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 مرفقال

مةةةةن اتفاقيةةةةة مناىضةةةةة  00قةةةةرار لجنةةةةة مناىضةةةةة التعةةةةذيب بمو ةةةةب المةةةةاوة   
ة أو الالإنسةةةانية أو التعةةةذيب وغيةةةره مةةةن ضةةةروب المعاملةةةة أو العقوبةةةة القاسةةةي

 واألربعوف( ثامنة)الدورة الالمهينة 
 بشأف

 693/0229البالغ رقم   
 كومباي برايس ماغلوار غبادجايف    املقدـ من: 
 الشكوى صاحب الشخص املدعى أنو ضحية: 
 سويسرا    الدولة الطرؼ: 
 )تاريخ الرسالة األوىل( @900آب/أغسطس  ?8   :شكوىتاريخ تقدمي ال 
مػػػن اتفاقيػػػة مناىلػػػة التعػػػذيب  <8، املنشػػػأة بوجػػػب املػػػادة نػػػة مناىلػػػة التعػػػذيبإف جل 

 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
 ،9089حزيراف/يونيو  8يف  وقد اجتمعت 
كومبػػػػاي بػػػػرايس و  ذي قدمػػػػ، الػػػ@900/=@:رقػػػػم  بالغمػػػػن الن ػػػر يف الػػػػوقػػػد فرغػػػػت  

مػػن اتفاقيػػة مناىلػػة التعػػذيب  99إىل جلنػػة مناىلػػة التعػػذيب بوجػػب املػػادة  مػػاغلوار غبادجػػايف
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ها صاحب الشكوى والدولة الطرؼ،مجي  املعلومات اليت أتاحوقد أوذت يف اعتبارىا  
 ما يلي:تعتمد  

 من اتفاقية مناىضة التعذيب  00اوة من الم 7الفقرة  بمو بقرار   
، مػن رعايػا توغػو، ومػن مواليػد ىو كومباي بػرايس مػاغلوار غبادجػايفشكوى صاحب ال 8-8

للمػادة          . ويػدعي أف ترحيلػو إىل توغػو سيشػكل انتهاكػاً مػن جانػب سويسػرا@=@8عػاـ 
أو           سػػػػيةمػػػػن اتفاقيػػػػة مناىلػػػػة التعػػػػذيب وغػػػػريه مػػػػن ضػػػػروب املعاملػػػػة أو العقوبػػػػة القا :

 الالإنسانية أو املهينة. وميثلو احملامي غيدو إىرلر.
مػػػن الن ػػػاـ الػػػداولي، نلبػػػت اللةنػػػة إىل الدولػػػة  ?80مػػػن املػػػادة  8وبوجػػػب الفقػػػرة  8-9

 الطرؼ عدـ امللي يف ترحيل صاحب الشكوى إىل توغو ما دامت  كواه قيد ن ر اللةنة.
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 ىصاحب الشكو  عرضهاالوقائع كما   
بصػػفتو  ;@@8يف عػػاـ  احتػػاد القػػوى مػػن أجػػل الت يػػريلتحػػص صػػاحب الشػػكوى  ػػزب ا 9-8

وكػاف دوره ىػو يايػة أعلػاز ا ػزب، وتوزيػ  املنشػورات،  .بدائرة األمن التابعػة للحػزب نشطاً  علواً 
، ألقػػػت سػػػلطات توغػػػو القػػػبه عليػػػو لتقدميػػػو معلومػػػات إىل @@@8وإصػػػدار البيانػػػات. ويف عػػػاـ 

يػػا عػػن الوضػػ  السياسػػي يف توغػػو. وعنػػد اسػػتةوابو يف مركػػز الشػػرنة، تعػػرض أصػػدقاز كػػانوا يف أملان
. ونقل بعد ذلك إىل مسكنو يف بيكبوتػا )أحػد األحيػاز السػكنية يف لللرب إىل أف فقد وعيو تقريباً 

لػػومي( حيػػم قامػػػت الشػػرنة بتفتػػػير املسػػكن. وعثػػػرت الشػػرنة أانػػػاز التفتػػير علػػػى واػػائص  ػػػص 
لشرنة حيم قامػت بتقييػده بالسالسػل واعتػدت عليػو باللػرب إىل أف ا زب فعادت بو إىل مركز ا

. ووض  بعد ذلك يف زنزانة م   خصػ  آوػرين ملػدة أسػبوع. ووػالؿ ىػذه الفػ ة، كػاف اعتربتو ميتاً 
النػػػػزالز  ػػػػربوف علػػػػى املشػػػػي علػػػػى الػػػػركبت  علػػػػى أرض سػػػػليكونية. ونقػػػػل بعػػػػد ذلػػػػك إىل سػػػػةن 

ئة. وأانػػاز التمػػارين الرياضػػية، كػػاف السػػةناز الػػذين تبػػدو أديػػدوغومي حيػػم اسػػتمرت املعاملػػة السػػي
عليهم عالمات التعب ويسقطوف على األرض يتعرضوف لللرب. وكانت توضػ  أكيػاس مػن الرمػل 
علػػى رهػػره و ػػرب علػػى أداز ضػػارين اللػػ ن. وبعػػد  ػػهرين مػػن ىػػذه املعاملػػة، رهػػر الػػدـ يف البػػوؿ، 

 حو.أدى إىل إنالؽ سرا وبل ت درجة إعيائو حداً 
، أجريػػت داداػػات بػػ  املعارضػػة )حػػزب احتػػاد القػػوى مػػن @@@8ضوز/يوليػػو  ?8ويف  9-9

أجػػػل الت يػػػري( وا ػػػزب ا ػػػاكم، وكػػػاف مػػػن املفػػػروض أف يتػػػود صػػػاحب الشػػػكوى حراسػػػة السػػػيد 
غيلكرست أوملبيو، رئيس حزب احتاد القوى من أجل الت يري، من ا دود مػ  غانػا إىل العاصػمة، 

الداولية عشية احملاداات أف تقـو القوات التوغوليػة بلػماف سػالمتو. واعػ ض  ولكن قررت وزارة
املسػوولوف عػن األمػن يف حػزب االحتػاد ومع مهػػم مػن املناصػرين للحػزب مثػل صػاحب الشػػكوى 

لتهديػده بالسػةن، قػرر ابػروب  ًً على قرار وزارة الداولية ووقعت ا تباكات ب  الطرف . ون ػرا
و. أوملبيو الػذي قػدـ لػو بطاقػة ى. ، عاد إىل توغو بعد اتصالو بالوزير 9009إىل غانا. ويف عاـ 

 للماف سالمتو. ًً تعريف حتمل توقيعو وتصرحيا
، أبلػػص صػػاحب الشػػكوى عػػن  ػػخص :900وأانػػاز االنتخابػػات الػػيت جػػرت يف عػػاـ  :-9

يستعد للتصويت مػرت  ملر ػح حػزب  مػ  الشػعب التوغػود يف أحػد مكاتػب التصػويت. وأدى 
ى. إىل ا تباؾ فقد واللو حاف ة نقوده اليت كانت هبا بطاقة التعريف اليت قدمها لو السيد ذلك 

و. أوملبيػو وضػػماف السػالمة وواػػائص أوػػرى مثػل بطاقػػة ىويتػو. وىػػدد بعػػد ذلػك أعلػػاز يف حػػزب 
 م  الشعب التوغود زوجتو بقتلو. وقرر بالتاد م ادرة البلد مػرة أوػرى واللةػوز إىل بػنن. وعػاد 

، يف  لقػػػاز عػػػاـ ن مػػػو >900نيسػػػاف/أبريل  =8. ويف ;900 توغػػػو يف كػػػانوف الثا /ينػػػاير إىل
حزب احتاد القوى من أجل الت يري يف أتيكومي، أنلقت قوات حفػ  الن ػاـ النػار علػى اجلمهػور 

، =900آذار/مػارس  ?9وتوجهت يف املساز إىل منزلو للقبه عليو ولكنو مل يكن باملنزؿ. ويف 
ت الشػػرنة ىػػو وأوتػػو علػػى الطريػػص بػػ  لػػومي وأغوي ػػاف ونقلتػػو قػػوات الشػػرنة إىل اسػػتوقفتو قػػوا

مكتػػب رئػػيس الشػػرنة بعسػػكر زيػػع حيػػم ي االعتػػداز عليػػو باللػػرب واحتةػػازه. وسػػألو رئػػيس 
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و. أوملبيو املشػتبو يف أنػو احملػرض ى. الشرنة أاناز االستةواب عن نبيعة العالقة بينو وب  السيد 
. وتعػرض أانػاز االحتةػاز لللػرب =900 ػباط/فرباير  =9مقر الشرنة يف  على االعتداز على

، ضكن من ابػروب مػن السػةن بعػد قيػاـ صػهره =900نيساف/أبريل  @8والتهديد بالقتل. ويف 
مػن قيػاـ أجهػزة املخػابرات التوغوليػة العاملػة  ًً بر وة أحد ا راس. وذىب إىل غانػا ولكػن، ووفػا

يػػص اجلػػو هبويػػة مػػزورة إىل إيطاليػػا. وتوجػػو بعػػد ذلػػك إىل سويسػػرا يف غانػػا باحتةػػازه، ىػػرب عػػن نر 
 .=900نيساف/أبريل  0:حيم وصل إليها يف 

، اضػػػػطرت زوجػػػػة صػػػػاحب الشػػػػكوى وأوالده إىل =900تشػػػػرين الثػػػػا /نوفمرب  <ويف  ;-9
 ابروب إىل بنن بسبب استمرار مالحقتهم.

هةرة نلب اللةوز املقدـ من ، رفه املكتب االحتادي لل=900أيلوؿ/سبتمرب  ?ويف  >-9
صػػػػاحب الشػػػػكوى لعػػػػدـ مصػػػػداقية البيانػػػػات الػػػػواردة بػػػػو وملػػػػي مػػػػدة نويلػػػػة علػػػػى التهديػػػػدات 

( إلمكػػػػػاف االسػػػػػتناد إليهػػػػػا يف اخلػػػػػوؼ مػػػػػن االضػػػػػطهاد. واعػػػػػ ض املكتػػػػػب 9009-@@@8)
يف أي وقػػت  و. أوملبيػو كػاف وزيػراً ى. االحتػادي للهةػرة مػن ناحيػة أوػػرى علػى القػوؿ بػأف السػػيد 

. ونعػػػػن =900 ػػػػباط/فرباير  =9ن األوقػػػػات وعلػػػػى وقػػػػوع اعتػػػػداز علػػػػى مقػػػػر الشػػػػرنة يف مػػػػ
وقػػػػػدـ علػػػػػى وجػػػػػو  =900تشػػػػػرين األوؿ/أكتػػػػػوبر  88صػػػػػاحب الشػػػػػكوى يف ىػػػػػذا القػػػػػرار يف 
           يف ا كومػػػػػػػة حػػػػػػػػ  آب/ ًً كػػػػػػػاف علػػػػػػػوا  . و. أوملبيػػػػػػػػوىاخلصػػػػػػػوص وايقػػػػػػػة تثبػػػػػػػت أف السػػػػػػػيد 

 =9أف االعتداز الذي وقػ  علػى مقػر الشػرنة يف بش صحفياً  ، كما قدـ مقاالً :900أغسطس 
. وقدـ صاحب الشكوى عالوة على ذلك واائص خمتلفػة صػادرة عػن حػزب =900 باط/فرباير 

 ػػػباط/فرباير  @احتػػػاد القػػػوى مػػػن أجػػػل الت يػػػري تػػػدؿ علػػػى نشػػػانو يف ا ػػػزب. ويف موقفػػػو املػػػورخ 
يف  ًً نشػػػطا ًً لػػػوا، مل ينكػػػر املكتػػػب االحتػػػادي للهةػػػرة أف صػػػاحب الشػػػكوى كػػػاف ع=900

 =900 باط/فرباير  =9حزب احتاد القوى من أجل الت يري ووقوع اعتداز على مقر الشرنة يف 
 ولكنو رأى أف ادعازات صاحب الشكوى املتعلقة بالحقة السلطات التوغولية ال مصداقية با. 

يػػػراً للطعػػػن املقػػػدـ إىل احملكمػػػة اإلداريػػػة االحتاديػػػة، قػػػدـ صػػػاحب الشػػػكوى تقر  ًً ودعمػػػا =-9
يشػػهد بالصػػدمة الػػيت  قػػت بػػو نتيةػػة للتعػػذيب الػػذي تعػػرض لػػو والعػػالج النفسػػي الػػذي  ًً نبيػػا

وايقػة تشػهد باحملنػػة الػيت تعرضػت بػػا زوجتػو نتيةػة  التهػػا  ًً يتلقػاه منػذ ذلػػك ا ػ . وقػدـ أيلػػا
         نيسػاف/ 8. ويف ?900 ػباط/فرباير  >وحالة زوجهػا يف بػنن وتفيػد بأحػا حاولػت االنتحػار يف 

، رفلػػػت احملكمػػػة اإلداريػػػة االحتاديػػػة الطعػػػن املقػػػدـ مػػػن صػػػاحب الشػػػكوى علػػػى @900أبريػػػل 
مػػػن  :أسػػػاس أف ا الػػػة يف توغػػػو قػػػد حتسػػػنت منػػػذ م ادرتػػػو بػػػا وأف وشػػػيتو مػػػن انتهػػػاؾ املػػػادة 

االتفاقية ال مػربر بػا. ورأت احملكمػة أف العػالج الطػع الػالـز لصػاحب الشػكوى متػوافر يف توغػو 
            تتحقػػػػػص مػػػػػن البيانػػػػػات املقدمػػػػػة مػػػػػن صػػػػػاحب الشػػػػػكوى مثػػػػػل التقػػػػػارير الطبيػػػػػة الػػػػػيت ولكػػػػػن مل 

              تثبػػػػػػػت إصػػػػػػػابتو باضػػػػػػػطرابات مػػػػػػػا بعػػػػػػػد الصػػػػػػػدمة وسػػػػػػػوز حالتػػػػػػػو الصػػػػػػػحية ومشػػػػػػػاركتو النشػػػػػػػطة
ويف                 لػرئيس حػزب احتػاد القػوى مػن أجػل الت يػري يف أرغوفيػا، سويسػرا. بصفتو نائبػاً 
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، انتحػرت زوجػة صػاحب الشػكوى نتيةػة للقػرار الصػادر مػن احملكمػة @900اف/أبريل نيس 0:
 اإلدارية االحتادية برفه الطعن.

، رفػػه املكتػػب االحتػػادي للهةػػرة نلػػب إعػػادة الن ػػر الػػذي @900أيار/مػػايو  @8ويف  <-9
، نعػػػن صػػػاحب الشػػػكوى يف ىػػػذا القػػػرار @900حزيراف/يونيػػػو  :قدمػػػو صػػػاحب الشػػػكوى. ويف 

بػذا الطلػب أنػو نقػل بصػورة عاجلػة إىل قسػم األمػراض  كمة اإلداريػة االحتاديػة وأعلػن دعمػاً أماـ احمل
بسػػػبب داولتػػػو االنتحػػػار خلوفػػػو مػػػن  @900أيار/مػػػايو  @9النفسػػػية بستشػػػفى كػػػانتوف سػػػولري يف 

وأف التقريػػػر الطػػػع  نبيػػػاً  ترحيلػػػو إىل توغػػػو وتعرضػػػو للتعػػػذيب حػػػ  املػػػوت. وأعلػػػن أنػػػو نلػػػب تقريػػػراً 
. ويف إنػػػار ىػػػذا الطعػػػن، نلػػػب صػػػاحب الشػػػكوى إىل (1)دـ مبا ػػػرة إىل السػػػلطات القلػػػائيةسػػػيق

 احملكمة اإلدارية االحتادية أف تأمر بإجراز حتقيص متعمص وفعاؿ. وقدـ صاحب الشػكوى أيلػاً تقريػراً 
بشػػأف الوضػػ  السياسػػي @900أيار/مػػايو  ?8بتػػاريخ  املن مػػة السويسػػرية ملسػػاعدة الالجئػػ مػػن 

رأت احملكمػػػة اإلداريػػة االحتاديػػػة أف نعنػػػو لػػػيس  @900حزيراف/يونيػػػو  80. ويف @900يف توغػػو 
الفتقػػاره إىل املػػوارد الالزمػػة لػػدف  النفقػػات،  ػػطبت دعػػواه مػػن قائمػػة  بأدلػػة كافيػػة. ون ػػراً  مػػدعوماً 

 القلايا املعروضة على احملكمة.

 الشكوى  
رؼ على تعرضػو للتعػذيب يشري صاحب الشكوى إىل عدـ اع اض سلطات الدولة الط 8-:

احتػاد القػوى مػن التابعػة  ػزب بػدائرة األمػن  ًً نشػطا ًً ، وال علػى أنػو كػاف علػوا@@@8يف عاـ 
ويشري أيلاً إىل التقارير الطبيػة الػيت توكػد أنػو مصػاب ، وال على ىروبو إىل غانا وبنن. أجل الت يري

قدمػػة مػػن من مػػات بصػػدمة وطػػرية منػػذ عػػدة سػػنوات. ويشػػري صػػاحب الشػػكوى إىل التقػػارير امل
املن مػػػػػة مثػػػػػل من مػػػػػة العفػػػػػو الدوليػػػػػة، ومفوضػػػػػية األمػػػػػم املتحػػػػػدة السػػػػػامية لشػػػػػووف الالجئػػػػػ ، و 

اليت يتوقػ  بوجبهػا أف يتعػرض للتعػذيب يف حالػة عودتػو إىل توغػو. السويسرية ملساعدة الالجئ  
 لت يػرياحتاد القوى من أجػل احزب وعلى الرغم من حتسن الوض  يف توغو بدووؿ بعه أعلاز 

إىل الربملػػاف، فػػإف حالػػة أعلػػاز ا ػػزب الػػذين ليسػػوا أعلػػاز يف الربملػػاف، أي األعلػػاز يف ا ػػزب 
. وقػػد (2)السػػري والتهديػػد والتعػػذيب فحسػػب، ال تػػزاؿ وطػػرية، وال يزالػػوف يتعرضػػوف لالحتةػػاز

. احتػػاد القػػوى مػػن أجػػل الت يػػري م ػػاىرة سػػلمية  ػػزب @900نيسػػاف/أبريل  <9فػػر ؽ اجلػػير يف 
احملكمػػػة اإلداريػػػة يف براونشػػػفايص شػػػري صػػػاحب الشػػػكوى كػػػذلك إىل الػػػرأي الػػػذي أعربػػػت عنػػػو وي

 99و @900 ػػباط/فرباير  >9يف              واحملكمػػة اإلداريػػة العليػػا يف نيدرسػػاون )أملانيػػا(
__________ 

مػايو           أيػار/ @9من قسم األمػراض النفسػية بستشػفى سػولري بتػاريخ  نبياً  السلطات السويسرية تقريراً  تلقت (1)
 دعما بذا الطعن.  @900

بػػأف املعارضػػ  التػػابع   ػػزب احتػػاد القػػوى مػػن أجػػل الت يػػري  املن مػػة السويسػػرية ملسػػاعدة الالجئػػ  يفيػػد تقريػػر (2)
يتعرضػوف ألعمػاؿ انتقاميػة مػن جانػب ا كومػة وأف الػذين ىربػوا مػن توغػو  ًً سياسػيا ًً الذين ال ميارسوف نشانا

املن مػػػػػػػػة السويسػػػػػػػػرية ملسػػػػػػػػاعدة إىل بػػػػػػػػنن أو غانػػػػػػػػا زلػػػػػػػػعوف للمراقبػػػػػػػػة بزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػن االرتيػػػػػػػػاب، ان ػػػػػػػػر تقريػػػػػػػػر 
 Togo : Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement (UFC), Auskunft der »الالجئػ :

SFH-Länderanalyse », Alexandra Geiser (Bern, 18 mai 2009), p. 6. 
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@900حزيراف/يونيػػو 
ال  ػػوز ترحيػػل أحػػد إىل توغػػو            علػػى التػػواد الػػذي مفػػاده أنػػو  (3)

تبعاد مالحقتػػو مػرة أوػرى أو تعرضػػو للتعػذيب. وتػػرى ىاتػاف احملكمتػاف أنػػو ينب ػي مراقبػػة لعػدـ اسػ
عمليػػة التحػػوؿ الػػدميقراني علػػى مػػدى أنػػوؿ إلمكػػاف للقػػوؿ بأنػػو مل يعػػد مػػن احملتمػػل أف يتعػػرض 

 هم إىل توغو للمالحقة والتعذيب. األ خاص الذين يتم ترحيل
دعػػػػاز أحػػػػد ة القسػػػػرية يتطلػػػػب عنػػػػد امبػػػػدأ عػػػػدـ اإلعػػػػادصػػػػاحب الشػػػػكوى أف ويلػػػػيف  9-:

للسػػػوابص القلػػػائية للمحكمػػػة األوروبيػػػة  األ ػػػخاص جػػػدياً أنػػػو ضػػػحية ملعاملػػػة غػػػري إنسػػػانية، وفقػػػاً 
. ويف املوضػػوع قيػد البحػػم، (4) قػوؽ اإلنسػػاف، إجػراز حتقيػػص رمػي متعمػػص وفعػاؿ يف ىػػذا االدعػاز

اديػػة بػػأي حتقيػػص متعمػػص وفعػػاؿ. واعتمػػد مل يقػػم املكتػػب االحتػػادي للهةػػرة أو احملكمػػة اإلداريػػة االحت
املن مػػػة السويسػػػرية ملسػػػاعدة املكتػػػب االحتػػػادي للهةػػػرة علػػػى تقريػػػر من مػػػة العفػػػو الدوليػػػة وتقريػػػر 

 الحقػاً  للقوؿ بعدـ وجود وطورة يف حػ  أف صػاحب الشػكوى قػدـ تقريػراً  ?900لعاـ  الالجئ 
يفيد بأف األ ػخاص الػذين  @900و أيار/ماي ?8السويسرية ملساعدة الالجئ  بتاريخ  للمن مة

مػػػن  :يلتمسػػػوف اللةػػػوز يتعرضػػػوف خلطػػػر التعػػػذيب. وانتهكػػػت الدولػػػة الطػػػرؼ بالتػػػاد روح املػػػادة 
االتفاقيػػة وال ػػرض منهػػا. كػػذلك، اكتفػػت احملكمػػة اإلداريػػة االحتاديػػة بتأييػػد قػػرار املكتػػب االحتػػادي 

، يػػػدؿ قػػػرار املكتػػػب عوى. وأوػػػرياً فحسػػػب ومل تن ػػػر يف الواػػػائص التكميليػػػة الػػػيت أرفقػػػت بلػػػف الػػػد
الػػذي رفػػه الطلػػب املقػػدـ إلعػػادة الن ػػر يف قػػرار  @900أيار/مػػايو  @8االحتػػادي للهةػػرة املػػورخ 

 @900حزيراف/يونيػػػو  80املكتػػػب، كمػػػا يػػػدؿ ا كػػػم الصػػػادر مػػػن احملكمػػػة اإلداريػػػة االحتاديػػػة يف 
ير الطبيػة توكػد التعػرض للتعػذيب الذي يويد ىػذا القػرار، علػى عػدـ التحقيػص يف املوضػوع ألف التقػار 
 ومل تعتربمها ىاتاف ابيئتاف أدلة كافية إلعادة الن ر يف نلب اللةوز.

 للشكوى الموضوعيةاألسس  بشأنمالحظات الدولة الطرف   
قػػػػػػدمت الدولػػػػػػة الطػػػػػػرؼ مالح ا ػػػػػػا بشػػػػػػأف األسػػػػػػس ، @900 ػػػػػػباط/فرباير  <8يف  8-;

 يقػػػدـ أدلػػػة جديػػػدة إىل صػػػاحب الشػػػكوى ملتفيػػػد الدولػػػة الطػػػرؼ بػػػأف . و شػػػكوىاملوضػػػوعية لل
تقيػيم السػلطات احملليػة للوقػائ   صاحب الشكوى علػى ع ضاللةنة. وعلى العكس من ذلك، ي

مث يصػػػف، بشػػػكل عػػػاـ، حالػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف يف توغػػػو ويسػػػتند يف حايػػػة املطػػػاؼ إىل تقييمػػػو 
لتعػػذيب يف طػػر اخلأنػػو إزاز وطػػر  خصػػي وحقيقػػي وموكػػد بػػأف يتعػػرض  مػػدعياً اخلػػاص للوقػػائ  

 حالة إعادتو إىل توغو.
وكػػػد املعػػػايري الػػػيت تفإحػػػا مػػػن االتفاقيػػػة،  :أحكػػػاـ املػػػادة إىل الدولػػػة الطػػػرؼ  شػػػريوإذ ت 9-;

99يف سػياؽ املػادة  :( بشأف تطبيص املادة =@@8)8تعليقها العاـ رقم  وضعتها اللةنة يف
(5) ،

__________ 

وا كػػػم الصػػػادر مػػػن  @900 ػػػباط/فرباير  >9الصػػػادر مػػػن احملكمػػػة اإلداريػػػة يف براونشػػػفايص يف  يتعلػػػص ا كػػػم (3)
بشػػػخص نلػػػب اللةػػػوز وزشػػػى  @900حزيراف/يونيػػػو  99احملكمػػػة اإلداريػػػة العليػػػا يف نيدرسػػػاون )أملانيػػػا( يف 

 إىل توغو )مرفقاف بالشكوى املعروضة على اللةنة(.ال حيل 

 ال يشري صاحب الشكوى إىل سوابص قلائية معينة بالتحديد. (4)

 .(A/53/44) ;;الواائص الرمية للةمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسوف، امللحص رقم  (5)
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 شػكوىعلػى أنػو ينب ػي لصػاحب اللػيت تػنص اوالفقرات التاليػة منػو  =الفقرة الفرعية سيما إىل  ال
لتعػذيب يف حالػة ترحيلػو إىل خلطػر اأف يثبت أنو إزاز وطر  خصػي وفعلػي وجػدي بػأف يتعػرض 

 بلده األصلي. 
يف توغػػػػػو منػػػػػذ أف غادرىػػػػػا صػػػػػاحب  ًً لدولػػػػػة الطػػػػػرؼ، حتسػػػػػن الوضػػػػػ  كثػػػػػريال ًً وفقػػػػػاو  :-;
 سياسػياً  خلمسػة اتفاقػاً ت أحػزاب املعارضػة الرئيسػية اق ع، و =900. ففي آب/أغسطس شكوىال

ػػ  الشػػعب التوغػػود ًً  ػػامال نص علػػى تشػػكيل حكومػػة وحػػدة )ا ػػزب ا ػػاكم( يػػ مػػ  حػػزب  مل
وتشػػػػكيل ، ىػػػػذه املسػػػػاعي إىل تعيػػػػ  معػػػػاررض تػػػػارزي يف منصػػػػب رئػػػػيس الػػػػوزراز أدتوننيػػػػة. و 
احتػاد يهػا وإنشاز اللةنة الوننيػة املسػتقلة لالنتخابػات الػيت م ث ػل ف، أحزاب املعارضةتلم حكومة 

         وإف بقػػػػي يف املعارضػػػػة. وتلػػػػيف الدولػػػػة الطػػػػرؼ أنػػػػو ي يف نيسػػػػاف/ ،القػػػػوى مػػػػن أجػػػػل الت يػػػػري
إبػػراـ اتفػػاؽ االاػػي األنػػراؼ بػػ  توغػػو وغانػػا وبػػنن برعايػػة مفوضػػية األمػػم املتحػػدة  =900أبريػػل 

   التػػػدابريالسػػػامية لشػػػووف الالجئػػػ . وتعهػػػدت ا كومػػػة التوغوليػػػة يف ذلػػػك االتفػػػاؽ با ػػػاذ مجيػػػ
، عػػاد جػػزز رػػن فػػروا مػػن ?900للػػماف عػػودة كرميػػة وآمنػػة لالجئػػ . ويف حزيراف/يونيػػو  الالزمػػة
ويشػػمل  ضػػطهاد.ومل تػػرد تقػػارير بشػػأف تعرضػػهم لالانتخابػػات الرئاسػػة إىل ونػػنهم يف فػػ ة توغػػو 

إىل ، الػػذي عػػاد ىػػذا بالتحديػػد السػػيد غيلكريسػػت أوملبيػػو، رئػػيس احتػػاد القػػوى مػػن أجػػل الت يػػري
 مثا  سنوات يف املنفي.  توغو بعد

 تشػػػػػػػرين األوؿ/ ;8انتخابػػػػػػػات تشػػػػػػػريعية يف و أجريػػػػػػػت وتلػػػػػػػيف الدولػػػػػػػة الطػػػػػػػرؼ أنػػػػػػػ ;-;
. ًً وأف االق اع، حسبما أوردتو عدة مصادر مستقلة، جرى بشكل مرٍض إمجاال <900 أكتوبر

ػػػػن حالػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف يف البلػػػػد جعػػػػال  املفػػػػوض وتػػػػرى الدولػػػػة الطػػػػرؼ أف ىػػػػذا التطػػػػور وحتسل
ر أف الشػروط مسػػتوفاة السػتئناؼ التعػاوف علػػى األورويب لشػووف التنميػة واملسػاعدة اإلنسػػانية يقػد  

 .حنو كامل و امل ب  االحتاد األورويب وتوغو

ويف املوضػػوع قيػػد البحػػم، ال ميكػػن أف يسػػتفيد صػػاحب الشػػكوى مػػن التطػػورات الػػيت  >-;
افػػػػ اض أف  ػػػػهادة صػػػػاحب  حػػػػ  مػػػػ حػػػػدات يف أوضػػػػاع حالػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف يف توغػػػػو. و

، ومبا ػػرتو أنشػػػطة @@@8فػػإف دػػػرد القػػبه عليػػػو واحتةػػازه يف عػػػاـ ذات مصػػػداقية،  شػػكوىال
لالعتقاد بأنو قد يتعػرض  ًً جديا ًً سياسية يف احتاد القوى من أجل الت يري، ال يشكل اليـو سببا

ت احملكمػػػػة اإلداريػػػػة وللتوصػػػػل إىل ىػػػػذا االسػػػػتنتاج، اسػػػػتند للتعػػػػذيب يف حالػػػػة عودتػػػػو إىل توغػػػػو.
إىل مصػادر خمتلفػة مسػتقلة. وميكػن يف  @900نيسػاف/أبريل  8االحتادية يف حكمها الصادر يف 

احملكمػة اإلداريػة يف الواق  تفسري الوصف املختلف لألوضاع يف توغو يف ا كمػ  الصػادرين مػن 
، رغػػػم اع افهمػػػا بالتقػػػدـ (6)براونشػػػفايص )أملانيػػػا( واحملكمػػػة اإلداريػػػة العليػػػا يف نيدرسػػػاون )أملانيػػػا(

احملػػرز، بأحمػػا اسػػتندا إىل معػػايري القػػانوف الػػداولي األملػػا  فيمػػا يتعلػػص بوضػػ  الالجئػػ  ولػػيس إىل 
 من االتفاقية. :مقتليات املادة 

__________ 

 املرج  نفسو. (6)
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بعد إلقاز القبه عليػو.  @@@8أنو تعرض للتعذيب يف عاـ صاحب الشكوى ويدعي  =-;
االدعػػاز، كمػػا ذكػػر املكتػػب االحتػػادي للهةػػرة يف قػػراره ولػػيس ىنػػاؾ مػػا يػػدعو إىل الػػرد علػػى ىػػذا 

علػػػى أيػػػة حػػػاؿ، بػػػ  أعمػػػاؿ ، عالقػػػة سػػػببيةلعػػػدـ وجػػػود ، =900سػػػبتمرب أيلوؿ/ ?الصػػػادر يف 
الشػػػػهادات يلػػػػاؼ إىل ذلػػػػك أف إىل سويسػػػػرا. صػػػػاحب الشػػػػكوى التعػػػػذيب املزعومػػػػة ورحيػػػػل 
علػػى األقػػل، ال تثبػػت  سػػنوات مثػػا صػػاحب الشػػكوى، واحملػػررة بعػػد والتقػػارير الطبيػػة املقدمػػة مػػن 

 عتمد بوضوح إىل رواية صاحب الشكوى.تذي وق  لصاحب الشكوى، ولكن التعذيب الحالة 
ويشري التقريػر اجلديػد املقػدـ مػن املن مػة السويسػرية ملسػاعدة الالجئػ  إىل أف األعلػاز  <-;

طر القػبه علػيهم أو غري املع ؼ هبم  زب احتاد القوى من أجل الت يري يتعرضوف إىل حد ما خل
للبيانػػات املقدمػػة يف نلػػب  ًً التهديػػد أو التعػػذيب. بيػػد أف صػػاحب الشػػكوى كػػاف يتمتػػ ، وفقػػا

حػزب  غػري عػادي يف ًً علػوا هميكن اعتبار ال ولذلك ، أوملبيوو. ى. السيد ماية أسرة اللةوز،  
نػو يػدعي فإوارج بلده األصػلي، صاحب الشكوى أنشطة احتاد القوى من أجل الت يري. أما عن 

يف سويسرا و ارؾ يف كتابة مقاؿ عن حزب احتاد القوى من أجل الت يري  ارؾ يف م اىرات أنو 
التوغػػولي  مع ػػم وال  ػػرج ىػػذه األنشػػطة يف الواقػػ  عػػن األنشػػطة الػػيت يقػػـو هبػػا  ة ا ػػزب.أنشػػط

لبلػد الػيت لوح ػت يف اية يف ضػوز التطػورات السياسػالذين يبا روف أنشطة سياسية يف سويسػرا. و 
حػػزب  معػػروؼ يف أنػػو علػػو، وادعػػاز صػػاحب الشػػكوى (أعػػاله ;-;و :-;ت  )ان ػػر الفقػػر 

تشػػػكل األنشػػػطة السياسػػػية لصػػػاحب الشػػػكوى يف ، ال ميكػػػن أف احتػػػاد القػػػوى مػػػن أجػػػل الت يػػػري
 ػػػػاىرات السياسػػػػية يف العديػػػػد مػػػػن امل سػػػػيما وأف ىنػػػػاؾ ، اللتعػػػػذيبللتعػػػػرض ل ًً سويسػػػرا وطػػػػرا

 ًً يف ىػػػذه امل ػػػاىرات، وأف عػػػددىم وفقػػػا توغػػػولي  يشػػػاركوف أيلػػػاً الأف العديػػػد مػػػن و ، سويسػػػرا
 ًً ، وأنػػػػو يتػػػػاح ملئػػػػات األ ػػػػخاص أحيانػػػػاًً غالبػػػػا ًً يكػػػػوف كبػػػػريا فيػػػػديوالصػػػػور أو تسػػػػةيالت لل

 سائل اإلعالـ ذات الصلة.عن نريص و جلمهور االتصاؿ با
أف  =900سػػبتمرب أيلوؿ/ ?وقػػد رأي املكتػػب االحتػػادي للهةػػرة يف قػػراره الصػػادر يف   ?-;

الواقػػ  تعػػارض مػػ  ت وادعازاتػػروايػػة صػػاحب الشػػكوى منافيػػة بوضػػوح للعقػػل. وأكػػد املكتػػب أف 
. =900مػارس آذار/ ?9يف ىذا بوجو واص على القبه عليػو لمنطص. وينطبص العاـ وخمالفة ل
التةمػػ  أعلػاز حػػزب مػػن قػػوات األمػن والشػػباب وكانػت  غوي ػػاف،أعندئػػذ يف  ًً فقػد كػػاف خمتبئػا
كػػاف علػػى حياتػػو. وعلػػى الػػرغم مػػن ىػػذه املخػػاوؼ،  حسػػب أقوالػػو،  ،زشػػىكػػاف و  يبحثػػوف عنػػو،

 وقػػد تعػػرؼ عليػػو الشػػرني الػػذي اسػػتوقف سػػيارتو فػػوراً ذىب بانت ػػاـ إىل لػػومي لزيػػارة زوجتػػو. يػػ
لصػاحب الشػكوى، بفقػداف حاف ػة نقػوده الػيت   ًً ويتصل ىذا القبه، وفقػا. ى عليو القبهوألق

كمػػا الحػػػ  . و :900يف عػػاـ  أوملبيػػػوو. ى. كػػاف هبػػا التصػػػريح الػػذي حصػػل عليػػػو مػػن السػػيد 
املكثػػػف عػػػن صػػػاحب البحػػػم مػػػن د عػػػدة سػػػنوات مكتػػػب ابةػػػرة االحتػػػادي، مػػػن ال ريػػػب بعػػػ

كوى الشػػػكوى أف يتعػػػرؼ عليػػػو الشػػػرني علػػػى الفػػػور. ورػػػا يثػػػري الشػػػك قػػػي روايػػػة صػػػاحب الشػػػ
فيػدعي صػاحب الشػكوى . =900بػاإلفراج عنػو يف نيسػاف/أبريل ال روؼ اليت أحانت  ًً أيلا

أنو ضكن من ابرب بعػد البحػم عنػو نػواؿ عػدة سػنوات واال ػتباه يف ا ػ اكو يف االعتػداز علػى 
بعد قياـ صػهره بػدف  ر ػوة لألحػد ا ػراس.  =900فرباير  باط/ =9مركز الشرنة يف لومي يف 
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مػػايو           أيػػار/ @8االعتػػداز ألقػػي علػػيهم القػػبه وضػػت دػػاكمتهم يف ع ىػػذا مػػرتكبيػػد أف 
 صاحب الشكوى.أعرب عنها يس ىناؾ مربرات كافية للمخاوؼ اليت . ولذلك، ل=900

بيانات متناقلة حػوؿ نقػاط أساسػية حيػم صاحب الشكوى ، أدىل عالوة على ذلكو   @-;
مػن          اف  ػويأغيف و  9009و @@@8عػامي  بنن بػ  يف مركز التسةيل إنو عاش يفقاؿ 
علػػػى بطاقػػػة  9009 عػػػاـ إنػػػو حصػػػل يف ًً وقػػػاؿ أيلػػػاحػػػ  رحيلػػػو.  ;900أبريل نيسػػػاف/ 8

أمػاـ . بيػد أنػو قػاؿ :900ولكنهػا فقػدت منػو يف عػاـ أوملبيػو و. ى. السػيد تعريف حتمل توقيػ  
أحياناً وإنو كاف يذىب ، ية إنو كاف يعير يف لومي منذ بلوغو سن ست سنواتسلطة الكانتونال

. هبػا سػتة أ ػهروأملػى  9009بنن بعػد عودتػو يف عػاـ  ، وإنو ىرب مرة أورى إىلاف ويغإىل أ
نػو فقػد حاف ػة مث قاؿ بعد ذلػك إ ًً منحو تصرحياأوملبيو و. ى. ف السيد إيف البداية كذلك وقاؿ  

 عاله.نقوده اليت كانت حتتوي على التصريح والبطاقة املشار إليها أ
 واالجتمػػػاع :900يف عػػػاـ الػػػيت جػػػرت االنتخابػػػات بفيمػػػا يتعلػػػص باألحػػػداث احمليطػػػة و  80-;

، تالحػػ  الدولػػة >900أبريل نيسػػاف/ =8الػػذي ن مػػو حػػزب احتػػاد القػػوى مػػن أجػػل الت يػػري يف 
يف مرحلػػػة بوضػػػوح بالنسػػبة لصػػػاحب الشػػػكوى، مل تقػػػدـ إال  ةامػػػا  ،ذه العناصػػػرىػػػ الطػػرؼ أف

ىػذه بوجػو معقػوؿ با الػة الػيت أوجو التلارب والتناقه كن تفسري وال ميمن اإلجرازات. الحقة 
مل يوضػحها صػاحب الشػكوى نقػاط أساسػية ب ًً وىػى تتعلػص أيلػا. املطػاردشخص يوجد فيها ال

صػاحب الشػكوى سػيكوف يف العتقاد بأف دية تدعو إىل اأسباب جفليس ىناؾ . ةمعقولبطريقة 
 عودتو إىل توغو.يف حالة وطر التعرض للتعذيب 

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف  
 ضػػػدالػػػذي ميػػػارس أف القمػػػ  الشػػػكوى صػػػاحب  أكػػػد، 9080 ويونيػػػحزيراف/ ;8يف  8->
ملن مػة العفػو الدوليػة،  ًً . ووفقاًً يف حزب احتاد القوى من أجل الت يري ال يزاؿ مستمراعلاز األ

القػبه علػى علػوين مػن  9080 سمػار آذار/ ;يف الػيت أجريػت انتخابات الرئاسة ي يف عشية 
 ?ويف . اآلوػػرين بتهمػػػة تعػػريه أمػػػن الدولػػة للخطػػػرمػػن النا ػػػط  ااػػع عشػػػر حػػزب املعارضػػػة و 

، 9080 آذار/مػػارس @ويف . امل ػػاىرات يف أيػػاـ العمػػلا كومػػة منعػػت ، 9080مػػارس آذار/
زب حػػاألعلػػاز يف علػػى بعػػه مسػػرية احتةػػاج ضػػد املخالفػػات االنتخابيػػة، ألقػػي القػػبه أانػػاز 

اديػة املدلػة وي االعتداز على أحد مقػرات ا ػزب وسػرقت بعػه األ .احتاد القوى من أجل الت يري
 نيسػاف/ ;8بعنػف. ويف امل ػاىرات قمػ   اسػتمرة، ويف أعقاب انتخابات الرئاسػ. االحتياؿ على

زب احتػػاد القػػوى مػػن رثلػػوف  ػػ، مػػن بيػػنهم  خصػػاً  0<ألقػػي القػػبه علػػى حنػػو ، 9080أبريػػل 
النا ػػط  السياسػػي  القػػبه علػػى االحتػػاد الػػدود لرابطػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف وأداف . يػػريأجػػل الت 

صػاحب إىل اح اـ ا قوؽ املدنية والسياسية يف توغو يف ف ة مػا بعػد االنتخابػات. واحػت   اودع
الػيت املخالفػات  علػىاألمػم املتحػدة أماـ مقػر  ًً  خصيا 9080نيساف/أبريل  80 الشكوى يف

وسبص أف ا ػم صػاحب الشػكوى ذلك.  أعقبتات الرئاسة وأعماؿ العنف اليت يف انتخابوقعت 
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، @900نيسػػاف/أبريل  @9يف  "Le triangle des enjeux"الشػػرنة، يف مقػػاؿ صػػحفي  ريػػدة 
 .بتقدمي أدلة كاذبة للقبه على  قيص الرئيس كباتشا غناسين ع

وزاد القمػػ   يف توغػػو، يلتأكيػػدات الدولػػة الطػػرؼ، مل يتحسػػن الوضػػ  السياسػػ والفػػاً و  9->
الػػيت انتخابػػات الرئاسػػة حػػزب احتػػاد القػػوى مػػن أجػػل الت يػػري فيمػػا يتصػػل باملمػػارس ضػػد أعلػػاز 

أعلن صػاحب الشػكوى صػراحة باملقػاؿ . وباإلضافة إىل ذلك، 9080مارس آذار/ :جرت يف 
ارض عػن موقفػو املعػ @900نيسػاف/أبريل  @9يف  "Le triangle des enjeux"الذي نشره  ريػدة 

للحكومة ا الية يف توغو. وقد تودي ىذه األنشطة إىل وطر التعرض للتعذيب يف حالة اإلعادة 
 إىل بلده.

صاحب الشكوى االدعاز بأنػو  ينفيالدولة الطرؼ،  يوتدعالذي فيما يتعلص بالتناقه و  :->
ضػواحي  و يف ػقريػة ديفيويفيد بأف زوجتو كانت تعير يف ىذه الف ة ب فازتوذىب إىل لومي لال

يتعػرؼ عليػو أحػد أفػراد الشػرنة مػن املسػت رب أف  علػى الػرغم مػن أفومن ناحية أورى، و لومي. 
ال ينفي            فإف ذلك ، وات على الوقائ سنبعد ملي عدة  =900مارس آذار/ ?9يف 

فرباير  ػػباط/ =9الشػػرنة يف لػػومي يف مركػػز علػػى العتػػداز فيمػػا يتعلػػص باأف ىػػذه حقيقػػة واقعػػة. و 
نفػػى املكتػػب االحتػػادي للهةػػرة ىػػذه الواقعػػة يف بدايػػة األمػػر مث مل يعػػد إىل ىػػذه ا ةػػة ، =900

رػا يػدؿ علػى أنػو أقػر بصػحتها.  =900تشػرين الثػا /نوفمرب  @مرة أورى قبل صػدور قػراره يف 
لػػػو ي          ويػػػدؿ القػػػبه علػػػى  خصػػػ  مػػػن املشػػػارك  يف االعتػػػداز وداكمتهمػػػا علػػػى أنػػػو

 لكػاف مصػريه ىػو نفػس مصػري ىػذين الشخصػ . كػػذلك، الشػكوى أيلػاً القػبه علػى صػاحب 
املكتػػب اعػػ ؼ . فقػػد يف توغػػوصػػاحب الشػػكوى ىنػػاؾ تنػػاقه فيمػػا يتعلػػص بكػػاف إقامػػة لػػيس 

اف. ي ػػو غيف أ خمتفيػػاً أنػػو كانػػت ب 9080أيلوؿ/سػػبتمرب  ?االحتػػادي للهةػػرة يف قػػراره الصػػادر يف 
متػػو األوػػري، ومػػن ىنػػا جػػاز التنػػاقه مػػ  مكػػاف عػػن مكػػاف إقا مركػػز التسػػةيلكػػاف السػػواؿ يف و 

 .لومي الذي يق  يفالرمي إقامتو 
 :900ذكر املشػػاكل الػػيت واجهتػػو يف عػػاـ صػػاحب الشػػكوى االدعػػاز بأنػػو مل يػػ نفػػييو   ;->
التصػػػويت إذ أ ػػػار إىل اإلبػػػالغ عػػػن الشػػػخص الػػػذي أراد مرحلػػػة الحقػػػة مػػػن اإلجػػػرازات يف  الإ

إىل  ب األوؿ الذي ي يف مركز التسةيل. وأ ار عندئذ أيلػاً يف االستةوا :900مرت  يف عاـ 
  .>900أبريل نيساف/ =8للقاز العاـ الذي عقد يف األحداث اليت أحانت با

يف حالػة سػيتعرض أنػو تفيػد بألدلػة املقدمػة البيانات واأف زلص صاحب الشكوى إىل و   >->
 .من االتفاقية :عودتو إىل توغو ملعاملة تتناىف م  املادة 

 اللجنةمداوالت   

 الن ر يف املقبولية  
دعاز يرد يف بالغ ما،  ب على جلنػة مناىلػة التعذيػػب، أف تقػرر مػا قبل الن ر يف أي غ 8-=

من االتفاقية. وقد تأكػدت اللةنػة، وفقػاً ملا تقتليػػو  99إذا كاف البالغ مقبوالً أـ ال بوجب املادة 
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 ثهػا يف إنػار  جػرى مػن أف املسػألة نفسػها مل تبحػم والاقية، من االتف 99)أ( من املادة >الفقرة 
   أي إجراز آور من إجرازات التحقيص الدود أو التسوية الدولية.

الفقػرة          وتالح  اللةنة كذلك أف سبل االنتصاؼ احمللية قد است نفدت بوجػب  9-=
ولصػت  . وعليػو،ذلػكلػى تعػ ض ع وأف الدولػة الطػرؼ ملمػن االتفاقيػة،  99)ب( من املادة >

 و رعت يف الن ر يف أسسو املوضوعية. اللةنة إىل مقبولية البالغ

 الن ر يف األسس املوضوعية  
مجي  املعلومات اليت قػدمها الطرفػاف، وفقػاً  آوذة يف اعتبارىا شكوىن رت اللةنة يف ال 8-<

 .من االتفاقية 99من املادة  ;ألحكاـ الفقرة 
يشػػكل انتهاكػػاً  توغػػوإىل  شػػكوىصػػاحب ال ترحيػػل ر مػػا إذا كػػافعلػػى اللةنػػة أف تقػػر و  9-<

من االتفاقيػة الػيت تػنص علػى عػدـ جػواز نػرد أي  ػخص  :اللتزاـ الدولة الطرؼ بوجب املادة 
أو إعادتػػو إىل دولػػة أوػػرى إذا تػػوافرت لػػدى اللةنػػة أسػػباب حقيقيػػة تػػدعو إىل االعتقػػاد بأنػػو قػػد 

 تعذيب.خلطر اليتعرض 

تراعػي اللةنػة  ينب ي أف ،:بوجب املادة  شكوىدعازات صاحب البا وفيما يتعلص :-<
أو            منن اابت من االنتهاكات اخلطرية أو الصاروة مجي  العناصر، با يف ذلك وجود 

سػػيواجو  شػػكوىمػػا إذا كػػاف صػػاحب ال بيػػافىػػو طلػػوب يف الواقػػ  املو .  قػػوؽ اإلنسػػاف اجلماعيػػة
منػن اابػت مػن االنتهاكػات ، فإف وجػود توغو أـ ال. ومن مثالتعرض للتعذيب يف   خصياً وطر

كافيػػػاً   يف البلػػػد ال يشػػػكل يف حػػػد ذاتػػػو سػػػبباً   قػػػوؽ اإلنسػػػاف اخلطػػػرية أو الصػػػاروة أو اجلماعيػػػة
، بػػل املعػػع سػػيواجو وطػػر التعػػرض للتعػػذيب عنػػد نػػرده إىل البلػػد إلابػػات أف صػػاحب الشػػكوى

خلطػػػػػر   خصػػػػػياً شػػػػػخص املعػػػػػع سػػػػػيتعرض أف ال بػػػػػ  ػػػػػب أف تكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ أسػػػػػباب إضػػػػػافية ت
 .(7)التعذيب

فيو أنو ال يلـز إابات أف اخلطر القائم  رأتالذي  8تعليقها العاـ رقم إىل اللةنة شري وت ;-<
، ولكػػػن  ػػػب أف يكػػػوف  خصػػػياً وفعليػػػاً. ويف ىػػػذا الصػػػدد، أوضػػػحت اللةنػػػة يف دتمػػػل جػػػداً 

           .(8)"وحقيقيػػػػػػػػاً و خصػػػػػػػػياً  متوقعػػػػػػػػاً "قػػػػػػػػرارات سػػػػػػػػابقة أف وطػػػػػػػػر التعػػػػػػػػذيب ينب ػػػػػػػػي أف يكػػػػػػػػوف 
عمومػػػاً تقػػػدمي حةػػػ   شػػػكوىأف علػػػى صػػػاحب البػػػر اللةنػػػة وفيمػػػا زػػػص عػػػبز اإلابػػػات، تػػػذك  

__________ 

؛ ان ػػػر =900ين الثػػػا /نوفمرب تشػػػر  <يف القػػػرار املعتمػػػد  ،كنػػػداضػػػد   أ .ب .س، >9/900?9الػػػبالغ رقػػػم  (7)
؛ والػبالغ    رقػم تشػرين الثػا /نوفمرب >8املعتمػد يف  قرارال ،كنداضد   ت. أ، <900/:::البالغ رقم أيلاً 
 .9080 تشرين الثا /نوفمرب 89املعتمد يف  قرارال أ. ـ. أ. ضد سويسرا،، ?900/;;:

       :900تشػػػػػػػرين الثػػػػػػػػا /نوفمرب  98يف قػػػػػػػرار املعتمػػػػػػػػد ال أ. ر. ضػػػػػػػػد ىولنػػػػػػػدا،، 9009/:90الػػػػػػػبالغ رقػػػػػػػم  (8)
تشػػػػػػرين  80املعتمػػػػػػد يف  قػػػػػػرارال أ. وآوػػػػػػروف ضػػػػػػد سويسػػػػػػرا، أ.، =900/>?9 ؛ الػػػػػػبالغ رقػػػػػػم:-<الفقػػػػػػرة 

         ، القػػػرار املعتمػػػد سويسػػػرا ف. ضػػػد - ر. ت ،?0/900>:؛ الػػػبالغ رقػػػم =-<الفقػػػرة  ?900الثػػػا /نوفمرب 
 .;-?، الفقرة 9088يونيو  حزيراف/ :يف 
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تعذيب بناًز علػى أدلػة ال تقتصػر علػى دػرد اف اضػات للالتعرض احتماؿ  ب تقييم  ومقنعة، وأن
  كوؾ. وأ

، تالحػػ  اللةنػػة البحػػمالشػكوى قيػػد لتعػػذيب يف احتمػػاؿ التعػػرض اتقيػػيم معػرض ويف  >-<
احتةاج صاحب الشػكوى بأنػو مػن األعلػاز النشػط  يف حػزب احتػاد القػوى مػن أجػل الت يػري؛ 

أنو ألقي عليو القػبه بيانات؛ و إصدار الو  ،نشوراتاملوتوزي   ،ياية أعلاز ا زبوأف دوره كاف 
ا عػن الوضػ  السياسػي لتقدميػو معلومػات إىل أصػدقاز كػانوا يف أملانيػ @@@8يف املرة األوىل يف عاـ 

إنسانية ملدة  هرين مث أنلػص سػراحو؛ وأنػو  يف توغو؛ وأنو تعرض للتعذيب واالحتةاز يف رروؼ ال
القبه عليو؛ لعدـ ىرب إىل غانا  @@@8ضوز/يوليو  ?8اال تباكات اليت وقعت يف يف أعقاب 

و على بطاقة تعريف و. أوملبيو وحصولى. بعد اتصالو بالوزير  9009أنو عاد إىل توغو يف عاـ و 
انتخابػات صاحب الشكوى أنو أبلص أاناز وتالح  اللةنة ادعاز لسالمتو.  حتمل توقيعو وضماناً 

ه بالقتػػل  ديػدوأنػػو ىػرب بعػػد تصػػويت مػزورة؛ عػػن أسػاليب  :900الػيت جػػرت يف عػاـ  الرئاسػة
شرنة ألقػت عليػو وأف ال؛ ;900يناير              أنو عاد إىل توغو يف كانوف الثا /و إىل بنن؛ 

التهديػػػد حيػػػم تعػػػرض لللػػػرب و  معسػػػكر زيػػػعونقلتػػػو إىل  =900آذار/مػػػارس  ?9القػػػبه يف 
فرباير  ػباط/ =9ومي يف مركز الشرنة يف لػعلى بالقتل ال امو باال  اؾ يف االعتداز الذي وق  

مػػػن ابػػػروب مػػػن السػػةن بعػػػد قيػػػاـ صػػػهره  =900أبريػػل  نيسػػػاف/ @8و ضكػػػن يف أنػػو ؛ =900
حد ا راس؛ وأنو ىرب بعد ذلك إىل غانا وتوجو إىل سويسرا عن نريص إيطاليا. وتالح  بر وة أ

اللةنػػة احتةػػاج صػػاحب الشػػكوى بػػأف ا الػػة مل تتحسػػن يف توغػػو فيمػػا يتعلػػص بأعلػػاز حػػزب 
احتػػاد القػػوى مػػن أجػػل الت يػػري العػػادي  وأحػػم يتعرضػػوف خلطػػر التعػػذيب والسػػةن، علػػى حنػػو مػػا 

وأف ىذا التقرير ؛ @900أيار/مايو  ?8لسويسرية ملساعدة الالجئ  املورخ املن مة اتقرير  أكده
 .أف الػػػذين ىربػػػوا مػػػن توغػػػو إىل بػػػنن أو غانػػػا زلػػػعوف للمراقبػػػة بزيػػػد مػػػن االرتيػػػابيوكػػػد أيلػػػاً 

، مل تػف بالتزامهػػا بػإجراز حتقيػص رمػػي، تالحػ  اللةنػػة االدعػاز بػأف السػػلطات السويسػرية وأوػرياً 
ية ملعاملػة تتنػاىف ا يعلػن أحػد األ ػخاص بطريقػة ذات مصػداقية أنػو كػاف ضػحدقيص وفعاؿ، عنػدم

قسػم  سػيما تقريػر املقدمػة وال التقارير الطبيػةعلى النحو الذي تب  من من االتفاقية  8م  املادة 
 .@900مايو أيار/ ?8األمراض النفسية يف سولري املورخ 

عناصػر جديػدة  لشػكوى مل يقػدـاحتةاج الدولة الطرؼ بأف صاحب اوتالح  اللةنة  =-<
السػػلطات الداوليػػة. وتالحػػ  ذي قامػػت بػػو الوقػائ  الػػوأنػػو اكتفػػى بػػاالع اض علػػى تقيػػيم للةنػة 
يف توغػو منػذ أف غػادر صػاحب  حتسنت كثػرياً بأف ا الة قد  أيلاً الدولة الطرؼ احتةاج اللةنة 

كونػػػو مػػػن أحػػػزاب   الشػػػكوى البلػػػد؛ وأف حػػػزب احتػػػاد القػػػوى مػػػن أجػػػل الت يػػػري، علػػػى الػػػرغم مػػػن
اإلبػالغ  بعػه الػذين ىربػوا مػن توغػو عػادوا إىل ونػنهم دوفوأف يف الربملػاف؛ املعارضة، لػو رثلػ  

أنػػو علػػى افػػ اض أف  ػػهادة بالدولػػة الطػػرؼ  تةػػاجحاوتالحػػ  اللةنػػة . الضػػطهادعػػن تعرضػػهم ل
نػو قػد تكفػي كسػبب معقػوؿ لالعتقػاد بأ اال يعػع أحػفػإف ذلػك ذات مصػداقية،  شػكوىصاحب ال

عالقػة سػببية بػ  إلقػاز القػبه علػى ىنػاؾ لػيس و أنػو ؛ يتعرض للتعػذيب يف حالػة عودتػو إىل توغػو
اليت حػررت أف التقارير الطبية و ورحيلو من توغو إىل سويسرا؛  @@@8يف عاـ  صاحب الشكوى
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د تعتمػلتعػذيب ولكػن ال تثبػت ا الػة فيمػا يتعلػص باالوقائ  املزعومة على مثا  سنوات بعد ملي 
الػػذي املن مػػة السويسػػرية ملسػػاعدة الالجئػػ  وأف تقريػػر ؛ الشػػكوىحب روايػػة صػػاعلػػى بوضػػوح 

يوكد وطػر التعػرض للتعػذيب فيمػا يتعلػص بأعلػاز حػزب احتػاد القػوى مػن أجػل الت يػري يشػري إىل 
عػػػ ؼ هبػػػم للحػػػزب يف حػػػ  أف صػػػاحب الشػػػكوى جػػػزز ال يتةػػػزأ مػػػن ا ػػػزب غػػػري املاألعلػػػاز 
 صػػاحب الشػػكوى مػػناعتبػػار بالتػػاد ال ميكػػن أنػػو ؛ و و. أوملبيػػوى.  ة السػػيدمايػػأيلػػاً  واسػػتفاد 
تشػكك وتالحػ  اللةنػة أف الدولػة الطػرؼ  العػادي . حزب احتاد القوى من أجل الت يػري أعلاز

صػػػاحب الشػػػكوى، وتفيػػػد بأنػػػو قػػػدـ معلومػػػات متعارضػػػة ومتناقلػػػة، السػػػيما فيمػػػا مصػػػداقية يف 
. زيػػػعىروبػػػو مػػػن معسػػػكر و  ،=900مػػػارس آذار/ ?9يف  والقػػػبه عليػػػو إقامتػػػو،كػػػاف يتعلػػػص ب
الػػػيت يقػػػـو هبػػػا صػػػاحب ألنشػػػطة السياسػػػية ا للدولػػػة الطػػػرؼ، أنػػػو وفقػػػاً اللةنػػػة  تالحػػػ  وأوػػػرياً،

عػدد كبػري مػن مػوانع توغػو يف سويسػرا، وأحػا ىي أنشطة مش كة يقـو هبػا  يف سويسراالشكوى 
 و. و يف حالة إعادتلبالنسبة  اً إضافي اً ال تشكل وطر 

الشػكوى وترى اللةنة، وقد أوذت يف االعتبار ا ة  الػيت قػدمها الطرفػاف، أف صػاحب  <-<
يف حالػة إعادتػو إىل مػن االتفاقيػة  8ملعاملػة تتنػاىف مػ  املػادة على احتماؿ تعرضػو قدـ أدلة كافية 

ه إىل إدعػاز صػاحب الشػكوى، الػذي يويػدستند اللةنة أواًل تللوصوؿ إىل ىذا استنتاج، و توغو. 
املعارضػػػػ  أف ، بػػػػ@900مػػػػايو أيار/ ?8 ورخاملػػػػاملن مػػػػة السويسػػػػرية ملسػػػػاعدة الالجئػػػػ  تقريػػػػر 

التػػػابع  الحتػػػاد القػػػوى مػػػن أجػػػل الت يػػػري الػػػذين ميارسػػػوف أي نشػػػاط سياسػػػي يتعرضػػػوف ألعمػػػاؿ 
انتقامية من جانب ا كومػة، وأف الػذين ىربػوا مػن توغػو إىل بػنن أو غانػا زلػعوف للمراقبػة بزيػد 

، سػػواز كػػاف صػػاحب الشػػكوى مػػن ي ػػل التعػػرض خلطػػر التعػػذيب قائمػػاً . ولػػذلك، رتيػػابمػػن اال
الشخصيات البػارزة يف احتػاد القػوى مػن أجػل الت يػري أو كػاف مػن املعارضػ  العػادي ، إذ ال يػزاؿ 

السػػػلطات . ومل تنكػػػر لسػػػلطة يف توغػػػولزب املعػػػارض الرئيسػػػي احتػػػاد القػػػوى مػػػن أجػػػل الت يػػػري ا ػػػ
  الحتػاد القػوى مػن أجػل الت يػري نشػطواق  أف صاحب الشكوى مػن األعلػاز اليف الالسويسرية 

انتخابػػػات  أانػػػاز وقعػػػتاالنتهاكػػػات اجلسػػػيمة  قػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػيت  أف يف توغػػػو وسويسػػػرا. بيػػػد
للتحقيػػص القلػػائي، مجيعهػػا  لػػ  وبعػػدىا مل  >900أبريل نيسػػاف/ ;9يف الػػيت جػػرت الرئاسػػة 

. (9)لتكػرار مثػل ىػذه االنتهاكػاتأرضػية مواتيػة الت مػن العقػاب و إلفػمالئػم لمناخ ووجد بالتاد 
توصػػيا ا فيمػػا توغػػو مل تعتمػػد حػػ  اآلف، علػػى الػػرغم مػػن أف عػػالوة علػػى ذلػػك تالحػػ  اللةنػػة و 

اإلفػالت مػن لتعريف التعذيب و رميو صراحة، وتشػة  بالتػاد علػى  اً جنائي حكماً يتعلص بتوغو، 
 .(10)مارساتالعقاب فيما يتعلص بثل ىذه امل

نلب اللةوز املقدـ من صػاحب بالشهادات والتقارير الطبية املقدمة لدعم وفيما يتعلص  ?-<
آذار/مػػػػارس  <، و<900يوليػػػػو ضوز/ >9الشػػػكوى، توكػػػػد الشػػػػهادات الطبيػػػػة الػػػػثالث املوروػػػػة 

__________ 

 .80، الفقرة (CCPR/C/TGO/CO/4) للةنة املعنية  قوؽ اإلنساف اخلتاميةملالح ات ا (9)

املالح ػػػات  ؛ وان ػػػر أيلػػػاً 80، الفقػػػرة (CAT/C/TGO/CO/1) للةنػػػة مناىلػػػة التعػػػذيب اخلتاميػػػةاملالح ػػػات  (10)
 .>8، الفقرة (CCPR/C/TGO/CO/4) اخلتامية للةنة املعنية  قوؽ اإلنساف
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لصػػػػػػاحب الشػػػػػػكوى نتيةػػػػػػة  النفسػػػػػػيةصػػػػػػحة الاعػػػػػػتالؿ  @900نيسػػػػػػاف/أبريل  @9، و?900
وفيمػػػػا يتعلػػػػص بػػػػالتقرير الطػػػػع لقسػػػػم األمػػػػراض النفسػػػػية املاضػػػػي.  ا يفللتةػػػػارب الػػػػيت تعػػػػرض بػػػػ
            اإلرىػػػػػػابأنػػػػػػو يشػػػػػػري إىل اللةنػػػػػػة تالحػػػػػػ  ، @900مػػػػػػايو أيار/ ?8بستشػػػػػػفى سػػػػػػولري املػػػػػػورخ 

 لالضطراب ما بعد الصدمة املشار إليػو يف تشػخيص حالػة صػاحب دتملةكأسباب أو التعذيب  
عناصر كاف ينب ي أف حت ى باىتمػاـ وػاص مػن جانػب الدولػة و ىذه الوترى اللةنة أنشكوى. ال

احملكمػػػة بيػػػد أف لمخػػػانر املزعومػػػة. ل أكثػػػر عمقػػػاً جػػػراز حتقيػػػص إلكافيػػػاً   تشػػػكل أساسػػػاً الطػػػرؼ و 
يف شػػار إليػػو تشػكك يف التقيػػيم املاكتفػػت بػػرفه ىػذه العناصػػر بػػدعوى أحػػا ال اإلداريػة االحتاديػػة 
ىػذه العناصػر، علػى  يفوف الن ػر تصػرؼ علػى ىػذا النحػو دوتػرى اللةنػة أف الالقرارات السابقة. 

سػلطات الدولػػة مػن جانػب  يشػكل إوػالالً يف مرحلػة الحقػة مػن اإلجػرازات، تقػدميها الػرغم مػن 
إىل يف حالػة إعادتػو طػر التعػذيب بالتزامها بالتأكد مػن عػدـ تعػرض صػاحب الشػكوى خلالطرؼ 

 .توغو
وعػػػدـ وجػػػود حتقيػػػص متعمػػػص للدولػػػة إىل اللةنػػػة،  املعلومػػػات الػػػيت أحيلػػػتدمػػػل وبػػػالن ر إىل  @-<

قػػدـ مػػا يكفػػي مػػن األدلػػة إلابػػات أنػػػو  شػػكوىأف صػػاحب الاللةنػػة تػػرى الطػػرؼ إلابػػات العكػػس، 
إىل بلػػػده  يف حالػػػة ترحيلػػػولتعػػػذيب طػػػر اتعػػػرض خللل ًً وموكػػػدا ًً حقيقيػػػا ًً احتمػػػاال ًً يواجػػػو  خصػػػيا

 األصلي.
مػػػن اتفاقيػػػة  99مػػػن املػػػادة  <لفقػػػرة جلنػػػة مناىلػػػة التعػػػذيب، إذ تتصػػػرؼ بوجػػػب ا وتػػػرى -?

مناىلػػة التعػػذيب وغػػريه مػػن ضػػروب املعاملػػة أو العقوبػػة القاسػػية أو الالإنسػػانية أو املهينػػة، أف ترحيػػل 
 من االتفاقية. :للمادة انتهاكاً يشكل  توغوصاحب الشكوى إىل 

 ،اوليمػن ن امهػا الػد 889مػن املػادة  >فقرة بػال عمػالً اللةنػة الدولػة الطػرؼ، تدعو و  -@
 ةابة بذا القرار.استيوماً، باخلطوات اليت ا ذ ا  0@، يف غلوف إىل إعالمها

األصلي. وسيصػدر  ىو النصالفرنسي ]اعت مد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأف النص 
 [الصينية والعربية كةزز من تقرير اللةنة السنوي إىل اجلمعية العامة.الحقاً بالل ات الروسية و 

    


