
 

 

 

 مضمون حرية ادلين واملعتقد : الاستناكف الضمريي

من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية حرية التفكري والضمري عىل غرار حاميهتا حلرية  18حتمي املادة 

 ادلين واملعتقد وعىل هذا الأساس يعترب الاستناكف الضمريي جزءا من حرية ادلين واملعتقد. 

الف مضريك أأو اعتقادك ادليين. الاستناكف الضمريي يعين رفض القيام بيشء عليك القيام به لأن القيام  به ُيخ

ومن مضن الأمثةل اليت تشمل هذا الاستناكف الضمريي، الاعرتاض عىل أأداء اخلدمة العسكرية أأو أأداء القسم أأو 

 تلقي ادلم أأو املشاركة يف بعض الإجراءات الطبية. 

تددة هو حق رفض اخلدمة والنوع الوحيد لالستناكف الضمريي املنصوص عليه بشلك حمدد يف واثئق الأمم امل 

لزامية. وهذا احلق مل يرد ذكره ل يف اتفاقيات الأمم املتددة امللزمة قانوان ول يف الإعالن العاملي حلقوق  العسكرية الإ

للجنة الأمم املتددة حلقوق الإنسان. وهذه الوثيقة كتهبا  22الإنسان. غري أأنه ورد ذكره فقط يف التعليق العام رمق 

من العهد ادلويل اخلاص  18 املتددة يف اجا  حقوق الإنسان وتو ح كيف كمكن لودو  تفسري املادة خرباء الأمم

ىل أأن املادة  تؤيد حق الاستناكف الضمريي من اخلدمة  18ابحلقوق املدنية والس ياس ية. وخلصت هذه اللجنة اإ

ىل القتل تتعارض ذا اكنت الرضورة اليت تدفعك اإ ظهار دينك تعارضًا جداًي م العسكرية اإ ع حرية مضريك وحقك يف اإ

 أأو معتقدك. 

عفاءات. ولكن ل يزا  هناك عدد من ادلو  اليت  وتخراعي بودان كثرية هذا احلق وتوفّر نخظم خدمات وطنية بديةل واإ

تسجن املواطنني اذلين يرفضون أأداء اخلدمة العسكرية بسبب معتقداهتم ادلينية أأو السلمية. ويخعترب شهود هيوه أأكرث 

خشصا من شهود هيوه يقضون  389الفئات ترضرا من هذه املسأأةل. فعىل سبيل املثا ، يف كوراي اجلنوبية اكن 

 .2016أأحاكما ابلسجن بسبب الاستناكف الضمريي يف ديسمرب/اكنون أأو  

ون متيزي، د -وحبسب أأهجزة منظمة الأمم املتددة املعنية حبقوق الإنسان، جيب توفري تدابري بديةل للخدمة العسكرية

للك الأشخاص اذلين يبدون استناكفا مضرياي، هذا مع توفري لك املعلومات اليت ختص ضامن حق الاستناكف 

الضمريي وكيفية املطالبة هبذا احلق. كام ينبغي منح املسجلني واملتطوعني يف اخلدمة العسكرية القدرة عىل الاعرتاض 

 قبل وخال  قياهمم ابخلدمة العسكرية. 

ىل الاستناكف الضمريي من اخلدمة العسكرية، كثريا ما يمت الاعرتاف بأأشاك  أأخرى من الاستناكف  وابلإضافة اإ

جراء  الضمريي عىل الصعيد الوطين. فعىل سبيل املثا ، ويف اجا  الرعاية الصحية قد ترفض القابالت أأو الأطباء اإ

ف الضمريي فامي يتعلق ابلزواج بني أأشخاص من معليات الإهجاض. ويف بعض البودان، ُأثريت قضااي الاستناك
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ذا اكن مثاًل حق الاستناكف  نفس اجلنس. وغالبا ما تخطرح أأس ئةل صعبة بشأأن التعارض ما بني احلقوق ، واإ

 الضمريي يتعارض مع حقوق املرأأة أأو مع ترشيعات ماكحفة المتيزي. 

 

ف الضمريي، لهذا السبب ل تزا  هذه املسأأةل ول يوجد بعد معيار قانوين دويل ُيص هذه الأنواع من الاستناك

 تثري جدل كبريا. 

 وهذه بعض التربيرات اليت قد يصادفها الشخص:

قد يقدم البعض تربيرات مفادها أأن الاستناكف الضمريي هو جزء من احلقوق املطلقة حلرية ادلين واملعتقد، واليت 

ضمريه ل يس توجب تعريضه لأي عقاب أأو لأي تلكفة. ل كمكن البتة تقييدها. وحياججون بأأن احرتام الشخص ل

كراه دعاة السالم عىل أأن  ن اإ وبطبيعة احلا ، ل كمكن للشخص أأن يكون من دعاة السالم وجنداي وابلتايل فاإ

 يصبحوا جنودا يعترب انهتااك حلقهم ادلاخيل واملطلق يف ادلين واملعتقد.

ولكن يتعني التفكري يف الظروف. وحبسب وهجة النظر هذه  وهناك من يقدم تربيرات مؤداها أأن هذا احلق مطلق

ن الأشخاص املسجلني يف اخلدمة العسكرية والسجناء وغريمه ممن ل كملكون أأي خيار يف وضعهم، ل جيب البتة  فاإ

ماكهنم مغادرهتا طوعا، فليس كراههم عىل خمالفة مضريمه. أأّما الأشخاص اذلين يتقدمون لوظيفة ما بشلك طوعي وابإ  اإ

ن اختيارك للسلوك حبسب ما  من التلقايئ أأن يتوقعوا من صاحب العمل أأن يتقبّل معتقداهتم الضمريية. وابلتايل فاإ

 كمليه عليك مضريك قد يصاحبه تلكفة ما. 

ظهار لودين أأو للمعتقد،  وهناك البعض الآخر اذلي يرى أأن الاستناكف الضمريي هو فعل أأو ممارسة. وابلتايل هو اإ

ظهار املعتقدات، ولكن فقط عندما يكون هذا التقييد رضوراي محلاية حقوق وحرايت الآخرين أأو وكمكن تقييد  اإ

محلاية  الصدة أأو النظام أأو الآداب العامة. وفامي يتعلق ابلعالقة بني الاستناكف الضمريي وأأداء اخلدمة العسكرية 

 ادلين واملعتقد. جفدير ابذلكر أأن الأمن القويم ل يعترب أأساسا مرشوعا لتقييد حرية 

 وُيتلف اخلرباء القانونيون بشأأن أأاّي من هذه املواقف الأكرث صوااب. 

      

 خالصة القو : اس تعرضنا يف هذا الفيمل الاستناكف الضمريي. 

والاستناكف الضمريي هو احلق يف رفض القيام بيشء يختوقّع منك عادًة القيام به. وحق الاستناكف الضمريي من 

أأداء اخلدمة العسكرية هو حٌق محمي يف القانون ادلويل حلقوق الإنسان. وتعرتف العديد من البودان هبذا احلق، غري 

عديد من ادلو  أأيضا بأأشاك  أأخرى من الاستناكف أأن بعض البودان تعتقل املستنكفني مضرياًي. وتعرتف ال



 
 
 

 
3 

 

الضمريي عىل الصعيد الوطين. غري أأن هذه احلقوق لتزا  متضاربة ومل يمّت تطوير القانون ادلويل خبصوص هذا 

 املوضوع بشلك اكمل بعد.  

حقوق  ، مبا يف ذكل نصوص واثئقالاستناكف الضمرييكمكنمك الاطالع عىل املزيد من املعلومات بشأأن حق 

ليه، يف مواد التدريب عىل املوقع الإلكرتوين.  الإنسان اليت تخشري اإ
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