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ي محافظة الحسكةعمليات تجنيد تحت بند "الحماية الذاتي
ز
ايد ف ز  ة" تت 

هم مستثنون من الخدمة اإللزامية
ّ
ات من الشباب إىل معسكرات التدريب رغم أن  سوق العشر
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، أعلن "مجلس دير الزور العسكري" المنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية بدء معركة "عاصفة الجزيرة" وذلك بدعم من أيلول/سبتمبر  في 

نوبي المتبقي من محافظة الحسكة والخاضع لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، إضافة إلى مناطق قوات التحالف الدولي بغية السيطرة على الريف الج
شرقي الفرات والتي تتبع إدارياً لمحافظة دير الزور

 

https://www.stj-sy.com/ar/view/261
https://www.google.com.tr/maps/place/Al-Hasakah+Governorate,+Syria/@36.4212088,39.7950133,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x400976912dee2dfb:0x1735b67e4a2454b0!8m2!3d36.405515!4d40.7969149
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http://www.hawarnews.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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https://www.facebook.com/DesteyaParastin/posts/1691473771071897
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http://www.artafm.com/news/8579
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ولمزيد من التفاصيل حول تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة وعلى التفاعل بين القانون الدولي اإلنساني   2

:    اإلنسان انظروالقانون الدولي لحقوق 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf القسم الثاني، وخاصة الصفحات من

/conflicts-armed-applicable-rights-humanhttps://casebook.icrc.org/glossary ؛ 68إلى  46
-armed-law-rights-human-applying-review/article/challenges-https://www.icrc.org/en/international

conflict 
؛ قضية كوراناك للمحكمة الجنائية الدولية 69المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة قرار االستئناف في تاديتش الفقرة   3

لالطالع على معلومات إضافية عن النطاق الجغرافي . 57، الفقرة 2002يونيو  /حزيران  12صادر في ليوغوسالفيا السابقة، الحكم ال

: لتطبيق القانون الدولي اإلنساني، انظر
. fm?abstract_id=2785420&download=yeshttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.c 
. موراي. يذكر موراي الشرطين التاليين: "يجب أن تكون الجماعة المسلحة قائمة D. ألستون، P. كالفام، A. توموششات، Cانظر  4

 بشكل مستقل ويجب أن تكون منظمة بما فيه الكفاية بحيث يمكنها فرض إرادتها على أعضائها".
( وفي سياق النزاع السوري قرار مجلس األمن لألمم 2003) 1509( و 1998) 1216ألمن التابع لألمم المتحدة انظر قرار مجلس ا 5

( الذي أعاد تأكيد التزامات جميع أطراف النزاع السوري "بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 2014) 2139المتحدة 

 اإلنسان "

https://casebook.icrc.org/glossary/human-rights-applicable-armed-conflicts
https://www.icrc.org/en/international-review/article/challenges-applying-human-rights-law-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/international-review/article/challenges-applying-human-rights-law-armed-conflict
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2785420&download=yes
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6 . contract/-social-the-of-https://peaceinkurdistancampaign.com/charter   يحرم الميثاق : "20انظر أيضا المادة

جميع : "22المادة ". ولية لحقوق اإلنسانانتهاك الحقوق والحريات األساسية المنصوص عليها في المعاهدات واالتفاقيات واإلعالنات الد

 ".الحقوق والمسؤوليات الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية مضمونة
 .2016 تشرين الثاني / نوفمبر 2د. موراي، "التزامات حقوق اإلنسان للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة"، إجيل تالك،   7
 المرجع نفسه.  8
 المرجع نفسه.  9

10http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx   
 ( )ج( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.3) 8انظر المادة   11
. 2، المادة 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   12

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 

https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
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مية لحقوق اإلنسان، "االستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية"، ص انظر المفوضية السا  13

27. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.pdf 
المشار إليها أعاله والتي تشترط بأن تكون "قوانين الخدمة العسكرية"  29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم انظر على سبيل المثال   14

سيفاكوماران، محاكم الجماعات المعارضة المسلحة: هل هي محاكمات عادلة أم  Sمستثناة من حظر السخرة لتكون صالحة. انظر أيضا 

 يوليو. 1، 3، العدد 7الدولية، المجلد عقاب بدون محاكمة؟ مجلة العدالة الجنائية 

-airGroupsF-Opposition-Armed-of-https://academic.oup.com/jicj/article/7/3/489/864372/Courts. 

or#SEC6-Trials 
 ( )السخرة(.3) 8من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )حرية التنقل( والمادة  12انظر المادة   15
 المشتركة. 3من المادة  3انظر تعليق لجنة الصليب األحمر الدولية على الفقرة   16
. انظر أيضا لجنة البلدان 27االستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية"، ص انظر: مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، "  17

 1ريف.،  16، الوثيقة Ser.L / V / II.83األمريكية لحقوق اإلنسان "التقرير الرابع عن حالة حقوق اإلنسان في غواتيماال" )أويا / 
 http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala93eng/chapter.5.htm .، الفصل الخامس(: 1993حزيران / يونيو 

.تشرين األول / أكتوبر  ، قرار بشأن األسس الموضوعية، -، القضية /بيشي كوكا ضد غواتيماال، التقرير رقم   

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.pdf
https://academic.oup.com/jicj/article/7/3/489/864372/Courts-of-Armed-Opposition-GroupsFair-Trials-or#SEC6
https://academic.oup.com/jicj/article/7/3/489/864372/Courts-of-Armed-Opposition-GroupsFair-Trials-or#SEC6
http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala93eng/chapter.5.htm
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. http://hrlibrary.umn.edu/cases/36%5E93gua.pdf 
: 10انظر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم   19

.http://www.unhcr.org/529efd2e9.pdf 
: 13المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، كتيب ومبادئ توجيهية بشأن تحديد صفة الالجئ، ص   20

 http://www.unhcr.org/3d58e13b4.pdf 
 
 http://www.unhcr.org/529efd2e9.pdf  : 8ص  10هية للمفوضية رقم المبادئ التوجي  21
 .7المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، ص   22
 8المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، ص   23

http://hrlibrary.umn.edu/cases/36%5E93gua.pdf
http://www.unhcr.org/529efd2e9.pdf
http://www.unhcr.org/3d58e13b4.pdf
http://www.unhcr.org/529efd2e9.pdf
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اإلعالن العالمي  5من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  7لمعاملة الالإنسانية )المادة ويفترض أن يكون حظر ا  24

 لحقوق اإلنسان(.
 .22التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم   25
دنية والسياسية. انظر أيضا التعليق من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم 18اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  18انظر المادة   26

( "" ال يشير العهد صراحة إلى الحق في االستنكاف الضميري، غير أن اللجنة تعتقد أن هذا الحق 22العام للجنة حقوق اإلنسان رقم )

معتقد ومع حق اإلنسان في ، حيث أن االلتزام باستخدام القوة المميتة قد يتعارض تعارضاً خطيراً مع حرية ال18يمكن أن يستمد من المادة 

إظهار دينه أو معتقده ". للحصول على معلومات إضافية 

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.pdf .راجع:
 .55رة الفق   27
. "ال يجوز لقوة االحتالل إجبار األشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المساعدة. وال 51اتفاقية جنيف الرابعة، المادة   28

تحظر ضمناً التجنيد القسري ألسرى  50يسمح بأي ضغط أو دعاية تهدف إلى ضمان التجنيد الطوعي ". اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 

رب، حيث تنص على أن أسرى الحرب "ال يجبرون إال على القيام ]...[ بخدمات المرافق العامة التي ليس لها طابع أو غرض الح
 عسكري".

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B+%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B+%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.pdf
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 .https://ihl-: 23لوائح الهاي، المادة  1907  29

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=61CDD9E446504870

63CD00516768C125 
 :https://ihl-اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون اإلنساني الدولي العرفي: 95انظر التعليق على المادة   30

le95ihl/eng/docs/v1_rul_ru-databases.icrc.org/customary 
 المرجع نفسه.  31
32-https://ihl  

entId=BAA341028EBFF1E8databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&docum

 C12563CD00519E66 
 .640تقرير سري النكا الفقرة   33
( الفقرة CRP.2/  30/ هرك /  Aتقرير التحقيق الذي أجرته المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن سري النكا )  34

1137.://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspxhttp 
35displacement.html-internal-principles-http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding   

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=61CDD9E446504870C12563CD00516768
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=61CDD9E446504870C12563CD00516768
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=61CDD9E446504870C12563CD00516768
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule95
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule95
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1E8C12563CD00519E66
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1E8C12563CD00519E66
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1E8C12563CD00519E66
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx
http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
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36-https://ihl  
E8databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1

 C12563CD00519E66 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1E8C12563CD00519E66
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1E8C12563CD00519E66
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1E8C12563CD00519E66

