررررررر
 ن، متاحررررررررررررررررم عسرررررررررررررررى الررررررررررررررررا ن الترررررررررررررررراا:115ملالفقررررررررررررررررو  2016نب/ غ رررررررررررررررطح  15 يا /مرررررررررررررررايو إىل  16

www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx  . 
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لال وووتنكاف  مبوووداء األ وووخا  الووو ين يت وعوووون للخدموووة فوووي القووووات المسووولحة -نيم 
 الضميري

 يرم  حوررام   كردأل إحردى اس راماأل اسقدمررم  ن الت رريلاأل اليونانيرم ا دتضررمن حاليرا   -51
ااقرررا   دقررر حررم اجلنررود اعرتفررني   ااسررتنواف الضررمري ، و كرردأل عررالوو عسررى ذلرر ،  ن هررذا

عن وقير الدفاع الولل ن  عسى عدم قبول  2005  ضو  قرا   د    عام  غري ممون عمسيا  
 . ن71ملالطسباأل اسقدمم  لد انت اب األيخا  الذين ي م   األمر إىل القواأل اس سمم

 ت بيق منراءات نائرة أثناء النظر في ال لب -دال 
ذكررأل السجنرم اسلنيررم حبقروإل اان رران   اسالححلراأل اخلتاميرم، الرريت اعتمردعا   د رررين  -52

  ررررأن التقريرررر الرررردو   الرا رررر  اسررررائيع،  هنررررا ا دررررزال د رررلر  ررررالقسم مررررن  2014األول/ كترررو ر 
ااجرا األ اسلمول هبا  مرام السجنرم اخلا رم اسوسفرم  رفر  دو رياأل إىل ال رسطاأل اسختصرم   رأن 

 فرر  لسبرراأل ااعفررا  مررن اخلدمررم الل روريم االزاميررم ألسررباب دتلسررم  الضررمري، و  ررأن  قبرول  و
عرردم اسررتقالليم هررذ  السجنررم نحلرررا  ألهنررا دتررأل  مررن مرردن واحررد فقررن فيمررا خيرردم  يرر  األعضررا  

 ررأن لصررع السجنررم  اان رران حبقرروإل اسلنيررم السجنررم و و ررمل البرراقني    ررفوف القررواأل اس ررسمم.
ستقالل الترام و رأن دتضرمن ااجررا األ الريت دطبق را جس راأل اسرتماع و رأن دتري  اخلا م عسى اا

 . ن72ملحم استئناف قرا األ الرف 
عرررن  ،  عر رررمل السجنرررم اسلنيرررم حبقررروإل اان ررران لرررددا  2015و  د ررررين ال/ررران/نوفمت  -53

 يرررواغس ا لسيونررران   رررأن دوررروين السجنرررم اخلا رررم الررريت دتررروىل دقيررري  لسبررراأل اُصرررول عسرررى  رررفم
و  ررأن مررا ذكررر عررن افتقررا  هررذ  السجنررم إىل ااسررتقالليم والنزاهررم، وا سرريما  ضررمرييا  اس ررتنو  

عنررردما دلقرررد جس ررراأل ااسرررتماع دون حضرررو   يررر  األعضرررا ، و و رررمل اليونررران  رررأن دنحلرررر   
 و   يررررا / .ن73ملدوسيرررر  سررررسطاأل مدنيررررم   مررررم اايررررراف الوامررررع عسررررى دقيرررري  هررررذ  الطسبرررراأل

 رررريتان   ررررأن ااسررررتنواف الضررررمري    سررررياإل ااسررررتلراا الرررردو   ، قُرررردممل دو 2016 مررررايو
، قضررمل اعومررم 2016ال ررامع؛  يررد  ن اليونرران مل دقبررع دينرر  التو رريتني. و   يسول/سرربتمت 

  حريم الفور والوجدان  ضمرييا  األو و يم ُقوإل اان ان، ألول مرو،  أن حم  حد اس تنوفني 
 ا افاسرررريالكيح ضررررد و  قضرررريم  .ن74ملتنواف الضررررمري     دولررررم دقررررر ااسرررروالرررردين قررررد انت رررر

، قضررررمل اعومررررم  ررررأن اافتقررررا  إىل ااسررررتقالليم   عمسيررررم امرررراذ القرررررا  يلررررل  ن  فرررر  اليونرررران
ينطررو   ضررمرييا  التصررديم عسررى لسررف  رراحف ال ررووى   ررأن اُصررول عسررى  ررفم اس ررتنو  

مرن ادفاقيرم محايرم حقروإل اان ران واُريراأل األساسريم. و  أل اعومرم  ن  9عسى انت رال لسمرادو 
إىل م رروع قررا  وقا    نرا  عسرى اقررتاع مرن ا سرح،   دو  قرا  هنائي عرن وقيرر الردفاع، اسرتنادا  

__________ 

 .  يونانيم ُقوإل اان انالولنيم الم امم مقدمم من السجنم  ن71مل
 .23، الفقرو CCPR/C/ISR/CO/4انحلر  ن72مل
 .38و 37، الفقردان CCPR/C/GRC/CO/2انحلر  ن73مل
.  رررالل اجلولرررم 3الصرررفمم ، A/HRC/33/7/Add.1، و16-136و 15-136، الفقردررران A/HRC/33/7انحلرررر  ن74مل

، مل دقبرع الدولرم موضروع ااسرتلراا 2016إىل  2012ال/انيرم مرن ااسرتلراا الردو   ال رامع،   الفررتو مرن 
 دو ررريم دتلسرررم  ااسرررتنواف الضرررمري ،   حرررني  حرررين عسمرررا   26سررروى    ررر  دو رررياأل مرررن   رررع مرررا لموعررره 

  ن.http://s.upr-info.org/2nTJXrYدو يم هبذا ال أن ملانحلر  22  ر
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ال ررخ  ا يرروفر مررا يسررزم مررن ضررماناأل اُيرراد وااسررتقالليم، ا سرريما عنرردما يترروىل اسررتجواب 
سوترف  وفقرا  وعرالوو عسرى ذلر ، د رود،  .ن75ملالبيم  عضائه من كبا  ضباب اجليباسلل لسح  غ

 مرررني اسحلرررامل اليونررران، مما سرررم ثا ترررم دقررروم عسرررى عررردم اس ررراواو   اسلامسرررم  رررني األيرررخا  الرررذين 
يديولوجيرم   ااسرتنواف واأليرخا  الرذين ي رتندون   ذلر  إىل  سرح إي تندون إىل  سرح 

، الرريت دبررني 2015إىل  2007مررن    ااحصررا األ الرمسيررم لسفرررتو  يضررا  دينيررم، وهررو مررا يتج ررد 
  اسائررم،   حررني  96يررم دفرروإل ملرردل إقرررا  حررااأل ااسررتنواف الضررمري  عسررى  سررح دين  ن
  اسائررررم  و يقررررع  50يررررم ينرررراهز ملرررردل إقرررررا  ااسررررتنواف الضررررمري  عسررررى  سررررح إيديولوج  ن
 . ن76ملذل  عن

 مدة الخدمة البديلة على نحو غير متنا ب  ت الةا -هاء 
 أدا   دمم مدنيم  ديسرم لسخدمرم الل روريم سردو  لرول  ضمرييا  ينطو  إلزام اس تنوفني  -54

مرن الل رد إذا مل ي رتند   ذلر  إىل  26و 18من مدو اخلدمم الل وريم عسرى انت رال لسمراددني 
 سح ملقولم وموضوعيم. وقد يجلمل السجنم اسلنيرم حبقروإل اان ران عردو دول،   اللديرد مرن 

، عسى ضمان جتنف إضرفا  لرا   2015و 2013اسالححلاأل اخلتاميم اليت اعتمدعا  ني عامي 
 .ن77مل أدائ رررا ضرررمرييا  عقررا  عسرررى مررردو اخلدمرررم البديسرررم لسخدمرررم الل رروريم الررريت يسرررزم اس رررتنوفون 

ألدا  اخلدمرم الل روريم واخلدمرم   تمديرد مردو  قصرر قريغيزستانفيما يتلسم  القرا  الذ  امذده و 
السجنرررم  ررأن دتجنرررف الدولرررم لديررد مررردو اخلدمرررم البديسررم  الن ررربم خلرجيرري التلسررري  اللررراا،  و ررمل 

 . ن78ملالل وريم واخلدمم البديسم عسى  ساس متييز 
واسرتجا م لس رواغع الريت  عرررب عن را  حرد  عضرا  السجنررم اسلنيرم حبقروإل اان ران   ررأن  -55

   جتاوق مدو اخلدمم اسدنيم البديسم لسمدو ااعتياديم لسخدمم الل روريم، مرا قرد يلرد  /ا رم عقو رم
 ،  يرررررا  وفرررررد قرررررت   ثنرررررا  جس رررررم التمررررراو  مررررر  السجنرررررم،   نذا /ضرررررمرييا  حرررررم اس رررررتنوفني 

 وررن    ن يقضرروا  ضررمرييا  ، إىل  ن األيررخا  اُا ررسني عسررى  ررفم اس ررتنو  2015 مررا س
  اخلدمررم الل روريم البديسرم، و وضرر   ير را   24  اخلدمرم ااجتماعيررم البديسرم  و  ير را   33 إمرا

دو الزمنيم اعددو ألدا  اخلدمم الل روريم البديسرم  قصرر مرن اسردو اعرددو ألدا  اخلدمرم الوفد  ن اس
 ااجتماعيرررم البديسرررم ألن اس رررام الررريت يؤدي رررا ال رررخ    األوىل  ك/رررر م رررقم وألنررره يورررون  ليررردا  

الرردين قررر  اخلررا  اسلررل حبريررم و  التقريررر الررذ   عررد  اس .ن79ملحمررع سررونا   ثنررا  هررذ  اخلدمررم عررن
الل ررروريم البديسررم الرريت كانرررمل،  م رررألم مرردو اخلدمررم  يضررا  اسلتقررد عررن  ل/ترره إىل قرررت ،  ثررا    و
 .ن80ملذل  الوقمل، دتجاوق اسدو الزمنيم اعددو ألدا  اخلدمرم الل روريم   ربلم إىل د رلم  ير ر  

__________ 

   . ا افاسيالكيح ضد اليونان ن75مل
 انحلر اس امتني اسقدمتني من السجنم الولنيم اليونانيم ُقوإل اان ان ومن الرا طم اليونانيم لسم تنوفني ضمرييا . ن76مل
، CCPR/C/FIN/CO/6؛ و21، الفقررررررو CCPR/C/BOL/CO/3؛ و34و 33، الفقردررررران CCPR/C/AUT/CO/5انحلرررررر  ن77مل

   .19، الفقرو CCPR/C/UKR/CO/7؛ و38، الفقرو CCPR/C/GRC/CO/2؛ و14الفقرو 
   .23، الفقرو CCPR/C/KGZ/CO/2انحلر  ن78مل
  .29و 21، الفقردان CCPR/C/SR.3143انحلر  ن79مل
  .67، الفقرو A/HRC/22/51/Add.1انحلر  ن80مل
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 ير را   24، اعتمد قانون جديد يقضي سف  مدو اخلدمم الل وريم مرن 2016يوليه  و  متوق/
 . ن81ملكمد  قصى  ي را   19و ف  مدو اخلدمم ااجتماعيم البديسم إىل  ي را   14إىل 

 اال تنكاف الضميري في األقاليم المتنازع عليما التي ال تخضد لسي رة الحكومة  -واو 
مررررن مبادئ ررررا التوجي يررررم   ررررأن  7د ررررري اسفوضرررريم ال رررراميم ُقرررروإل اان رررران   الفقرررررو  -56

فرررا التجنيررد الل ررور ،   حررني  ن، إىل  ن الرردول وحرردها جيرروق هلررا10 قرر  اُمايررم الدوليررم مل
جييز القانون الدوا مما سمق التجنيد االزامري  و الق رر  لسجماعراأل اس رسمم مرن غرري الردول،  ا

عسى جرز  مرن ااقسري  مرن عدمره.  يرد  ن األيرخا  الرذين   غ  النحلر عن   ن سسطت ا فلسيا  
مرررا يلرررانون مرررن ال/غرررراأل  عسيررره خيررررج عرررن نطررراإل سررريطرو اُوومرررم ك/رررريا   يلي رررون   إقسررري  متنررراقع

القائمم   لال محايم حقوإل اان ان   ظع عردم إقررا  اُرم   ااسرتنواف الضرمري  وا دفراع 
  .ن82ملم توى الت سي    بف اخلسفيتني التا خييم واجلغرافيم ال ياسيم

ففيمررا يتلسررم  رراجلز  ال ررماا مررن قررت ، عسررى سرربيع اس/ررال،   ى اسقررر  اخلررا  اسلررل  -57
 ن  حبريرررم الرررردين  و اسلتقررررد  ن عرررردم وجررررود  حوررررام دتنرررراول ااسررررتنواف الضررررمري  يلررررل عمسيررررا  

اس ررتنو  يواجرره  طررر اخلضرروع لترردا ري عقا يررم، و يررا  إىل اسلسومرراأل الرروا دو   ررأن سررتم  فررراد 
عررن  فضرر   اس ررا كم   التررد يف الل ررور . و و ررى  ررأن دقررر ال ررسطاأل الفلسيررم   عر رروا  طيررا  

إموانيرم  دا   ضرمرييا  اُم   ااستنواف الضمري  من اخلدمرم الل روريم، ودوفرع لسم رتنوفني 
مري  وا درتدرف عن را  دمم مدنيم  ديسم دن ج  م  األسباب اليت دفلت   إىل ااسرتنواف الضر

  إحررردى اس ررراماأل اسقدمرررم   إلرررا  إعرررداد هرررذا التقريرررر  رررأن "جلنرررم  و فيرررد .ن83ملنثرررا  عقا يرررم
  اجلز  ال ماا مرن  ضمرييا   رسانيم" دتمرى إموانيم استمدا   دمم  ديسم لفائدو اس تنوفني 

 . ن84مل2016   يسول/سبتمت  ضمرييا  اجلزيرو و أهنا  لمل  دلم من مم/سي حركم اس تنوفني 
عرن قسقره   رأن اُالرم ال رائدو   يضرا  ا  اسلل حبريرم الردين  و اسلتقرد و عرب اسقر  اخل -58

  منطقم دران ني رتيا     و يم مولدوفا، حيث يلاقف من يتخسَّر  عرن اس را كم   اسنراو األ 
الل وريم اليت جتر   انتحلام دون  ن يتاع له اُصول عسى ااعفا  من اخلدمرم الل روريم  و  دا  

وحررث اسقررر  اخلررا  "ال ررسطاأل"   منطقررم دران ني رررتيا     و يررم مولرردوفا  .ن85مل دمررم  ديسررم
عسررى  ن دبرراد  دون دررأ ري إىل وقرر  اسما سرراأل استم/سررم   احتجرراق األيررخا  اس ررتنوفني مررن 
اخلدمم الل وريم ألسباب دتلسم  الدين  و  الضمري، ودضر  قواعرد درنحل   دا  هرؤا  اس رتنوفني 

،  فيرد  رأن األيرخا  اسلرروفني  رأهن  مرن اس رتنوفني 2013و  عام  .ن86ملمخلدمم  ديس ضمرييا  

__________ 

   م امم مقدمم من اسوتف األو و  لالستنواف الضمري . ن81مل
 . Bielefeldt, Ghanea and Wiener, Freedom of Religion or Belief, pp. 286-288 ن82مل
  .87و 68الفقردان  ،A/HRC/22/51/Add.1انحلر  ن83مل
        م امم مقدمم من حركم التصام الدوليم.   ن84مل
  .69و 53، الفقردان A/HRC/19/60/Add.2انحلر  ن85مل
متراع عسرى  ،the Special Rapporteur’s follow-up table, pp. 18-21:  يضرا  . انحلرر 87اسرجر  نف ره، الفقررو  ن86مل

 .  www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/FollowUpCyprus.pdf الرا ن التاا:
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و ررأن  ،ن87ململ ُي ررتدعوا ألدا  اخلدمررم الل رروريم   منطقررم دران ني رررتيا لم و يررم مولرردوفا ضررمرييا  
   .ن88ملسخدمم اسدنيم البديسم قد اعتمدألل ضمرييا  القواعد اليت دنحل   دا  اس تنوفني 

و فيد   اس اماأل اليت قدممل   إلا  إعداد هذا التقرير  أنه مل يفرق    دقردم   رأن  -59
 . ن89مل  اسنالم األ رى استناقع عسي ا   جنوب القوقاق ضمرييا  اس تنوفني 

 اال تنتانات والتوصيات  -الامساا  
لعسوكرية يعتبر الحق في اال تنكاف الضميري مون الخدموة ا للقانون الدولي   وفقاا  -60

للحووق فووي حريووة الفكوور والونوودان والوودين أو المعتقوود. ويبووين هوو ا التقريوور أن ثمووة  مالزموواا 
   في مجال مقرار اال وتنكاف الضوميريووطنياا  ومقليمياا  ت ورات قانونية هامة طرأت  دولياا 

موون الخدمووة العسووكرية  منوو  أن قوودمم مفوضووة األمووم المتحوودة السووامية لحقوووق اإلنسووان 
   . ٢٠١٣التقرير التحليلي السابق ملى مجلس حقوق اإلنسان في عام 

فقوود اعتموودت بعوول الوودول قوووانين وأنظمووة أدت ملووى مطووالق  وورا  السووجناء موون  -61
لعسوكرية بمودة الخدموة البديلوة. وعوالوة أو ملى مساواة مدة الخدموة ا ضميرياا المستنكفين 

علوى ذلوك  تونع بعول التاوريعات الوطنيووة صوراحةا علوى اال وتنكاف الضوميري أثنوواء أداء 
لوودإ معووالن  ضووميرياا حقوووق المسووتنكفين  أيضوواا الخدمووة العسووكرية وبعوود انتماءهووا. وأ قوور ت 

 البلد التعب ة لخوض نزاع مسلح.
ديات  مذ تتمسووك بعوول الوودول بعوودم مقوورار وفووي الوقووم نفسووز  ال تووزال هنووا  تحوو -62

الحوووق فوووي اال وووتنكاف الضوووميري مووون الخدموووة العسوووكرية فوووي الممار وووة العمليوووة أو بعووودم 
غيور المعتورف  ضميرياا اإلنفاذ الكامل لم ا الحق. ويسود القلق با ن حاالت المستنكفين 

لوصم باعتبارهم بمم ال ين يتعرضون للعقاب وتكرار المحاكمة  مثلما يثير القلق تعرضمم ل
ة علووى ذلووك  وعووالو  موون أصووحاب السوووابق الجنائيووة وكاووف معلوموواتمم الاخصووية للعامووة. 

تووزال هنووا  قيووودج ال مونووب لمووا تفوورض علووى حريووة التعبيوور المكفولووة ل  ووخا  الوو ين  ال
 فضووالا و  أو الوو ين يديوودون الحووق فووي اال ووتنكاف الضووميري. ضووميرياا يوودعمون المسووتنكفين 

تتووا  اال ووتفادة موون ترتيبووات الخدمووة البديلووة  فووي بعوول الوودول التووي أقوورت  ال ذلووك  عوون
عقابيوة أو تمييزيوة وتن ووي علوى تودابير  ضميرياا اال تنكاف الضميري  لجميد المستنكفين 

   من حيث طابعما أو مدتما مقارنة بالخدمة العسكرية. 
كرية ممكانيووة الوصووول وينبغووي أن تتووا  لجميوود األ ووخا  المعنيووين بالخدمووة العسوو -63

ملووووى المعلوموووووات عوووون الحوووووق فوووووي اال ووووتنكاف الضوووووميري و وووووبل الحصووووول علوووووى صوووووفة 
أو الوو ين يديوودون الحووق  ضووميرياا المسووتنكف. أمووا األ ووخا  الوو ين يوودعمون المسووتنكفين 

كوامالا بحقموم فوي   في اال تنكاف الضميري من الخدمة العسكرية فينبغي أن يتمتعووا تمتعواا 
__________ 

 Thomas Hammarberg, Senior Expert, “Report on human rights in the Transnistrian region of the ن87مل

Republic of Moldova” (2013), available at www.un.md/publicdocget/41/, p. 43 . 
   م اماأل من حركم التصام الدوليم ومن موتف اس ت ا  اللام جلماعم ي ود ي و . ن88مل
تررف اس ت ررا  م رراماأل مقدمررم مررن اسوتررف األو و  لالسررتنواف الضررمري ، وحركررم التصررام الدوليررم ومررن مو ن89مل

   اللام جلماعم ي ود ي و .
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بغووي للوودول أن تكفوول  ووريان الحووق فووي اال ووتنكاف علووى دعوواة السووالم حريووة التعبيوور. وين
والمسووتنكفين االنتقووائيين الوو ين يعتقوودون أن ا ووتخدام القوووة مبوورر فووي  ووروف معينووة دون 
أالووورإ. وينبغوووي أن يكوووون بمقووودور المجنووودين والمت ووووعين اال وووتنكاف قبووول بووودء الخدموووة 

  ية أو بعد انقضائما.العسكرية وك لك في أي مرحلة من مدة الخدمة العسكر 
 ضوميرياا وينبغي أن تتا  اال تفادة من ترتيبات الخدمة البديلة لجميد المستنكفين  -64

دون تمييووز بسووبب طبيعووة معتقووداتمم الدينيووة أو غيوور الدينيووة. وينبغووي للوودول التووي ال تسوولم 
بصحة ادعاء اال تنكاف الضميري من دون منراء عملية تحوري أن تناوئ هي وات مسوتقلة 
ومحايدة التخاذ القرارات تحدد مدإ صدق اال تنكاف الضوميري مون الخدموة العسوكرية 

  ضووميرياا فووي حالووة بعينمووا. وبعوود صوودور أي قوورار باوو ن الحصووول علووى صووفة المسووتنكف 
الحووق فووي ا ووت ناف القوورار الصووادر أمووام هي ووة قضووائية مدنيووة مسووتقلة.  ينبغووي أن يتووا  دائموواا 

باب اال ووتنكاف الضووميري  دمووة بديلووة تنسووجم موود أ وووينبغووي أن تضوومن الوودول توووفير ال
تتسم ب ابد قتالي أو تكون الدموة مدنيوة تحقوق الصوالح العوام وال تتسوم ب وابد عقوابي.  وال

وال يسمح بفرض الدمة بديلة تكون مدتما أطول مون مودة الخدموة العسوكرية مال مذا كانوم 
 ة.الفترة الزائدة المفروضة تستند ملى معايير معقولة وموضوعي

ويجووب علووى الوودول أن تكفوول عوودم احتجوواز أي  ووخع تعسووفاا  الاصووة فووي مطووار  -65
الموووداهمات العاووووائية التوووي تنفووو  بمووودف تحديووود الاوووباب الووو ين لوووم يتمكنووووا مووون تسووووية 

أن تفووورن عووون األ وووخا  المسوووجونين وضوووعمم تجوووام الخدموووة العسوووكرية. وينبغوووي للووودول 
مون الخدموة العسوكرية. وينبغوي أال  ضوميرياا المحتجزين ال لسبب  وإ أنمم يستنكفون  أو

يعاقب المستنكفون باكل متكرر بسبب التمسك بعدم االنصياع ألمر االلتحواق بالخدموة 
للعامووة  ضووميرياا العسووكرية. ويجووب أال تكاووف الدولووة المعلومووات الاخصووية للمسووتنكفين 

سووتنكفين وأن تاو ب  ووجالتمم الجنائيوة. ويجووب علوى الوودول أال تموارض التمييووز ضود الم
نتماعيووووة فيمووووا يتعلووووق بحقوووووقمم المدنيووووة والثقافيووووة واالقتصووووادية والسيا ووووية واال ضووووميرياا 

وينبغي أن ت منح صفة الالنئ ل  خا  الو ين لوديمم الووف  ."تصممم بصفة "الخونة وال
ب رفضوومم أداء الخدمووة العسووكرية مبوورر موون التعوورض لالضوو ماد فووي بلوودهم األصوولي بسووب

اول اال وووتنكاف الضوووميري مووون م  أو حكوووم منا وووب  يتنوووحوووال لوووم يكووون هنوووا  حكووو فوووي
 العسكرية. الخدمة

    


