
 

  

 
 

 

 

 

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في سوريا

 

  :المساءلة في سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب
 كندا وهولنداالمشتركة لمبادرة ال

 

 2021كانون األول 

  

سوريا، ارتكبت األطراف كافة عشرات االنتهاكات على مدى عقد من النزاع والعنف في 

وارتُكبت انتهاكات من قبل  والتجاوزات للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

التحقيق الدولية المستقلة بشأن  لجنة  إنشاء  مثللضمان المساءلة،  عدة  وبذلت جهود، .جميع األطراف

تقديم القضايا إلى آليات األمم المتحدة وواآللية الدولية المحايدة والمستقلة،  الجمهورية العربية السورية

المسؤولية على ة جهود المساءلالمعنية بحقوق اإلنسان. ورغم محدودية السبل، انصب تركيز 

المحكمة الجنائية الدولية، استخدم الوضع في سوريا  إلى    . ومع فشل محاولة إحالة الجنائية الفردية

أساساً إلجراءات التحقيق مع الجناة المزعومين كالوالية القضائية العالمية أمام محاكم دول ثالثة  مبدأ

 .ألمانياالحال في هو ومقاضاتهم على الجرائم بموجب القانون الدولي، كما 

على اتفاقية   اللتي تعتمد و،  مؤخراً  المبادرة المشتركة التي اتخذتها كندا وهولندا  وفي هذا اإلطار، 

دعاوى بانتهاكات لالتفاقية ضد سوريا أمام محكمة العدل  من الممكن أن تؤدي إلى مناهضة التعذيب

 .سبيال جديدا محتمال للمساءلةو قد يمثل ذلك  الدولية

 طبيعة العملية والخطوات اإلجرائية

 

ط في قضايا المنازعات محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة، وتنظر فق

في حالة عدم وجود بين الدول، وتسويها وفقاً للقانون الدولي. ويكون القرار ملزماً لطرفي المنازعة. 

محكمة دولية إلزامية للدول ، فإن أي نزاع بين الدول يُعرض على محكمة العدل الدولية يجب أن 

 تلفة.يستند إلى الموافقة ، والتي يمكن التعبير عنها بأشكال مخ

 ، القضايا الخالفية المعروضة على محكمة العدل الدوليةخالفاً لإلجراءات الجنائية ضد األفراد، 

  ،مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي. تبارها مسألةتسعى إلى مساءلة الدولة باع

وعندما أصبحت كندا وهولندا وسوريا دوالً أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب، فقد وافقت ، على 

من االتفاقية في، "أي نزاع ينشأ بين دولتين  (1) 30اختصاص محكمة العدل الدولية، بموجب المادة 

 هذه المادة.أي تحفظ بشأن يبدى ولم  أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تنفيذها"

على التوالي إجراء مفاوضات  كنداو هولندا، طلبت  2021آذار/مارس   2020أيلول/سبتمبر  في

وإذا ما بلغت اإلجراءات محكمة العدل رسمية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لمحاسبة سوريا.

https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/23/377975
https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/23/377975
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-their-cooperation-in-holding-syria-to-account.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-their-cooperation-in-holding-syria-to-account.html
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/minister-of-foreign-affairs-takes-action-on-syrias-human-rights-violations.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/minister-of-foreign-affairs-takes-action-on-syrias-human-rights-violations.html
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مسؤلية سوريا مدى   من تحديد  إستنتاجات  تتوصل إليه من  خالل مامن الدولية، قد تتمكن المحكمة 

 .1تفاقية لهذه اال عن انتهاكات 

 . 

لكن ال بد من استيفاء سلسلة من الشروط قبل وصول القضية إلى محكمة العدل الدولية. فأوالً، يجب 

حدوث دعاءات باالإن ب. أن يكون هناك نزاع في ما يتعلق بـ"تفسير" و"تنفيذ" اتفاقية مناهضة التعذي

، وإنكار سوريا لهذه االنتهاكات، يمكن أن  انتهاكات مزعومة لهذه المعاهدة من قبل كندا وهولندا

ه طرحجب ي ,التفاوضعن طريق   النزاعإن لم يتم تسوية أيضا  (1)30ثانياً، تقتضي المادة  يعتبر نزاعاً.

في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب المتنازعة . وإذا لم تتمكن األطراف في هذه الحالة للتحكيم

إحالة النزاع إلى محكمة العدل ألحد هذه األاطراف التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز 

 الدولية.

 

 3، وكندا في 2020أيلول/سبتمبر  18وبالتالي فإن اإلخطارات إلى سوريا التي قدمتها هولندا في 

 هذه العملية. لية ليست سوى بدا 2021آذار/مارس 
 

 أمام محكمة العدل الدولية: مساءلة محتملة وأكثر من ذلك في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب

محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب سبيالً رئيسياً الستكمال اللجوء إلى يمثل 

في سوريا. ورغم أن المنازعة حقوق اإلنسان  لتجاوزات النتهاكات للتصدي جهود المساءلة الرامية 

ستنحصر في معايير االتفاقية، فسوف تغطي مجموعة واسعة من االلتزامات الواردة في هذه 

 أعمال التعذيب التي وقعت فعالً، وسيكونوالتعامل مع منع أعمال التعذيب  بما فيهااالتفاقية، سواء 

 ة سوريا.تتجاوز مساءل تداعيات بعيدة المدىا ذله ن يكونأ لمن المحتم

الدولي  فباإلضافة إلى حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المعترف بها بموجب القانون

  اإللتزاموباحترام حقوق اإلنسان وحمايتها  تقليدية، والتي تنطبق عليها التزامات  لحقوق اإلنسان

من اتفاقية مناهضة  2، هناك التزام آخر بمنع حدوث أشكال سوء المعاملة هذه. وتنص المادة بها

التعذيب على أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية" في هذا الصدد، ما 

يعني أن النتائج التي تتوصل إليها محكمة العدل الدولية يمكنها، ال فقط أن تبيّن إخفاق حكومة سوريا 

 التعذيب. عفي منع التعذيب، بل أيضاً الخطوات واإلصالحات الالزمة لمن

التحقيق ب تلك المتعلقة  ويمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحدد االنتهاكات اللتزامات أخرى محددة، مثل

في االدعاءات ذات المصداقية، على خلفية سنوات من توثيق التعذيب وغيره من أشكال سوء 

االنتباه نحو التقاعس عن  لفتالمعاملة، وال سيما في مرافق االعتقال الحكومية. وبإمكانها أيضاً 

 .2توفير سبل االنتصاف للضحايا

ولهذا الجانب أهمية خاصة في ضوء إقرار معاهدة مناهضة التعذيب لحقوق الضحايا، مثل االلتزام 

بـ"إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب 

على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله 
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. وقد حددت لجنة مناهضة 3أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين  يعولهم الحق في التعويض"

والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم  رد الحقوقتعني  "اإلنصاف" كلمة التعذيب بأن 

إلى النطاق الكامل للتدابير الالزمة إلتاحة اإلنصاف من االنتهاكات بموجب  تشيروتكرار االنتهاكات، 

 4 ".االتفاقية

ومع أن هذا السبيل المحتمل الجديد نحو العدالة ال يزال في مراحله األولى، فسوف يساعد على 

  عانةاإلست سيتم ذلك من خاللتعزيز المساءلة عن أحد أفظع أنماط االنتهاكات المرتكبة في سوريا، و

قانون الكشكل من أشكال المساءلة في إطار  إستخدامهاالدولية للدولة، وهي مؤسسة يندر بالمسؤولية 

هذا السبيل أن يسهم أيضا في تسليط الضوء على اإلصالحات الممكن ل ومنالدولي لحقوق اإلنسان. 

 الضرورية لضمان العدالة للضحايا ومنع وقوع المزيد من أعمال التعذيب.

Yamamoto and Alyssa , Action Against Syria: A Newيمكن أيضا اإلطالع على:  1  Path to Justice’ The Netherlands“

Balkees Jarrah, 
 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 13و 12المادتان  2
 من معاهدة مناهضة التعذيب. 14المادة  3
 .2(، الفقرة 2012) 3لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 4

                                              

https://www.justsecurity.org/72516/the-netherlands-action-against-syria-a-new-path-to-justice/

