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مواد االتفاقية:
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 )1(2و 11و 12و 13و ،14مذقذرو ة ب ذ ذ ذذاالعذتذران م
المادت ن  1و ،16والمادة 16

صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى بو ر .م ،.وبو مواطن بوروندي من موال د عام  ،1979ويدعو أنه ضذ ذ ذذحية

انتتذ ذذاي الذ ذذدولذ ذذة الطرف حقوَع ذ ذه التو ت فلتذ ذذا المواد  )1(2و 11و 12و 13و ،14مقرو ة بذ ذذاالعتران م
المذادت ن  ،1وعلى سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب ذل التحو م المذادة  ،16من االتفذاقيذة ،وكذاللذا المذادة  16من االتفذاقيذة منفردة.
وأص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرت الذذدولذذة الطرف اإلعالن المطلوب بمقتلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى المذذادة  )1(22من االتفذذاقيذذة فو  10حعيران/

يونيه  . 2003وتتولى الرابطة السويسرية لمكافحة اإلفالت من العقاب تمث ل صاحب الشكوى.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
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فو  9آذار/مارس  ،2014اعتقل صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى فو مكان غ ر بع د عن مكتب الحركة من أجل

التل ذذامن والديمقراطية( )1فو بوجومبورا .وفو ال وم الس ذذابق ،اعتحمت عناص ذذر ش ذذرطة مدججة بالس ذذالز مقر الحعب
تمكنا من
وجرد الناشذ ذذطون عنصذ ذرين من عناصذ ذذر الشذ ذذرطة ل
لتفريق الناشذ ذذط ن الالين كانوا فو اجتماع دايل المبنى .ل
التسذذلل لى باله األماكن دون أمر علذذائو من أسذذلحتتما وحلدوبما .وحاصذذرت الشذذرطة مكان الحادو عبل الديول

عنوة لى المبنى باستخدام الغاز المس ل للدموع والالي رة الحية .فخالل بالا االعتدا أص ب صاحب الشكوى بجروز
ل
وجرز أيلذلا أعلذا آيرون فو الحعب يالل العملية .ومنعت
يط رة فو ذراعه اليمنى برصذاصذة أطلقتتا الشذرطةُ .
الشرطة موظفو الصل ب األحمر البوروندي الالين أرادوا نقاذ اللحايا من النفاذ لى مكان الحادو.

مبرح لا ب عقاب بنادعتم وأحاليتتم وب ارواتتم مدة رب
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وضذذرب أفراد الشذذرطة صذذاحب الشذذكوى ضذرب لا ل
س ذ ذ ذ ذذاعة تقريبال أثنا اعتقاله رغم حالته الص ذ ذ ذ ذذحية الحرجة الملحوظة .وض ذ ذ ذ ذربوه على جمي أج اع جس ذ ذ ذ ذذمه،

بما ف تا سذ ذذاعاه و أرسذ ذذه وظتره .وب نما كان عاج لاع عن الوعوف ،ألقو به فو مقعد يلفو من شذ ذذاحنة صذ ذذغ رة
للشرطة .وشتمه أفراد الشرطة وبددوه بالقتل ،وكاللا عناصر جتاز االستخبارات الوطنو.
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ورغم حالة ص ذذاحب الش ذذكوى الص ذذحية التو تععى ،فو جملة أمور ،لى ص ذذابته النارية فو ال وم

السذذابق ،لم يُنقل على الفور لى المسذذتشذذفى .وأملذذى نحو أرب سذذاعات فو مقعد يلفو من مركبة الشذذرطة
عبل نقله لى عيادة برينس  -لوي  -رواغاسذ ذ ذ ذذور لتللقو اإلسذ ذ ذ ذذعافات األولية .وبُع د دعائق من وصذ ذ ذ ذذوله لى
المس ذذتش ذذفى ،اعتحمت عناص ذذر جتاز االس ذذتخبارات الوطنو المكان الالي كان يتلقى فيه عالجه وس ذذعت لى

ايتطافه .وفو  14آذار/مارس  ،2014رف ش ذ ذ ذ ذذكوى لى المدعو العام للجمتورية بشذ ذ ذ ذ ذ ن االنتتاكات التو

رد على باله الشكوى حتى اآلن.
ارت بت فو حقه .ولم يُ ل
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وفو  27أيار/مايو  ،2014رغم المشذورة الطبية التو أوصذت بتقديم معيد من العالل لصذاحب الشذكوى،

عنوة بنا على أمر بإلقا القبض صذ ذ ذ ذذادر عن مكتب المدعو العام فو بوجومبو ار واعت د لى سذ ذ ذ ذذجن مبيمبا
اعتُقل ل
المركعي ح ث تسذ ذذود ظروف ال نسذ ذذانية ومت نة .وفو ال وم التالو ،أي فو  28أيار/مايو  ،2014بفلذ ذذل ضذ ذذغو

من منظمات عدة من المجتم المدنو ،نقل لى مس ذذتش ذذفى برينس  -ريجونت  -تش ذذارلع ح ث أمل ذذى عش ذرة أيام

عبل اعتياده مجددلا لى سذذجن مبيمبا المركعي .ولم يتمكن من الخلذذوع للفحوصذذات مرة أيرى فو مسذذتشذذفى برينس
 ريجونت  -تش ذ ذ ذذارلع ال فو  7تشذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  .2014وبالنظر لى تدبور ص ذ ذ ذذحته ،بما فو ذلا ذراعهتجدد ،وص ذ ذ
اليمنى التو كانت شذ ذذبه مشذ ذذلولة بسذ ذذبب أيمال ناجمة عن اللذ ذذمادات التو لم ل

له الطب ب المعال

ثالو جلسات عالل طبيعو فو األسبوع ،غ ر أن دارة السجن لم تسمح له بتلقو جلسات العالل.

()1

2

الحركة من أجل التلذذامن والديمقراطية حعب سذذياسذذو معارد .وبعد األزمة التو أعقبت االنتخابات فو بوروندي فو عام ،2010

استتدفت أعمال القم الحكومية المعارضة السياسية على وجه الخصوص.
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وبعد س ذ ذ ذذجنه فو  27أيار/مايو  ،2014مثل ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى للمرة األولى أمام عاد فو 25

حعيران/يونيذه  . 2014ويالل بذاله الجلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ،طلذب صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى دل الل طبيذال دون جذدوى ،وفقال
للمادت ن  103و 104من عانون اإلج ار ات الجنائية لِّ
مكر لار شذ ذذكواه المرفوعة فو  14آذار/مارس  2014لى
()2

تعرد لتا.
مكتب المدعو العام للجمتورية بش ن أفعال التعاليب التو ل
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وفو أعقاب جلس ذ ذ ذ ذ ذذة  25حعيران/يونيه  ،2014لم يراج أي عاد احتجاز ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى

ال فو  30كانون األول/ديسذذمبر  ،2014أي بعد أكثر من سذذتة أشذذتر من صذذدور األمر األول الالي ي ذن

فو حبسه االحتياطو ،وبو ما يشكل انتتاكال للمادة  115من عانون اإلج ار ات الجنائية.

أجلذذت لى  15كذذانون
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وفو  30كذذانون األول/ديس ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر ُ ،2014دعو لى جلس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة علنيذذة ،ل نتذذا ل
الثانو/يناير ثم لى  20ش ذ ذ ذذبا /فبراير  .2015وفو  26ش ذ ذ ذذبا /فبراير  ،2015أص ذ ذ ذذدرت المحكمة حكملا تمت ديلا
ي مر بإنشا لجنة طبية من ثالثة أطبا حكوم ن للتحقق مما ذا كانت حالة صاحب الشكوى الصحية تستوجب
رعاية طبية فو الخارل ،م وع

البت فو طلبه اإلفرال المؤعت .ولم يتخال أي ج ار بش ن بالا الحكم.
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ويجادل صاحب الشكوى ب ن عل ته لم تعرد على أي ج ار آير من ج ار ات التحق ق الدولو.
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ويال لكر ص ذذاحب الش ذذكوى ب ن المادة () 5(22ب) من االتفاقية ال تطلب من الش ذذخص اس ذذتنفاد س ذذبل

االنتصذ ذ ذ ذ ذذاف الدايلية التو عد ت ون عديمة الجدوى وأن اللجنة ال تشذ ذ ذ ذ ذذتر ألغراد مقبولية البالغات الفردية

سذذوى اسذذتنفاد سذذبل االنتصذذاف الفعالة والمجدية والمتاحة( .)3ويجادل بالقول نه على الرغم من شذذكواه المقدمة
ترد م أنه كان
لى النائب العام للجمتورية بش ذ ن سذذو المعاملة التو تعرد لتا ،فإن السذذلطات القلذذائية لم ل

ينبغو لتا أن تفتح ،اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنادلا لى أعواله ،تحقيق لا جنائي لا بموجب المادة  64من عانون اإلج ار ات الجنائية .ولم
تثمر ج ار ات أيرى لدى أم ن المظالم واللجنة الوطنية المس ذ ذ ذذتقلة المعنية بحقون اإلنس ذ ذ ذذان فو بوروندي .ولم
رد على اإلفادت ن الموجتت ن لى مس ذ ذ ذذؤولو عيادة برينس  -لويس  -رواغاس ذ ذ ذذور فو  30آذار/مارس 2015
يُ ل

للحصذ ذ ذذول على شذ ذ ذذتادة ديوله المسذ ذ ذذتشذ ذ ذذفى وفو  15كانون األول/ديسذ ذ ذذمبر  2015لطلب عناصذ ذ ذذر من ملفه

الطبو .وتشكل أعمال التخويف والتتديد التو أعقبتا نفو اثن ن من محاميه دل الل بليغ لا على استحالة رف مل

صاحب الشكوى لى سلطات مستقلة ونعيتة الالي ال يمكن أن يت لل بالنجاز عمليال أمام المحاكم الوطنية.
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ويل ذ ذ ذذاف لى ذلا أن وجود "مناخ عام يتس ذ ذ ذذم باإلفالت من العقاب" فو بوروندي ،كما وص ذ ذ ذذفته

اللجنة بس ذ ذ ذ ذ ذذبب انتتاكات حقون اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذان الجس ذ ذ ذ ذ ذذيمة ،بما ف تا التعاليب  ،يعنو أنه من غ ر المرجح أن
()4

يحصل صاحب الشكوى على مبتغاه أمام المحاكم الوطنية.
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وبنا على ذلا ،يدف صذ ذذاحب البالء بما يلو( :أ) أن سذ ذذبل االنتصذ ذذاف الدايلية المتاحة لم تنل

ترد على تظلماته م أنه كان ينبغو لتا أن تفتح تحقيق لا جنائي لا اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنادلا لى
رض ذ ذ ذ ذ ذ ذذاه ألن الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات لم ل
ادعا اتهف (ب) وأن س ذ ذ ذذبل االنتص ذ ذ ذذاف باله ت يرت لى حد غ ر معقول ،ذ نه لم يُفتح بعد أي تحق ق فو

التظلم الالي رفعه فو  14آذار/مارس  2014والالي يدعو فيه تعرض ذ ذ ذذه للتعاليب رغم مرور ثالو س ذ ذ ذذنوات
وأربعة أش ذ ذ ذ ذذترف (ل) وكان يط الر عليه أن يتخال ج ار ات أيرى ألن المس ذ ذ ذ ذذؤول ن عن تعاليبه عناص ذ ذ ذ ذذر من

()2

كان على صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى ،بمقتلذ ذ ذ ذذى المادة  111من عانون اإلج ار ات الجنائية ،أن يمثل أمام القاضذ ذ ذ ذذو فو موعد ال يتجاوز

()3

انظر على س ذذب ل المثال س ذذتلو ض ذذد الجعائر ()CAT/C/46/D/341/2008ف وز .ت .ض ذذد النروي ()CAT/C/35/D/238/2003ف

أسبوع ن من لقا القبض عليه.

وبراده ض ذذد فرنس ذذا ()CAT/C/34/D/195/2002ف وفال ون ريوس ض ذذد كندا ()CAT/C/33/D/133/1999ف وأركوز أرانا ض ذذد فرنس ذذا

(.)CAT/C/23/D/63/1997
()4

 ،CAT/C/BDI/CO/1الفقرة  .21وانظر أيل ذ ذ ذ ذال مفوضذ ذ ذ ذذية األمم المتحدة السذ ذ ذ ذذامية لحقون اإلنسذ ذ ذ ذذان« Burundi and Sri ،

»  ،Lanka, two test cases for the prevention of recurring mass violations – UN expertبيان صذذحفو15 ،
أيلول/سبتمبر 2015ف و.CAT/C/BDI/CO/2/Add.1
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الشذ ذذرطة وأشذ ذذخاص عريبون من الحكومة الحالية .ويرى صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أنه يسذ ذذتح ل عليه اسذ ذذتنفاد سذ ذذبل
االنتصاف الدايلية ألنتا غ ر فعالة وعديمة الجدوى.

الشكوى
1-3

يدعو صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أنه ضذ ذذحية انتتاي بوروندي حقوعه التو ت فلتا المواد  )1(2و 11و12

و 13و ،14مقرو ة بذذاالعتران م المذذادة  ،1وعلى سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب ذذل التحو م المذذادة  ،16من االتفذذاقيذذة ،وكذاللذا
المادة  16من االتفاقية منفردة.
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وعال صذذاحب الشذذكوى ن االعتدا البدنو الالي تعرد له سذذبب له ألم لا ومعاناة شذذديدين ما زاال

يؤثران على صذذحته البدنية والنفسذذية حتى ال وم .فقد أصذ ب صذذابة يط رة بعد تعرضذذه إلطالن نار متعمد

فو  8آذار/مذارس  .2014والحذال أن موظف ن حكوم ن منعوا موظفو الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ذب األحمر البورونذدي من

نقاذه .ثم ضذ ذربه أفراد الشذ ذذرطة فو ال وم التالو ،أي فو  9آذار/مارس  ،2014أثنا اعتقاله ،رغم صذ ذذابته

مبرح لا ب عقاب بنادعتم وأحاليتتم وب ارواتتم م شذ ذ ذ ذ ذذتمه
النارية وحالته الصذ ذ ذ ذ ذذحية الحرجة الملحوظة ،ض ذ ذ ذ ذ ذرب لا ل
وحرم الرعاي َة التو تس ذ ذ ذ ذذتلعمتا حالته رغم النص ذ ذ ذ ذذائح الطبية التو ُعدمت له فو بالا
وتتديده بالقتل .و ُس ذ ذ ذ ذجن ُ

الصذ ذذدد .ولم تسذ ذذمح له دارة السذ ذذجن بتلقو العالل الطبيعو الالي يقتلذ ذذيه وضذ ذذعه .ويجادل ب ن التدف من

تعاليب أفراد الشرطة الوطنية ياه تخويفه ومعاعبته واللغط عليه بسبب انتمائه السياسو .لالا ،يؤكد أن بالا
االعتدا البدنو تعاليب بالمعنى المقصود فو المادة  1من االتفاقية.
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وبموجب المادة  )1(2من االتفاقية ،يدف صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ب ن الدولة الطرف لم تتخال تداب ر فعالة

لمن التعاليب فو طار واليتتا .أوالل ،يجادل عائالل نه لم يتمكن من الوصذذول لى س ذذبل انتص ذذاف عل ذذائية ألن

الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات البوروندية لم ت بالتعامتا بالتحق ق فو التعذاليب الالي تعرد له .وثانيذ لا ،لم تحترم الل ذ ذ ذ ذ ذ ذذمانات
اإلجرائية التو يجب أن تحكم أي سذذلب للحريةِّ ،س ذليما مكانية طعن صذذاحب الشذذكوى فو مشذذروعية احتجازه.
ويسذذتدل على ذلا برفض السذذلطات ،فو جلسذذة  25حعيران/يونيه  ،2014الموافقة على طلب دل ل طبو عن

ذاب اإلج ار من مخالفات
حالته ورفض اإلفرال المؤعت عنه فو جلسذ ذ ذ ذذة  20شذ ذ ذ ذذبا /فبراير  2015رغم ما شذ ذ ذ ذ َ

وتدبور حالته الص ذذحية .وثالث لا ،يجادل ب نه على الرغم من حالته الص ذذحية وعدم تلقيه الرعاية الطبية ،ياصذذة

صذ ذذابته النارية الخط رة فو ال وم السذ ذذابق ،فإنه لم يتلق اإلسذ ذذعافات األولية ال بعد أرب سذ ذذاعات من اعتقاله.

ونظ لار لى عدم الس ذ ذذماز له بالحص ذ ذذول على الرعاية التو يحتاجتا ،تعرض ذ ذذت حالته الص ذ ذذحية لخطر ال يمكن

تداركه .ويلذ ذذاف لى ذلا أنه رغم تظلماته وشذ ذذكوى رسذ ذذمية رفعتا ،لم ت

الدولة الطرف بالتعاماتتا بالتحق ق

فو التعاليب الالي تعرد له وال بتقديم الجناة لى العدالة .وأي لار ،يشدد على أن القانون البوروندي ينص على

سذذقو أفعال التعاليب بالتقادم بعد مرور عش ذرين أو ثالث ن سذذنة على ارت ابتا حسذذب المالبسذذات ما لم تُرت ب
فو سيان جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم بادة جماعية(.)5

واستنادلا لى المادة  11من االتفاقية وممارسة اللجنة( ،)6يدف صاحب الشكوى ب ن الدولة الطرف
4-3
لم ت بالتعامتا برصذذد القواعد والتعليمات واألسذذال ب والممارسذذات والترت بات المتعلقة بمعاملته أثنا اعتقاله
واحتجازه رصذدلا منتظم لا .ويتجلى ذلا فو رفض السذلطات السذماز له بالحصذول على الرعاية المناسذبة أثنا
احتجذازه وفو التعذاليذب الذ الي كذان ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذة لذه أثنذا اعتقذالذه ،وكذاللذا فو العقبذات التو تحول دون تمتعذه

باللمانات القلائية.
()5

بوروندي ،القانون الجنائو ،المادة .150

()6

كررت اللجنذة م ار الر أن الذدول ملعمذة بذامتثذال عواعذد األمم المتحذدة النموذجيذة الذدنيذا لمعذاملذة السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذجنذا ومجموعذة المبذاد المتعلقذة
بحماية جمي األشذذخاص الالين يتعرضذذون ألي شذذكل من أشذذكال االحتجاز أو السذذجن ،بما فو ذلا حق المحتجع فو بالء أعاربه
وأصدعائه وتوك ل محام وحقه فو أن يفحصه طب ب وإعالمه بحقوعه.
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وإض ذذافة لى ذلا ،يدف ص ذذاحب الش ذذكوى ب ن الس ذذلطات البوروندية لم تجر تحقيق لا سذ ذريع لا وفعاالل
فو ادعذذا اتذذه المتعلقذذة بذذالتعذذاليذذب رغم علمتذذا بتذذا من يالل الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى المؤريذذة  14آذار/مذذارس 2014

والتظلمات التو سذ ذذاعتا أثنا جلسذ ذذة  25حعيران/يونيه  ،2014األمر الالي ينتتا االلتعام المنصذ ذذوص عليه

فو المادة  12من االتفاقية .ويدعو أيل ذ ذ ذ لا أن الدولة الطرف لم تحترم حقه فو رف ش ذ ذ ذذكوى بغرد النظر
فو لار وبنعابة فو الوعائ المععومة ،منتتك لة باللا المادة  13من االتفاقية.
وبحرمان الدولة صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى من ج ار ات جنائية ،حرمته أيلذ ذ ذ لا من أي سذ ذ ذذب ل انتصذ ذ ذذاف
6-3
للحصول على تعويض عما تعرد له من جرائم يط رة من عب ل التعاليب .وإضافة لى ذلا ،لم يستفد من
أي تذذداب ر عذذادة تذ ب ذذل فو أعقذذاب التعذذاليذذب الذذالي تعرد لذذه ،وذلذذا بتذذدف عذذادة تذ ب لذذه على أكمذذل وجذذه

ممكن بدنيال ونفسذ ذ ذ ذذي لا واجتماعيال وماليال .وفو ضذ ذ ذ ذذو عدم مباالة السذ ذ ذ ذذلطات القلذ ذ ذ ذذائية ،ال يوجد أي احتمال
موضذ ذ ذذوعو أن تت لل بالنجاز سذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذذاف أيرى ،ال سذ ذ ذذيما للحصذ ذ ذذول على جبر بواسذ ذ ذذطة رف دعوى

تعويض مدنية عن األضذ ذ ذ ذرار .فقلما اتخالت الس ذ ذ ذذلطات البوروندية تداب ر لتعويض ضذ ذ ذ ذحايا التعاليب ،وبو
مس لة أشارت ل تا اللجنة من عبل فو عام  2006فو مالحظاتتا الختامية بش ن تقرير بوروندي األولو(.)7

وفو عذذام  ،2014أعربذذت اللجنذذة ،فو معرد حذذاطتتذذا علم ذال ب ذ ن عذذانون اإلج ار ات الجنذذائيذذة البورونذذدي

الجذذديذد ينص على تعويض ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذذايذا التعذذاليذب ،عن علقتذذا من عذدم تنف ذذال بذالا الحكم ،األمر الذالي ينتتذا

المادة  14من االتفاقية( .)8وأي الر ،كررت اللجنة فو عام  2016أن الدولة الطرف ملعمة بل ذذمان حص ذذول
ضذذحايا التعاليب والمعاملة القاسذذية أو الال نسذذانية أو المت نة على تعويلذذات كافية( .)9وبكالا فإن السذذلطات

البورونذديذة لم تحترم الت اعمذاتتذا بموجذب المذادة  14من االتفذاقيذة ألن االنتتذاكذات المقترفذة فو حق صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب
الشذ ذذكوى ظلت بال عقاب بسذ ذذبب عدم مباالة الدولة ،من جتة ،وألن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى لم يتلق أي تعويض

ولم يستفد من أي تداب ر عادة ت ب ل ،من جتة أيرى.
7-3

ويكرر صاحب الشكوى أن أعمال العن

التو ُسلطت عليه تعاليب وفقال للتعريف الوارد فو المادة 1

من االتفاقية .فإن لم ت يال اللجنة بتالا التوصذذيف ،فإنه يؤكد أن االعتدا البدنو عليه يش ذذكل معاملة عاس ذذية أو

ال نسذ ذذانية أو مت نة وأن الدولة الطرف ملعمة أيلذ ذال فو بالا الصذ ذذدد ،بمقتلذ ذذى المادة  16من االتفاقية ،بمن

الموظف ن ال حكوم ن من ارت ابتا أو التحريض عل تا أو الس ذ ذ ذذكوت عنتا ومعاعبتتم .وإض ذ ذ ذذافة لى ذلا ،يال لكر

بظروف احتجازه فو زنعانات جتاز االس ذ ذ ذذتخبارات الوطنو وفو س ذ ذ ذذجن مبيمبا المركعي .ويح ل مرة أيرى لى

مالحظذات اللجنذة الختذاميذة بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ن تقرير بورونذدي األولو التو رأت ف تذا أن ظروف االحتجذاز فو بورونذدي

بمثذابذة معذاملذة ال نسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانيذة ومت نذة( .)10وأي الر يذال لكر بذ نذه لم يتلق أي عالل طبو يالل احتجذازه رغم حذالتذه

الحرجة ،ويستنت من ذلا أن ظروف احتجازه تشكل انتتاك لا للمادة  16من االتفاقية.
عهم عار الهرلة الطرف

فو  5كانون الثانو/يناير  2017و 4تموز/يوليه  2019و 28نيسان/أبريل ُ ،2020دع ت الدولة
-4
رد،
الطرف لى تقديم مالحظاتتا بش ن مقبولية البالء وأسسه الموضوعية .وتالحظ اللجنة أنتا لم تتلق أي ل

()7

 ،CAT/C/BDI/CO/1الفقرة .23

()8

 ،CAT/C/BDI/CO/2الفقرة .18

()9

 ،CAT/C/BDI/CO/2/Add.1الفقرة (27د).

()10

 ،CAT/C/BDI/CO/1الفقرة  .17وانظر أيلذ ذ ذال  ،CAT/C/BDI/CO/2الفقرة 15ف و Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, « La communauté internationale devrait continuer d’aider le Burundi à
.honorer ses obligations internationales relatives aux droits », communiqué de presse, 28 mai 2010
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وتعرب عن أسذفتا لعدم تعاون الدولة الطرف بخصذوص مشذاركة مالحظاتتا على الشذكوى محل النظر(.)11

وتال لكر ب ن الدولة الطرف المع نية ملعمة بمقتلذ ذ ذ ذ ذ ذذى االتفاقية بموافاة اللجنة بتوضذ ذ ذ ذ ذ ذذيحات أو بيانات كتابية
لجال المسذ ذ ذ ذ لة ،م اإلشذ ذ ذ ذذارة ،عند االعتلذ ذ ذ ذذا  ،لى أي تداب ر اتُّخالت لتداري الوضذ ذ ذ ذ  .فإن لم ترد الدولة

حق التقدير.
الطرفَ ،و َجب تقدير ادعا ات صاحب الشكوى ،المدعومة بما يكفو من األدلة ،ل
المسائل راإلجراءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر فو المقبولية
1-5

عبذل النظر فو أي ادعذا يرد فو بالء مذا ،يتع ن على اللجنذة أن تقرر مذا ذا كذان البالء مقبوالل

أم ال بموجذب المذادة  22من االتفذاقيذة .وعذد اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتيقنذت اللجنذة ،وفقذ لا لمذا تنص عليذه المذادة ()5(22أ) من
االتفاقية ،من أن المس لة نفستا لم تُبحث وليست ع د البحث فو طار أي ج ار آير من ج ار ات التحق ق
الدولو أو التسوية الدولية.

2-5

وبالنظر لى عدم وجود أي عوائق أيرى تحول دون مقبولية البالء ،تباشذ ذذر اللجنة النظر فو األسذ ذذس

الموضوعية الدعا ات صاحب الشكوى بمقتلى المواد  1و )1(2ومن  11لى  14و 16من االتفاقية.

النظر فو األسس الموضوعية
1-6

عمالل بالمادة  )4(22من االتفاقية ،نظرت اللجنة فو باله الشذ ذ ذ ذذكوى فو ضذ ذ ذ ذذو جمي المعلومات

التو أتاحتا لتا الطرفان .ولما كانت الدولة الطرف لم تقدم أي مالحظات بشذ ذ ذ ذ ذ ن األس ذ ذ ذ ذذس الموض ذ ذ ذ ذذوعية،

ينبغو تقدير ادعا ات صاحب الشكوى حق التقدير.
2-6

وتالحظ اللجنة ادعا صذذاحب الشذذكوى أنه أصذ ب بجروز يط رة برصذذاصذة فو ذراعه اليمنى أثنا

عملية للشذ ذذرطة فو مكتب الحركة من أجل التلذ ذذامن والديمقراطية ،وأن أفراد الشذ ذذرطة ،رغم حالته ،عمدوا لى
ضذربه ب عقاب البنادن والت اروات ،وكاللا َرْكله على جمي أج اع جسذمه لمدة رب سذاعة تقريبال .وتالحظ أيلذال
ما يلو( :أ) أن أفراد الشذ ذذرطة أبقوا على صذ ذذاحب الشذ ذذكوى فو المقعد الخلفو لمركبتتم أكثر من أرب سذ ذذاعات
عبل نقله لى المس ذ ذ ذ ذذتش ذ ذ ذ ذذفىف (ب) وأنتم لم يس ذ ذ ذ ذذمحوا لموظفو الص ذ ذ ذ ذذل ب األحمر البوروندي بتقديم الرعاية لهف

وي لوفف (د) وأنه لم يُنقل لى المسذذتشذذفى ال بعد ضذذغو من حدى منظمات المجتم المدنو.
(ل) وأنه ُش ذتم ُ
يلب طلبات محامو صاحب الشكوى مداده بملفه الطبو كو
وتالحظ اللجنة ضافة لى ذلا أن المستشفى لم ل

تعرد له من اعتدا بدنو .وتحيط علم لا أيل ذ ذ ذ لا بادعا ات صذ ذ ذذاحب
يتس ذ ذ ذذنى موافاة الس ذ ذ ذذلطات ب دلة على ما ل
حادين ،بما فو ذلا معاناة معنوية ونفس ذذيةف وكان
الش ذذكوى أن الل ذذرب الالي تعرد له س ذذبب له ألمال ومعاناة ل
ذلا عمدلا على يد موظف ن حكوم ن عصد معاعبته وتخويفه .وتالحظ اللجنة أيل لا أن الدولة الطرف لم تطعن

فو باله الوعائ فو أي لحظة من اللحظات .وبنا ل على ذلا ،تخلص لى أن الوعائ  ،كما عرض ذ ذذتا ص ذ ذذاحب
الشكوى ،تشكل تعاليب لا بالمعنى المقصود فو المادة  1من االتفاقية(.)12
3-6

ويحت صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى أيل ذ ذ ذ لا بالمادة  ) 1(2من االتفاقية التو كان على الدولة الطرف أن تتخال

بمقتل ذ ذ ذابا ج ار ات تش ذ ذ ذريعية أو دارية أو علذ ذ ذذائية فعالة أو أية اج ار ات أيرى لمن أفعال التعاليب فو أي

()11

أ .ن .ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بوروندي ( ،)CAT/C/71/D/843/2017الفقرة 4ف ونداغيجيمانا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بوروندي (CAT/C/62/D/496/2012

و ،)CAT/C/62/D/496/2012/Corr.1الفقرة 7ف ونذ ذ ذذداريسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيغذ ذ ذذاران و ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بورونذ ذ ذذدي (CAT/C/62/D/493/2012
و ،)CAT/C/62/D/493/2012/Corr.1الفقرة 7ف وإنتيكاراب ار ضد بوروندي ( ،)CAT/C/52/D/503/2012الفقرة .4

()12

6

ن ذذداغيجيم ذذان ذذا ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بورون ذذدي ،الفقرة 2-8ف ون ذذداريسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيغ ذذاران و ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بورون ذذدي ،الفقرة 2-8ف وك ذذابو ار ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بورون ذذدي
( ،)CAT/C/59/D/549/2013الفقرة 2-7ف ون ونعيما ضد بوروندي ( ،)CAT/C/53/D/514/2012الفقرة .2-8
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عليم يخل ذ ذ اليتصذ ذذاصذ ذذتا القلذ ذذائو .وتُال لكر اللجنة فو بالا الصذ ذذدد باسذ ذذتنتاجاتتا وتوصذ ذذياتتا بش ذ ذ ن تقرير

بوروندي األولو ح ث حثت الدول َة الطرف على اتخاذ تداب ر تشذ ذ ذ ذريعية وإدارية وعلذ ذ ذ ذائية فعالة لمن أي فعل
من أفعال التعاليب وسذذو المعاملة وتداب ر أيرى عاجلة كو تخل ذ جمي أماكن االحتجاز للسذذلطة القلذذائية

من أجل من موظف تا الحكوم ن من اللجو لى االحتجاز التعسذ ذ ذ ذذفو وممارسذ ذ ذ ذذة التعاليب( .)13وفو القلذ ذ ذ ذذية

تعرد لللرب على أيدي أفراد من الشرطة
موض النظر ،تحيط اللجنة علم لا بادعا ات صاحب الشكوى أنه ل
ثم احتجع فو حالة حرجة دون أن يتلقى الرعاية المناس ذ ذ ذ ذ ذذبة وأن الجتود التو باللتا م الس ذ ذ ذ ذ ذذلطات للطعن فو
مشذذروعية احتجازه با ت بالفشذذل .وتالحظ أيل ذ لا أن الدولة الطرف لم تتخال أي تداب ر لحمايته لى أن تديلت

منظمذات غ ر حكوميذة لذدعمذه .وأي الر ،لم تتخذال س ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات الذدولذة أي تذداب ر للتحق ق فو أفعذال التعذاليذب التو
تعرد لتا وفرد العقوبات الالزمة رغم الشذ ذ ذذكاوى التو رفعتا م ار لار فو بالا الصذ ذ ذذدد .وفو ضذ ذ ذذو ما س ذ ذذل ،
ل
()14
تخلص اللجنة لى حدوو انتتاي للمادة  ،)1(2مقرو ة باالعتران م المادة  1من االتفاقية .

وتالحظ اللجنة أيل ذ ذ ذ ذ لا ادعا صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى انتتاي المادة  11ألن الدولة الطرف لم تراعب
4-6
كمذا يجذب طريقذة معذاملتذه أثنذا احتجذازه .ويععم على وجذه الخصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص مذا يلو( :أ) أنذه لم يتلق العالل
ال افو رغم حالته الحرجة وعت اعتقالهف (ب) ولم يتمكن من توك ل محام ال بعد مرور شذذتر ونصذ

على

اعتقاله دون حلذ ذ ذ ذذور من يداف عنه أثنا اسذ ذ ذ ذذتجوابه فو مكتب المدعو العام فو  14آذار/مارس 2014ف

(ل) وأنه اعتقل دون
تم الموجتة ليهف (د) ولم تتح له سذ ذ ذ ذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذ ذ ذ ذذاف فعالة للطعن فو أفعال
بالغه التل َ
التعاليبف (ه) واحتجع فو "ظروف يرثى لتا" فو سذ ذذجن مبيمبا رغم حالته الصذ ذذحية الحرجة .وتال لكر اللجنة
بمالحظذاتتذا الختذاميذة بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ن تقرير بورونذدي الذدوري الثذانو التو أعربذت ف تذا عن علقتذا من فر طول فترة

االحتجاز لدى الش ذذرطة ،وكثرة تجاوز فترة االحتجاز من بالا النوع ،وعدم االحتفاظ بس ذذجالت الس ذذجن وعدم

اكتمالتا ،وعدم احترام اللذذمانات القانونية األسذذاسذذية لمسذذلوبو الحرية ،وعدم وجود أحكام تنص على توف ر
سذ ذذبل مراجعة األطبا والحصذ ذذول على المعونة القلذ ذذائية ليشذ ذذخاص المعوزين ،والتعس ذ ذ

فو اللجو لى

()15

الحبس االحتيذاطو فو ظذل عذدم وجود رصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد منتظم لمذدى عذانون تذه وحذدود فترتذه اإلجمذاليذة

 .ويبذدو أن

صذاحب الشذكوى فو القلذية ع د النظر ُحرم أي مراجعة علذائية .ولما لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات
وج تة من شذ ذ نتا أن تثبت أن احتجاز ص ذذاحب الش ذذكوى كان بالفعل ياض ذذعال لمراعبتتا ،فإن اللجنة تخلص
لى أن المادة  11من االتفاقية انتتكت(.)16

5-6

وعن المادت ن  12و 13من االتفاقية ،تحيط اللجنة علم لا بادعا ات ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى التو تف د

تعرد ،فو  8آذار/مارس  ،2014لإلصذ ذذابة بطلقات نارية ولللذ ذذرب على يد أفراد من الشذ ذذرطة أثنا
ب نه ل

اعتحامتم مكتب لا للحركة من أجل التلامن والديمقراطية .ورغم التظلم الالي رفعه فو  14آذار/مارس 2014

تعرد له أمام القاض ذ ذذو يالل جلس ذ ذذتَو
لى المدعو العام للجمتورية فو بوجومبو ار وتنديده بالتعاليب الالي ل
 25حعيران/يونيه  2014و 20ش ذ ذ ذ ذ ذذبا /فبراير  ،2015فإنه لم يُجر أي تحق ق منال مرور نحو  6س ذ ذ ذ ذ ذذنوات

تقريب ذال على الوعذذائ  .وترى اللجن ذ ة أن االنتظذذار ط لذذة بذذاله الفترة عبذذل بذذد التحق ق فو ادعذذا ات التعذذاليذذب

واض ذ ذذح التعسذ ذ ذ  .وتال لكر فو بالا الص ذ ذذدد بالتعام الدولة الطرف ،بموجب المادة  12من االتفاقية ب ن تبادر

()13

 ،CAT/C/BDI/CO/1الفقرة .10

()14

نداغيجيمانا ض ذذد بوروندي ،الفقرة 4-8-ف ونداريس ذذيغاران و ض ذذد بوروندي ،الفقرة 3-8-ف ون ونعيما ض ذذد بوروندي ،الفقرة 4-8-ف

()15

 ،CAT/C/BDI/CO/2الفقرة .10

()16

 .ن .ضد بوروندي ،الفقرة .6-7
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وأ .ن .ضد بوروندي ،)CAT/C/56/D/578/2013( ،الفقرة .5

7

CAT/C/72/D/793/2017

لى ج ار تحق ق فوري ونعيه كلما ُوجدت أس ذ ذ ذذباب وج تة تحمل على اعتقاد أن فعالل من أفعال التعاليب عد
ارت ب( .)17وتالحظ من ثم أن المادة  12عد انتُتكت فو القلية محل النظر.
6-6

ولما كانت الدولة الطرف لم ت

بالتعامتا المتعلق بالتحق ق ،فقد أيلت أيلذ ذال بالمسذ ذذؤولية الواععة

على عاتقتا بمقتل ذذى المادة  13من االتفاقية والمتمثلة فو ض ذذمان حق ص ذذاحب الش ذذكوى فو رف ش ذذكوى،

ترد السذلطات ردال مناسذب لا من يالل ج ار تحق ق سذري ونعيه( .)18وتخلص اللجنة
وبو ما يتطلب ضذمنال أن ل
لى أن المادة  13من االتفاقية عد انتُ ِّتكت أيل لا.
7-6

وفيما يتعلق بادعا ات صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى فو طار المادة  14من االتفاقية ،تال لكر اللجنة ب ن

أحكذذام بذاله المذذادة ال ت تفو بذاالعتراف بذالحق فو تعويض عذادل ومنذذاس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب ،بذل تُجذذاوزه لى لعام الذدول

األطراف بجبر ما يلحق ضذذحية أي فعل من أفعال التعاليب من أضذرار .وتال لكر ب ن الجبر يجب أن يغطو

مجموع األضذرار التو لحقت اللذحية وأن يشذمل ،فو جملة تداب ر أيرى ،رد الحق والتعويض ،ضذافة لى

تداب ر من ش نتا أن تلمن عدم ت رار االنتتاكات ،م الحرص دوم لا على مراعاة مالبسات كل علية(.)19
وفو باله القلذ ذذية ،نظ الر لى عدم ج ار تحق ق س ذ ذري ونعيه ،رغم وجود أدلة مادية واضذ ذذحة تش ذ ذ ر لى أن
صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى تعرد ألفعال تعاليب  -ظلت بال عقاب  -تخلص اللجنة لى أن الدولة الطرف أيلت

أيلال بالتعاماتتا بمقتلى المادة  14من االتفاقية(.)20

وفيما يخص التظلم الالي سذ ق فو طار المادة  16من االتفاقية ،أحاطت اللجنة علم لا بادعا ات
8-6
صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى أنه احتجع فو سذ ذ ذذجن مبيمبا المركعي ،ح ث كانت ظروف االحتجاز مت نة وال نسذ ذ ذذانية
بوجه ياص ،دون أن يحصل على الرعاية الطبية المناسبة .وفو ضو عدم ورود أي معلومات وج تة من
الدولة الطرف فو بالا الملذ ذ ذذمار ،تخلص اللجنة لى أن الوعائ فو القلذ ذ ذذية موض ذ ذ ذ النظر ت ش ذ ذ ذ
انتتاي الدولة الطرف التعاماتتا بمقتلى المادة  16من االتفاقية(.)21

-7

عن

واللجنة ،ذ تتص ذ ذ ذ ذذرف بموجب المادة  )7(22من االتفاقية ،تخلص لى أن الوعائ المعروض ذ ذ ذ ذذة عل تا

ت شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

وعوع انتت ذذاي للمواد  )1(2و 11و 12و 13و ،14مقرو ة ب ذذاالعتران م الم ذذادة  ،1وللم ذذادة  16من

-8

وتحث اللجنة الدولة الطرف على فتح تحق ق نعيه فو األحداو المعنية بغية مقاض ذذاة األش ذذخاص

-9

وتدعو اللجنة ،وفق لا للمادة  )5(118من نظامتا الدايلو ،الدولة الطرف لى بالغتا فو غل ذ ذ ذ ذ ذ ذذون

االتفاقية .وتحيط علملا بعدم تعاون الدولة الطرف ،األمر الالي يؤدي أيللا لى انتتاي المادة  22من االتفاقية.

الالين عد يكونون مسؤول ن عن المعاملة التو تعرد لتا صاحب الشكوى.

تسذع ن يومال من تاريخ حالة بالا القرار ل تا ،بما اتخالته من تداب ر اسذتجابة للمالحظات الواردة آنفال ،ال سذيما
تقديم تعويض مناس ب وعادل يتلمن الوسائل الالزمة إلعادة ت ب ل اللحية على أكمل وجه ممكن.
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()17

نداغيجيمانا ضذ ذ ذ ذذد بوروندي ،الفقرة 5-8-ف ونداريسذ ذ ذ ذذيغاران و ضذ ذ ذ ذذد بوروندي ،الفقرة 5-8ف وكابو ار ضذ ذ ذ ذذد بوروندي ،الفقرة 4-7-ف

()18

ن ونعيما ضد بوروندي ،الفقرة .5-8

()19

المرج نفسه ،الفقرة  .6-8-وانظر أيلال نتيكاراب ار ضد بوروندي ،الفقرة .5-6

ون ونعيما ضد بوروندي ،الفقرة .4-8

()20

نداريسيغاران و ضد بوروندي ،الفقرة .7-8

()21

المرج نفسه ،الفقرة 8-8-ف ون ونعيما ضد بوروندي ،الفقرة 8-8ف وإنتيكاراب ار ضد بوروندي ،الفقرة .6-6
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