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 ١-١صاحب الشكوى ههو جهان نهداغيجيماان ،وههو مهوا ن بورونهدي ولهد و مهانيجي و 4
أاير/مههايو  .١٩58ويههدعي صههاحب الشههكوى أن ه ضههحي انتناكههات بورونههدي دقوق ه املكفول ه
مبوجب الفقر  ١من املاد  ٢واملواد  ١٢و ١٣و ،١4مقرو ابالقرتان م املاد  ١أو املاد ١6
من االتفاقي  .ومتثل صاحب الشكوى الرابط السويسري ملكافح اإلفالت من العقاب.
 ٢-١وقد أعل؛ت بوروندي ،و  ١٠حزيران/يوني  ،٢٠٠٣اعرتافنا ابختصاص اللج؛ه بتسهلة
ودراس البالغات الوارد من األفراد مبوجب املاد  ٢٢من االتفاقي .
 ٣-١وو ٢١آذار/مههارس  ،٢٠١٢لبههت اللج؛ ه نىل الدول ه الطههرف ،عمههال ابلفقههر  ١مههن
امل ههاد  ١١4م ههن ن امن هها ال ههداخلي ،أن تتخ ههذ ت ههدابو فعاله ه تكف ههل ،يله ه ن ههر اللج؛ه ه و ه ههذب
الشكوى ،عدم تعرض صاحبنا وأسرت ألي اديد أو عمل من أعمال الع؛ف ،وال سيما بسبب
تقدمي هذب الشكوى ،وأن تبل اللج؛ مبا اختذت من تدابو و هذا الصدد.
ال قائع كها د ضها صاحب البك ى
 ١-٢كههان صههاحب الشههكوى يعمههل سههائ حافل ه و مدي؛ ه سههيبيتوكي ع؛ههد وقههوع األحههدا
موضههوع الشههكوى .ففههي حهوا السههاع العا ههر مههن صههبا يههوم  ١5ههباف/فرباير  ،٢٠٠8كههان
صاحب الشكوى أمام م؛زل يتحد م ابهن عمه عمها تعهرض له ههذا األخهو مهن معامله سهي
قبل دقائ قليل  .وكان ابن عة صاحب الشكوى حيكهي له أن حهاكة مقا عه سهيبيتوكي ،السهيد
زيفوين ابروتواانيو ،استوقف قبل نصف ساع على الطري بني بوغاندا وموري وصادر م؛ واثئه
تسهجيل السهيار الها كهان يقودهها .وبي؛مها كههان صهاحب الشهكوى وابهن عمه يتحهداثن عهن تله
الواقع  ،دامهنما حاكة املقا ع الذي جا على مه هاح؛ صه و بصهحب أربعه ضهباف هر
ن اميني وأمر ابن عة صاحب الشهكوى دهددا إبعطائه أوراس تسهجيل سهيارت  ،رغهة أنه كهان قهد
صههادرها م؛ ه قبههل وقههت قصههو .ط أمههر حههاكة املقا ع ه أحههد ضههباف الشههر األربع ه أبن خههذ
مفاتيح سهيار ابهن عهة صهاحب الشهكوى وأن يعله يصهعد علهى حنهر الشهاح؛ الصه و دون أن
يفسر ل السبب .فتدخل صاحب الشهكوى دفاعها عهن ابهن عمه و لهب مهن حهاكة املقا عه أن
يههرتيف ابههن عم ه يقههود سههيارت ب؛فس ه نىل أي مكههان حيههددب بههدال مههن تسههليمنا لضههباف الشههر .
فاستشههاف حههاكة املقا ع ه غضههبا الع هرتاض صههاحب الشههكوى علههى أوامههرب ،ف ه مرب ابلصههعود هههو
أيضا على حنر الشاح؛ الص و .
 ٢-٢ورفههص صههاحب الشههكوى االنصههياع نىل أوامههرب ،وعههرب نىل ال؛احيه األخههرى مههن الطري ه .
ف مر اداكة ثالث من ضباف الشر إبرغام على الصهعود علهى حنهر الشهاح؛  .ف مسه ضهباف
الشههر ب ه مههن ذراعي ه وألق هوا ب ه علههى أرضههي الشههاح؛  .وسههقه صههاحب الشههكوى علههى وجن ه
وارتطههة رأسه أبرضههي الشههاح؛  .واشههمت ن ارته مههن ههد االرتطههام .غههو أن صههاحب الشههكوى
متكن من نخراج نفس من الشاح؛  ،ولكن اداكة رآب ،ف مر ضباف الشر الثالث بتقييد حركته
وضرب وجعل يصعد على حنر الشاح؛ دددا.
 ٣-٢وسههدد أحههد ضههباف الشههر ح هوا عشههر ض هرابت بعقههب ب؛دقيت ه علههى سههاقي صههاحب
الشكوى وقدمي  ،و حماوله إلرغامه علهى الصهعود علهى حنهر الشهاح؛  .فسهقه صهاحب الشهكوى
أرضهها مههن ههد األا .وبي؛مهها كههان صههاحب الشههكوى ملقههى علههى األرض خلههف الشههاح؛ وحما هها
بضباف الشر  ،أمر حاكة املقا ع الضباف بضرب  .ويدعي صاحب الشكوى أنه تعهرض للضهرب
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علههى مههدى نصههف سههاع اهراوات ضههباف الشههر وأعقههاب ب؛ههادقنة .كمهها يههدعي أن أحههدهة ضهرب
بعقب ب؛دقيت على كاحل األمين وهددب مبسدس إلرغام على العود نىل حنر الشاح؛ (.)١
 4-٢وكههان صههاحب الشههكوى و حال ه حرج ه وكههان ملطخ ها ابلههدما  ،فبههدأ املههار يتجمعههون
حول ه  .وتوقههف ضههباف الشههر عههن ضههرب صههاحب الشههكوى ع؛ههدما تزايههد ض ه ه املههار عل هينة،
وغادروا املكان بشهاح؛تنة الصه و وسهيار ابهن عهة صهاحب الشهكوى .وتركهوا صهاحب الشهكوى
ممددا على األرض وملطخا ابلدما وعاجزا عن ال؛نوض.
 5-٢وابدر امل ههار ال ههذين ك ههانوا ق ههد توقفه هوا و مك ههان وق ههوع أعم ههال الع؛ ههف ه ههذب بوضه ه ص ههاحب
الشهكوى و سهيار وب؛قله نىل مستشهفى و العنههد هارل دو بوجومبههورا .وتطلبهت احههرو الها كانههت
ت طههي عي ه أجهها جسههد صههاحب الشههكوى وضههع حتههت ع؛اي ه فوري ه ومتابع ه بي ه عههن كثههب لعههد
أسههابي  .وأجههرى األ بهها سلسههل مههن الفحههوص الطبي ه لصههاحب الشههكوى ،وبعههد اسههتخدام تلههف
الوس ههائل اجارجيه ه لع ههالج كاحله ه  ،ب ههال ج ههدوى ،ل ههب الطبي ههب املع هها نجه هرا فح ههص له ه ابأل ههع
السي؛ي ( )٢واضطر صاحب الشهكوى نىل م هادر املستشهفى بعهد ثالثه أسهابي ألن وضهع املها ا يعهد
يسههمح ل ه بتحمههل تكههاليف العههالج و املستشههفى ،رغههة أن األ بهها رأوا أن حالت ه الصههحي تتطلههب
بقها ب و املستشهفى هنرا كهامال حه يسهتعيد عافيته متامها .واضهطر صهاحب الشهكوى أيضها نىل دفه
تكاليف استبدال ن ارت الا اشمت من د ارتطام وجن أبرضي الشاح؛ (.)٣
 6-٢وغادر صاحب الشكوى املستشفى و  5آذار/مارس  .٢٠٠8ويؤكهد صهاحب الشهكوى
أن بعهد يهومني مهن م ادرته املستشهفى ،جها طسه ضهباف هر نىل م؛زله و غيابه وسه لوا أ فاله
عن مكهان وجهودب .وو  ١٠آذار/مهارس  ،٢٠٠8أبل ه مهدير اإلدار احملليه  ،وههو أحهد أقاربه  ،أبن
حاكة املقا ع يبحث ع؛ وأبن أمرب ،و صبا ذل اليوم نفس  ،أبن يلقي القهبص علهى صهاحب
الشههكوى وأن رطههرب حاملهها يههتة ذل ه  .ولههذل  ،قههرر صههاحب الشههكوى م ههادر املقا ع ه والبق ها و
بوجومبورا ملد نر.
 ٧-٢وتوج صاحب الشكوى ،بعد وصول نىل بوجومبورا ،نىل حمط اإلذاع العام األفريقي ،
وههي نحهدى أكثهر احملطهات اإلذاعيه هعبي و بورونههدي ،الها أعهدت تقريهرا نذاعيها عهن االعتههدا
الذي تعرض ل أبمر من حاكة مقا ع سيبيتوكي وعن حبث حاكة املقا عه ع؛ه وحماولته العثهور
علي  .ولقي هذا التقرير اإلذاعي صدى كبوا .وبعد داهرت مبا تعرض ل  ،منهت وقهائ ادادثه نىل
__________

()١

()٢

()٣
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يقدم صاحب الشكوى نفاد أدىل اا ابهن عمه نىل ممثهل صهاحب الشهكوى أمهام اللج؛ه  .ويوضهح ابهن عمه  ،و
األجزا ذات الصل من هذب اإلفاد غو املؤرخ  ،أن ضباف الشر محلوا صاحب الشهكوى مهن ذراعيه و"ألقهوا
ب بع؛ف على حنهر الشهاح؛ الصه و " "فسهقه صهاحب الشهكوى علهى وجنه واشهمت ن ارته " .ويهذكر أيضها
أن صاحب الشكوى "تعرض للضرب ع؛هدما كهان ممهددا علهى األرض .وأن الضهباف الهذين كهانوا يرافقهون ادهاكة
ضهربوا صههاحب الشههكوى ضهراب مربحها علههى سههاقي وقدميه أبعقههاب ب؛ههادقنة" .وأفههاد ابههن عهة صههاحب الشهكوى
أبنه فرضههت عليه غرامه وأنه سههجن مههن  ١8نىل  ٢١ههباف/فرباير  ٢٠٠8بسههبب "اإلفهراف و حتميههل سههيارت "
وأتليب املار على حاكة املقا ع .
يق ههدم ص ههاحب الش ههكوى ع ههد ف ه هواتو بتك ههاليف األدويه ه والع ههالج و املستش ههفى .ويق ههدم أيض هها ههناد بي ه ه
مؤرخ ه  ٢٧ههباف/فرباير  ٢٠٠8تبههني أن ه يعههاين مههن رضههوض ههديد نتيج ه إلصههاب و كاحل ه األميههن .وتههذكر
الش ههناد الطبيه ه أن فحصه ه ابأل ههع الس ههي؛ي أحن ههر أنه ه مص ههاب برض ههوض ههديد و أنس ههج كاحله ه األميه هن،
وا ي نر نصابت أبي كسر و ع ام كاحل األمين.
أرفقت نسخ من الفاتور مبلف القضي .
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علة سلطات الدول الطرف ،الا ا تبد أي رد فعل علينا .وأث؛ا مقابله أجرا هها صهحفيو الق؛ها
اإلذاعيه مه حههاكة مقا عه سههيبيتوكي ،لههب ادههاكة عل؛ها مههن صههاحب الشههكوى أن حيضههر نىل
مكتبه مل؛اقشه قضههيت  .غههو أن صههاحب الشههكوى ا يسههتجب لههذل الطلههب خوفهها مههن التعههرض
ل؛في املعامل الا تعرض هلا من قبل أو لالحتجاز بال سبب .وبعد بضهع أ هنر ،حهاول حهاكة
املقا ع ه دههددا االتصههال بصههاحب الشههكوى ،عههن ريه أحههد جوان ه  ،لكههي يقههرت علي ه تسههوي
"خالفنما" وداي ولكن صاحب الشكوى رفص هذا االقرتا مر أخرى رفضا اتما.
 8-٢وفضل صاحب الشكوى متابعه اإلجهرا ات القانونيه الها بهدأها و  6آذار/مهارس ،٢٠٠8
بعد م ادرت املستشفى ،برف دعوى ضد حاكة مقا ع سيبيتوكي واالدعا فينها حبه مهدين أمهام
املدعي العام لدى احملكم العليا( ،)4حمتجا فينا أبن "ضحي أعمال تعذيب"( .)5وعلى نثر تقدمي
تل الشكوى ،استدعى قاضي التحقيه صهاحب الشهكوى وحهاكة املقا عه عهد مهرات لسهماع
أقوهلم ه ا .ومبهها أن حههاكة املقا ع ه ا حيضههر نىل مكتههب املههدعي العههام نال بعههد توجي ه طس ه أوامههر
مثول نلي  ،ا تعقد نال جلس واحد لسماع القضي أمام قاضي التحقيه  .وخهالل تله احلسه ،
نفههى حههاكة املقا عه أي مسههؤولي عههن الضههرب الههذي تعههرض له صههاحب الشههكوى .غههو أنه أقههر
أبن ضهباف الشههر ضهربوا صههاحب الشهكوى .وقههرر القاضهي عقههد جلسه اسههتماع أخهرى ،ولكههن
ادههاكة ا حيضههر .وا يتخههذ أي نج هرا بش ه ن رفههص حههاكة املقا ع ه املثههول أمههام املههدعي العههام(.)6
وم؛ذ ذل ادني ،ا يتخذ أي نجرا آخر للتحقي و القضي .
 ٩-٢وو  ٣باف/فرباير  ،٢٠١١أعاد صاحب الشكوى تقدمي هكواب نىل املهدعي العهام و
احملكم العليا ع؛دما الحظ عدم نحراز أي تقدم و سو الدعوى رغهة مهرور ثهال سه؛وات علهى
وقوع ادادث ( .)٧وا تؤد الشكوى احديد نىل أي حتقي و وقائ ادادث وال نىل مقاضا اح؛ا .
 ١٠-٢وابإلض ههاف نىل ه ههذب اإلجه هرا ات الرايه ه  ،ي ههذكر ص ههاحب الش ههكوى أبنه ه أبله ه وس ههائل
اإلعالم ،وال سيما اإلذاع العام األفريقي  ،ابحرائة الا ارتكبت و حق  .ومهن ط ،فهال ه و
أن الس ههلطات البوروندي ه أبل ههت ا هها وأا هها عل ههى عل ههة ا هها .غ ههو أا هها ا تتخ هذ أي نج ههرا لكفال ه
التحقي و هذب احرائة احسيم ومقاضا مرتكبينها ومعهاقبتنة وحصهول صهاحب الشهكوى علهى
جرب ملا د ب من ضرر .ذل أن املدعي العام ا يقابل صاحب الشكوى نال مهر واحهد لل؛ هر
و كواب الا ا يتخذ أي نجرا ملتابعتنا على الرغة من معرف هوي مرتكيب احرائة الا ارتكبت
حب صاحب الشكوى.
__________

()4

()5
()6

()٧
4

تهه؛ص املههاد  ١٣8مههن القههانون رقههة  ٠8/١املههؤر  ١٧آذار/مههارس  ،٢٠٠5قههانون ت؛ ههية عمههل احملههاكة واختصاصههنا
القضائي ،علهى أن املهدعي العهام مبكتهب املهدعي العهام الهو د ههو وحهدب مهن يهوز له التحقيه و أي جهرم يهتنة
ابرتكاب ه أح ههد املس ههؤولني اجاض ههعني للمس هها ل و ن ههار نج هرا ات الدرج ه األوىل أم ههام ال ههدائر القض ههائي التابعه ه
للمحكم العليا ،ومقاضا مرتكب  .وتذكر الفقر الفرعي  8من هذب املهاد حكهام املقا عهات مهن بهني املسهؤولني
الذين يتمتعون اذا االمتياز القضائي.
أرفقت نسخ من الشكوى مبلف القضي .
يرى صاحب الشكوى أنه كهان بوسه قاضهي التحقيه أن يوجه للحهاكة أمهرا ابملثهول أمامه مبا هر  ،علهى ال؛حهو
امل؛صههوص علي ه و املههاد  4٧مههن قههانون اإلج هرا ات اح؛ائي ه  ،الهها تهه؛ص علههى مهها يلههي" :يههوز ملسههؤو االدعهها
العههام توجيه أمههر مثههول ألي ههخص تعتضههرب ههنادت ضههروري  .ويكههون الشههخص املسههتدعى ملزمهها ابملثهول وإب اعه
هذا األمر".
أرفقت نسخ من هذب الشكوى مبلف القضي .
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 ١١-٢ويؤكههد صههاحب الشههكوى أن املههاد  ٣٩٢مههن القههانون اح؛ههائي لبورونههدي تهه؛ص علههى أن
أي ق ههاض يه هرفص نقام ه الع ههدل ع؛ ههدما يل ههتمي م؛ ه ذله ه يعاق ههب ابلس ههجن اني ه أايم و/أو به هدف
غرام ترتاو بني  5٠ ٠٠٠فرن و ١٠٠ ٠٠٠فرن  .غو أن يشو نىل أن فرص جنا أي قضي
ترف ه اسههت؛ادا نىل أحكههام هههذب املههاد تكههاد تكههون معدوم ه ألن املههدعي العههام يتمت ه علههى األرجههح
ب؛في ادماي الا يتمت اا مرتكبو هذب احرائة .ويضهيف صهاحب الشهكوى ،و ضهو اإلجهرا ات
القضههائي الهها حههاول اختاذههها والهها اب ت عيعنهها ابلفشههل ،أن مههن الواضههح أن السههلطات القضههائي
واإلداري كانهت وال تهزال غهو راغبه و مقاضها املسهؤولني عهن تله احهرائة وال و معهاقبتنة .ويشهو
صاحب الشكوى نىل أن حاكة مقا ع سيبيتوكي حصل علهى ترقيه مهن رئهيي احمنوريه  ،و ٣٠
كانون الثاين/ي؛اير  ،٢٠١٢نىل م؛صب مدير عام الوكال البوروندي للمياب و امل؛ها الريفيه التابعه
لههوزار الطاق ه والتعههدين .ويههرى صههاحب الشههكوى أن هههذب الرتقي ه دليههل دام ه عل هى أن الس هلطات
البورونديه ا تكههن ت؛هوي قههه معاقبه حههاكة املقا عه علههى انتنهايف حقوقه  .وعهالو علههى ذله  ،يههدل
سههلويف حههاكة مقا عه سههيبيتوكي علههى أنه ا يكههن قلقهها ن القهها مههن احتمههال مقاضههات ألن صههاحب
الشكوى صادف عد مرات م؛ذ عودت نىل سيبيتوكي .وا يكتف حهاكة املقا عه ابل؛ هر نليه هزرا،
بل نن دعاب نىل راب "ك س" مع  ،وهي دعو رفضنا صاحب الشكوى رفضا قا عا.
 ١٢-٢ونىل جانب رفص السلطات رفضا واضحا حتديد املسهؤولي و ههذب القضهي  ،يوجه صهاحب
الشههكوى االنتبههاب نىل حاله اإلفههالت مههن العقههاب السههائد و بورونههدي ،وال سههيما فيمهها يتعله أبفعههال
التعههذيب ،وهههي حاله ت؛اولتنهها تقههارير عديههد صههادر عههن هي ههات دوليه ( .)8ويههذكر صههاحب الشههكوى
على وج اجصوص أبن اللج؛ه أعربهت عهن قلقنها نزا عهدم فعاليه ال؛ هام القضهائي و الدوله الطهرف
و لبت نىل الدول الطرف أن تتخذ تدابو حازم للقضها علهى حهاهر نفهالت مهرتكيب أفعهال التعهذيب
وسو املعامل مهن العقهاب سهوا كهانوا اتبعهني للدوله أم ال ،وأن يهري حتقيقهات سهريع ونزينه و هامل
و تل ه األفعههال ،وأن تقاضه ضهي األ ههخاص املشههتب و ارتكههااة أفعههال تعههذيب أو سههو معامل ه  ،وأن
تع ههاقبنة ،و ح ههال ندان ههتنة ،بعق ههوابت تت؛اس ههب وجس ههام الفع ههل املرتك ههب ،وأن ت ههوفر تعويض هها م؛اس ههبا
للضحااي( .)٩ويرى صاحب الشكوى أن أوج القصور الا تشوب ال؛ هام القضهائي و الدوله الطهرف
تههدمي حال ه اإلفههالت مههن العقههاب ،وأن تبعيه السههلط القضههائي للسههلط الت؛فيذي ه  ،وهههي مس ه ل أاثراهها
اللج؛ ه مههن قبههل( ،)١٠تشههكل عقب ه كههربى أمههام نج هرا حتقيقههات فوري ه ونزين ه م ه مهها وجههدت أسههباب
معقوله ه ت ههدعو نىل االعتق ههاد أن فع ههال م ههن أفع ههال التع ههذيب ق ههد ارتك ههب .وو اجت ههام ،يؤك ههد ص ههاحب
الشههكوى أن ه ال ميك ههن أن يتوق ه م؛ ه أن يلج ه نىل القض هها ض ههد الس ههلطات القض ههائي لتقاعس ههنا ألن
أي حماول من جانب ستبو ابلفشل.
 ١٣-٢وب؛هها علههى ذل ه  ،يههدف صههاحب الشههكوى مبهها يلههي( :أ) أن سههبل االنتصههاف احمللي ه املتاح ه
ا تههوفر له أي ترضههي ألن السههلطات ا تفههتح حتقيقها ج؛ائيها كمهها كههان ي؛ب ههي هلهها أن تفعههل وا تههرد علههى
ههكوابم (ب) أن س ههبيل االنتص ههاف ال ههذي أت ههيح له ه أتخ ههر نىل ح ههد غ ههو معق ههول ،نذ ا يف ههتح حتقيه ه
__________

( )8يشو صاحب الشكوى حتديدا نىل املالح ات اجتاميه الها أبهداا اللج؛ه بشه ن التقريهر األو لبورونهدي ،والها
اعتمداا اللج؛ و  ٢٠تشرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠6ان ر  ،CAT/C/BDI/CO/1الفقر .)٢١
( )٩املرج نفس  ،الفقر .١١
( )١٠املرج نفس  ،الفقر  .١٢يشو صاحب الشكوى أيضا نىل تقرير اجبو املستقل املعهد حباله حقهوس اإلنسهان و
بوروندي (ان ر  ،A/HRC/17/50الفقر .)5٩
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و ادعا ات رغة مرور أرب س؛وات على ادادث م (ج) أن سهيعرض نفسه نىل ها ر نذا اختهذ خطهوات
أخرى ألن األ خاص املسؤولني عما تعرض ل من أفعال تعذيب هة حاكة املقا ع وضباف ر .
 ١4-٢ويدعي صاحب الشكوى أن ال يزال يعاين من آاثر ما تعرض ل من ضهرب ،وال سهيما
و حنههرب .وهههو يعههاين مههن ض هعف بههدين وغههو قههادر علههى رف ه أ ههيا ثقيل ه أو العمههل و ادقههل،
ممها يعله و حاله عجههز ههديد .وحالته االجتماعيه واملاليه مقلقه أيضهها ،فنههو ا يههد عمهال م؛ههذ
وقوع ادادث وهو مثقل ابلديون بسبب تكاليف العالج و املستشفى.
البك ى
 ١-٣يههدعي صههاحب الشههكوى أن بورونههدي انتنكههت حقوقه املكفوله مبوجههب الفقههر  ١مههن
املههاد  ٢وامل هواد  ١٢و١٣و ،١4مقههرو ابالق هرتان م ه املههاد  ،١أو ابالقههرتان م ه املههاد  ١6مههن
االتفاقي .
 ٢-٣ووفقهها ملهها ذكههرب صههاحب الشههكوى ،ف ه ن التجههاوزات الهها تعههرض هلهها سههببت ل ه أمل ها ومعههاان
ديدين ،وهي ياوزات تصل نىل حهد التعهذيب ابملعه املقصهود و املهاد  ١مهن االتفاقيه  ،فقهد ألقهى
ب ضباف الشر على أرضي الشاح؛ ح ارتطة رأس اا واشمت ن ارت  ،وع؛هدما سهقه صهاحب
الشههكوى علههى األرض ،ااههال عليه ضههباف الشههر ابلضههرب و عيه أجهها جسههدب أبعقههاب ب؛ههادقنة
وه هراوااة ملههد نصههف سههاع  .وتعههرض صههاحب الشههكوى للضههرب املههرب بعقههب ب؛دقي ه علههى سههاقي
وقدمي ه  ،وال س ههيما عل ههى كاحل ه األمي ههن ،مم هها جعل ه ع ههاجزا ع ههن ادرك ه لع ههد أس ههابي  .وتع هرض أيض هها
للتنديد من جانب أحد ضباف الشر الذي صوب نلي مسدس  ،مما سهبب له كهراب هديدا .ط تركه
حاكة املقا عه وضهباف الشهر ملقهى علهى األرض وو حاله خطهر دون أن حيهاولوا نسهعاف  .ومها مهن
و أن هؤال املوحفني ادكهوميني ارتكبهوا ههذب األفعهال احسهيم  ،الها سهببت له جروحها تطلبهت
متابع ه بي ه لعههد أسههابي  ،عههن عمههد ب ههرض معاقبت ه االع هرتاض علههى أوامههر حههاكة مقا ع ه سههيبيتوكي
وختويف دمل على التوقف عن الدفاع عن ابن عم من ياوزات اداكة املزعوم .
 ٣-٣وعالو على ذل  ،يشو صاحب الشكوى نىل أن الدول الطهرف ا تتخهذ التهدابو التشهريعي
والت ههدابو األخ ههرى الالزم ه مل؛ ه ممارسه ه التع ههذيب و بورون ههدي ،وه ههو م هها يت؛ ههاى م ه التزاماا هها مبوج ههب
الفقر  ١من املاد  ٢من االتفاقيه  .ويهرى صهاحب الشهكوى أن الدوله الطهرف أخلهت أيضها ابلتزامنها
ابلتحقيه ه و أفع ههال التع ههذيب ال هها تع ههرض هل هها ،وم ههن ط ،و تق ههدمي مرتكبين هها نىل العداله ه  .ويض ههيف
صاحب الشكوى أن حالت ليسهت حاله معزوله وأن حهاهر نفهالت ضهباف الشهر مهن العقهاب علهى
ارتكههاب انتناكههات جسههيم دقههوس اإلنسههان ال ت هزال حههاهر متفشههي علههى نطههاس واسه و بورونههدي.
وي ههرى ص ههاحب الش ههكوى أن الدوله ه الط ههرف ا ت ههف ابلتزاماا هها مبوج ههب الفق ههر  ١م ههن امل ههاد  ٢م ههن
االتفاقي ألاا ا تتخذ التدابو التشريعي أو التدابو األخرى الالزم مل؛ ممارس التعذيب.
 4-٣ويؤكد صاحب الشكوى أيضا أن الدول الطرف قد انتنكت أحكهام املهاد  ١٢و حقه ،
ألن أحكههام هههذب املههاد تقضههي إبج هرا حتقي ه فههوري ونزي ه كلمهها وجههدت أسههباب معقول ه تههدعو نىل
االعتقههاد أبن فعههال مههن أفعههال التعههذيب قههد ارتكههب( .)١١ويههذكر أبن ه لههيي مههن الضههروري ،ألغ هراض

__________

( )١١يشو صاحب الشهكوى نىل قضهي سهنلي ضهد احزائهر ( ،)CAT/C/46/D/341/2008الفقهر 6-٩م وقضهي اثبها
ضد توني ( ،)CAT/C/31/D/187/2001الفقر 4-١٠م وقضي مباريف ضد توني (،)CAT/C/23/D/60/1996
الفقر  .٧-١١وقضي بالنكو آابد ضد نسبانيا ( ،)CAT/C/20/D/59/1996الفقر .٢-8
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املههاد  ،١٢تقههدمي ههكوى رايه حسههب األصههول .وو هههذب القضههي  ،يشههو صههاحب الشههكوى نىل
أنه رفه دعههوى ج؛ائيه أمهام احملكمه العليها و  6آذار/مهارس  ،٢٠٠8بعههد خروجه مهن املستشههفى،
وأنه ه اض ههطر نىل رفه ه دع ههوى جدي ههد  ،و  ٢ههباف/فرباير  ٢٠١١ن ه هرا لع ههدم نحه هراز أي تق ههدم و
القضي  .وابإلضاف نىل ذل  ،بث تقرير نذاعي عن حالت  ،ون را نىل متته احملطه اإلذاعيه الها بثهت
التقريههر بقاعههد عاهوي ه واسههع  ،فههال ه و أن السههلطات كانههت علههى علههة اتم أبفعههال التعههذيب
الا تعرض هلا .ومهن ط ،كهان يتوجهب علهى السهلطات أن تشهرع فهورا و التحقيه و ههذب األفعهال.
غو أاا ا ير قه أي حتقي فعال و هامل ونزيه فينها .وابسهتث؛ا عقهد جلسه واحهد لسهماع هرو
القضي  ،وهي جلس ا تفص نىل أي متابع  ،ا يتخذ أي نجهرا آخهر للتحقيه و ادعا اته  .ويؤكهد
صاحب الشكوى أيضها أن القهانون اح؛هائي البورونهدي ال يلهزم املهدعي العهام مبقاضها مهرتكيب أفعهال
التعذيب وال ح ابألمر إبجهرا حتقيه و أي أفعهال مهن ههذا القبيهل( .)١٢وب؛ها علهى ذله  ،رلهص
صاحب الشكوى نىل أن الدول الطهرف تصهرفت علهى جهو ي؛تنه التزامااها مبوجهب املهاد  ١٢مهن
االتفاقي ألاا ا ير حتقيقا فعليا وسريعا وفعاال و ادعا ات تعرض للتعذيب.
 5-٣ويستشند صاحب الشكوى أيضا ابملاد  ١٣من االتفاقي  ،ويؤكهد دهددا أن قضهيت ا ي؛ هر
فينا بصور سريع ونزين .
 6-٣ويههرى صههاحب الشههكوى أيضهها أن الدول ه الطههرف قههد انتنكههت التزامنهها مبوجههب املههاد ،١4
ألن اح هرائة ال هها ارتكب ههت حبق ه ال ت هزال ب ههال عق ههاب وألن ه ا حيص ههل عل ههى أي تع هويص ،مب هها و ذل ه
عما تكبدب من نفقات بي  ،وا يستفد من أي تهدبو يكفهل نعهاد أتهيله علهى نثهر مها تعهرض له مهن
تعهذيب .وو ضههو عهدم مبههاال السهلطات القضههائي  ،ال يوجهد أي احتمههال موضهوعي أن تتكلههل سههبل
االنتصاف األخرى ،مثل رف دعوى مدني للحصول علهى تعهويص ،ابل؛جها  .فقلمها تتخهذ السهلطات
البورونديه تهدابو لتعهويص ضهحااي التعهويص ،وههي مسه ل أ هارت نلينها اللج؛ه و مالح ااها اجتاميه
بش ه ه ن التقريه ههر األو للدول ه ه الطه ههرف (ان ه ههر  ،CAT/C/BDI/CO/1الفقه ههر  .)٢٣ويضه ههيف صه ههاحب
الشكوى أن ال يزال يعاين من آاثر بدني نتيج الضرب الذي تعرض ل  ،فنو عاجز عهن رفه األ هيا
الثقيل ه وعههن العمههل و ادقههل ،وأن ه ا يسههتفد أبههدا مههن أي تههدبو يرمههي نىل نعههاد أتهيل ه مبهها يكف ههل
استعادت عافيته علهى أكمهل وجه ممكهن جسهداي ونفسهيا واجتماعيها وماليها .ويشهو صهاحب الشهكوى
نىل أن اللج؛ أعربت أيضا ،و مالح ااا اجتامي  ،عن قلقنا نزا نخفاس الدول و تهوفو السهبل الها
تكفههل لضههحااي التعههذيب حقنههة و نعههاد الت هيههل .وعههالو علههى ذله  ،يههذكر صههاحب الشههكوى أبن
التهزام الدوله الطههرف رههرب الضههرر يشههمل تههوفو التع هويص واختههاذ مهها يلههزم مههن تههدابو مل؛ه تكهرار األفعههال
املرتكبه ه  ،وه ههو م هها يس ههتوجب ،و املق ههام األول ،التحقيه ه و تله ه األفع ههال ومقاض هها مرتكبين هها(.)١٣
فاحرميه ه ال هها ارتكب ههت حبقه ه ال ته هزال ب ههال عق ههاب ،مم هها يش ههكل انتناكه ها دقه ه و اح ههرب ،ال ههذي تكفله ه
املاد  ١4من االتفاقي .
__________

( )١٢يشهو صهاحب الشهكوى نىل توصهي اللج؛ه الدوله الطهرف أبن تكفهل "وفها السهلطات املختصه ابلتزامنها إبجهرا
حتقيقات نزين من تلقا نفسنا ،وذل بصور م؛نجي وو عي اداالت الا تتوفر فينها أسهباب معقوله تهدعو
نىل االعتقاد ابرتكاب فعل من أفعال التعذيب" ( ،CAT/C/BDI/CO/1الفقر .)٢٢
( )١٣يشههو صههاحب الشههكوى نىل قضههي غوريههدي ضههد نسههبانيا ( ،)CAT/C/34/D/212/2002الفقههر  .8-6ويضههيف
صههاحب الشههكوى أن هههذب اترا تتما ههى مه مهها جهها و األحكههام السههابق الصههادر عههن اللج؛ه املع؛يه حبقههوس
اإلنسههان (ابوتيسههتا ضههد كولومبيهها ،الفقههر 8-٢م وكورونيههل وآخههرون ضههد كولومبيهها،CCPR/C/76/D/778/1997 ،
الفقر .)٢-6
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 ٧-٣ويؤك ههد ص ههاحب الش ههكوى د ههددا أن أعم ههال الع؛ ههف ال هها تع ههرض هل هها تع ههد مبثاب ه أفع ههال
تعههذيب وفقهها للتعريههف ال هوارد و املههاد  ١مههن االتفاقي ه  .أمهها نذا اعتههربت اللج؛ ه أن هههذا الع؛ههف
ال يعد مبثاب تعذيب ،ف ن يؤكد أن التجاوزات الا تعرض هلا تعهد مبثابه معامله أو عقوبه قاسهي
أو ال ننسههاني أو مني؛ ه وأن الدول ه الطههرف ملزم ه أيضهها ،مبوجههب امل هاد  ١6مههن االتفاقي ه  ،مب؛ ه
املههوحفني ادكههوميني مههن ارتكههاب أفعههال مههن هههذا القبيههل أو التحهريص علينهها أو السههكوت ع؛نهها،
وبتعويص ضحاايها عما د اة من ضرر.
م حظات ال غلة الط ف لب مة ل ة ال

غا سن ا ض د ة

 ١-4و  ٢١آذار/مارس  ،٢٠١٢دعيت الدول الطرف نىل تقهدمي مالح ااها بشه ن مقبوليه
الههبالغ وأسس ه املوضههوعي  .وقههد وجنههت نىل الدول ه الطههرف رسههائل تههذكو و  ٩تش هرين الثههاين/
نههوفمرب  ،٢٠١٢و 5آذار/مههارس  ،٢٠١٣و ١٢آب/أغسههطي  ،٢٠١٣و ٧ههباف/فرباير ،٢٠١4
و ١٠ههباف/فرباير  .٢٠١5وو  4حزيران/يوني ه  ،٢٠١5قههدمت الدول ه الطههرف مالح ااهها بش ه ن
مقبولي ه الههبالغ وأسس ه املوضههوعي  .وتشههو الدول ه الطههرف نىل أن صههاحب الشههكوى ا يس هت؛فد
سبل االنتصاف احملليه علهى جهو مها تقضهي به الفقهر (5ب) مهن املهاد  ٢٢مهن االتفاقيه  .وتهرى
الدول الطرف أن صاحب الشكوى سارع نىل تقدمي بالغ نىل اللج؛ بدال من انت ار رد احملهاكة
البوروندي ه علههى ههكواب .وتههدف الدول ه الط ههرف أبن اإلج هرا ات الهها ههرع فينهها ا تتجههاوز بع ههد
اددود الزم؛ي املعقول  .وعالو علهى ذله  ،فه ن قهول صهاحب الشهكوى أنه كهان سهيعرض نفسه
للخطر نذا حاول رف دعوى أخرى هو قول ال أساس ل من الصح .
 ٢-4وتعههرتض الدول ه الطههرف أيضهها علههى أتكيههد صههاحب الشههكوى أن سههبل االنتصههاف األخههرى
هي سبل غو فعال أو غو ددي أو غو متاح  ،مذكر أبن نجرا ات التحقيه و قضهيت كانهت تسهو
علههى مهها ي هرام وأن املههدعي العههام عقههد جلسه لسههماع أق هوال الطهرفني ،وهههي جلس ه كانههت سههتلينا علههى
األرجههح جلسههات أخههرى عديههد قبههل رد القضههي أو نحال ه ملفنهها نىل احملكم ه املختص ه  .وتههرى الدول ه
الطههرف أن مسههاعي املههدعي العههام أحبطنهها تقههاعي صههاحب الشههكوى ،الههذي توقههف ،و مرحل ه مهها،
عههن بههذل الع؛اي ه الواجب ه ملتابع ه التقههدم احملههرز و قضههيت  .ومههن ط ،ف ه ن صههاحب الشههكوى طههيف و
ادعائ ه أن تقههاعي السههلطات القضههائي ث؛ههاب عههن متابع ه قضههيت  ،ألن السههلطات القضههائي ت؛ت ههر بكههل
بس هها حض ههور ص ههاحب الش ههكوى إلحه هراز تق ههدم و قض ههيت  .فص ههاحب الش ههكوى ه ههو م ههن عط ههل
التحقيقههات بتش هوي اع ه السههلطات القضههائي البوروندي ه الهها تواصههل بههذل جنودههها ال؛بيل ه الرامي ه نىل
كفال نقامه العهدل علهى أكمهل وجه  .وعهالو علهى ذله  ،مها كهان صهاحب الشهكوى سهيتعرض ألي
خطههر نذا حههاول التمههاس سههبل انتصههاف أخههرى ألن كههل ههرف مههن ههرو للقضههي يقابههل اتخههر يوميهها
وألن صاحب الشكوى ا يتعرض ألي اديد ،وهو أمر ميكن ان يؤكدب نود كثوون.
 ٣-4وتههرى الدوله الطههرف أاهها ليسههت و وضه ميك؛نهها مههن تقهدمي مالح ههات بشه ن األسههي
املوضههوعي للههبالغ ،انهيه عههن التعليه علههى قضههي معروضه علههى احملههاكة .وتههدف الدوله الطههرف
أبن السيد ابروتواانيو ،حاكة مقا ع سيبيتوكي الساب  ،هو درد موا ن عادي ا يعد يش ل أي
م؛صههب حكههومي وال يتمت ه أبي حصههان مههن املقاضهها  ،ومههن ط ،فنههو حتههت تصههرف السههلطات
القضههائي الو ؛يه  .وفيمهها رههص مثههول السههيد ابروتواانيههو أمههام قاضههي التحقيه ( ،)١4تضههيف الدوله
الطههرف أن الشههكوى الهها قههدمنا السههيد نههداغيجيماان أدت نىل اختههاذ نج هرا ات للتحقي ه و ادادث ه .

__________

( )١4تؤكد الدول الطرف أن الشاكي نفس "أقر أبن السيد ابروتواانيو مثل عد مرات أمام قاضي التحقي ".
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وب؛هها علههى ذل ه  ،لههيي ه؛ههايف مهها يههدعو نىل القههول نن ه ال ميكههن رف ه دعههوى قضههائي نذا ثبتههت
مسههؤولي ههخص أو أكثههر مههن األ ههخاص املههدعى علههينة و هههذب القضههي  .وب؛هها علههى ذل ه ،
تطلب الدول الطرف نىل اللج؛ أن تعلن عدم مقبولي هذا البالغ.
 4-4أم هها فيم هها ر ههص ت ههدابو ادماي ه ال هها لبن هها ص ههاحب الش ههكوى مل؛ ه تعرض ه ألي ه أعم ههال
انتقامي  ،ف ن الدول الطرف تطلب رفص استفادت من ههذب التهدابو ألنه ا يتعهرض لالضهطناد قهه
وليي ه؛ايف ما يدعو نىل اعتقاد أن يواج خطر التعرض لضرر ال ميكن جربب.
اعو ةات صاحب البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 ١-5قدم صاحب الشهكوى تعليقاته علهى مالح هات الدوله الطهرف و  ٢٣متوز/يوليه .٢٠١5
وي هرفص صههاحب الشههكوى ادج ه الهها مفادههها أن ه ا يسههت؛فد سههبل االنتصههاف احمللي ه  ،مشههوا نىل أن
اللج؛ تطلب است؛فاد سبل االنتصاف الفعال واجملدي واملتاح فقهه .وو ههذا الصهدد ،يؤكهد صهاحب
الشههكوى دههددا أن الههدعوى الهها رفعنهها بصههف مههدع حب ه مههدين و  6آذار/مههارس  ٢٠٠8ا تفههص
نال نىل عقد جلس واحد لسماع أقوال الطرفني ،خالفا ملها أكدته الدوله الطهرف( .)١5ويهرى صهاحب
الشههكوى أن عقههد جلس ه واحههد لس ههماع أق هوال الط هرفني ال يعههد نج هرا كافي ها ويههدل علههى أن الدول ه
الطههرف ا يههر حتقيق ها فههوراي وفعههاال ونزين ها .ويههدف صههاحب الشههكوى أبن حههاكة مقا ع ه سههيبيتوكي
الساب ا يعرتف ،أث؛ا تل احلس  ،أبن صاحب الشكوى تعرض للضهرب مهن قبهل ضهباف الشهر .
ويوضههح أن السههيد ابروتواانيههو ،الههذي ا يتخههذ ضههدب أي نج هرا حمههدد ،هههو مههن عرقههل سههو نج هرا ات
التحقيه ونقامه العههدل بعههدم الههرد علههى أوامههر املثههول الهها أرسههلنا نليه مكتههب املههدعي العههام( .)١6بههل نن
صههاحب الشههكوى هههو مههن رد علههى تقههاعي السههلطات القضههائي بتوجي ه رسههال نىل املههدعي العههام و
احملكم العليها ،و  ٣هباف/فرباير  ،٢٠١١يطلهب فينها الشهروع و التحقيه و دعهواب ،ولك؛ه ا يتله
أي رد م؛ه ه  .فق ههد م ههرت أربه ه س هه؛وات عل ههى وق ههوع ادادثه ه  ،وا ي ههر حه ه اتن أي حتقيه ه فع ههال و
انتناكات حقوس صاحب الشكوى.
 ٢-5ويشهو صهاحب الشههكوى أيضها نىل أن سهبل االنتصههاف احملليه أتخهرت نىل حههد غهو معقههول
و البههت و قضههيت  .واسههت؛ادا نىل األحكههام السههابق الصههادر عههن اللج؛ه ( ،)١٧يههرى صههاحب الشههكوى
أن األجههل الههزمد ال هذي اسههت رق فههتح حتقي ه و ادعهها ات تعرض ه للتعههذيب ،وهههو أرب ه سهه؛وات ،هههو
أجهل ويههل نىل حهد مفههرف .وعههالو علهى ذله  ،ف نه كهان سههيعرض نفسه نىل ها ر نذا حههاول اختههاذ
نجرا ات أخرى ،ابل؛ ر نىل الض وف الا تعهرض هلها والها أجربته علهى م هادر مقا عه سهيبيتوكي ملهد
نر بعد خروج من املستشفى محاي ل؛فس  .ويذكر صاحب الشكوى أيضا أبن الشهر ذهبهت نىل
م؛زل حبثا ع؛ وأن حاكة املقا ع أمر مدير اإلدار احمللي إبلقا القبص علي .
__________

( )١5يشههو صههاحب الشههكوى نىل أنه ا يههذكر قهه أن السههيد ابروتواانيههو مثههل أكثههر مههن مههر أمههام قاضههي التحقيه  ،بههل
ذكر أن استدعي عد مرات للمثول أمام القاضي ولك؛ ا ميثل أمام نال مر واحد .
( )١6ان ر ادا ي رقة  6أعالب.
( )١٧يشههو صههاحب الشههكوى نىل قضههي حليمههي  -نههدزييب ضههد ال؛مسهها ( ،)CAT/C/11/D/8/1991الفقههر ،5-١٣
الا قررت فينا اللج؛ أن أتخر فتح حتقي و ادعا ات التعهذيب ملهد  ١5هنرا ،وههو حتقيه ا يتوصهل نىل أي
نتيجه بعههد سهه؛تني مههن فتحه  ،يعههد أتخههرا مفر هها ورلههي مسههؤولي صههاحب الشههكوى عههن اسههتيفا ههرف اسههت؛فاد
سههبل االنتصههاف احمللي ه  .ويستشههند صههاحب الشههكوى أيضهها بقضههي دمييرتيفيههت (دراغههان) ضههد ص هربيا واحبههل
األسهود ( ،)CAT/C/33/D/207/2002الفقهراتن  ٣-٢و ،٢-5ودمييرتيفهت (دانيلهو) ضهد صهربيا واحبهل األسهود
( ،)CAT/C/34/D/171/2000الفقراتن  ٣-٢و.١-6
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 ٣-5وعالو على ذل  ،يوضح صاحب الشكوى أن ا يتوقف قه عن متابع الهدعوى الها
رفعنا أمام السهلطات القضهائي احملليه  ،ولكهن األفعهال الها ارتكبهت حبقه حلهت بهال عقهاب لفهرت
ويل  ،وهو ما أجربب على رف قضيت أمام حمكم دوليه  .ويضهيف أن ههذين اإلجهرا ين ال يهب
أحدمها اتخر ،فعلى الرغة مهن تقهدمي ههذب الشهكوى نىل اللج؛ه  ،يستحسهن أن تشهرع السهلطات
البوروندي و ال؛ ر و الدعوى وو مقاضا اح؛ا  .وو اجتام ،يؤكد صاحب الشكوى أن تدابو
ادماي الا تكفلنا اللج؛ هي تدابو م؛اسب .
ا سائل غاإل اءات ا ع غضة دوى الوجنة

ال؛ ر و مقبولي البالغ
 ١-6أتكههدت اللج؛ ه  ،حس ههبما ه ههو مطل ههوب م؛نهها مبوج ههب الفق ههر (5أ) م ههن امل ههاد  ٢٢م ههن
االتفاقي  ،من أن املس ل نفسنا ا تبحهث وال يهرى حبثنها و ن هار أي نجهرا آخهر مهن نجهرا ات
التحقي الدو أو التسوي الدولي .
 ٢-6وتالحههظ اللج؛ ه أن الدول ه الطههرف قههد اعرتضههت علههى مقبولي ه الههبالغ علههى أسههاس أن
صاحب ا يست؛فد سبل االنتصاف احمللي ألن املدعي العام لدى احملكمه العليها هرع و ال؛ هر و
الههدعوى .وتالحههظ أيضهها أن الدول ه الطههرف ذكههرت أن جلس ه االسههتماع األوىل تلتنهها جلسههات
أخرى ،دون أن تقدم أي معلومات أو أدل أخرى متكن اللج؛ من حتديد مهدى التقهدم احملهرز و
القضي أو مدى فعالي اإلجرا ات .وتالحظ اللج؛ أيضها مهرور تسه سه؛وات علهى رفه صهاحب
الشههكوى دع هواب اح؛ائي ه و  6آذار/م ههارس  .٢٠٠8وختلههص اللج؛ ه نىل أن تق ههاعي الس ههلطات
املختص ه  ،و هههذب ال ههروف ،يعههل احتمههال تههوفو سههبل انتصههاف مههن ه اا أن تكفههل حصههول
صاحب الشكوى على جرب فعهال احتمهاال مسهتبعدا وأن أمهد اإلجهرا ات الداخليه هال نىل حهد
غو معقول على أي حال .وب؛ا علهى ذله  ،تهرى اللج؛ه أنه لهيي ه؛هايف مها مي؛عنها مهن ال؛ هر و
البالغ مبوجب الفقر (5ب) من املاد  ٢٢من االتفاقي .
 ٣-6ون را نىل عدم وجود أي أسباب أخرى حتول دون قبول البالغ ،تشرع اللج؛ه و ال؛ هر
و األسههي املوضههوعي للت لمههات الهها قههدمنا صههاحب الشههكوى مبوجههب املههاد  ١والفقههر  ١مههن
املاد  ٢واملواد  ١٢و ١٣و ١4و ١6من االتفاقي .

عدم تعاون الدول الطرف
 -٧دعيت الدول الطرف نىل تقدمي مالح ااها بشه ن األسهي املوضهوعي للهبالغ و  ٢6تشهرين
الثاين/نوفمرب  ،٢٠١5و ٢5نيسهان/أبريل  ،٢٠١6و ٢٩حزيران/يونيه  ،٢٠١6و ٢4تشهرين الثهاين/
ن ههوفمرب  .٢٠١6وحت ههيه اللج؛ه ه علمه ها بش ههر الدوله ه الط ههرف ،و مالح اا هها املقدمه ه و  4حزيه هران/
يوني ه  ،٢٠١5لألس ههباب ال هها جعلتن هها ال تق ههدم أي مالح ههات بش ه ن األس ههي املوض ههوعي لل ههبالغ،
ولك؛نا تعرب عن أسهفنا لعهدم تقهدمي الدوله الطهرف مالح هات مهن ههذا القبيهل ،رغهة رسهائل التهذكو
املتكههرر الهها وجنههت نلينهها .وتههذكر اللج؛ه أبن الدوله الطههرف ملزمه  ،مبوجههب االتفاقيه  ،أبن تقههدم نىل
اللج؛ توضهيحات أو تصهرحيات مكتوبه لتوضهيح املسه ل  ،مه اإل هار  ،ع؛هد االقتضها  ،نىل أي تهدابو
تكههون قههد اختههذاا ملعاح ه الوض ه  .ون هرا لعههدم ورود أي رد مههن الدول ه الطههرف ،يههب نيههال االعتبههار
الواجب الدعا ات صاحب الشكوى ،الا جا ت مدعوم أبدل كافي .
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ال؛ ر و األسي املوضوعي
 ١-8ن رت اللج؛ و البالغ و ضو عي املعلومات الا أاتحنا هلا الطرفان ،وفقا ألحكام
الفقر  4من املاد  ٢٢من االتفاقي  .ومبا أن الدول الطرف ا تبد أي مالح ات بشه ن األسهي
املوضوعي  ،فيجب نيال االعتبار الواجب الدعا ات صاحب الشكوى.
 ٢-8وتالحظ اللج؛ ادعا صاحب الشكوى أن تعرض للضهرب املهرب ملهد نصهف سهاع مهن
قبههل ضههباف الشههر  ،الههذين ض هربوب و عي ه أجهها جسههدب ،وال سههيما و كاحل ه األميههن ،أبعقههاب
ب؛ادقنة وههراوااة وتركهوب ملطخها ابلهدما وو حاله حرجه  ،ط أخهذب املهار نىل املستشهفى .وتالحهظ
اللج؛ه أن صهاحب الشهكوى أصهيب فعهال بعهد رضهوض و أنسهج الكاحهل األميهن ،وفقها ملها جها
و ناد بي مؤرخ  ٢٧باف/فرباير  ٢٠٠8أرفقنا صهاحب الشهكوى مبلهف قضهيت  .وتالحهظ
اللج؛ ه أيضهها أن حههاكة مقا ع ه سههيبيتوكي اعههرتف أث؛هها جلس ه االسههتماع الهها عقههدت و مكتههب
امل ههدعي الع ههام أبن ض ههباف الش ههر ض هربوا ص ههاحب الش ههكوى .وتالح ههظ اللج؛ ه أيض هها أن اب ههن ع ههة
صههاحب الشههكوى يشههو علههى وجه اجصههوص ،و تصههرحيات الهها أدىل اهها نىل اللج؛ه  ،أن صههاحب
الشكوى تلقى ضرابت ع؛يف و ساقي وقدمي أبعقاب ب؛ادس ضباف الشر  .وحتهيه اللج؛ه علمها
أيضهها ابدعهها ات صههاحب الشههكوى أن الضههرب الههذي تعههرض ل ه سههبب ل ه أمل ها ومعههاان ههديدين
ومعههاان نفسههي وأن مههوحفني حكههوميني ض هربوب ع؛ههو عقههااب وختويف ها ل ه  .وتالحههظ اللج؛ ه أيضهها أن
الدوله الطههرف ا تطعههن و هههذب االدعهها ات .وو حههل هههذب ال ههروف ،ختلههص اللج؛ه نىل أن ه يههب
أخذ ادعا ات صاحب الشكوى كامل بعني االعتبار وأن الوقائ  ،ابلصي الا قدمنا اا صهاحب
الشكوى ،تعد مبثاب تعذيب املع املقصود و املاد  ١من االتفاقي (.)١8
 ٣-8واللج؛ ه  ،نذ ختلههص نىل هههذب ال؛تيج ه  ،ال تههرى داعيهها نىل ال؛ ههر و االدعهها ات و ن ههار
املاد  ١6من االتفاقي  ،الا استشند اا صاحب الشكوى من ابب التحوف.
 4-8ويعتههد صههاحب الشههكوى أيضهها ابلفقههر  ١مههن املههاد  ٢مههن االتفاقي ه الهها كههان ي؛ب ههي
للدول الطرف أن تتخهذ مبوجبنها تهدابو تشهريعي ونداريه وقضهائي وغوهها مهن التهدابو الفعاله مل؛ه
وقوع أفعال تعذيب و أي نقلية خاضه لواليتنها .وتالحهظ اللج؛ه أن صهاحب الشهكوى تعهرض
للضرب على يد ضباف الشر الذين تركوب و حال حرج  .وأبل صاحب الشكوى مهرات عهد
عهن ههذب االنتناكههات احسهيم الها تعههرض هلها علهى يههد مهوحفني حكهوميني ،ولكههن مهرتكيب هههذب
األفعال ا يعاقبوا بعد .وب؛ا على ذل  ،ختلص اللج؛ نىل حدو انتنايف ألحكام الفقهر  ١مهن
املاد  ،٢مقرو ابالقرتان م املاد  ١من االتفاقي (.)١٩
 5-8وفيما رص املادتني  ١٢و ١٣من االتفاقي  ،أحا هت اللج؛ه علمها ابدعها ات صهاحب
الشههكوى أن ه تعههرض ،و  ١5ههباف/فرباير  ،٢٠٠8للضههرب علههى يههد ضههباف الشههر امل هرافقني
داكة مقا ع سيبيتوكي .وقدم صاحب الشكوى بالغ نىل املدعي العام و احملكمه العليها  6و
آذار/مارس  ،٢٠٠8وعقدت جلس لسماع رو القضي  ،وأعاد صاحب الشهكوى تقهدمي هكواب
و  ٣ههباف/فرباير  ،٢٠١١ورغههة مههرور أكثههر مههن تس ه سهه؛وات علههى وقههوع ادادث ه  ،ا يههر أي
__________

( )١8ان ههر ،عل ههى س ههبيل املث ههال ،نيونزمي هها ض ههد بورون ههدي ( ،)CAT/C/53/D/514/2012الفق ههر  ،٢-8وك ههابورا ض ههد
بوروندي ( ،)CAT/C/59/D/549/2013الفقر .٢-٧
( )١٩ان ر ،و عل بالغات ،ن .ن .ضد بوروندي ( ،)CAT/C/56/D/578/2013الفقر .5-٧
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حتقي فينا بعد .وترى اللج؛ أن ما من سبب جلي يربر هذا الت خو و فتح حتقي و ادعا ات
التعذيب هذب .وحتيه اللج؛ه علمها أيضها حبجه الدوله الطهرف الها مفادهها أن عهدم نحهراز تقهدم
و التحقي يعزى نىل عدم تعهاون صهاحب الشهكوى .وو ههذا الصهدد ،توجه اللج؛ه االنتبهاب نىل
التهزام الدوله الطهرف ،مبوجهب املههاد  ١٢مهن االتفاقيه  ،بضهمان الشههروع فهورا و حتقيه نزيه كلمهها
كانت ه؛ايف أسهباب معقوله تهدعو نىل االعتقهاد بوقهوع فعهل مهن أفعهال التعهذيب( .)٢٠وب؛ها علهى
ذل  ،ختلص اللج؛ نىل أن أحكام املاد  ١٢قد انتنكت.
 6-8ومبا أن الدول الطرف ا تف اذا االلتزام ،ف اا تكون قد أخلت أيضا ابملسؤولي الواقع
علهى عاتقنها مبوجهب املههاد  ١٣مهن االتفاقيه واملتمثله و ضههمان حه صهاحب الشهكوى و رفه
دعوى ،وهو ما يقتضي ضم؛ا أن تستجيب السلطات هلذب الدعوى اسهتجاب م؛اسهب مهن خهالل
نجرا حتقي سري ونزيه فينها( .)٢١وب؛ها علهى ذله  ،ختلهص اللج؛ه نىل أن أحكهام املهاد  ١٣قهد
انتنكت أيضا.
 ٧-8وتههذكر اللج؛ ه أبن املههاد  ١4مههن االتفاقي ه ال تعههرتف ابد ه و مهه؛ح تعههويص م؛صههف
وكاف فحسب ،بل تلزم الدول األ راف أيضا بضمان جرب ضحي أي فعهل مهن أفعهال التعهذيب
عمهها ده اهها مههن ضههرر .ويههب أن يشههمل احههرب أي ضههرر ده ابلضههحي  .ومههن بههني التههدابو الهها
يشههملنا جههرب الضههرر ،رد االعتبههار والتعههويص وضههمان عههدم التك هرار ،م ه مراعهها مالبسههات كههل
قضههي ( .)٢٢وو هههذب القضههي  ،الح ههت اللج؛ه ادعهها صههاحب الشههكوى أنه يعههاين مههن آاثر جسههدي ،
وال سيما من أا و حنرب وفقدان لقدرات احسدي  ،من جرا املعامل الا تعرض هلا .وم ذله ،
ا يسههتفد صههاحب الشههكوى مههن أي تههدبو مههن تههدابو العههالج ونعههاد الت هيههل .وتههرى اللج؛ ه أن
عهدم نجهرا حتقيه فههوري ونزيه حههرم صههاحب الشهكوى مههن نمكانيه التمته حبقه و جههرب الضههرر،
ويشكل ،من ط ،انتناكا ألحكام املاد  ١4من االتفاقي .
 -٩واللج؛ه ه  ،نذ تتص ههرف مبوج ههب الفق ههر  ٧م ههن امل ههاد  ٢٢م ههن االتفاقيه ه  ،ختل ههص نىل أن
الوقائ املعروضه علينها تكشهف عهن انتنهايف أحكهام املهاد  ،١مقهرو ابالقهرتان مه الفقهر  ١مهن
املاد  ٢واملواد  ١٢و ١٣و ١4من االتفاقي .
 -١٠وحت هث اللج؛ ه الدول ه الطههرف علههى القيههام مبهها يلههي( :أ) نكمههال التحقي ه الههذي بههدأ و
األحههدا املههذكور  ،اههدف حماكمه عيه املسههؤولني عمهها تعههرض له صههاحب الشههكوى مههن سههو
معامل م (ب) م؛ح صاحب الشكوى جربا م؛اسبا ملا تعرض ده به مهن ضهرر ،مبها يشهمل تهدابو
لتعويض عما د ب من ضرر مادي ومع؛وي وتدابو لرد اعتبارب ونعهاد أتهيله وترضهيت وضهمان
عدم تكرار هذب األفعالم (ج) اختاذ عي التهدابو الالزمه مل؛ه تعهرض صهاحب الشهكوى وأسهرت
ألي اديدات أو أعمال ع؛ف ،وال سيما بسهبب تقهدمي ههذب الشهكوى .وتطلهب اللج؛ه نىل الدوله
الطرف ،وفقا للفقر  5من املاد  ١١8مهن ن امنها الهداخلي ،أن تبل نها و غضهون تسهعني يومها
من اتريخ نحال هذا القرار مبا اختذت من تدابو استجاب للمالح ات الوارد أعالب.
__________

( )٢٠ان ر ،و عل بالغات ،نيونزميا ضد بوروندي ،الفقر  .4-8وان ر أيضا كابورا ضد بوروندي ،الفقر .4-٧
( )٢١نيونزميا ضد بوروندي ،الفقر .5-8
( )٢٢املرج نفس  ،الفقر  .6-8ان ر أيضا نتيكاراهوا ضد بوروندي ( ،)CAT/C/52/D/503/2012الفقر .5-6
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