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المسائل اإلجرائية:
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االستراتيج ف مجال حقوق اإلنسان)

المهينة؛ والتزام الدولة الطرف بأن تباش ي ي ي ي ي يير الس ي ي ي ي ي ييلطا

المختصة تحقيقا فوريا ونزيها؛ والحق ف الحصول على
تعويض عادل ومناسب

مواد االتفاقية:
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 ،1و ،)1(2و ،11و ،12و ،13و ،14و16

صيياحب الشييكوى وو رونالد دجيمس وودن ،ووو مواطن من مواطن الواليا

المتحدة األمريكية،

ُولييد ف عييام  .1969ويييدع أن الييدوليية الطرف انتهكييا حقووييه المكفوليية بموجييب المييادة  ،)1(2مقروءة
ياحب الش ي ي ييكوى المنظمة ير الحكومية
باالوتران مع المواد  ،1و ،11و ،14و 16من االتفاقية .وتمثل ص ي ي ي ى
"إيدياس" للتقاض االستراتيج ف مجال حقوق اإلنسان.

__________
*

اعتمدته اللجنة ف دورتها الحادية والسبعين ( 30 - 12تموز/يوليه .)2021

**

شيار ف د ارسية وذا البالغ أعءياء اللجنة التالية أسيما وم :السيعدية بلمير ،وإردو ان إشيجان ،وليو وواوين ،وبيتر فيديل كيسيين،،

وإلفيا بوتشي ي  ،وس يييباس ييتيان توزيه ،وبختيار توزمحمدوف .وعمال بالمادة  ،109مقروءة باالوتران مع المادة  15من النظام الداخل
للجنة ،والفقرة  10من المبادئ التوجيهية بشي ي ي ي ييأن اسي ي ي ي ييتقالل وحياد أعءي ي ي ي يياء وي ا

معاودا

التوجيهية) ،لم يشار كلود ويلر ودييغو رودريغيث  -بينثون ف دراسة ف وذا البالغ.
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الوقائع كما عرضها صاحب ال كوى
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وصي ييل صي يياحب الشي ييكوى وزوجته إلى تاكس ي يكو دي أالركون (المكسي يييك) ف عام  2008لممارسي يية

مهاراتهما الفنية والعمل ف مجال صييا ة المعادن النفيسية .وف عام  ،2012اسيتأجر الزوجان محال ف ح
َّ
المنزل المجاور للورشة م .ب .ه .وصهره ر .ف .أ.
وجهزاه ليكون ورشة حرفية .وكان يقطن
إيل ُّأرويو
ى

وف الس يياعة  17/30من يوم  28نيس ييان/أبريل  ،2013ىركن ص يياحب البالغ وزوجته ش يياحنتهما
2-2
أمروما م .ب .ه،.
المحملة بمواد خاص ي يية بورش ي ييتهما بجانب منزل م .ب .ه .وعندما كانا داخل الورش ي يية ،ى

ووو يصير بوواحة ،بأن ينقال الشياحنة من ونا  .وأخذ صياحب الشيكوى يسيجل بهاتفه النقال ما كان يقوله
م .ب .ه .وبس ييبب صي ي ار م .ب .ه ،.و ِدم ص ييهره ،ر .ف .أ ،.الذي ودد الس يييد ُوودن بس يياطور ،ووال له
إنه سي ي ي يييقتله و"سي ي ي ي ُييعيده وطعا ف كيس إلى الواليا المتحدة إن لم ينقل الشي ي ي يياحنة" ،وإنهما ،وو وصي ي ي ييهره،
ينتميان إلى عصييابة يريروس أونيدوس وإنهما المتحكمان ف ذلك الشييارع .وكانا زوجة صيياحب الشييكوى

أيءا تصور الووائع بهاتفها النقال .وواصل ر .ف .أ .تهديد صاحب الشكوى ،وضرب كذلك طاء محر

الش ي يياحنة بالس ي يياطور ،مما ألحق به أض ي ي ار ار .واتص ي ييلا زوجة ص ي يياحب الش ي ييكوى بالش ي ييرطة ،ف حين أجرى

ر .ف .أ .عدة مكالما .
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ِ
وودم شيخصيان يمتطيان دراجتين ناريتين إلى شيارع وريب من مووع الورشية وتحد ا مع ر .ف .أ.

ووصي ييلا بعد ذلك دوريتان لشي ييرطة بلدية تاكسي يكو الووائية ،وأمر ر .ف .أ .أفراد الشي ييرطة وائال "إنه ونا ،

ُخذوه" ،مشييي ار إلى صيياحب الشييكوى .ونزل من مركبة إحدى الدوريتين سييتة من أفراد الشييرطة ،ركء يوا نحو
صيياحب الشييكوى ووم يقومون بحركا تهديدية ،فدخل راكءييا إلى ورشييته وأ لقها عليه .وفتأ أفراد الشييرطة
الباب بالقوة ،وص ي ي ييوبوا أس ي ي ييلحتهم نحو ص ي ي يياحب الش ي ي ييكوى ووم يهددونه .وخالل إلقائهم القبض عليه ،كانوا

يءيربونه بأسيلحتهم ف أجزاء مختلفة من جسيده ،وال سييما أرسيه ،وألقوه أرضيا للتحكم فيه وتصيفيد يديه إلى
الخلف .وداس يوا بأحذيتهم على يديه المص يَّيفدتين ،وض يربوه على أرس ييه بأعقاب بنادوهم ،وركلوه بأحذيتهم ف

الوجه والفك ،وداسي يوا على أعء ييائه التناس ييلية وأض ييالعه ،م وض ييعوه ف ص ييندوق مركبة الدورية لنقله إلى
مقر قيادة الشي ييرطة .وواصي ييلوا ضي يربه على وجهه وأعءي ييائه التناسي ييلية داخل مركبة الدورية ،وشي ييتموه ووددوه

بقتله وإخفاء أ ره ألنه "استفزوم".
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وبعد وصي ييولهم إلى مقر قيادة الشي ييرطة ،أنزلوه من مركبة الدورية ،وتجاوزوا إجراءا

سي ي ييجل الموووفين ،بعدم دخولهم المكان المخصي ي ييص لذلك ،واوتادوه إلى مووع الزنزانا

تسي يجيله ف

حيث واصي ي ييلوا ركله

وض ي يربه بأعقاب بنادوهم ف مختلف أجزاء جس ي ييده .وواص ي ييل أفراد الش ي ييرطة ض ي يربه ونا  ،حيث وجَّهوا إليه
ركال

ف الص ييدر واألض ييالع واألعء يياء التناس ييلية ،وضي يربوه باس ييتمرار بحزمة مفاتيأ ،ووددوه وائلين "لن

تخرج من وذا المكان ،س يينجعلك ف عداد المفقودين" .وف الطريق إلى الزنزانة ،كان أفراد الش ييرطة يركلونه

ف ساقيه حتى يتعثر ويسقط أرضا ،مما سبب له مزيدا من اإلصابا .
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وبعد إيداعه الزنزانة ،واموا ،ووو واوف ،بتصييفيد يده اليسييرى فقط ،دون يده اليمنى .وجرَّه شييرط

من صييفاد يده اليسييرى وشييرط

خر من يده اليمنى ،وشييدَّا جسييده بينما واصييل شييرطيون خرون ركله بقوة

ف بطنه وأضالعه .وبعدما انتهوا من ضربه ،ضغطوه على الحائط ،وصوب شرط منهم ،عرف صاحب

الشييكوى أن اسييمه  . .ب ،.مسييدسييه إلى صييد ه مهددا إياه بالقتل .وإبان ذلك ،واصييل شييرط

خر ،لم

يتمكن صياحب الشيكوى من معرفة اسيمه ،ضيربه بحزمة مفاتيأ .وتركوه مصيابا ف الزنزانة وانسيحبوا .ويفيد

صاحب الشكوى بأنه تعرض للءرب حوال

الث ساعا .

ورفض طلبه الحصي ي ييول على الرعاية
6-2
وبق صي ي يياحب الشي ي ييكوى ويد االحتجاز مع منع االتصي ي ييالُ ،
الطبية ،وكذلك على الماء وورق المرحاض .وبعد أربع سي يياعا  ،أي ف السي يياعة  ،22/30واجها زوجته،
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الت بقيا ف مووف السي ي ي ي يييا ار الخال بقيادة الشي ي ي ي ييرطة ،القائد ر .ه .س .ووالا له إن أفراد الشي ي ي ي ييرطة

طلب إلى زوجته أن تدفع مبل 200 ،بيزو نقدا لما ُزعم أنه
التابعين لقيادته أووفوا زوجها من دون سي ي ييبب .و ُ
"خطأ إداري" ارتكبه زوجها ،م أُفرج عن صاحب الشكوى.

السياق
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يشي ييير صي يياحب الشي ييكوى إلى أن الووائع تندرج ف سي ييياق نمط من التعذيب الذي تمارسي يه الشي ييرطة،

بتييأييييد من الموظفين القييانونيين المكلفين بييالتحقيق ف الجريميية  .فف والييية يريرو ،الت كييانييا ُتعتبر ،ف
فترة معينة ،أكثر الواليا عنفا ف البلد ،يص ي ي ي ي يَّينف التعذيب كجريمة ،وينص القانون على أنه ينبغ  ،العتباره
()1

كذلك ،أن يهدف إلى تحقيق رض محدد ،مثل الحص ي ييول على معلوما

معاقبة شيخص على فعل منسيوب إليه .ير أن العقوبا

أو اعتراف بارتكاب جريمة ،أو إلى

على وذه الجريمة نادرة ،ألسيباب منها أن السيلطا

القءائية تعاوب مرتكب أفعال التعذيب على جرائم أخرى مثل إساءة استعمال السلطة و/أو اإليذاء .
()2

وف عام  ،2012احتلا تاكس ي يكو المرتبة  33بين البلديا الت ُس ي يجل بها أعلى م شي يير النعدام
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األمن؛ وف عام  ،2014كانا لدى الحكومة معلوما مفادوا أن العص ي ي ييابة اإلجرامية يريروس أونيدوس
تو لا بين أفراد ش ييرطة بلدية تاكسي يكو وأن عص ييابا

الجريمة المنظمة اختروا اإلدارة العامة والش ييرطة(.)3

وكنتيجة لذلك ،تولا الشييرطة االتحادية ،ف أواخر عام  ،2014مراقبة األمن ف وذه البلدية وأُلق القبض
على مدير األمن العام بسبب انتمائه إلى عصابا

الجريمة المنظمة.

التقارير الطبية
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ف الس ي يياعة  20/55من يوم  28نيس ي ييان/أبريل  ،2013أص ي ييدر الطبيب التابع إلدارة األمن العام

ف البلدية تقري ار بش ييأن الس ييالمة البدنية لص يياحب الش ييكوى ،عندما كان ال يزال مس ييلوب الحرية ،خلص فيه
إلى أنه كان عدوانيا وف حالة هيجان ولم تكن على جس ي ي ي ي ي ييده أي إص ي ي ي ي ي ييابا

مرئية وحديثة العهد .ويدع

صاحب الشكوى أن وذا التقرير يتناوض مع جميع الفحول الطبية األخرى الت أُجريا له.

 10-2وتىوجه ص يياحب الش ييكوى وزوجته ،فور اإلفراج عنهما ،إلى المس ييتش ييفى العام أدولفو برييتو ،حيث
ُشخصا إصابته بكسر ف األضالع.
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وف  29نيس ي ي ي ييان/أبريل  ،2013توجه ص ي ي ي يياحب الش ي ي ي ييكوى إلى مكتب المدع العام التابع لدائرة

أالركون القءي ي ي ييائية لتقديم شي ي ي ييكوى ،وأكد خبير الطب الشي ي ي ييرع الملحق بمكتب المدع العام أن صي ي ي يياحب

الشييكوى يعان من عدة إصييابا  ،ولكنها ليسييا خطيرة .ويدع صيياحب الشييكوى أن وذا التقرير يبين عدم
نزاوة إجراءا

مكتب المدع العام المكلف بالتحقيق ف وء يييته ،ألن جميع الفحول الطبية األخرى الت

أُجريا له خلصا إلى أنه يعان من إصابا
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خطيرة شتى.

وف  1أيار/مايو  ،2013ودَّم صياحب الشيكوى إلى لجنة حقوق اإلنسيان ف والية يريرو شيكوى

ض ي ي ييد أفراد من الش ي ي ييرطة الووائية ف بلدية تاكس ي ي يكو .وعيَّنا وذه اللجنة خبي ار ف الطب الش ي ي ييرع  ،خلص

__________
( )1

 ،A/HRC/28/68/Add.3الفقرة .23

( )2

المكس ي يييك ،و ازرة الخارجية ،تقرير المكس ي يييكInforme de México: avances y desafíos en materia de derechos :

 ،humanosال ي ي يط ي ي يب ي ي يع ي ي يية ال ي ي يث ي ي ييان ي ي يي ي ي يية ،2011 ،الص ي ي ي ي ي ي ي ي ي يف ي ي يح ي ي يية 195؛ ي ي ي يم ي ي يك ي ي يين االط ي ي ييالع ع ي ي يل ي ي يي ي ي ييه ف ي ي ي www.upr- :
.info.org/followup/assessments/session17/mexico/Mexico-InformHR.pdf

( )3

ماركوس مويدانو ،”“Federales desarman a policías de Taxco, Arcelia y Buenavista ،جريدة إيل أونيبيرسي ي ي ييال،

 19تشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يريي ي ي يين األول/أك ي ي ي يتي ي ي ييوبي ي ي يير 2014؛ م ي ي ي يتي ي ي ييا

ف ي ييي

https://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/

.policias-municipales-fuerzas-federales-guerrero-seguridad-1047360.html
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ف  1أيار/مايو إلى أن صي ي يياحب الشي ي ييكوى يعان من كدمة مع التهاب ف الجمجمة ،خلف األذن اليمنى،

ومن خدوش ف البطن والظهر ،وكذلك ف العنق ،والمعصييمين ،والذراع األيسيير ،والسيياعد األيمن ،والسيياق

اليسرى ،والكاحل األيسر ،والركبة اليسرى.
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وف  8تموز/يوليه  ،2015توجه صي ي يياحب الشي ي ييكوى إلى المسي ي ييتشي ي ييفى العام ف مكسي ي يييكو إلجراء
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وف  24أيلول/س ييبتمبر  ،2015خلص ييا رئيس يية دائرة طب إعادة التأويل ف المس ييتش ييفى إلى أنه

فحول طبية مختلفة ،إذ كان ال يزال يشعر بآالم ويعان من اإلصابا

الت لحقا به.

كانا على جسييد صيياحب الشييكوى عدة ندوب وديمة داكنة اللون وكان يعان من وصييور ف القوة العءييلية

لكلتا يديه ،مما يس ي ييبب له ص ي ييعوبة ف اس ي ييتخدام المالوط الدقيقة والقيام بحركا

خاص ي يية .وبالنظر إلى أن

صي يياحب الشي ييكوى كان يعان من الم وخلل ف االنتصي يياب ،فقد خلصي ييا كذلك إلى ضي ييرورة إجراء عملية
جراحية لقءيبه.
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"تجمع مناوءي يية
وف  7نيسي ييان/أبريل  ،2016أصي ييدر أخصي ييائيان نفسي يييان ُعء ي يوان ف منظمة ُّ

التعذيب واإلفال

من العقاب" ،بعد تحليلهما حالة صي ي ي يياحب الشي ي ي ييكوى ،تقري ار خلص إلى وجود درجة كبيرة

من التطابق واالتسياق بين جميع مصيادر المعلوما
التعذيب المعروفة ف البلد ،والتحقيقا

المذكورة ف الفحص الطب ورواية الووائع وممارسيا

المتعلقة باإلصي ي ييابا

البدنية والنفسي ي ييية المترتبة على أفعال التعذيب

وسي ي ي ييوء المعاملة ،مما ينم عن احتمال تعرضي ي ي ييه للتعذيب وسي ي ي ييوء المعاملة .ويخلص التقرير أيءي ي ي ييا إلى أن

صاحب الشكوى يعان من أعراض االكت اب والقلق واإلجهاد الالحق للصدمة ومن ار بدنية مختلفة.

اإلجراءا الجنائية
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ف  29نيس ي ي ي ي ييان/أبريل  ،2013توجه ص ي ي ي ي يياحب الش ي ي ي ي ييكوى إلى مكتب المدع العام التابع لدائرة

أالركون القء ي ييائية لتقديم ش ي ييكوى بش ي ييأن الووائع ض ي ييد (جاره) ر .ف .أ ،.و(موظف الش ي ييرطة)  .م .ب،.

و  . .ب ،.و ر .ب .ر ،.وض ي ي ي ي ييد ىمن تثبا مس ي ي ي ي ي وليته عن جرائم التهديد ،وإلحاق الء ي ي ي ي ييرر بمركبة،
المتعمدة المرتكبة ضييده .وعرض صيياحب الشييكوى بالتفصيييل،
واإليذاء الناجم عن الءييرب ،وجميع الجرائم
َّ
ف شييكواه ،ضييروب المعاملة الت تعرض لها من ِوبل أفراد شييرطة البلدية ،وكذلك اإلصييابا الت ألحقووا
به والووائع الت أد إلى احتجازه؛ وصدر األمر بفتأ ملف التحقيق األول .ALA/SC/05/0328/2013

ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يتلق وط المشورة القانونية لدى اإلدالء بإفادته ،بل تعرض ،خالفا لذلك،

للتهديد المسي ييتمر من موظف مكتب المدع العام ك يكشي ييف لهم من أخبره بأسي ييماء أفراد الشي ييرطة البلدية
المعنيين .ورفض و الء الموظفون الكشف عن وويتهم.

17-2

وحتى تيياريخ تق يديم وييذا البال غ ،لم يتلق ص ي ي ي ي ي ي يياحبييه أي معلومييا

عن التحقيق وال عن نتييائجييه.

وتلقيا عدة تهديدا
ويوضييأ صيياحب الشييكوى أنه تعرض
ى
وزوجته للمءييايقة ى
الت أمء ييياوا ف تاكسي يكو .وعندما س ييعى ص يياحب الش ييكوى إلى إبالغ مكتب المدع العام بهذا الوضي يع،

من شييرطة البلدية طوال الفترة

ويل له أال يعود "وإال وءوا عليه ونا " .واضطر صاحب الشكوى وزوجته إلى مغادرة تاكسكو ف حزيران/
يونيه  ،2013وفقدا معدا

العمل الت كانا ف ورشيتهما وكل أ ارضيهما الشيخصيية .ولم يسيتطيعا بالتال

العودة إلى تاكسكو لمواصلة اإلجراءا  ،إذ كان من شأن ذلك أن يعرض حياتهما للخطر.

4
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المباشرة أمام لجنة حقوق اإلنسان ف والية يريرو
اإلجراءا
ى
 18-2ف  1أيار/مايو  ،2013ودَّم ص ي ي ي ي يياحب الش ي ي ي ي ييكوى ش ي ي ي ي ييكوى إلى لجنة حقوق اإلنس ي ي ي ي ييان ف والية
تعرض لها من ِوبل أفراد ش ي ي ي ييرطة بلدية تاكس ي ي ي ييكو ،وكذلك
يريرو( .)4وعرض فيها ض ي ي ي ييروب المعاملة الت
َّ
إلى احتجيازه .وطليب فيهيا أيء ي ي ي ي ي ي ييا ميا يل ( :أ) اتخياذ تيدابير وويائيية لحميايتيه وأسي ي ي ي ي ي يرىتيه،

الوويائع الت أد

و(ب) إتمام التحقيق األول  ALA/SC/05/0328/2013على النحو الواجب.
19-2

وعق ي ي ييب ذل ي ي ييك ،فتح ي ي ييا لجن ي ي يية حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان الملف ،CDHEG-CRZN058/2014-I

روم  ،2013/420الذي أمر فيه ،على وجه الخص ي ييول ،بما يل ( :أ) اس ي ييتدعاء األطراف لبدالء بإفاداتهم

وتقديم أدلتهم ،و(ب) إجراء فحص طب لصاحب الشكوى ،و(ج) توجيه طلب إلى رئيس بلدية تاكسكو التخاذ
تدابير ووائية لمنع أفراد شرطة البلدية الووائية من مءايقة الءحية وأفراد أسرته ومن المساس بأ راضه.
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وف  7أيار/مايو  ،2013أفاد الشي ي ييرط

 . .ب .والشي ي ييرط ر .ب .ر .بأنهما لم يكونا على

توجها إلى الش ييارع المعن ألنهما أُبلغا بأن
علم بأن ص يياحب الش ييكوى كان على خالف مع جيرانه ،وبأنهما
ى
شييخصييا ف حالة سييكر كان يعتدي على جيرانه ،وبأنهما لم يء يربا أبدا صيياحب الشييكوى ،وبأنه ذى نفسييه

بنفسه ،واحتُجز الرتكابه مخالفة إدارية .كما نفى وائد الشرطة ر .ه .س .صلته بالووائع ،وأشار إلى رواية
الشرطيين  . .ب .و ر .ب .ر.
21-2

وف  21أيار/مايو  ،2013تلقا لجنة حقوق اإلنسيان ف والية يريرو إفادة شياودين ،أشيا ار إلى

22-2

وف  30تشي ي يرين األول/أكتوبر  ،2013أصي ي ييدر رئيس لجنة حقوق اإلنسي ي ييان التوصي ي ييية ،2013/172

أن صيياحب الشييكوى ش يتم م .ب .ه .ووو يصي رِيور الواوعة بهاتفه النقال .ويشييير صيياحب الشييكوى إلى وجود
تناوءا شتى ف إفادا أفراد الشرطة وشهادا الشهود والطبيب الشرع .
وأبل ،بها رئيس بلدية تاكسيكو ،ولم يتلق أي رد عليها .وأعاد طلب الرد عليها ف  22كانون الثان /يناير ،2014

بال جدوى .وف  7شباط/فبراير  ،2014أعرب صاحب الشكوى عن استيائه لعدم رد رئيس البلدية.
23-2

وف  10نيس ي ي ي ييان/أبريل  ،2014أص ي ي ي ييدر لجنة حقوق اإلنس ي ي ي ييان التوص ي ي ي ييية  ،2014/016الت

خلصي ي ييا فيها إلى أن  . .ب .و ر .ب .ر .انتهكا حق صي ي يياحب الشي ي ييكوى ف السي ي ييالمة الشي ي ييخصي ي ييية،

وتجاو از حدود مهامهما وألحقا به إصييابا
وانون مسي ي ي وليا

وتنظيم دو ار

شييتى أضيَّير بصييحته .وأوصييا أيءييا بمباشيرة إجراءا

بموجب

الموظفين العامين التابعين للدولة والبلديا  ،وجبر الء ي ييرر الالحق بص ي يياحب الش ي ييكوى،

تدريبية ف مجال حقوق اإلنسان لفائدة أفراد وي ة الشرطة المعنية.

 24-2وف  7تموز/يوليه  ،2014وِبل المس ي ي ييتش ي ي ييار والممثل القانون لمجلس بلدية تاكس ي ي ييكو التوص ي ي ييية
الصييادرة عن لجنة حقوق اإلنسييان ،ولكنه أشييار إلى ِحفا اإلجراءا اإلدارية المبا ىش يرة ضييد ر .ب .ر ،.إذ
لم يعد يعمل فعليا ف وي ة الشرطة المعنية.

ير أن صي يياحب الشي ييكوى يدع أن وذه التوصي ييية لم تُ َّنفذ على النحو الواجب ،حتى تاريخ تقديم
25-2
وذا البالغ .فأوال ،لم يتلق  . .ب .إال توبيخا شخصيا .و انيا ،حدَّد مجلس بلدية تاكسكو قيمة األضرار
الت لحقا بصي ي يياحب الشي ي ييكوى ف  14608بيزوا  ،ووو ما اعتبره صي ي يياحب الشي ي ييكوى ير مالئم لطبيعة
انتهاكا

حقووه وال لحجم األض ي ي يرار الت لحقا به .وف  16أيار/مايو  ،2016أعرب صي ي يياحب الشي ي ييكوى

عن عدم موافقته على وذا العرض ،ولكنه لم يتلق أي رد ف وذا الصدد ،حتى تاريخ تقديم وذا البالغ .أما
__________
( )4

يوضي ييأ صي يياحب الشي ييكوى أن لجنة حقوق اإلنسي ييان وي ة عامة مسي ييتقلة و ير وءي ييائية ،تتمثل مهمتها الرئيسي ييية ،وفقا ألحكام المادة
 116من دسييتور والية يريرو ،ف حماية حقوق اإلنسييان وتعزيزوا والدفاع عنها وتعميمها ،وف صييون النظام القانون المكسيييك
من خالل التحقيق ف الشي ي ي ي ييكاوى المتعلقة باالنتهاكا
وتظلما
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المحتملة لحقوق اإلنسي ي ي ي ييان وتقديم توصي ي ي ي يييا

عامة ير ملزمة ،وشي ي ي ي ييكاوى
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ياحب البالغ ،ف  18نيسييان/أبريل ،2016
بخصييول التوصييية المتعلقة بإجراء تحقيق جنائ  ،فقد مثل صي ُ
أمام مكتب المدع العام لوالية يريرو لتأكيد رواية الووائع الت أبل ،عنها ف  29نيس ي ي ي ي ييان/أبريل .2013

موظف ف مكتب المدع العام لوالية يريرو إفادة ص ي يياحب الش ي ييكوى بش ي ييأن جرائم إس ي يياءة اس ي ييتعمال
وأخذ
ٌ
السي ييلطة (التعذيب) ،وسي ييلب الحرية الشي ييخصي ييية ،والتهديد وما يترتب عليه؛ ولكنه ال يعلم ،حتى تاريخ تقديم

وذا البالغ ،أي ش ء عن اإلجراءا

المباشرة ف وذا الصدد.
ى

المباشرة أمام مكتب مساعد المدع العام للتحقيقا ف مجال الجريمة المنظمة
اإلجراءا
ى
26-2

ف  14أيار/مايو  ،2014توجه صاحب الشكوى إلى مكتب اللجنة التنفيذية لمساعدة الءحايا

()5

وودم نسيخة من ملف التحقيق األول  ،ALA/SC/05/0328/2013ومن التوصيية  2014/016الصيادرة

عن لجنة حقوق اإلنس ييان ف والية يريرو ،ووص ييل اس ييتالم من الس ييلطة المطلوبة .وأحالا اللجنة التنفيذية
ف مجال الجريمة المنظمة التابع لمكتب المدع العام

القءييية إلى مكتب مسيياعد المدع العام للتحقيقا

للجمهورية ،الذي توجه إليه ص ي ي يياحب الش ي ي ييكوى ف  23تشي ي ي يرين األول/أكتوبر  2014لببالغ عن الووائع.
وألن صي ي ي يياحب الشي ي ي ييكوى أشي ي ي ييار إلى العصي ي ي ييابة اإلجرامية يريروس أونيدوس وإلى أفراد من شي ي ي ييرطة بلدية

تاكسي ييكو ،فقد ورر موظف مكتب المدع العام خطأ إدراج اسي ييم صي يياحب الشي ييكوى وزوجته ضي ييمن وائمة

أصحاب الشكوى موضوع ملف التحقيق األول المفتو بشأن اختفاء  43طالبا ف مدرسة أيوتثينابا لتدريب
المدرس ي ييين ،ر م عدم وجود أي ص ي ييلة بين وذه الووائع وتلك الت أراد ص ي يياحب الش ي ييكوى اإلبالغ عنها .ولم

وحرما أيء ييا من إمكانية طلب
ُيفتأ أي تحقيق أول ف الج ارئم الت أبل ،عنها ص يياحب الش ييكوى وزوجتهُ ،
اتخاذ تدابير ووائية لصالحهما.
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وف  20نيس ي ي ييان/أبريل  ،2015توجه ص ي ي يياحب الش ي ي ييكوى وزوجته مرة أخرى إلى مكتب مس ي ي يياعد

المدع العام ،بالنظر إلى عدم اتخاذ أي تدابير ووائية وعدم مباش ي ي ي يرة أي إجراءا

جنائية .وف  14ذار/

مارس  ،2016أعلن مكتب مس يياعد المدع العام عدم اختص يياص ييه بالتحقيق ف وذه األفعال اإلجرامية ،إذ
يتعلق األمر بجرائم تندرج ف إطار االختص ييال المحل  ،وتقع على س ييلطا

اإلجراءا

والية يريرو مسي ي ولية تنفيذ

الالزمة .وف  13نيسيان/أبريل  ،2016ودَّم صياحب الشيكوى طلبا للحماية الدسيتورية إلى مكتب

مسيياعد المدع العام .وف  1تموز/يوليه  ،2016أمر المحكمة المحلية الحادية عش يرة المختصيية بالنظر
كتب مس ي ي يياعد المدع العام بأن يحقق ف انتهاكا
ف طلبا الحماية الدس ي ي ييتورية ف القء ي ي ييايا الجنائية م ى
حقوق اإلنسان المرتكبة ضد صاحب الشكوى ،بما ف ذلك ما تعرض له من تعذيب واحتجاز ير وانون ،

وبأن ينظر ف األدلة المقدمة لص ي ييالحه ،وفقا لدليل التقص ي ي والتو يق الفعالين للتعذيب و يره من ض ي ييروب

المعاملة أو العقوبة القاس ي ي ييية أو الالإنس ي ي ييانية أو المهينة (بروتوكول اس ي ي ييطنبول) ،وبأن يحقق ف الص ي ي ييال

القائمة بين وي ا
28-2

األمن وعصابا

الجريمة المنظمة الناشطة ف بلدية تاكسكو.

ويخلص صيياحب الشييكوى إلى اسييتيفاء الشييروط الالزمة الدعاء عدم انطباق واعدة اسييتنفاد سييبل

االنتص ي ي يياف المحلية المتاحة ،المنص ي ي ييول عليها ف المادة ()5(22ب) من االتفاقية ،ألن إجراءا

س ي ي ييبل

أكثر من سي يينة على إعادة تقديم شي ييكواه إلى مكتب مسي يياعد المدع العام من دون أن تحرز سي ييلطا

إوامة

مر
االنتص يياف المحلية طالا بال مبرر ،حيث َّ

الث س يينوا

وش ييهران على تقديم ش ييكواه األولى وانقء ييى

عما تعرض له من أفعال تعذيب
العدل أي تقدم ف التحقيق ،ناهيك عن تحديد أفراد الش ي ي ييرطة المسي ي ي ي ولين َّ
وإصابا  ،كثير منها خطير ،وتوجيه التهمة إليهم.

__________
( )5

6

يوض ييأ ص يياحب الش ييكوى أن اللجنة التنفيذية لمس يياعدة الء ييحايا وي ة تنفيذية تابعة للنظام الوطن لمس يياعدة الء ييحايا ،وو وي ة
المركزية تابعة لبدارة العامة االتحادية.
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ويش ي ييير ص ي يياحب الش ي ييكوى أيء ي ييا إلى أن س ي ييبل االنتص ي يياف المحلية الوحيدة الت يتيحها القانون

الجنائ المكسيك للتحقيق ف فعل من أفعال التعذيب أو يره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية

أو المهينة فيما يتعلق بقءييية صيياحب الشييكوى ،تتمثل فيما يل ( :أ) التحقيق الجنائ الذي تجريه سييلطا

إويامية العيدل ف واليية يريرو ،و(ب) التحقيق الجنيائ اليذي يجرييه مكتيب مس ي ي ي ي ي ي يياعيد الميدع العيام .وويدَّم
صي يياحب الشي ييكوى الشي ييكاوى ذا الصي ييلة ،وعلِما السي ييلطا المختصي يية بادعاءا التعذيب الواردة فيها(.)6
ويدع صي ي يياحب الشي ي ييكوى أنه لم ُيجر أي تحقيق جنائ ف أفعال التعذيب الت تعرض لها ،وأن سي ي ييلطا
إوامة العدل لم تحدد أفراد الشي ي ييرطة المتورطين ف الووائع ولم تُخءي ي ييعهم ألي إجراءا  .وعالوة على ذلك،
يرى صي ي يياحب الشي ي ييكوى أنه من المعقول ُّ
تووع أال توفر له سي ي ييبل االنتصي ي يياف المتاحة أي حماية فعالة ،ألن
تقاعس السلطا

المختصة يجعل من ير المحتمل أن يفء تقديم طعن ف اإلجراءا إلى جبر الءرر

تحسن حالته كءحية .
الالحق به على نحو فعال ،وإلى ُّ
()7

الشكوى
1-3

يدع ص ي ي يياحب الش ي ي ييكوى وووع انتها للمادة  ،1مقروءة باالوتران مع المادة  )1(2من االتفاقية.

ويدع أن ضي ي ي ي ي ييروب المعاملة الموصي ي ي ي ي ييوفة الت تعرض لها أ ناء إلقاء القبض عليه ونقله واحتجازه خالل

السي ي يياعا الت ُس ي ي يلب فيها حريته تندرج ضي ي ييمن أفعال التعذيب وفقا للمادة  1من االتفاقية .وبعبارة أخرى،
تس ي ييبب له موظفو الدولة عمدا ف الم ومعاناة بدنية ونفس ي ييية ش ي ييديدةَّ ،
خلفا لديه إص ي ييابا بدنية ونفس ي ييية
خطيرة .فقد ألحقا وذه اإلصيابا

بصياحب الشيكوى أضي ار ار صيحية خطيرة ال يمكن عالجها ،لدرجة أنه ال

يستطيع ،حتى اآلن ،ممارسة عمله كحرف بنفس الجودة المعهودة ،بسبب اإلصابا

الت لحقا بمعصميه

ومفاص ييله ،ولم َّ
يتمكن أيء ييا من إوامة عالوا جنس ييية مع زوجته ،بس ييبب ض يربه على أعء ييائه التناس ييلية.
ويدع صي ي يياحب الشي ي ييكوى أن ودف أفراد شي ي ييرطة البلدية كان واضي ي ييحا َّ
وتمثل ف معاوبته وتخويفه بسي ي ييبب
"إزعاجه لهم".
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ويدع ص يياحب الش ييكوى أن الدولة َّ
أخلا بالتزامها بمنع التعذيب ،حيث س ييمحا باحتجازه من دون

وجود حالة تلبس ،وال صييدور أمر وءييائ مسييبق ،وال إدراج اسييمه ف سييجل المحتجزين ،وال خءييوع احتجازه
للمراقبة القءيائية ،وال منحه إمكانية الخءيوع للفحص الطب وتلق الرعاية الطبية .فقد سيمحا الدولة الطرف
باحتجازه من دون إخءي يياعه للفحص الطب والرعاية الطبية ،وبوضي ييعه ويد االحتجاز مع منع االتصي ييال ،من

دون منحه إمكانية االتصال بمحام وال الخءوع للفحص من وبل أطباء مستقلين .ويشير صاحب الشكوى إلى
أنه خءي ي ي ي ييع ألول فحص من ِوبل طبيب شي ي ي ي ييرع عندما كان مسي ي ي ي ييلوب الحرية ،ولم ُي ِ
الفحص طبيب
جر وذا
ى
مستقل ،بل طبيب تابع إلدارة األمن العام ف البلدية ،أ فل اإلشارة إلى إصاباته الخطيرة.
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ويدع صي ي يياحب الشي ي ييكوى وووع انتها للمادة  ،16مقروءة باالوتران مع المادة  )1(2من االتفاقية،

بيالنظر إلى األفعيال الت ارتكبهيا أفراد ش ي ي ي ي ي ييرطية تياكس ي ي ي ي ي ييكو ليدى إلقياء القبض علييه وخالل نقليه إلى مقر قييادة

الشييرطة وفترة بقائه ونا  .وف حال أر اللجنة أن وذه األفعال ال تشييكل أفعال تعذيب بالمعنى المقصييود ف

المادة  1من االتفاقية ،فإن صياحب الشيكوى يرى أنها من ضيروب المعاملة القاسيية أو الالإنسيانية أو المهينة.
وتنءاف إليها المعاملة المنافية لمبدأ احترام كرامته ،إذ ُحرم من الرعاية الطبية والمياه وورق المرحاض.

4-3

ويدع ص ي ي يياحب الش ي ي ييكوى أن الدولة الطرف انتهكا المادة  11من االتفاقية ،ألن الس ي ي ييلطا

لم

تطبق ،خالل فترة احتجيازه ف مقر قييادة الشي ي ي ي ي ي ييرطية ،بروتوكول اسي ي ي ي ي ي ييطنبول وال أي دلييل خر يتوافق مع

__________
( )6

يفلويف ضد كازاخستان ( ،)CAT/C/51/D/441/2010الفقرة .5-8

( )7

عل بن سالم ضد تونس ( ،)CAT/C/39/D/269/2005الفقرة 5-8؛ وسليوسار ضد أوكرانيا (،)CAT/C/47/D/353/2008
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الفقرة 2-8؛ ونيونزيما ضد بوروندي ( ،)CAT/C/53/D/514/2012الفقرة .2-7
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المعايير الدولية بش ييأن أس يياليب منع أفعال التعذيب وتحديدوا وتو يقها ،ولم تأمر بذلك مكاتب المدع العام
الت تلقا مختلف شكاواه ،حتى تاريخ تقديم وذا البالغ .وسمأ وذا التقصير بارتكاب أفعال التعذيب وسوء

ويسر التستر على أفراد الشرطة الذين ارتكبووا.
المعاملة َّ
5-3

ويدع صي يياحب الشي ييكوى أن الدولة الطرف انتهكا المادتين  12و 13من االتفاقية بعدم كفالتها

للسي ي ييلطا

المختصي ي يية بالنظر ف الشي ي ييكوى على نحو فوري ونزيه .وباإلضي ي ييافة إلى ذلك ،وبعد مرور الث

إجراء سي ي ييلطا
سي ي ينوا

مختصي ي يية ومحايدة تحقيقا سي ي يريعا وفوريا وشي ي ييامال ف األفعال المبل ،عنها ،وبعدم سي ي ييماحها

وش ي ييهرين على حدوث الووائع ،ال توجد أي معلوما

رس ي ييمية عن طبيعة ومالبس ي ييا

األفعال الت

ارتكبها أفراد الشييرطة ،ولم يخءييع للتحقيق الجنائ أي من أفراد الشييرطة الذين شيياركوا ف أفعال التعذيب،
أي منهم بما يتناسب وخطورةى وذه األفعال.
ولم تجر بالتال محاكمة وال معاقبة ٍّر

6-3

ويشي ييير صي يياحب الشي ييكوى إلى أنه لم يبا ىش ي ير أي تحقيق فوري ونزيه ولم يصي ييدر أمر بإجراء خبرة

طبية مسي ي ييتقلة ،ر م تقديمه شي ي ييكوى بشي ي ييأن التعذيب الذي تعرض له إلى مكتب المدع العام م إلى مكتب

مسيياعد المدع العام ،وتقديمه وصييفا مفصييال ألفعال التعذيب ومالبسيياتها ،وف كل ذلك انتها للمادة 12
من االتفاقية .وباإلضييافة إلى الخلط بين الووائع الت أبل ،عنها صيياحب الشييكوى والووائع المتصييلة بتحقيق
خر ،اكتفى مكتب مسي ي ي ي ي يياعد المدع العام ف البداية بفتأ محءي ي ي ي ي يير بشي ي ي ي ي ييأن المالبسي ي ي ي ي ييا

م أعلن عدم

اختص يياص ييه .ور م أن ص يياحب الش ييكوى اس ييتطاع تقديم طلب للحماية القء ييائية الدس ييتورية بغرض إص ييدار
أمر بفتأ التحقيق ف أفعييال تعييذيبييه ،وبلييه القيياضي ي ي ي ي ي ي  ،ف يإنييه لم يتلق ،حتى تيياريخ تقييديم وييذا البالغ ،أي
الت اتخذوا مكتب المدع العام لتنفيذ وذا القرار.

معلوما

عن اإلجراءا

7-3

ويدع صياحب الشيكوى وووع انتها للمادة  14من االتفاقية ،إذ ُحرم من سيبيل انتصياف وءيائ

فوري وفعال ونزيه يفءي ي إلى إ با الووائع ومحاكمة المسي ي ولين عن أفعال التعذيب ومعاوبتهم وتمكينه من

الحص ي ي ييول على التعويض وإعادة التأويل المناس ي ي ييبين .ور م ص ي ي ييدور توص ي ي ييية بتحديد مبل ،ودفعه لص ي ي يياحب

الشي ي ييكوى على سي ي ييبيل جبر الءي ي ييرر ،فقد تبيَّن ،بعد مرور سي ي يينتين ،أن مجلس بلدية تاكسي ي ييكو اكتفى بعرض
تعويض ودره  14608بيزوا  ،ووو تعويض ال يراع األبعاد المتعددة للءرر الالحق بصاحب الشكوى.

8-3

ويلتمس صي يياحب الشي ييكوى ،كإجراءا

لجبر الءي ييرر ،أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري

ونزيه وش ييامل ف األفعال المرتكبة ،ومحاكمة المس ي ولين عنها ومعاوبهم بما يتناس ييب وخطورة تلك األفعال.

ويلتمس أيء ي ي ي ييا أن توفر له الدولة الطرف س ي ي ي ييبيال عادال ومناس ي ي ي ييبا لجبر الء ي ي ي ييرر ،من خالل كفالة منحه
تعويءا كافيا وإمكانية إعادة التأويل ،بما ف ذلك الرعاية الطبية والنفسية.

مالحظات ال ولة الطرف ب أن المقبولبة
1-4

ف  24كانون الثان /يناير  ،2017ودما الدولة الطرف مالحظاتها بشأن مقبولية البالغ وطلبا

إلى اللجنة أن تنظر ف مقبوليته بش ييكل منفص ييل عن أسي يس ييه الموض ييوعية ،وفقا للمادة  )3(115من النظام
الداخل للجنة.

2-4

وتدع الدولة الطرف أن وذا البالغ ير مقبول لعدم اس ييتنفاد ص يياحبه س ييبل االنتص يياف المحلية

المتياحية ،وفقيا للميادة ()5(22ب) من االتفياقيية والميادة (113ه) من النظيام اليداخل للجنية .وتحييل اليدولية
الطرف إلى اجتهادا

من استنفاده(.)8

اللجنة ،مدعية أن مجرد الشييك ف فعالية سييبيل انتصيياف ال يعف صيياحب الشييكوى

__________
( )8
8

جنسن ضد الدانمر ( ،)CAT/C/32/D/202/2002الفقرة .3-6
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وتشي ييير الدولة الطرف أيءي ييا إلى أن صي يياحب الشي ييكوى لم يشي ييار وط ف اإلجراءا

معالجة االدعاءا

الرامية إلى

الواردة ف شي ي ييكواه .فبعد تقديمه الشي ي ييكوى األولى ،ف  29نيسي ي ييان/أبريل  ،2013باشي ي يير

مكتب المدع العام إجراءا

التحقيق األول  ،ALA/SC/05/0328/2013مع عدة أفراد من الشي ي ي ي ي ييرطة

بسبب جريمة إلحاق الءرر واألذى به.

جنائية

4-4

وتشي ي ييير الدولة الطرف إلى أنها باشي ي يير  ،ف  27تش ي ي يرين األول/أكتوبر  ،2016إجراءا

اإلجراءا

الجنائية جارية وفعالة ،وتركز على اسي ي ي ييتجالء الووائع وعلى معاقبة المسي ي ي ي ولين عن االنتهاكا

ضيد أفراد الشيرطة الذين حددوم صياحب الشيكوى ،بعدما حصيلا على أدلة مختلفة ،من دون تعاونه .ووذه

الت أبل ،عنها صاحب الشكوى.

وتُذكر الدولة الطرف بأنه تتوافر لصياحب الشيكوى عدة خيا ار
5-4
بسييبل االنتصيياف المالئمة للطعن ف المسييائل الت يرى أنها ير متوافقة مع ادعاءاته .وتشييير أيءييا إلى
على الصيعيد المحل فيما يتعلق

أن اللجنة ورر عدم وبول البالغ المقدم من ع .ي .ضي ييد كندا

المحلية المالئمة.
6-4

()9

لعدم اسي ييتنفاد صي يياحبه سي ييبل االنتصي يياف
الدعوى الجنائية ولم يلجأ إلى

وتالحا الدولة الطرف أن صياحب الشيكوى لم يشيار ف إجراءا

أي س ي ييبيل من س ي ييبل االنتص ي يياف المتاحة له .فقد كان بإمكانه أن يس ي ييتأنف ورار رفض إص ي ييدار أمر توقيف

المسي ي ي ولين المزعومين ،ووو ما وام به بالفعل مكتب المدع العام المكلف بالتحقيق األول  ،ويجري النظر
حاليا ف طلب االس ييت ناف الذي ودمه .ووفقا الجتهادا

اللجنة ،تدع الدولة الطرف أن ص يياحب الش ييكوى

لم يسييتغل الفرل الت أُتيحا له السييتنفاد سييبل االنتصيياف المحلية ،ووو ما لم يعد بإمكانه القيام به حاليا
بالنظر إلى انقءاء اآلجال الزمنية المحددة لالست ناف ف القانون المحل (.)10

7-4

وتدع الدولة الطرف أن عدم مش ي ي يياركة ص ي ي يياحب الش ي ي ييكوى ف اإلجراءا

االلتزام باسييتنفاد سييبل االنتصيياف المحلية المتاحة ،وأنه ينبغ  ،وفقا الجتهادا

الجنائية ال يعفيه من

اللجنة ،إعالن عدم مقبولية

البالغ ،ألن صاحبه لم يقدم طعنا أمام السلطة المختصة ولم يوضأ سبب عدم قيامه بذلك
8-4

وتدع الدولة الطرف أن اإلجراءا

لم تطل بش ييكل ير مبرر ،ألن مكتب المدع العام باش يير،

اسييتنادا إلى الشييكوى الت ودمها صيياحب الشييكوى ،مجموعة من اإلجراءا

اآلراء الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان ف والية يريرو.
9-4

.

()11

الت أخذ

أيءييا ف االعتبار

وتشييير الدولة الطرف إلى أن صيياحب الشييكوى ،وإن أفاد بأن سييبب عدم مشيياركته ف اإلجراءا وو

التهديدا الت كان يتلقاوا من أفراد ش ي ي ي ييرطة البلدية ،لم يبل ،وط الس ي ي ي ييلطا بأنه كان يتعرض للتهديد .فقد منع

عدم تقديمه ش ي ي ي ييكوى بش ي ي ي ييأن وذه الووائع إلى أي س ي ي ي ييلطة أخرى ،على ص ي ي ي ييعيد الوالية أو مكتب المدع العام،

السيلطا من اتخاذ تدابير لحمايته ،وتمكينه بالتال من المشياركة ف التحقيقا واالسيتفادة من سيبل االنتصياف

المتاحة .وكان بإمكان صياحب الشيكوى أيءيا تقديم شيكوى بشيأن وذه الووائع إلى لجنة حقوق اإلنسيان ف والية
يريرو ،الت كان بإمكانها تحريك ليا ٍّ للحماية ف نطاق اختصياصيها .كما لم يقدم صياحب الشيكوى أي أدلة
تبرر عدم إبال ه السي ييلطا بالتهديدا الت كان يتلقاوا ،ووو ما حال دون تنفيذ السي ييلطا المكسي يييكية التدابير

الالزمة لحمايته ولتمكينه من مواصلة اإلجراءا

وتقديم الطعون الت يراوا ضرورية.

__________
( )9

.CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1

()10

ه .م .ضد سويس ار ( ،)CAT/C/46/D/395/2009الفقرة .4-6

()11

ب .أ .ش .ضد أستراليا ( ،)CAT/C/34/D/211/2002الفقرة .2-6
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اع بقات صاحب ال كوى ع ى مالحظات ال ولة الطرف ب أن المقبولبة
ف  28ذار/مارس  ،2017ودم ص يياحب الش ييكوى تعليقاته على مالحظا

1-5

الدولة الطرف .ففيما

يتعلق باسيتنفاد سيبل االنتصياف المحلية ،يكرر صياحب الشيكوى إشيارته إلى المادة ()5(22ب) من االتفاقية
وإلى اجتهادا

اللجنة الت مفادوا أن واعدة اسيتنفاد سيبل االنتصياف المحلية ال تنطبق إذا طالا إجراءاتها

بش ي ي ي ييكل ير مبرر أو إذا كان مة احتمال ض ي ي ي ييعيف بأن تفء ي ي ي ي إلى حماية فعالة( .)12وخالفا الدعاءا

الدولة الطرف ،يشي ييير صي يياحب الشي ييكوى إلى أنه حاول اسي ييتنفاد سي ييبل االنتصي يياف المحلية ،ولكن إجراءاتها
طالا بشكل ير مبرر وتبيَّن عدم فعاليتها فيما يتعلق بالتحقيق ف أفعال التعذيب الت تعرض لها.
ولدى تقديم وذا البالغ ،أي بعد مرور أربع سي يينوا

2-5

تقريبا على تقديم صي يياحبه شي ييكوى إلى مكتب

المدع العام التابع لجهاز القءيياء العادي ف دائرة أالركون القءييائية ،لم يكن ود جرى التحقيق ف أفعال
التعذيب ال على الصييعيد المحل وال على صييعيد الوالية .ويشييير صيياحب الشييكوى إلى أن اإلجراءا

الت

باشي ي ي ي ي ييروا مكتب المدع العام التابع لدائرة أالركون القءي ي ي ي ي ييائية ومكتب المدع العام للجمهورية ،على حد
سي ي ي ي ي ي يواء ،تعلقييا بجريميية اإليييذاء وليس التعييذيييب .ففيمييا يتعلق بمكتييب المييدع العييام التييابع لييدائرة أالركون

القءائية ،رفض موظفه طوال سنتين تقريبا مباشرة التحقيق.
وفي ييي يم ي ي ييا يي يتي يعي يل ييق بي يم ييالحي يظ ي ي ييا

3-5

ال ي ي ييدول ي ي يية الي يط ييرف بشي ي ي ي ي ي ي ي ي ييأن إجي يراءا

الي يتي يحي يقي يي ييق األولي ي

 ،ALA/SC/05/0328/2013يش ييير ص يياحب الش ييكوى إلى أنه ودم ش ييكواه بش ييأن التعذيب ،ولكن التحقيق

األول بوش ي ي يير بش ي ي ييأن جريمة اإليذاء ،وإلحاق الء ي ي ييرر بمركبة ،والتهديد .وجرى كل ذلك ر م أن ص ي ي يياحب

الشكوى وصف ف شكواه أفعاال تشكل جريمة تعذيب ،وفقا للمادة  )1(1من االتفاقية.

وودم ص يياحب الش ييكوى طلبا ير مباش يير للحماية القء ييائية الدس ييتورية ض ييد مكتب المدع العام

4-5

للجمهورية لرفءيه التحقيق ف جريمة التعذيب ،وأصيدر المحكمة المحلية الحادية عشيرة المختصية بالنظر
ف طلبا

الحماية القءيائية الدسيتورية ف القءيايا الجنائية حكما خلصيا فيه إلى أنه لم يجر التحقيق ف

جريمة التعذيب (انظر الفقرة  27-2أعاله) ،ألن "جريمة اإليذاء المنس ي ييوبة إلى أفراد ش ي ييرطة البلدية ليس ي ييا

لها أي صي ييلة بجريمة التعذيب المختلفة ،إذ يتعلق األمر بجريمتين تختلف طبيعتهما"( .)13وحال أيءي ييا عدم
تحقيق موظف مكتب المدع العام ف أالركون ف أفعال التعذيب الت تعرض لها ص يياحب الش ييكوى دون
تنفيذ بروتوكول اسطنبول.

ويرى ص يياحب الش ييكوى أن الدولة الطرف بإفادتها بأنه كان عليه اس ييت ناف ورار واضي ي المحكمة

5-5

االبتدائية الجنائية ف دائرة أالركون القءيائية القاضي برفض إصيدار أوامر توقيف أفراد الشيرطة المعنيين،

تتجياويل أن مكتيب الميدع العيام ف أالركون لم يحقق ف جريمية التعيذييب ،وأنيه لم تُقيدَّم بيالتيال أي دعوى
جنائية بشي ييأن وذه الجريمة ،وأن أوامر توقيف أفراد الشي ييرطة الثال ة ال تتعلق بجريمة التعذيب .وعالوة على

ذلك ،تتجاول الدولة الطرف أنه ،وفقا لقانون اإلجراءا الجنائية لوالية يريرو ،ال ُيعتبر الءي ي ي ي ييحايا أطرافا
ف اإلجراءا الجنائية ،وال يمكنهم بالتال التص ي ييرف بش ي ييكل مس ي ييتقل ،بل فقط كمس ي يياعدين لمكتب المدع

العام ،وأن المادة  132من وذا القانون تنص على أنه ال يجوز إال لمكتب المدع العام اسي ي ي ي ييت ناف و ار ار
رفض إصدار أوامر التوقيف.

__________
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()12

راميريز مارتينيز و خرون ضد المكسيك ( ،)CAT/C/55/D/500/2012الفقرة .4-16

()13

الحكم الم ر  30حزيران/يونيه  ،2016الصيفحة  ،3المرفق  ، 4الصيادر عن المحكمة المحلية الحادية عشيرة المختصية بالنظر ف
طلبا

الحماية القءائية الدستورية ف القءايا الجنائية ،ملف القءية روم .2016/298
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ويء يييف ص يياحب الش ييكوى أن طلب الحماية القء ييائية الدس ييتورية ير المباش يير الذي تش ييير إليه

الدولة الطرف ما كان أيءيا ليفيد ف وءييته ،إذ يقتءي تقديمه إجراء تحقيق ف جريمة التعذيب

 ،ووو

()14

ما لم يحدث ف وذه القءية.

ويذكر صي ي ي ي ي ي يياحب الشي ي ي ي ي ي ييكوى بأن التحقيق ف الجرائم وتقديم الدعوى الجنائية أمام المحاكم ،وفقا
7-5
ُ
للدسيتور المكسييك ووانون اإلجراءا الجنائية لوالية يريرو ،اختصيال حصيري لمكتب المدع العام وال

ىدور فيه لءيحية الجريمة( .)15وود أشيار اللجنة ف وذا الصيدد إلى أن المادة  13من االتفاقية ال تقتءي
تقديم شكوى رسمية بشأن التعذيب ،بل يكف ادعاء الءحية التعرض للتعذيب وإبالغ إحدى سلطا الدولة
ملزمة بالنظر فيها(.)16
بالووائع ك تصبأ الدولة ى

8-5

ويود صيياحب الشييكوى أن يوضييأ أيءييا أن األمر يتعلق ،عندما تشييير الدولة الطرف إلى جريمة

اإليذاء ،باألضي ي يرار الت تعرض ي ييا لها مركبة زوجته وليس بتلك الت لحقا به أو بزوجته .وبالتال  ،يحاج
صياحب الشيكوى بعدم صيحة إفادة الدولة الطرف بأن "السيلطا

اإلجراءا

أحرز تقدما كبي ار" ،ألنه ال يتعلق أي من

المنفذة بجريمة التعذيب ،وألن الشي ي ي ي ي ييخص الوحيد الذي أُلق عليه القبض أُووف بسي ي ي ي ي ييبب جريمة

إلحاق الءي ييرر بمركبة .وحتى عندما حاول صي يياحب الشي ييكوى اسي ييتنفاد سي ييبل االنتصي يياف المتاحة ،فقد جعل

اتخا ُذ مكتب المدع العام ف تاكسي ي ي ي ي ي ييكو ورار عدم التحقيق ف جريمة التعذيب المرتكبة ضي ي ي ي ي ي ييده سي ي ي ي ي ي ييبي ىل
االنتصاف الذي لجأ إليه عديم الفعالية.
9-5

ولهذه األس ييباب ،ودَّم ص يياحب الش ييكوى إلى مكتب المدع العام للجمهورية ش ييكوى ورر الموظف

الذي تلقاوا عدم فتأ تحقيق أول بش ي ي ييأنها (انظر الفقرة  26-2أعاله) ،ووو ما يعن أنه رأى أنه لم تُرتكب

أي جريمة ضييد صيياحب الشييكوى .ور م أن صيياحب الش يكوى ودَّم عدة طلبا
َّ
رد ميوظيف ميكيت ي ي ييب اليم ي ي ييدعي

لمباش يرة التحقيق األول  ،فقد

اليع ي ي ييام االتيح ي ي ييادي ب ي ي ييأن ذل ي ي ييك ليييس ضي ي ي ي ي ي ييروري ي ي ييا ،ألن اليتيحيقيييق األولي

 ALA/SC/05/0328/2013كييان جيياريييا ف تيياكسي ي ي ي ي ي ييكو .ويعن ذلييك أن موظف مكتييب المييدع العييام
االتحادي رأى أن التحقيق ينبغ أن يجري بشأن جريمة اإليذاء وليس جريمة التعذيب.

10-5

وإزاء وذا القرار ،ودَّم صي ي يياحب الشي ي ييكوى طلبا ير مباشي ي يير للحماية القءي ي ييائية الدسي ي ييتورية ،وبلته

المحكمة المحلية الحادية عش ي ي يرة المختصي ي يية بالنظر ف طلبا

الحماية القءي ي ييائية الدسي ي ييتورية ف القءي ي ييايا

الجنيائيية (انظر الفقرة  27-2أعاله) .ير أنيه لم تُتخيذ حتى اآلن أي إجراءا للتحقيق مع أفراد شي ي ي ي ي ي ييرطية
بلدية تاكسي ييكو فيما يتعلق بأفعال التعذيب الت أبل ،عنها صي يياحب الشي ييكوى ،ولم َّ
ينفذ بروتوكول اسي ييطنبول.

ور م أن موظف مكتب المدع العام االتحادي استدعى صاحب الشكوى مرتين  -أُوالوما بعد مرور سبعة

أشيهر على صيدور القرار  -من أجل تطبيق بروتوكول اسيطنبول ،فلم يتسين تنفيذ اإلجراءا

بسيبب تقصيير

ذلك الموظف الذي ترتب عليه عدم إخطار الخبراء بحء ي ي ي ييور ص ي ي ي يياحب الش ي ي ي ييكوى .وعندما ىمثل ص ي ي ي يياحب
الش ي ييكوى أمامه للمرة الثانية – بعد ش ي ييهرين من األولى – ،لم يحء ي يير الخبير النفس ي ييان  ،ووو ما اس ي ييتدعى
حءي ييور صي يياحب الشي ييكوى مرة الثة .ويفيد صي يياحب الشي ييكوى بأنه لم تُتخذ ،حتى اآلن ،أي إجراءا
أفعال التعذيب أو صلتهم بها.
إل با ارتكاب أفراد الشرطة
ى

أخرى

 11-5ولهذه األسي ييباب ،يرى صي يياحب الشي ييكوى أنه اسي ييتُوف الشي ييرطان اللذان حددتهما االتفاقية وأشي ييار
ى
إليهما اللجنة فيما يتعلق بعدم انطباق واعدة اس ييتنفاد س ييبل االنتص يياف المحلية ،أي طول اإلجراءا بش ييكل
ير مبرر وضعف احتمال الحصول على حماية فعالة.

__________
()14

وانون أمبارو ،المادة -107سابعا.
المتحدة المكسيكية ،المادتان  21و102؛ ووانون اإلجراءا

()15

دستور الواليا

()16
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ويعرب ص ي ي يياحب الش ي ي ييكوى عن اس ي ي ييتغرابه الش ي ي ييديد للمعلوما

أي س ييلطة بالتهديدا
الطرف والت مفادوا أنه لم ُيبل ،وط َّ
فقد ودَّم شييكاوى أو تظلما رسييمية بشييأن ما كان يتلقاه من تهديدا

الخاط ة الت أش ي ي ييار إليها الدولة

الت كان يتلقاوا من بعض أفراد ش ييرطة البلدية.
بالقتل إلى السييلطا

التالية( :أ) لجنة

حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ي ييان ف والييية يريرو ،ف  1أيييار/مييايو  ،2013و 6شي ي ي ي ي ي يب يياط/فبراير  ،2014و 14أيييار/

مايو 2015؛ و(ب) رئيس بلدية تاكسي ييكو ،ف  6أيار/مايو 2013؛ و(ج) مسي ييتشي ييار بلدية تاكسي ييكو ،ف 6
أيييار/مييايو 2013؛ و(د) موظف مكتييب المييدع العييام التييابع لمكتييب المييدع العييام للجمهورييية ،ف 23
تشي يرين األول/أكتوبر  ،2014و 20نيس ييان/أبريل 2015؛ و(ه) رئيس اللجنة التنفيذية لمس يياعدة الء ييحايا،

ف  15ذار/مارس  .2015وبالتال  ،يكرر صياحب الشيكوى أن الدولة الطرف كانا على علم تام ،منذ 1

أيار/مايو  ،2013بما كان يتلقاه من تهديدا
13-5

وفيما يتعلق باإلجراءا

بالقتل.

المبا ىش ي ي ي ي يرة أمام لجنة حقوق اإلنس ي ي ي ي ييان ف والية يريرو ،يود ص ي ي ي ي يياحب

الش ي ي ييكوى التذكير بأن وذه اللجنة ليس ي ي ييا وي ة وء ي ي ييائية وأن توص ي ي ييياتها ير ملزمة ،وفقا الجتهادا
مناوءيية التعذيب ،الت أشييار إلى أن التحقيقا

لجنة

الت تباشييروا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسييان ال تشييكل،

بالنظر إلى طبيعة توصياتها ،سبيل انتصاف فعاال ومطلوبا أل راض استنفاد سبل االنتصاف المحلية

.

()17

 14-5ولكل وذه األس ي ي ي ي ي ييباب ،يلتمس ص ي ي ي ي ي يياحب الش ي ي ي ي ي ييكوى إعالن وبول وذا البالغ والنظر ف مقبوليته
ٍّ
وكاف ،مقتءيا المادة ()5(22أ) و(ب)
باالوتران مع أسسه الموضوعية ،ألنه يستوف  ،على نحو معقول

من االتفاقية(.)18

قرار ال جنة ب أن ط ب ال ولة الطرف النظر في مقبولبة البالغ ب كل منفصل عن أسسن الموضوعبة
-6

ف أيييار/مييايو  ،2017أبلغييا اللجنيية الطرفين بقراروييا ،الييذي اعتمييدتييه من خالل مقرروييا الخييال

المعن بالبال ا

الجديدة والتدابير الم وتة ،ووو النظر ف مقبولية البالغ باالوتران مع أسسه الموضوعية.

مالحظات إضافبة من ال ولة الطرف ب أن مقبولبة البالغ وأسسن الموضوعبة
1-7

ف  24أيار/مايو  ، 2017ودما الدولة الطرف مالحظاتها بشي ي ي ي ي ي ييأن مقبولية البالغ وأسي ي ي ي ي ي يسي ي ي ي ي ي ييه

وكرر الحجل الت ودمتها بش ييأن عدم المقبولية ،حيث أر أن ص يياحب الش ييكوى لم يس ييتنفد
الموض ييوعيةَّ ،

س ي ييبل االنتص ي يياف المحلية المتاحة له .وتء ي يييف الدولة الطرف أنه ينبغ للجنة ،بوص ي ييفها وي ة فرعية ،أن

تعلن عدم وبول البالغ ،ألن الدولة بصدد تسوية المسألة على الصعيد المحل .
2-7

وتشيير الدولة الطرف إلى أن اجتهادا

اللجنة واضيحة فيما يتعلق بءيرورة تأى ُّكدوا ،وبل البا ف

مسي ي ي ي ييألة المقبولية ،من أن الدولة الطرف المعنية تص ي ي ي ي يرفا وفقا لمعايير االتفاقية( .)19وبالتال  ،يجب على

اللجنة أن تقرر عدم وبول البالغ ،حيث با أن مة إجراءا

الشكوى لم يستنفد بالتال جميع سبل االنتصاف المحلية الت
3-7

جارية على الصي ي ييعيد المحل  ،وأن صي ي يياحب
بتا فعاليتها.

وفيما يتعلق بأس ي ي ي ييس البالغ الموض ي ي ي ييوعية ،تفيد الدولة الطرف بأن التحقيقا

للمعايير وااللتزاما

الت أُجريا تمتثل

المنصييول عليها ف االتفاقية .وفيما يتعلق بالووائع الت أبل ،عنها صيياحب الشييكوى

ف وذه القءي ي ي ي ي ييية ،اتخذ

الدولة الطرف جميع اإلجراءا

الالزمة لبدء التحقيق فو ار( ،)20وفقا لمبدأ اللتزام

__________
()17

راميريز مارتينيز و خرون ضد المكسيك ،الفقرة .5-16

()18

يفلويف ضد كازاخستان ،الفقرة .6-8

()19
()20
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المرجع نفسه.
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ببذل العناية الواجبة وللمعايير المنصي ي ي ي ي ييول عليها ف االتفاقية .وتود الدولة الطرف أيءي ي ي ي ي ييا أن ت كد أنه،

كنتيجة لهذه اإلجراءا  ،يجري التحقيق مع أربعة جناة مزعومين ،وتود اإلش ي ي ييارة ،ف وذا الص ي ي ييدد ،إلى أن
واجب التحقيق يشكل التزام وسيلة وليس التزام نتيجة(.)21

عدة إجراءا

وتكرر الدولة الطرف أنه روعيا المعايير الالزمة ف وذه القء ي ي ييية ،حيث اتُخذ
4-7
ف مختلف مس ييا ار التحقيق ،ال تس ييتلزم ُّ
كلها حء ييور ص يياحب الش ييكوى ،وكان الووا الذي اس ييتغروته وذه
اإلجراءا

الجنيائيية معقوال ،حييث اتبعيا المسي ي ي ي ي ي ييار العيادي المنصي ي ي ي ي ي ييول علييه ف القيانون بحكم طبيعتهيا.

يتابع بالفعل جناة مزعومون ،ووم أفراد الشيرطة الذين كانوا
وأفءيا وذه التحقيقا بالتال إلى نتائل ،حيث ى
ف عين المكان يوم حدوث الووائع .وعالوة على ذلك ،بوشي يير التحقيق فور علم الدولة بالووائع ،حيث أُلق

القبض على أحد الجناة المزعومين وصدر أمر توقيف الثال ة الباوين ،ووو ما يدل على أن الدولة تصرفا
وفقا اللتزاماتها بموجب االتفاقية ،ويجري كذلك تنفيذ إجراءا

5-7

أخرى.

وبناء على كل ما تقدم ،ينبغ أن تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أوفا بالتزاماتها بالتحقيق

ف الووائع منذ لحظة علمها بها وأنها ف الووا الراون بصدد معالجة المسألة على الصعيد المحل .

اع بقات إضافبة من صاحب ال كوى ع ى مالحظات ال ولة الطرف
1-8

ف  8تش يرين األول/أكتوبر  ،2018ودَّم صيياحب الشييكوى تعليقاته على مالحظا

الدولة الطرف

بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية .ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف تكرر الحجل ذاتها
الت سي ي ي ي ي ي ييبق أن ويدمتهيا ف ميذكرتهيا الم رخية  24كيانون الثيان /ينياير  ،2017ويكرر بيالتيال تعليقياتيه الت

ودمها ف مذكرته الم رخة  28ذار/مارس  2017بشأن مقبولية البالغ.
2-8

ففيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعالن عدم مقبولية البالغ لوجود إجراءا

المحل  ،يود صي ي يياحب الشي ي ييكوى التذكير بأن وذه اإلجراءا

زوجته .ولذلك ،ليس مة أي إجراءا

جارية على الص ييعيد

تتعلق بجريمت إيذائه وإلحاق الءي ي ييرر بمركبة

جارية على الص ي ي ي ي ييعيد المحل للتحقيق ف جريمة التعذيب الت أبل،

عنها صاحب الشكوى ،و با بالتال عدم فعالية سبل االنتصاف المحلية.
3-8

ويشير صاحب الشكوى أيءا إلى أنه ،ف إطار التحقيق األول FED/SEIDO/UEIDMS-

 ،GRO/00005467206الذي باش ي ي ي ي يرته الوحدة المتخص ي ي ي ي يص ي ي ي ي يية للتحقيقا

ف جرائم االختطاف التابعة

لمكتيب الميدع العيام للجمهوريية ف  12أيلول/سي ي ي ي ي ي ييبتمبر  ،2016بنياء على أمر المحكمية المحليية الحياديية
عش يرة المختص يية بالنظر ف طلبا

الحماية القء ييائية الدس ييتورية ف القء ييايا الجنائية (انظر الفقرة 27-2

أعاله) ،رفض موظف مكتب المدع العام االتحادي التحقيق ف أفعال التعذيب وأسند االختصال لمكتب

المدع العام ف والية يريرو ،الذي لم يحقق أيء ييا ف أفعال التعذيب .وبالتال  ،يكرر ص يياحب الش ييكوى
أن الييدوليية الطرف لم تييدحض ف مييذكرتهييا انتهيياكييا

وأحكام المادة  11من االتفاقية.

أحكييام المييادة  ،1مقروءة بيياالوتران مع المييادة ،)1(2

__________
()21

تحيل الدولة الطرف ،ف جملة أحكام ،إلى حكم محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنس ييان ف وء ييية تريس ييتان دونوس ييو ض ييد بنما،
الذي ص ي ي ييدر ف  27كانون الثان /يناير ( 2009دفع ابتدائ  ،األس ي ي ييس الموض ي ي ييوعية ،التعويء ي ي ييا

روم  ،193الفقرة .146
GE.21-13347
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4-8

وفيما يتعلق بالمادة  ،16مقروءة باالوتران مع المادة  )1(2من االتفاقية ،يود صاحب الشكوى أن

يء ي ي ي ي يييف أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الالزمة لكفالة توافق ظروف احتجازه مع القواعد الدنيا لمعاملة

السجناء( ،)22حيث ُحرم من وذه التدابير ،على نحو ما عرضه بالتفصيل ف رسالته األولى.
5-8

وفيما يتعلق بالمادتين  12و 13من االتفاقية ،يود صي ي ي ي يياحب الشي ي ي ي ييكوى أن يكرر أن التحقيق ف

جريمة التعذيب لم يبا ىش ي ي ير ولم يجر ،وأن أفراد الشي ي ييرطة المعنيين يخءي ي ييعون للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة

اإل يذاء ،وأن الشي ي ييخص الوحيد الذي أُلق عليه القبض أُووف بتهمة ارتكاب جريمة إلحاق الءي ي ييرر بمركبة.
وعلى خالف ما تشي ييير إليه الدولة الطرف ف تعليقاتها ،فقد تلقى موظف مكتب المدع العام ف تاكسي ييكو

محءيير اإلبالغ عن التعرض لبيذاء ف اليوم ذاته الذي ودم فيه صيياحب الشييكوى شييكواه الت عرض فيها
بالتفصيل أفعال التعذيب الت تعرض لها ،ولكنه لم يفتأ تحقيقا بشأن جريمة التعذيب.

6-8

وعلييه ،فقيد انتهكيا اليدولية الطرف ،وفقيا الجتهيادا

7-8

أما بخصي ي ييول المادة  14من االتفاقية ،فيود صي ي يياحب الشي ي ييكوى أن يءي ي يييف أن التعويض الذي

من االتفاقية.

عرضي ي ييه عليه مجلس بلدية تاكسي ي ييكو ال يتوافق مع مقتءي ي يييا

وتاما عن األضرار الت تسببا له فيها األفعال المبل ،عنها.

اللجنية ،الميادة  ،12وبيالتيال الميادة 13

()23

وذه المادة ،ألنه ليس تعويءي ي ييا كافيا وفعاال

المسائل واإلجراءات المعروضة ع ى ال جنة

النظر ف المقبولية
1-9

وبيل النظر ف أي ادعياء يرد ف بالغ ميا ،يجيب على اللجنية أن تقرر ميا إذا كيان البالغ مقبوال

2-9

وود تأكد

اللجنة ،وفقا لما تقتءي ي ي ي ي يييه المادة ()5(22أ) من االتفاقية ،من أن المسي ي ي ي ي ييألة نفسي ي ي ي ي ييها

3-9

وتحيط اللجنة علما بادعاءا

أم ال بموجب المادة  22من االتفاقية.

لم تُبحث وليسا ويد البحث ف إطار إجراء خر من إج ارءا

التحقيق الدول أو التسوية الدولية.

الدولة الطرف أن ص ي يياحب الش ي ييكوى لم يس ي ييتنفد س ي ييبل االنتص ي يياف

المحلية ،وأن سي ييلطاتها ودما دعوى جنائية ضي ييد أفراد الشي ييرطة المعنيين ،لم يشي ييار صي يياحب الشي ييكوى ف

إجراءاتها ،وكان بإمكانه يقدم دعوى اس ي ييت ناف بش ي ييأنها .وتحيط اللجنة علما أيء ي ييا بحجة الدولة الطرف أنه
بوشير على مسيتوى مكتب المدع العام للجمهورية ومجلس بلدية تاكسيكو ولجنة حقوق اإلنسيان ف والية
يريرو عدة إجراءا  ،ال يزال بعء ييها جاريا .وباإلض ييافة إلى ذلك ،تالحا اللجنة إش ييارة ص يياحب الش ييكوى

مبرر والتس ي ي ي ي ي ي ييامهيا بنواوص؛ وإلى الطيابع ير الملزم
إلى عيدم فعياليية ويذه اإلجراءا  ،لطول ميدتهيا ير ال َّ

لتوص ي ي ي ي يييا

لجنة حقوق اإلنس ي ي ي ي ييان؛ وإلى االكتفاء ،ف جميع األحوال ،بالتحقيق ف جريمت إيذائه وإلحاق

الءرر بمركبة زوجته ،وعدم التحقيق مطلقا ف أي جريمة مرتبطة بأفعال التعذيب.

وتُذكر اللجنة بأن واعدة اسي ي ييتنفاد سي ي ييبل االنتصي ي يياف المحلية ال تنطبق إذا طالا إجراءاتها أو ود
4-9
مبرر ،أو إذا كان مة احتمال ضي ي ي ي ييعيف بأن تفء ي ي ي ي ي إلى حماية فعالة( .)24وف وذه
تطول بشي ي ي ي ييكل ير َّ
__________

14

()22

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األش ي ي ييخال الذين يتعرض ي ي ييون ألي ش ي ي ييكل من أش ي ي ييكال االحتجاز أو الس ي ي ييجن ،الت أورتها

()23

جعيدان ضد تونس ( ،)CAT/C/61/D/654/2015الفقرة .11-7

()24

انظر ،ف جملة أمور ،و ار ار اللجنة بشيأن المقبولية فيما يتعلق ببال ا

الجمعية العامة ف وراروا .173/43

أ .إ .ضيد سيويسي ار ( ،)CAT/C/14/D/24/1995الفقرة

4؛ ويفلويف ضد كازاخستان ،الفقرة 6-8؛ وراميريز مارتينيز و خرين ضد المكسيك ،الفقرة .4-16
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القءي ييية ،تالحا اللجنة أنه انقءي ييى أكثر من الث سي يينوا

منذ تقديم صي يياحب الشي ييكوى شي ييكواه األولى ك

يجري مكتيب الميدع العيام للجمهوريية تحقيقيا ف أفعيال التعيذييب الت تعرض لهيا .وتالحا اللجنية أنيه لم
ُيحرِقق ال مجلس بلدية تاكس ي ييكو وال مكتب المدع العام للجمهورية ف أفعال التعذيب ،ر م القرار الص ي ييادر
ف  1تموز/يولييه  2016عن المحكمية المحليية الحياديية عشي ي ي ي ي ي يرة المختصي ي ي ي ي ي يية بيالنظر ف طلبيا الحميايية
القءي ي ييائية الدسي ي ييتورية ف القءي ي ييايا الجنائية ،الت أمر مكتب مسي ي يياعد المدع العام للتحقيقا

ف مجال

الجريمة المنظمة التابع لمكتب المدع العام للجمهورية بالتحقيق ف وذه األفعال .ور م أن مكتب المدع
العام للجمهورية فتأ وذا التحقيق الجنائ ف  27تش يرين األول/أكتوبر  ،2016وأصييدر أم ار بتوقيف ال ةٍّ

من أفراد شي ي ي ي ي ي ييرطية البليديية ،فيإن اللجنية تالحا أن الجرائم الت جرى التحقيق فيهيا تتعلق بيإييذاء صي ي ي ي ي ي يياحيب

الشكوى وإلحاق أضرار بمركبة زوجته .وتالحا اللجنة أيءا أن الدولة الطرف ،ر م ما أجرته من تحقيقا

واتخذته من إجراءا جنائية ،لم تُجر تحقيقا ف أفعال التعذيب الت أبل ،عنها ص يياحب الش ييكوى ،ولم تقدم
مبرر أو حجل معقولة بخص ي ي ي ي ي ييول األس ي ي ي ي ي ييباب الت دفعتها إلى االكتفاء بالتحقيق ف أفعال اإليذاء
ا
أي
وإلحاق الءرر دون أفعال التعذيب ،وال سيما ف ضوء اإلجراءا

المتخذة القليلة والمشكو فيها واإلدانا

الت تجريهيا لجنية

النيادرة بسي ي ي ي ي ي يبيب أفعيال التعيذييب ف اليدولية الطرف( .)25كميا تُيذكر اللجنية بيأن التحقيقيا
حقوق اإلنسيان ف والية يريرو ،باعتباروا لجنة عامة ،لن تشيكل ،بحكم طبيعة توصيياتها ،سيبيل انتصياف
فعاال ومطلوبا أل راض استنفاد سبل االنتصاف المحلية(.)26

5-9

مبرر ولن
وف ظل وذه المالبس ييا  ،ترى اللجنة أن س ييبل االنتص يياف المحلية طالا بش ييكل ير َّ

تكون فعيالية .وبنياء علييه ،ترى اللجنية أن مقتءي ي ي ي ي ي يييا
ف األسس الموضوعية لهذا البالغ.

6-9

وبالتال  ،ترى اللجنة أن ادعاءا

الميادة ()5(22ب) من االتفياقيية ال تمنعهيا من النظر

صي يياحب الشي ييكوى المتعلقة بالمادة  ،)1(2مقروءة باالوتران مع

المادتين  1و ،16وبالمواد من  11إلى  14من االتفاقية مقبولةٌ.

النظر ف األسس الموضوعية
1-10

نظر اللجن يية ف و ييذا البالغ ف ضي ي ي ي ي ي ييوء جميع المعلوم ييا

للمادة  )4(22من االتفاقية.
2-10

ووبل النظر ف ادعاءا

الت أت يياحه ييا له ييا الطرف ييان ،وفق ييا

ص ي ي ي يياحب الش ي ي ي ييكوى المتعلقة بمواد االتفاقية المش ي ي ي ييار إليها ،يجب على

اللجنة أن تحدد ما إذا كانا األفعال الت تعرض لها تُش ي ي ي ي ييكل أم ال أفعال تعذيب ،بالمعنى المقص ي ي ي ي ييود ف

المادة  1من االتفاقية.
3-10

وتحيط اللجنة علما بادعاءا

صيياحب الشييكوى أن أفرادا من الشييرطة ض يربوه ،أ ناء توقيفه ونقله

واحتجازه ،بش ييكل متكرر بأس ييلحتهم وقبء ييا

أيديهم وأحذيتهم ،وداسي يوا على أعء ييائه التناس ييلية وأض ييالعه،

وصييوبوا مسييدسيياتهم نحوه ،وودَّدوه بالقتل وإخفاء أ ره .وتالحا اللجنة أيءييا أن صيياحب الشييكوى َّ
ودم تقارير
طبية عديدة ت كد أنه يعان من إص ييابا

بدنية ،مثل كس يير ف األض ييالع ،وخلل ف االنتص يياب ،وأعراض

اإلجهاد الالحق للصي ي ي ييدمة ،ووصي ي ي ييور ف القوة العءي ي ي ييلية لكلتا يديه .وود اسي ي ي ييتمر معاناته من بعض وذه

اإلصي ي ييابا

مدة سي ي يينتين على األول بعد وووع الحادث .وتالحا اللجنة كذلك أن الدولة الطرف ودما رواية

مختلفة بشيأن سيياق احتجاز صياحب الشيكوى ،حيث ص َّينفا األفعال المرتكبة ضيده باعتباروا جريمة إلحاق
الءي ييرر واألذى؛ وتحيط علما بعدم تقديم الدولة الطرف معلوما

أكثر تفصي يييال .وترى اللجنة أن ادعاءا

__________
()25

راميريز مارتينيز و خرون ضد المكسيك ،الفقرة .5-16

()26

المرجع نفسه.
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ص ي يياحب الش ي ييكوى بش ي ييأن ما تعرض له من ض ي ييرب أ ناء توقيفه ونقله ،وكذلك بش ي ييأن كل ظروف احتجازه،
حيث بق بال رعاية طبية وال ماء ،تشيكل عناصير تفءي إلى اسيتنتاج وووع انتها للمادة  1من االتفاقية،

وال ترى من الءروري بالتال النظر بشكل منفصل ف وووع انتها للمادة .16
4-10

ويدع ص يياحب الش ييكوى وووع انتها للمادة  2من االتفاقية ،مقروءة باالوتران مع المادة  ،1ألن

الدولة الطرف أخلا بالتزامها بمنع التعذيب ،حيث سمحا بتوقيفه من دون صدور أمر وءائ مسبق ،وال
إدراج اسي ي ييمه ف سي ي ييجل المحتجزين ،وال خءي ي ييوع احتجازه للمراقبة القءي ي ييائية .وتالحا اللجنة أن صي ي يياحب

الش ييكوى أُووف من دون أمر وء ييائ ولم تُتأ له إمكانية االتص ييال بزوجته أو بمحام مس ييتقل .وتُذكر اللجنة
باسي ي ي ي يتنتاجاتها وتوصي ي ي ي ييياتها الت حثَّا فيها الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة تءي ي ي ي ييمن ل شي ي ي ي ييخال

المحتجزين التمتع فعليا بجميع الءي ي ييمانا

األسي ي يياسي ي ييية منذ لحظة سي ي ييلبهم حريتهم وفقا للمعايير الدولية ،وال

سي يييما الحق ف االسي ييتعانة بمحام دون تأخير ،والحق ف إعالمهم بأسي ييباب احتجازوم ،والحق ف تسي ييجيلهم
ف سي ي ي ييجل الموووفين( .)27وإذ تأخذ اللجنة ف االعتبار المالبسي ي ي ييا

الموصي ي ي ييوفة وعدم تقديم الدولة الطرف

معلومييا

عن وييذه الووييائع ،فه ترى أن الييدوليية الطرف أخلييا بييالتزامهييا بيياتخيياذ تييدابير فعيياليية لمنع أفعييال

5-10

وتحيط اللجنة علما أيءي ي ي ي ييا بحجة صي ي ي ي يياحب الشي ي ي ي ييكوى أن الدولة الطرف انتهكا المادة  11من

التعذيب ،على النحو المنصول عليه ف المادة  )1(2من االتفاقية.

االتفياقيية ،ألنهيا لم تطبق خالل فترة احتجيازه بروتوكول اسي ي ي ي ي ي ييطنبول وال أي دلييل خر يتوافق مع المعيايير

الدولية بشي ي ي ي ي ييأن أسي ي ي ي ي يياليب منع أفعال التعذيب وتحديدوا وتو يقها .وتُذكر اللجنة كذلك بمالحظاتها الختامية
بشيأن التقرير الدوري السيابع للمكسييك ،الت حثا فيها الدول ىة الطرف على ضيمان إجراء اسيتعراض منهج
إلجراءا االحتجاز واالسي ي ييتجواب ،وفقا ألحكام المادة  11من االتفاقية( .)28وألن الدولة الطرف لم ِ
تقدم أي
ر
معلوما تبين أنها راوبا ظروف احتجاز صي ي ي ي ي يياحب الشي ي ي ي ي ييكوى ،فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف
انتهكا المادة  11من االتفاقية.

6-10

وفيما يتعلق بالمادتين  12و 13من االتفاقية ،تحيط اللجنة علما بادعاءا

الت مفادوا أن السلطا

ص ي ي ي ي يياحب الش ي ي ي ي ييكوى

المختصة لم تُجر أي تحقيق فوري وسريع وشامل ف أفعال التعذيب.

 7-10وتُذكر اللجنة بأن المادة  12من االتفاقية تقتء ي ي إجراء تحقيق فوري ونزيه كلما ُوجد
معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن فعال من أفعال التعذيب ود ارتُكب( .)29وف وذا الص ييدد ،تالحا اللجنة أنه،

أس ي ييباب

ر م اإلصي ييابا

المرئية الت كان يعان منها صي يياحب الشي ييكوى ف  29نيسي ييان/أبريل  ،2013كما ورد ف

وحاجا الدولة الطرف بأنه بوشيير تحقيق
الش يواود الطبية ،لم يبا ىش ير أي تحقيق فوري ف الووائع المزعومة.
َّ

مع عدة أفراد من الشيرطة بشيأن جريمة إيذاء صياحب الشيكوى وإلحاق أضيرار بمركبة زوجته ،عقب الشيكوى
المقدمة ف  29نيسييان/أبريل ،وبأنه ُودما ،ف  27تشييرين األول/أكتوبر  ،2016دعوى جنائية ،لم يشييار

وحاجا الدولة الطرف أيءي ي ييا بأن
صي ي يياحب الشي ي ييكوى ف إجراءاتها ،ضي ي ييد أفراد الشي ي ييرطة الذين أبل ،عنهم.
َّ
واجب التحقيق يشكل التزام وسيلة وليس التزام نتيجة.

8-10

وتُيذكر اللجنيية كييذلييك بييأن التحقيق ف حييد ذاتييه ال يكف إل بييا

وفيياء الييدوليية الطرف بييالت ازميياتهييا

بموجيب الميادة  12من االتفياقيية ،إذ ينبغ أن يكون ويذا التحقيق فورييا ونزيهيا  .وتُيذكر اللجنية بيأن فوريية
التحقيق مس ي ييألة ض ي ييرورية لتفادي اس ي ييتمرار تعرض الء ي ييحية للتعذيب ،بالنظر إلى أن ار التعذيب البدنية
()30

__________

16

()27

 ،CAT/C/MEX/CO/7الفقرة .15

()28

المرجع نفسه ،الفقرة .17

()29

راميريز مارتينيز و خرون ضد المكسيك ،الفقرة .7-17

()30

انظر ،ف جملة و ار ار  ،ورار اللجنة بشأن البالغ المقدم من يفلويف ضد كازاخستان ،الفقرتين  4-9و.5-9
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تختف  ،عموما ،بسيرعة( .)31وف وذا الصيدد ،تالحا اللجنة أن صياحب الشيكوى ،بعد تقديم شيكواه ف 29

نيسان/أبريل  ،2013مثل أول مرة أمام مكتب المدع العام ف والية يريرو ف  18نيسان/أبريل .2016
وباإلضيافة إلى ذلك ،بعد صيدور ورار المحكمة المحلية الحادية عشيرة المختصية بالنظر ف طلبا

الحماية

القءي ي ييائية الدسي ي ييتورية ف القءي ي ييايا الجنائية ،ف  1تموز/يوليه  ،2016رفض موظف مكتب المدع العام

الت باش ي ي ي ييروا مكتب المدع العام للجمهورية

االتحادي التحقيق ف أفعال التعذيب .واس ي ي ي ييتُ نفا التحقيقا
بعييد الث سي ي ي ي ي ي يينوا من حييدوث الووييائع ،من دون تبرير طولهييا المفرط ومن دون تقييديم أي معلومييا

صاحب الشكوى ف الووا المناسب عن سيروا(.)32
9-10

إلى

وبن يياء على ك ييل م ييا تق ييدَّم ،تخلص اللجن يية إلى أن ال ييدول يية الطرف أخل ييا ب ييالت ازم يياته ييا بموج ييب

المادتين  12و 13من االتفاقية.

 10-10وتحيط اللجنة علما بادعاء ص يياحب الش ييكوى وووع انتها للمادة  14من االتفاقية ،وادعاءه أيء ييا

عدم توافق التعويض الذي عرضييه عليه مجلس بلدية تاكسييكو مع مقتءيييا المادة  .14وتود اللجنة التذكير

بتعليقها العام روم  ،)33()2012(3الذي تشيدد فيه على ضيرورة أن توفر الدول األطراف وسيائل إعادة التأويل
على أكمل وجه ممكن ألي ش ي ييخص تء ي يَّيرر نتيجة انتها ٍّ لالتفاقية ،وأن تكون وذه الوس ي يائل كاملة وتشي ييمل

الرعاية الص ييحية والنفس ييية ،فء ييال عن الخدما القانونية واالجتماعية .ونظ ار لعدم إجراء تحقيق فوري ونزيه
المبينة ف الفق ار الس ييابقة ،تخلص اللجنة إلى
ف ادعاءا ص يياحب الش ييكوى ،وف ض ييوء جميع العناص يير َّ
أن الدولة الطرف أخلا بااللتزاما

الت تقع على عاتقها بموجب المادة  14من االتفاقية.

وإذ تتصي ييرف اللجنة بموجب المادة  )7(22من االتفاقية ،فه تُقرر أن الووائع المعروضي يية عليها
-11
تبين وووع انتها للمواد  ،1و ،)1(2و ،11و ،12و ،13و 14من االتفاقية.
-12

وتحث اللجنة الدولة الطرف ،وفقا للمادة  )5(118من نظامها الداخل  ،على ما يل ( :أ) مباش يرة

تحقيق نزيه وش ي ي ي ي ييا مل وفعال ومس ي ي ي ي ييتقل ف أفعال التعذيب؛ و(ب) مالحقة من تثبا مسي ي ي ي ي ي وليتهم عن وذه

االنتهاكا

ومحاكمتهم ومعاوبتهم على النحو المناسي ي ييب؛ و(ج) منأ صي ي يياحب الشي ي ييكوى وأفراد أسي ي يرته كامل

سي ي ييبل جبر الءي ي ييرر ،بما ف ذلك تعويض عادل ومناسي ي ييب ،وتوفير وس ي ي يائل إعادة التأويل على أكمل وجه

ممكن لصيياحب الشييكوى؛ و(د) اعتماد التدابير الالزمة لتوفير ضييمانا
الشكوى .وتحث اللجنة الدولة الطرف على إبال ها ،ف
بما اتخذته من تدابير وفقا للمالحظا

السابقة.

عدم التكرار فيما يتعلق بووائع وذه

ءون  90يوما من تاريخ إحالة وذا القرار إليها،

__________
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