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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال ٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 
  ألمم املتحدة السامية واألمني العام مفوضية ااوتقرير

  تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن مسألة 
  ∗االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

، إىل املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان أن تواصـل           ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         - ١
ليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وأن تقوم بتحديث التقارير االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة ا

وقُدِّم تقرير حتليلي شامل عن أفضل املمارسات املتصلة باالستنكاف الضمريي من اخلدمة . والدراسات ذات الصلة
   إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانيـة والـستني، عمـالً بقـرار اللجنـة                (E/CN.4/2006/51)العسكرية  
ومفوضية األمم املتحدة الـسامية     . وتبقى املعلومات الواردة يف ذلك التقرير ذات عالقة باملوضوع        . ٢٠٠٤/٣٥

تقدمي التقارير مرة كل سنتني     ل  اليت أسست سابقاً   دورةالبقي على    على أنه يُ   ٢/١٠٢حلقوق اإلنسان تفهم املقرر     
 عليه، يتناول هذا التقرير املقدم إىل اجمللس التطورات وبناء.  ذلكخالففيما يتعلق هبذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس 

  . ويشكل بذلك تقريراً حمدَّثاًاألخرية املتعلقة باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

 بشأن االستنكاف   ٢٠٠٦فرباير  / تقرير شامل قدم يف شباط     اليت حدثت منذ آخر    التطورات املهمة    ومن  - ٢
 ٢٠٠٦رار بشأن األسس املوضوعية اختذته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام            الضمريي من اخلدمة العسكرية ق    

أكتوبر إىل / تشرين األول١٦ دورهتا الثامنة والثمانني من لدى انعقاد ١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١/٢٠٠٤يف البالغني 
بوم يون،  -  وجن شوي والسيد يا -  وكان صاحبا البالغني، ومها السيد ميونغ). ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣

 الدينيـة   معتقـداهتما مواطنني من مجهورية كوريا، ومن شهود يهوه، قد رفضا أداء اخلدمة العسكرية بـسبب               
من ) ١ الفقرة (٨٨ للمادة  منفصلتني وفقاًوألقي القبض على كليهما ووجهت إليهما اهتامات يف حماكمتني. والوجدانية

                                                      

  .تأخر تقدمي هذا التقرير كي يتضمن أحدث املعلومات  ∗  

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/9/24 
20 August 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/9/24 
Page 2 

 

أدين صاحبا البالغني وحكم عليهما يف إجراءات منفصلة بالسجن         ويف كلتا القضيتني،    . قانون اخلدمة العسكرية  
حبا البالغني يف إجراءات منفصلة يف قرار إدانتـهما واحلكـم           اويف كلتا القضيتني، طعن ص    . سنة ونصف السنة  

ري الصادر يف حقهما، وأيدت الشعبة اجلنائية األوىل حملكمة مقاطعة سيول الشرقية مث احملكمة العليا احلكمني وقرا               
  :وبينت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف قرارها بشأن األسس املوضوعية ما يلي. اإلدانة

أية خدمة " ... "الُسخرة أو العمل اإللزامي"لى أنه ال يشمل تعبري ع من العهد ٨ من املادة ٣الفقرة تنص 
دمة العسكرية،  ذات طابع عسكري، وكذلك، يف البلدان اليت تعترف حبق االستنكاف الضمريي عن اخل            

 ذاهتا من العهد ٨وُيستنتج من ذلك أن املادة ". أية خدمة قومية يفرضها القانون على املستنكفني ضمريياً    
وعليه، فإنه جيب تقييم البالغ احلايل فقط يف ضوء         . ال تعترف حبق املستنكفني ضمريياً وال تستثنيه أيضاً       

ر أي ضمانة أخرى من الضمانات اليت يكفلها العهد على  من العهد، اليت يتبلور فهمها على غرا١٨املادة 
  .مر الزمن استناداً إىل نصه ومقصده

  :إىل حد أبعد لإلفادة بأن اللجنة بعد ذلك وذهبت  - ٣

اليت االلتزامات  يف رفض مجيع احلقَّحبد ذاته، وإن كان ال يعين  يف إظهار اإلنسان دينه أو معتقده احلق... 
 اإلجبار على التصرف على من، ١٨ من املادة ٣ الفقرةتتسق مع يوفر محاية معينة    هيفرضها القانون، فإن  

كما تذكِّر اللجنة برأيها العام الذي أعربت عنه يف         .  أصيالً اعتناقاً املعتنقالديين  حنو يتعارض مع املعتقد     
 بشكل خطري مع     اإللزام باستخدام القوة هبدف القتل ميكن أن يتعارض        ومفاده أن  ٢٢ رقمالتعليق العام   

 وتشري. ١٨ يف اجملاهرة بالدين أو العقيدة، وأن هذا احلق ميكن أن يستمد من املادة               واحلقحرية الوجدان   
 هو تعبري مباشر عن     اإللزامية، إىل أن رفض صاحيب البالغني التجنيد ألداء اخلدمة          يف احلالة الراهنة  اللجنة  
  .الًاعتناقاً أصيالدينية اليت يعتنقاهنا  عقيدهتما

  :بالتصريح مبا يليكذلك رّدت اللجنة على إحدى حجج الدولة الطرف   - ٤

 املستنكفني عقيدة الطرف اللجنة أن احترام الدولة ترى،  واملساواةاالجتماعيالتماسك  يتعلق بقضية فيما
.  اجملتمعتماسك واالستقرار يف ضمان التعدُّد املمن عناصر هاماً ومظاهرها ميثل يف حد ذاته عنصراًضمريياً 

 العسكريةخلدمة  داء ا ، التفكري يف بدائل أل    والشائع عملياً  أنه من املمكن مبدئياً      أخرىوتالحظ من جهة    
الفرد وتفرض على    الً مماث اًاجتماعيحتقق صاحلاً    التجنيد الشامل بل     أ اليت ال تنال من أساس مبد      اإللزامية
وغريهـم يف   لزاميـة  اخلدمة العسكرية اإل ألداءجملندين   ا األفراد بني   اجملحفةمماثلة، مزيلة الفوارق    مطالب  

  .اخلدمة البديلة

  :وجاء يف رأي خمالف أعربت عنه عضو اللجنة السيدة روث ودجوود أن  - ٥

 ال تشري إىل أن للشخص الذي يدين مبعتقد ديين حقاً حممياً يف التنصل من الواجبات التشريعية                 ١٨املادة  
بيل املثال، ال ميكن للمواطنني أن ميتنعوا عن دفع الضرائب، حىت وإن            وعلى س . للمجتمع الذي يعيش فيه   

، وهي متّيز على ما يبدو      ١٨إن اللجنة، يف تفسريها احلايل للمادة       . اعترضوا ضمريياً على أنشطة الدولة    
اخلدمة العسكرية عن االلتزامات األخرى للدولة، ال تستشهد بأدلة مستوحاة من التاريخ التفاوضي للعهد 
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وميكن ملمارسة الدول األطراف أن تكون مناسبة، سواء كان ذلك عند إبرام العهد . تشري إىل توخي ذلك
غري أنه ال يوجد قيد نظرنا أية معلومات مدونة، وبوجه خاص، ما يتعلق منها              . أو حىت يف الوقت الراهن    

 احلـق يف االسـتنكاف      بعدد األطراف يف العهد اليت ال تزال تعتمد على التجنيد العسكري دون إتاحة            
  .الضمريي مبوجب تشريعاهتا

ـ املالحظات اخلتام "ومن املؤكد أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كثرياً ما شجعت الدول، يف              الـيت  " ةي
تضعها عقب النظر يف التقارير القطرية، على االعتراف باحلق يف االستنكاف الـضمريي عـن اخلدمـة                 

  " أفـضل املمارسـات     "  اخلتامية قد تتضمن فعالً اقتراحات تتعلق ب      غري أن تلك املالحظات     . العسكرية
 من ١١ يف الفقرة ١٩٩٣ومن الصحيح أيضاً أن اللجنة بّينت يف عام . وال تغري يف حد ذاهتا أحكام العهد

لكـن يف   . ١٨عن املـادة    " ميكن أن ينشأ  "، أن احلق يف االستنكاف الضمريي،       "٢٢التعليق العام رقم    "
و على عقد من الزمان منذ ذلك التاريخ، مل تشر اللجنة إطالقاً يف سوابقها القضائية مبوجب غضون ما يرب

وتـشكل صـياغة الفقـرة       .ينص عليه العهد يف الواقـع     " املنشأ"الربوتوكول االختياري، إىل أن ذلك      
  . من العهد عائقاً أمام استنتاج اللجنة٨ من املادة `٢`)ج(٣

ا العـام املـنقح     ـ يف تعليقه  اًـقوق اإلنسان مسألة االستنكاف الضمريي أيض     وعاجلت اللجنة املعنية حب     - ٦
 املعتمـد يف    ٣٢ من التعليـق العـام رقـم         ٥٥فقد أفادت اللجنة، يف الفقرة      .  من العهد  ١٤اجلديد على املادة    

  : ، مبا يلي"عدم جواز املعاقبة على اجلرمية ذاهتا مرتني " املعنونبابال يف، ٢٠٠٧أغسطس /آب

كرار معاقبة املستنكفني الضمرييني على عدم االنصياع جمدداً إىل أمر االخنراط يف العمل العسكري قد إن ت
يشكل ضرباً من املعاقبة على اجلرمية ذاهتا إذا كان الرفض املتتايل يرتكز إىل استمرار العزم على االمتناع                 

  .عن تأدية هذه اخلدمة ألسباب ضمريية

أداء  ألمر    الضمري على عدم االنصياع جمدداً     مستنكفيصوص تكرار معاقبة    كذلك كان موقف اللجنة خب      - ٧
، ٢٠٠٦ ينـاير / كانون الثاين  ٢٤ويف  .  موضوع قضية ُعرضت على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        ة العسكري اخلدمة

  :بتت احملكمة يف قضية املستنكف الضمريي عصمان مراد أولكه، وأفادت بأمور من بينها ما يلي

عدة ظت احملكمة أن العقوبة مل تعف املدعي من واجب أداء خدمته العسكرية، رغم مقاضاته وإدانته               الح
ولدى إطالق سراحه مـن     . الزي العسكري فقد ُحكم عليه مثاين مرات بالسجن لرفضه ارتداء         . مرات

 إىل السجن السجن بعد قضاء عقوبته، كان يعاد، كل مرة، إىل كتيبته، حيث كان ُيدان وُينقل مرة أخرى
وعالوة على ذلك، اضطر أن يعيش بقيـة        . الزي العسكري عند رفضه أداء اخلدمة العسكرية أو ارتداء        

  .حياته مهدداً باإلعادة إىل السجن إذا استمر يف رفض أداء اخلدمة العسكرية اإلجبارية

...  

ج عنها من إدانـات جنائيـة،       واملالحقات اجلنائية املتعددة املوجهة ضد املدعي، واآلثار املتراكمة ملا نت         
واملراوحة املستمرة بني املالحقات وعقوبات السجن، إضافة إىل إمكانية خضوعه للمالحقة مدى احلياة،             

بل إهنا تتوخى قمع شخصيته الفكرية وإشعاره       . أمور ال تتناسب وهدف ضمان أدائه اخلدمة العسكرية       
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ومل تكن السرية   . ومن مث إهانته واحلط من شأنه وكسر شوكته وتثبيط عزميته         باخلوف واألسى والضعف    
  .تتوافق ونظام العقاب يف جمتمع دميقراطي" املوت املدين"ب شبه ي مبااليت اضطر املدعي إىل العيش فيها 

  إمجاالً املعاملة اليت خضع هلا املدعي قد سببت له،       : "وخلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن        - ٨
ولقد .  ومعاناة فاقا عنصر اإلهانة العادي الكامن يف كل عقاب أو احتجاز جنائي   ، أملاً وتكرارهاوحبكم خطورهتا   

  .)١("٣شكلت األفعال املذكورة معاملة مهينة باملعىن الوارد يف املادة 

 توافـق القـوانني      اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية، املعنية بالبـت يف        أدانتويف تطورات أخرى،      - ٩
 يف مدة اخلدمـة     واملمارسات الوطنية مع امليثاق االجتماعي األورويب، يف سلسلة من القرارات، ما اعتربته إفراطاً            

 من امليثاق ١ من املادة ٢ الفقرةورأت اللجنة األوروبية أن . البديلة يف كل من إستونيا وفنلندا ومولدوفا واليونان
مرة ونصف   بأكثر من    العسكرية مدة اخلدمة    البديلةأال تتجاوز مدة اخلدمة     ب  تقضي ،االجتماعي األورويب املنقح  

األطراف تتعهد، بغيـة    " على أن    )٣( من امليثاق االجتماعي األورويب املنقح     ١ من املادة    ٢ وتنص الفقرة  .)٢(املرة
حق العامل يف كسب رزقه يف بأن حتمي بصورة فعالة ] ٢ الفقرة... [ضمان ممارسة احلق يف العمل ممارسة فعالة، 

  ". خيتارها بنفسهمهنة 

 يففقد استنتجت اللجنـة     .  فيما يتعلق بلجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        أيضاً تطورات وحدثت  - ١٠
أعلـن  " أن خافيري ليـون      ويتبني من االلتماس  . أن هذه القضية مقبولة    إكوادور   مشلتقضية استنكاف ضمريي    

 تـشرين  ١٥ إىل ١٩٩٩أكتـوبر  / تشرين األول١٦، وأدى، من ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢استنكافه الضمريي يف   
 خدمة مدنية يف اجملتمع احمللي بصفة مرشد يف جمال حقوق اإلنسان يف شعبة السلم والعـدل  ٢٠٠٠أكتوبر  /األول

  : أنه االلتماسكما ُيّدعى يف . اإلكوادورية

  نفـس  ريي أو ما شابه ذلك، واليت تترتب عليها        كمستنكف ضم  وضعهمل حيصل على البطاقة اليت تثبت       
...  إىل من يؤدون اخلدمة العسكرية اإلجباريةاليت تسلم على البطاقة العسكرية اليت تترتباآلثار القانونية 

 وقد أثر ذلك مباشرة على حرية وجدانه ومواصلة تعليمه وحريته يف مغادرة إكوادور ودخوهلا حبرية فضالً
  .  إقامة مشاريع حرةعن حقه يف العمل ويف

  :وكتبت اللجنة يف قرارها بشأن املقبولية أن  - ١١

                                                      

، قرار احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،         ٣٩٤٣٧/٩٨، الدعوى رقم    أولكه ضد تركيا  قضية   )١(
 .٢٠٠٦يناير /ن الثاين كانو٢٤، ستراسبورغ

: لس أوروبا على العنوان التـايل     الشبكي جمل وقع  املانظر صفحة حقوق اإلنسان والشؤون القانونية يف         )٢(
www.coe.int. 

)٣( European Social Charter (Revised), European Treaty Series, No. 163, Strasbourg, 3.v.1996, 

Council of Europe. 
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املسألة املعروضة على اللجنة واليت جيب الفصل فيها يف مرحلة النظر يف األسس املوضوعية تتعلق مبـا إذا           
كانت اإلجراءات املستخدمة يف إكوادور لتنظيم وضع مستنكف الضمري، وخمتلف أشكال اخلدمة البديلة             

لذلك، جيب على اللجنة أن تفحص ادعاءات .  تتوافق وأحكام االتفاقيات املستشهد هبا آنفاً،سموح هباامل
 حقوق أخرى مثل احلق يف التعليم واحلق يف حرية التنقل بـسبب عـدم   االلتماس بصدد زعم تأثر مقدم  

  .)٤(احلصول على بطاقة هوية عسكرية

قوق الشباب، اليت دخلت حيز النفاذ      املتعلقة حب ريية األمريكية   ويف تطورات أخرى، تعترف االتفاقية اإليب       - ١٢
 حمددة للشباب املتراوحة أعمارهم بني وتقر االتفاقية حقوقاً. ، حبق االستنكاف الضمريي٢٠٠٨مارس / آذار١يف 
شباب لل" من االتفاقية على أن      ١٢وتنص املادة   .  يف التنمية  استراتيجية فاعلة  كعناصر سنة وتعترف هبم     ٢٤ و ١٥

 بسن صكوك قانونية    وتتعهد الدول أيضاً يف االتفاقية    ".  من اخلدمة العسكرية اإلجبارية    حق االستنكاف الضمريي  
  .)٥( تدرجيياًاخلدمة اإلجباريةوتنهي حتمي هذا احلق 

 على املستوى الوطين، اتُِّخذ عدد من القرارات القضائية بشأن االستنكاف الضمريي  حدثتويف تطورات  - ١٣
 من ١٠٨ و٨٨ أن املادتني  الدستورية، رأت حمكمة إكوادور٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧ففي . خلدمة العسكريةمن ا

   على أن مجيع اإلكوادوريني الذكور الذين       ٨٨تنص املادة   إذ  . قانون اخلدمة العسكرية تنتهكان دستور إكوادور     
  أوضاعهم يسوونويتعرضون لعقوبات إىل أن      من التجنيد    متهربنيال يتقدمون ألداء واجباهتم العسكرية يعتربون       

 املـادة   أما.  عسكرية مستنداتللحصول على   " حصة تعويض "دفع  ب، وذلك يف كثري من األحيان       تسوية قانونية 
ويف حالة   الضمري بتقدمي طلب إىل مدير التجنيد يف القوات املسلحة اإلكوادورية،            مستنكفيقيام  ب ، فتقضي ١٠٨

واستنتجت احملكمة أن اخلدمـة يف      . يف وحدات تطوير القوات املسلحة    العمل  ،  رياالعتراف هبم كمستنكفي ضم   
وحدات تطوير القوات املسلحة ال تتوافق واالستنكاف الضمريي، كما رأت أن مدير التجنيد ال ميكن أن يكون                 

  .)٦( ضمريياً للبت فيما إذا كان مقدم الطلب مستنكفاً ونزيهاً مستقالًحكماً

بطاقة التـسجيل   " بشأن   ، أصدرت احملكمة الدستورية يف كولومبيا قراراً      ٢٠٠٧سطس  أغ/ آب ١٥ويف    - ١٤
ويف هـذا   .  بشرعية البطاقة يف حد ذاهتا وإمنا بالدفع مقابل احلصول عليهـا           ومل يكن القرار متعلقاً   ". العسكري

يـؤدون   الذين ال     املتعلق باخلدمة العسكرية قيام الكولومبيني     ٤٨/١٩٩٣ من القانون    ٢٢الصدد، تقتضي املادة    
واسـتنتجت احملكمـة    . إىل اخلزانة العامة تتوىل احلكومة حتديد قيمتـها       " حصة تعويض "بدفع  اخلدمة العسكرية   

 حتديـد قيمـة حـصة     سلطةول احلكومةخيالقانون الذي من زء اجل، أن ٦٢١/٠٧ -  الدستورية يف قرارها جيم 
ة باألساس، وأن سلطة حتديد الضرائب من اختصاص        ضريبرسم أو   التعويض خمالف للدستور، مبا أن احلصة هي        

                                                      

)٤( Xavier Aljandro León Vega v. Ecuador, Case 278-02, Report No. 22/06, Inter-Am. C.H.R., 

OEA/Ser.L/V/II.124 Doc.5 (2006) (admissibility). 

)٥( Child Rights Information Network, News Release, 2 April 2008 As of 1 February 2008, the 

Convention had been ratified by Costa Rica, Ecuador, the Dominican Republic, Honduras and Spain. 

)٦( Registro Oficial No 114, 27 de Junio del 2007 (Ecuador). 
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بطاقة "وهذا القرار حمدود النطاق وال ميس بواجب محل .  الكولوميب وال ميكن تفويضها إىل احلكومةجملس الشيوخ
  ".التسجيل العسكري

 من البلدان داًوتفيد التقارير بأن عد. خرآليختلف احلال من بلد ف بالتجنيد، املتعلقة االجتاهات الوطنية أما  - ١٥
أوكرانيا، وبلغاريا، ومجهورية مقدونيا (أو قرر وقفه ) جورجيا واملغرب(أو وقفه ) كرواتيا(ينظر يف تعليق التجنيد 

األردن، ( بالفعل أدخلته التجنيد أو إدخالبيد أن بعض البلدان تنظر يف ). اليوغوسالفية السابقة، ورومانيا، ولبنان
 الـذكور، مثـل الـسويد        على تجنيدال تفرضادت تقارير بأن بعض الدول اليت       كما أف ). وأوغندا، وكمبوديا 

  .)٧(والنرويج، تنظر يف إمكانية جعل اخلدمة العسكرية إلزامية للنساء أيضاً

وتعكف مفوضية حقوق اإلنسان على إعداد منشور يتعلق باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية               - ١٦
وسيضم . لألفراد الذين عقدوا العزم على أن يكونوا مستنكفني ضمريياً       البديلة   وما يتصل بذلك من برامج اخلدمة     

 القـرارات   وسوف يتـضمن أيـضاً    . هذا املنشور، يف مصدر واحد، القانون املنطبق وجمموعة السوابق القضائية         
من أمثلـة   كمـا سيتـض   . والتوصيات اليت اعتمدهتا اهليئات احلكومية الدولية على الصعيدين الدويل واإلقليمي         

وسيتوخى هذا املنـشور    . للممارسات على الصعيد الوطين، هبدف جتسيد هنج تنفيذ وطنية خمتلفة يف هذا الصدد            
تقدمي توجيهات إىل الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومستشاري حقـوق اإلنـسان     

وُعقد اجتماع خرباء دام يومني يف تـشرين        . يف هذا اجملال  واحملامني واألكادمييني بشأن القانون املنطبق واملمارسة       
  .  هبدف إعداد هذا املنشور٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 -  -  -  -  -  

                                                      

)٧( CO Update Nos. 25-39 (issues December 2006 to May/June 2008); see the website 

(http://wri-irg.org). 


