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املسائل اإلجرائية:
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املسائل املوضوعية:

خطر التعرر للتعرذيب وغر م مرن ضرروع املعاملرة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

مواد االتفاقية:

املاداتن  3و16

 1-1صاحب الشكوى هو مواطن إريرتي من مواليد  1شباط/فرباير  .1989وقد قردم طلبرا
 1آذار/مرارس  .2016وصرردر ررح صرراحب الشرركوى
للجرو سويسرراك لكررن طلبرره رفر
قرار ابلرتحيل إىل إريرتاي وهو يعترب أن هذا الرتحيل سيشكل انتهاكا من جانب سويسرا للمادتني
 3و 16م ررن االتفاقي ررة .وميثل رره احملامي رران ب رروريس فيكش رررتوم وغ ررابرييال اتو م ررن املركر ر السويس ررري
للدفاع عن حقوق املهاجرين.
__________

*
**

اعتمدته اللجنة دورهتا اخلامسة والستني ( 12تشرين الثاين/نوفمرب  7 -كانون األول/ديسمرب .)2018
شرراريف الن ررر هررذا الرربالغ أعنررا اللجنررة التاليررة أ رراريه  :السررعدية بلمر ك تستيررار تو مرردوفك سباسررتيان
تو يررهك أر راكرروك دييوررو رودريوي ر  -بين ر ونك هونوونررز انررزك فيلرريس غررايرك يررنس مودفيررزك عبررد الوهرراع هرراينك
وكلود ِهلِر رواسان.
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 2-1و  8آذار/مارس 2017ك طلبر اللجنرة إىل الدولرة الطررفك عرن طريرح مقررهرا املعر
ابلشكاوى اجلديدة والترداب املققترةك عردم ترحيرل صراحب الشركوى إىل إريررتاي مرا دامر شركوام
قيرد ن ررر اللجنرة .و  4أيلول/سرربتمرب 2017ك طلبر الدولرة الطرررف رفررب الترداب املققتررة جررة
عرردم اسررتنفاد صرراحب الشرركوى سرربل االنتصرراف احملليررة ألنرره م ي ردفب تكرراليا ال ردعوىك وعرردم
وج ررود م ررا ي رردل عل ررى أن رره س رريتعر بص ررورة ملموس ررة وشخص ررية للتع ررذيب إذا أعي ررد إىل إري رررتاي.
ورفن اللجنة هذا الطلب  13آع/أغسطس .2018
امب ق ئع كه د ضه ص ح امببك ى
 1-2صاحب الشكوى هو مواطن إريرتي من إثنية البيالن .وألنه توقرا عرن دراسرته وهرو
الصر ررا التاسر ررب()1ك فقر ررد أوقفتر رره السر ررلطاي اإلريرتير ررة واحتج تر رره الفر رررتة بر ررني  5و 9شر ررباط/
فرباي ررر  2010هب رردف جتني رردم قسر ررا اجل رري  .وك رران تجر ر ا حاوي ررة للبن ررائب املعدني ررة م ررب
مررا بررني  70و 80شخصرا آخررر .وم يتعررر ألي عنررا جسررديك لكررن ال ررروف داخررل ا اويررة
كانر مروعررة :حير كرران اجلررو فيهررا حررارا للوايررة وم تكررن فيهررا مسرراحة كافيررة للنرروم وم يكررن
احملتج ون حيصلون على غذا سوى اخلب لألكل مرة واحردة اليروم وم يكرن ممكرا اخلرروج
إال لرريال لقنررا حرراجته  .ومتكررن صرراحب الشرركوى مررن الف ررار مررب سررجنا آخ ررين إحرردى
الليررا ك عنرردما كررانوا اخلررارج لقنررا حرراجته  .وأطلررح ا رراس الرصررا ك لكررن اررراربني كررانوا
كث ينك ولذلك م يتمكن ا راس من إيقافه .
 2-2وعرراد صرراحب الشرركوى إىل من لرره  10شررباط/فرباير 2010ك وبرردأ يعرري اتبيفررا
اجلبررال .و  20ح يران/يونيره 2010ك بعرردما أخررربم ابررن عمرره أن السررلطاي احملليررة قررد اسررتدعته
لتجنيدم اجلي ك غادر إريرتاي بطريقة غ قانونية للسفر س ا على قدميره إىل السرودانك وهنرايف
اري الالجيفرني الترابب ملفوضرية األمر املتحردة
مك ثرال سرنواي ومثانيرة أشرهر كسرالك
الس ررامية لش ررقون الالجيف ررني ش رروراع .و  3آذار/م ررارس 2014ك غ ررادر ص رراحب الش رركوى
السررودان وانطلررح رحلررة شررديدة اخلطررورة حنررو أورواب :فقررد عرررب الصررحرا للوصررول إىل ليبيرراك
واصل بقارع حىت إيطاليا .ووصل إىل سويسرا  22أاير/مرايو  2014وقردم طلرب اللجرو
اليوم نفسه.
 3-2و  5ح يران/يونيرره 2014ك مثررل صرراحب الشرركوى جلسررة اسررتماع أوليررة مرروج ة
أجرهت ررا أمان ررة الدول ررة لش ررقون ارج رررة للحص ررول عل ررى بيارت رره الشخص ررية .ومب ررا أن ن ررام اللج ررو
السويسري ال ينص على متثيل قانوين جماينك فإن صاحب الشكوىك املعو ك م يستفد من مشرورة
قانونيررة .و جلسررة االسررتماع الثانيررةك املعقررودة  17شررباط/فرباير 2016ك م حيصررل صرراحب
الشركوى أينرا علررى أي مشرورة قانونيرة .وعلررى الررغ مرن إفررادة صراحب الشركوى أن لوترره األم
هي البيالنك فقد أجري األمانة جلسة االستماع ابللوة التورينية(.)2
__________

()1
()2

2

من أجل تقدمي مساعدة مالية إىل أسرته من خالل رعي املاشية والعمل ال راعة.
نررر اجللسررةك ذكررري السررلطاي السويسررية أن صرراحب الشرركوى صررر خررالل أول جلسررة اسررتماع لرره أنره
ملِر مبررا يكفرري ابللوررة التورينيررة .ومررب ذلرركك ينكررر صرراحب الشرركوى هررذا التص رري ويقكررد أنرره أصررر علررى عقررد
اجللسة الثانية بلوته وهي البيالن.
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 4-2و  1آذار/مررارس 2016ك رفن ر أمانررة الدولررة لشررقون ارجرررة طلررب اللجررو الررذي
قدمه صاحب الشكوى على أساس أنه م يقدم أدلرة إلثبراي أسرباع موادرتره إريررتايك أو الطريقرة
غ القانونية اليت غادر هبا إريرتاي .واستنادا إىل االلت ام القانوين ابلتعاون الذي يقب على عاتح أي
شررخص ملررتمس للجررو ك ال سرريما ابلكشررا عررن هويترره وتقرردمي واثئررح وبطاقرراي ارويررة مررن أجررل
دعر التماسررهك وجرردي األمانرة أن صرراحب الشرركوى م يثبر هويترره ألنرره م يقردم أي وثيقررة هبررذا
اخلصررو ( .)3كمررا الح ر األمانررة أن صرراحب الشرركوى ذكررر جلسررة االسررتماع األوىل أنرره
أطلح سراحه من السجن  9شباط/فرباير 2010ك بينما ادعى جلسة االسرتماع الثانيرة أنره
هرع من السجن مب سجنا آخرين ذلك التراريخ .وتررى أمانرة الدولرة لشرقون ارجررة أن مثرل
هررذا التنرراق بشرررن عنصررر أساسرري روايت ره ي ِ
فقررد هررذم الروايررة مصررداقيتها .والح ر األمانررة
الحقا وجود تناقناي رواية صاحب الشكوى( )4واستنتج أنه م يعتقل أو يسجن قر مرن
قبل السلطاي اإلريرتيةك وأن موادرته إريرتاي بطريقة غ قانونية غر قابلرة للتصرديحك وأن احتمرال
إرغامه مستقبال على أدا اخلدمة العسكرية إريرتاي ال ميكن أن يكون وحدم مربرا ملن صاحب
الشكوى صفة الالجئ ألن ذلك يتعلح بواجب مفرو على كل مواطن إريرتي دون متيي .
 5-2وبعررد ص رردور ق ررار أمانررة الدول ررة لش ررقون ارجرررةك طل ررب ص رراحب الشرركوى ال ردع م ررن
مكتررب املشررورة القانونيررة ااانيررة كاريترراس مبدينررة فرايبررورغ .وعنررد تقرردمي طعررن  4نيس رران/
أبريررل  2016إىل احملكمررة اإلداريررة االحتاديررةك أفرراد صرراحب الشرركوى أنرره حالررة العررودة إىل
إريرتاي قد يتعرر خلطرر التعرذيب بسربب رفنره اخلدمرة اجلري وبسربب موادرتره غر القانونيرة
للبلررد .واحررت ك مررن بررني مررا احررت بررهك ابنتهررايف حق ره أن يس رتمب إليررهك ألن جلس ريت االسررتماع
عقدات ابللوة التورينية وليس بلوة البيالن اليت هي لوته األم .وأفاد أينا أن سرلطة الدرجرة األوىل
م تقرري بشرركل صررحي خطررر االضررطهاد اجلسرري الررذي قررد يتعررر إليرره حالررة عودتررهك أل ررا
اسررتبعدي مجيررب املعلومرراي املتعلقررة الررة حقرروق اإلنسرران إريرررتاي و اترره الرريت تعرضرره للخطررر
ابعتبارم شااب سن اخلدمة العسكرية كان قد غادر البلد دون إذن مسبح.
 6-2وطلررب ص رراحب الش رركوى إعف ررا م ررن تكرراليا ال ردعوىك بس رربب افتق ررارم إىل الوس ررائل
املالير ررة( .)5ومبوجر ررب ق ر ررار متهير رردي مر ررقر  22نيسر رران/أبريل 2016ك رفن ر ر احملكمر ررة اإلدارير ررة
االحتادية طلبهك مب أتكيرد أنره حرال عردم سرداد مبلرز مسربح مرن التكراليا قردرم  600فرنرك
__________

()3
()4

()5
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حرني م

أوضح أمانرة الدولرة لشرقون ارجررة أن صراحب الشركوى أفراد فقر أنره م حيصرل قر علرى واثئرح
يكن واضحا من امللا أنه اختذ أي خطواي للحصول على هذم الواثئح.
رأي أمانة الدولة لشقون ارجرة أن من غ املعقرول أال يكرون صراحب الشركوى قرادرا علرى قررا ة اللورة التورينيرة
بعرردما قنررى مثرراين سررنواي املدرسررة وأن مررن غ ر املنطقرري القررول علررى األقررل إن السررلطاي اكتف ر بتوجيرره
اسررتدعا بسرري إليرره بعررد عرردة أشررهر مررن هروبرره امل عرروم مررن السررجن شررباط/فرباير 2010ك دون اخترراذ أي
إجرا اي أخرى وأن من املنا ألي منطح أال يستطيب صاحب الشكوى أن يصا بصرورة أفنرل موادرتره غر
القانونيررة امل عومررة للبلرردك ابلسر حروا مررائيت كيلررومرت مررن كر ين إىل كسررال وأن مررن املسررتبعد أنرره م عنررب ألي
مراقبة من السلطاي على هذم املسافة الطويلة.
توجررد امللررا شررهادة بشرررن تلقيرره املسرراعدة االجتماعيررة مقرخررة  9آذار/مررارس  .2016وتبررني أن صرراحب
الشرركوى يعتمررد اعتمررادا كليررا علررى املسرراعدة االجتماعيررة الرريت يتلقاهررا منررذ  10ح يران/يونيرره  2014شرركل
مبل ررز ش ررهري ق رردرم  415فرنكر را سويسر رراي .ويوضر ر ص رراحب الش رركوى أن الس ررلطاي السويسر ررية تت رروىل دف ررب
تكاليا سكنه وأتمينه الطيبك ومب ذلك عليه أن يتحمل بنفسه تكاليا الطعرام واملالبرس ومرواد الن افرة والنقرل
وغ ذلك.
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سويسررريك سرريعترب الطعررن غ ر مقبررول .وللتوصررل إىل هررذم النتيجررةك أجررري احملكمررة تقييمررا أولي را
وموج ا لألدلة لتحديد النتيجة احملتملة لإلجررا اي وأوضرح أن االسرتنتاجاي الرواردة الطعرن
تبدو منذ البداية استنتاجاي كوم عليها ابلفشل أل ا ال تتنمن أي حج أو أدلرة قرد تكرون
ظرراهرة الوجاهررة للتشرركيك األسررس املوضرروعية لقررار األمانررة .وعلررى وجرره اخلصررو ك وجرردي
احملكم ر ررة أن ص ر ررحة الش ر ررهادة املدرس ر ررية املقرخ ر ررة  29آذار/م ر ررارس  2016وش ر ررهادة املعمودي ر ررة
املقرخة  25آذار/مارس 2016ك املقدمتني كدليلني مرحلة الطعنك تبدو مشكوكا فيها .ووفقا
للمعلومرراي املتاحررة للمحكمررةك ميكررن ت ويررر مثررل هررذم الواثئررح بسررهولة .و هررذم ا الررةك يرروحي
اترعرا إصرردار الشررهادتني  -أي بعررد وقر قصر مررن اسررتالم القررار املطعررون فيرره والصررادر 1
صدرات ألغرا القنية(.)6
آذار/مارس  - 2016أ ما أ ت
 7-2وفيمررا ع رص حج ر صرراحب الشرركوى املتعلقررة ابنتهررايف ا ررح أن يس رتمب إليرره بلوترره
األمك الح احملكمة اإلدارية االحتادية أن صاحب الشكوى قرد ذكرر أنره فهر املررتج الشرفوي
فهما جيدا جلسيت االسرتماع السرابقتنيك وأنره صرر أنره فهر منرمون نرري اجللسرتني مرن
خالل وضب توقيعه على مجيب صفحاي احملنرين .وابلنسبة للمحكمةك يبردو احملنرران واضرحني
وكاملنيك وابلتا فهما كافيان الختاذ قرار مستن  .والح احملكمة أن صراحب الشركوى كران
يش إىل عدد من التواريخ احملددة لكن تصرحياته املتعلقة ابستدعائه للخدمة العسكرية وموادرته
إريرتاي كان مراوغة بشكل خا ك ومنطية وقليلة التفاصيل .ورأي احملكمة أن اسرتحالة ا صرول
على أتشر ة مرن السرلطاي اإلريرتيرة حرد ذاهترا ال جتعرل مورادرة البلرد غر قانونيرة .ون ررا لعردم
اسررتيفا الشررروط القانونيررة لإلعفررا مررن دفررب تكرراليا الردعوىك رفنر احملكمررة طلررب املسرراعدة
القانونيررة الكاملررة( )7ودع ر صرراحب الشرركوى إىل دفررب  600فرنررك كنررمان لتوطيررة التكرراليا
اليت قد تتطلبها الدعوىك وإن م يفعل فسوف تعلن احملكمرة عردم مقبوليرة الطعرن .و  17أاير/
مايو 2016ك وبسبب عدم الدفبك أعلن احملكمة أن طعن صاحب الشكوى غ مقبول.
 8-2وعقررب هررذا القررار السررليبك غررادر صرراحب الشرركوى سويسررا للررذهاع إىل أملانيرراك الرريت
قرردم فيهررا طلررب اللجررو  .وطلب ر السررلطاي األملانيررة مررن سويس ررا إعادترره مبوجررب الئحررة دبلررن.
وقبل ر السررلطاي السويسررية ذلررك ونقررل صرراحب الشرركوى إىل سويسررا  15تش ررين الثرراين/
نوفمرب .2016

__________

()6

()7

4

يوضر صرراحب الشركوى أن أمانررة الدولررة لشرقون ارجرررة م تطررر عليره أي أسريفلة بشرررن أي واثئرح هويررة تملررة
ابسررتثنا ج روا السررفر وبطاق رة ارويررة ولررذلك قرردم نسررختني مررن بطرراقيت هويررة والديرره .وم يفه ر نطرراق الت امرره
ابلتعاون إال خالل مقابلته مب كاريتاس .ومرن اتصرل بعائلتره كري ترسرل إليره وثيقرة مدرسرية (مقرخرة  29آذار/
مارس  )2016وشهادة معموديته (املقرخة  25آذار/مارس .)2016
السررتنتاج أن شررروط اإلعفررا مررن دفررب تكرراليا اإلجررا اي م تسررتوفك اسررتندي احملكمررة اإلداريررة االحتاديررة إىل
الفقررة  1مررن املررادة  65مررن القررانون االحتررادي بشرررن اإلجررا اي اإلداريررةك الرريت ترنص علررى مررا يلرري :قبعررد تقرردمي
الطعررنك يسررتفيد الطرررف الررذي ال ميلررك مروارد كافيررة والررذي ال تبرردو اسررتنتاجاته منرذ البدايررة اسررتنتاجاي كرروم
عليهررا ابلفشررل مررن إعفررا ك بنررا علررى طلبررهك مررن دفررب تكرراليا الرردعوى صررادر عررن سررلطة االس رتيفناف أو عررن
رئيسها أو قاضي التحقيحق.
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امببك ى
 1-3مبررا أن صرراحب الشرركوى قررد هترررع مررن اخلدمررة العسرركريةك وفررر بعررد إبالغرره ابسررتدعائه
ألدا هذم اخلدمةك ومبا أنه غادر البلد بطريقرة غر قانونيرةك فإنره سريتعر ألضررار خطر ة ابملعر
املقصود املادتني  3و 16من االتفاقيةك حالة إعادته إىل إريرتاي.
 2-3وبصررفته شررااب سررن اخلدمررة العسرركرية وملتمسررا للجررو رف ر التماسرره بعرردما فررر مررن
بلدم بطريقة غ قانونيةك سيشتبه تلقائيا أنه معا ِر للن ام ومتهرع من اخلدمة .لذلكك لديه
اي تعرضه ملخراطر عاليرةك وسريقدي إىل فرر عقروابي عليره وإىل اضرطهادم .ويوجره صراحب
الشرركوى االنتبررام إىل انتشررار االنتهاكرراي اجلسرريمة واملنهجيررة قرروق اإلنسرران إريرررتايك ولررذلك
من احملتمل أن يتعر ملعاملة االفة للمادة  3من االتفاقية.
 3-3ومررن رحيررة أخرررىك حررىت إذا ررا صرراحب الشرركوى مررن االضررطهاد أثنررا احتجررا م عقررب
إعادتررهك مررن املقكررد أنرره سرريجند قس ررا اجلرري  .ففرري قنررية حديثررة العهررد ضررد سويس رراك أمررري
احملكمة األوروبية قوق اإلنسان ابختاذ تداب مققتة لتعليح تنفيذ قرار اإلعادة إىل إريرتاي()8ك مما يدل
ضرمنا علررى أن أي شررخص إريرررتي يعررادك الوضررب الرراهنك قررد يتعررر ملعاملررة االفررة للمررادتني 3
و 4من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان وا رايي األساسية (االتفاقية األوروبية قوق اإلنسان).
 4-3وقد طعرن صراحب الشركوى اإلجررا اي أمرام احملكمرة اإلداريرة االحتاديرة .وم يرتمكن
بسرربب حالترره املاليررة مررن دفررب التكرراليا مقرردماك وجتاهل ر احملكمررة أنرره م يكررن ممررثال مبحررام
جلسريت االسررتماع .وابإلضررافة إىل ذلرركك وجرردي احملكمررة أن أقوالرره املتعلقررة ابسررتدعائه للخدمررة
العسرركرية وموادرترره إريرررتاي كان ر قمراوغررة بشرركل خررا ومنطيررة وقليلررة التفاصرريلق وابلتررا ف رإن
احتمررال ص ررحتها ض ريفيل .وي رردعي صرراحب الش رركوى أنرره ق رردم ردودا متسررقة وواض ررحة علررى م ررا
جمموعه حوا  187سقاال .وال ميكن لومه على عدم تقدمي التفاصريلك مرب العلر أن هنرايف أكثرر
من س سنواي كفارق م بني الوقائب وجلسيت االستماع.
 5-3واحت صاحب الشكوى أينا على إرغامه على التحد بلوة ليس لوتره .فقرد تلقرى
تعليمه بلوة البيالنك مدرسة للبيالن .وقدرته على التعب ابللوة التورينية غ كافية لتمكينه من
ا دي عن مسارم ابلتفصيل وبشكل تلقائي .وقد اكتف احملكمرة ابإلشرارة بطريقرة آليرة إىل أن
صاحب الشكوى قد صر أنه فه توايي نري اجللستنيك من خالل وضب توقيعهك لكنهرا
م تشر إىل أنه قد أعرع عن عدم ارتياحه عند ا دي ابللوة التورينية.
 6-3وفيما يتعلح بشكويف احملكمة القيمة اإلثباتية للواثئح الصادرة من أجل إثباي هويترهك
يش ر صرراحب الشرركوى إىل أنرره م يتخررذ ق ر أي خط رواي للحصررول علررى بطاقررة ارويررة وذلررك
لتجنرب جتنيردم مرن قبرل اإلدارة ألدا اخلدمرة العسركريةك أو احتجرا م بتهمرة التهررع مرن اخلدمررة.
وك رران ممك رران الس ررلطاي السويسر ررية أن تتخ ررذ خطر رواي للتحق ررح م ررن ص ررحة الواثئ ررح الس ررالفة
الرذكر()9ك برردال مررن تركهرا جانبررا جررة أ ررا واثئرح قميكررن ت ويرهررا بسرهولةق .وقررد أوضر صرراحب
الش رركوى طعن رره أن رره طل ررب م ررن عائلتر ره استص رردار ه ررذم الواثئ ررح إلثب رراي هويت رره سويسر ررا.
وال يع طابعها ا دي العهد أي حال من األحوال أ ا م ورة.

__________

()8
()9
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أقوالرره
 7-3وفيمرا يتعلرح ابدعرا أمانرة الدولرة لشرقون ارجررة أن صراحب الشركوى تنراق
ألنرره ذكررر مرررة أنرره أطلررح سرراحه مررن السررجن ومرررة أخرررى أنرره هرررع مررن السررجنك يشر صرراحب
الشركوى إىل أن جلسررة االسررتماع جررري ابللوررة التورينيررةك وهري لوررة ال يتقنهررا جيرردا .لررذلكك رمبررا
كان هنايف سو فه بينه وبني املرتج الشفوي.
 8-3ويوض ر صرراحب الشرركوى أنرره وصررا سررفرمك مبررا ذلررك اتريررخ موادرترره وطررول مرردة
السررفر واملواقررب الرريت عربهررا قبررل وصروله إىل كسررال .واكتفر األمانررة بطررر سرقالني فقر عررن عرردم
خنروعه ألي مراقبررة مرن السررلطاي أثنرا هروبرره .و حرال رأي األمانررة أن هرذم النقطررة تسررتحح
امل يررد مررن التوضرري ك فقررد كرران عليهررا أن تطررر أسريفلة إضررافية .وعررالوة علررى ذلرركك ومثلمررا تقكررد
التقررارير العامررة()10ك م تكررن لرردى صرراحب الشرركوى رراي شررخص ميكنرره ا صررول علررى أتشر ة
للخررروج م ررن بلرردم .ول ررو كرران ق ررد حص ررل علررى ه ررذم الترش ر ةك مل ررا كرران حاج ررة إىل خ رردماي
مفوضية شقون الالجيفني ملدة أربب سنواي تقريبا .ولذلك جيب اعتبار موادرته غ القانونية للبلد
أمررا مقكرردا .بيررد أن السررلطاي السويسررية رفنر أخررذ هررذم املعلومرراي بعررني االعتبررار .ورغر أن
احملكمررة اإلداريررة االحتاديررة ذكررري أن مررن املسررتحيل عمومررا علررى اإلريرتيررني ا صررول علررى أتشر ة
إثب رراي أن موادرت رره لبل رردم ج ررري
اخل رروجك فق ررد خلصر ر إىل أن ص رراحب الش رركوى م ي ررنج
بطريقة غ قانونية.
 9-3ومن ك فقد دخل القررار السرليب لألمانرة حير النفراذ دون أي حتليرل جراد خلطرر انتهرايف
الدولة الطرف مبدأ عدم اإلعادة القسرية .وتقب على عراتح السرلطاي السويسررية مسرقولية تبديرد
أي شررك بشرررن هررذا اخلطررر مررن خررالل تطبيررح قمراجعررة فعليررة ومسررتقلة ون يهررة لقررار الطرررد()11ق.
وي ردل حتليررل احملكمررة قاألو وامل روج ق علررى عرردم إج ررا هررذم املراجعررة .وابإلضررافة إىل ذلرركك م
تش ررر احملكم ررة ول ررو م رررة واح رردة إىل ا ال ررة العام ررة ق رروق اإلنس رران إري رررتايك عل ررى ال رررغ م ررن
اإلحاالي العديردة إىل مصرادر املعلومراي الريت تنرمنها الطعرن .كمرا أن احملكمرة م تنراق حجرة
صاحب الشكوى اليت مفادها أن اته كشاع سن اخلدمة العسكرية جتعله عرضة للخطر.
 10-3و هذا الصرددك حيرت صراحب الشركوى الرة حقروق اإلنسران إريررتاي .ومبرا أنره قرد
هترع من واجب اخلدمة العسكرية وغادر البلد دون إذنك فإنه يواجه هتمة انتهايف إعرالن اخلدمرة
الوطنيررة لعررام  1995ويعترررب معارض را للن ررام( .)12وال ميكررن إنكررار أنرره مبجرررد وص روله إىل إريرررتاي
__________

()10

Rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) relatif à l’information sur le pays
d’origine – Érythrée, étude de pays, mai 2015 (www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/

)herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-f.pdfك يبر ررني هر ررذا التقرير رررك مجلر ررة أمر ررورك أن إكمر ررال اخلدمر ررة
الوطنية أو اإلعفا القانوين منها شرط مسبح إلصدار أتش اي اخلروج (الصفحة .)53
( )11قنية عجي ة ضد السويد )(CAT/C/34/D/233/2003ك الفقرة .7-13
( )12إري رررتايك Proclamation on National Service No. 82/1995ك  23تشر ررين األول/أكت رروبر 1995
HRC, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum)(www.refworld.org/docid/4dafe0ec2.html

11

Seekers from Eritreaك  20نيسران/أبريل 2011ك الصرفحة

T. R. Müller, « Bare life and the developmental state: implications of the militarization of

education in Eritrea », The Journal of Modern African Studies, vol. 46, no 1

مررارس 2018ك الصررفحة  115و
indefinite conscription in Eritreaك  16نيسان/أبريل 2009ك الصفحة .27

highك آذار/

Human Rights Watch, Service for life. State repression and
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سرريتعر للتوقيررا واالسررتجواع والعقوبررة علررى أفعالرره( .)13وابإلضررافة إىل ذلرركك قررد ي ررغ علررى
أدا اخلدمة العسكرية إىل أجل غ مسمىك مما ِ
سيعرضه للعمرل اجلرربي علرى حنرو ينتهرك حقوقره
األساسية .ووفقا للعديد من من ماي الدفاع عن حقوق اإلنسانك ال ت ال حالة حقوق اإلنسان
إريرتاي مرساوية وت داد سو ا بسبب اخلدمة العسركرية اإلل اميرة ملردة غر رددة( .)14وتسرتخدم
السلطاي اإلريرتية القوة املميتة ضد أي شخص حيراول مقاومتهرا أو الفررار مرن اجلري أو مورادرة
البلد ِخلسة( .)15ويشيب استخدام التعذيب أثنا عملياي االعتقرال أو االحتجرا ك ال سريما ضرد
املتهربني من اخلدمة العسكرية.
 11-3وقررد صررر الررئيس السررابح لالحترراد السويسررري عررام  2015أن قمررن غر املعقررول أن
تعيرد سويسررا أشخاصرا إىل دولررة تعسرفيةق( .)16وقردم جلنرة التحقيررح املعنيرة قروق اإلنسرران
إريرررتاي التابعررة الررس حقرروق اإلنسرران ومفوضررية شررقون الالجيفررني معلومرراي عررن الوضررب البلررد
وعن املعاملة الريت يتلقاهرا ملتمسرو اللجرو العائردون( .)17ووجردي اللجنرة املعنيرة قروق اإلنسران
أينرا أن هنررايف انتهاكرا للمررادة  7مررن العهررد الرردو اخلررا اب قرروق املدنيررة والسياسررية عنرردما م
تراع الدولة املعنية أن عدم قدرة صاحب الشكوى على إثباي أنه غادر إريرتاي بصورة قانونيةك قد
تقدي إىل اعتبارم ملتمس جلو رف التماسه وشخصا م يقد واجب اخلدمة العسكرية إريرتايك
وابلتا قد يواجه خطرا حقيقيا ابلتعر ملعاملة االفة ألحكام املادة .)18(7
 12-3وأخ ر اك يستشررهد صرراحب الشرركوى أنشررطة سياسررية قررام هبررا
إريرتاي ا الية(.)19

املنفررى ضررد حكومررة

__________

(Human Rights Watch, Service for life. State repression and indefinite conscription in Eritrea )13ك 16
Amnesty International,
نيس رران/أبريل 2009ك الص ررفحاي مر ررن  27إىل  29و 68و 70و 72و74
Eritrea: 20 years of independence, but still no freedom, 9 mai 2013, p. 30 et 31 ; G. Kibreab,
« The open-ended Eritrea National Service: the driver of forced migration », Paper for the
Support Office Practical Cooperation Meeting on Eritrea

()14

األول/أكت رروبر 2014ك الص ررفحاي م ررن  12إىل 14
وA/HRC/26/45ك الفقراتن  44و.45

Guidelines

European Asylumك  15و 16تشررين
UNHCR Eligibilityك الص ررفحة 11

_Human Rights Watch, World Report 2015 (www.hrw.org/sites/default/files/world_report

)download/wr2015_web.pdfك الصرفحة  218ومرا بعردها

– Amnesty International, Rapport 2014/15

La situation des droits humains dans le monde (https://amnesty.app.box.com/s/40c0obtp0gipe2fa3

)d4ehty85k0exvza/1/3111387831/26325347011/1ك الصرفحة  172ومرا بعردها و

Organisation suisse

d’aide aux réfugiés, Analyse pays – Érythrée, mise à jour février 2010 (www.osar.ch/assets/

()15
()16
()17
()18
()19
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).herkunftslaender/afrika/eritrea/erythree-mise-a-jour-fevrier-2010.pdf
تقرير قطري لو ارة اخلارجية األمريكية عن حقوق اإلنسانك Country report on human rights practices 2013
)– Eritrea (www.state.gov/documents/organization/220321.pdfك  27شباط/فرباير 2014ك الفرع -1أ.
« Simonetta Sommaruga refuse tout refoulement de réfugiés érythréens », Le Tempsك  6آع/أغسرطس
.(www.letemps.ch/suisse/simonetta-sommaruga-refuse-refoulement-refugies-erythreens) 2015
 A/HRC/32/CRP.1 A/HRC/29/CRP.1وUNHCR Eligibility Guidelinesك الصفحاي  14و 33و.34
س .ضد الدامنريف ()CCPR/C/110/D/2007/2010ك الفقرة .3-9
يرفح رسالة مقرخة  18آذار/مارس  2016من ا ع الردميقراطي الشرعيب اإلريررتي تفيرد أن صراحب الشركوى
عن ررو ف رررع ا ر ر ع السويس ررري وأن رره ش رراريف أنش ررطة مث ررل تن رري االجتماع ررايك ونش ررر املعلوم ررايك وتعبيف ررة
الشباع للننرال الردميقراطي وغر ذلرك مرن األنشرطة .وتوضر الرسرالة أن صراحب الشركوىك بصرفته عنروا
ح ع املعارضة الرئيسي هذاك لن يكون آمنا حالة ترحيله ألنه سيتعر للسجن والتعذيب بل وحىت املوي.
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م حظ ت امب غمبا امبط ف لب ا ة مب ا غاأل س ا ض د ا
 4أيلول/سبتمرب 2017ك قدم الدولة الطرف مالح اي بشررن مقبوليرة الشركوى
1-4
وأسسها املوضوعية .وفيما يتعلح ابملقبوليةك تفيد الدولة الطرف أن صاحب الشركوى م يسرتنفد
سرربل االنتصرراف احملليررة املتاحررة .وابإلشررارة إىل ممارسررة اللجنررةك تالحررن الدولررة الطرررف أن ملررا
القن ررية ال ير روحي أن س ررداد مبل ررز مس رربح م ررن التك رراليا ك رران س رريمنب ص رراحب الش رركوى م ررن
استنفاد سبيل االنتصاف هذاك أو أن الطعن سيكون دون جدوى(.)20
 2-4وفيما يتعلح ابألسس املوضوعيةك تش الدولة الطرف إىل العناصرر الريت جيرب أخرذها
االعتبار لتقيي مدى وجود خطرر قشخصري و ردق وجرديق ابلتعرر للتعرذيب عنرد العرودة إىل
البلررد األصررليك وهررذم العناصررر هرري :األدلررة علررى وجررود من ر اثب ر مررن االنتهاكرراي اجلسرريمة أو
الصارخة أو اجلماعية قوق اإلنسران البلرد األصرلي وادعرا اي التعرذيب أو سرو املعاملرة
املاضي القريب واألدلة املسرتقلة لردع تلرك االدعرا اي واألنشرطة السياسرية لصراحب الشركوى
داخل البلد األصلي أو خارجه واألدلة على مصداقية صراحب الشركوى والتناقنراي الوقائعيرة
فيما يدعيه صاحب الشكوى(.)21
 3-4وفيما يتعلح بوجود من اثب من االنتهاكاي اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية قوق
اإلنسانك تقكد الدولة الطرف أن ذلك ال يشكل حد ذاته أساسا كافيا لالعتقاد أن شخصرا
بعينرره سرريكون عرضررة للتعررذيب لرردى عودترره إىل بلرردم األصررلي .وجيررب علرى اللجنررة إثبرراي مررا إذا
كان صاحب الشكوى يواجه قشخصياق خطر التعر للتعذيب البلد الذي سيعاد إليره(.)22
وال ب ررد م ررن وج ررود أس ررباع إض ررافية جتير ر وص ررا خط ررر التع ررر للتع ررذيبك ابملعر ر املقص ررود
الفقرررة  1مررن املررادة  3مررن االتفاقيررةك أنرره خطررر قمتوقررب وحقيقرري وشخصرريق( .)23وجيررب تقرردير
خطر التعذيب على أسس تتجاو جمرد االفرتا أو الشك(.)24
 4-4وتصا الدولرة الطررف ممارسراي السرلطاي السويسررية فيمرا يتعلرح مبعاجلرة طلبراي اللجرو
املقدمررة مررن مرواطنني إريرررتاي .فرمانررة الدولررة لشررقون ارجرررة هرري الرريت تنررطلب بتقيرري التقررارير املتعلقررة
هب رذا البلررد علررى حنررو مسررتمر وتتبررادل املعلومرراي مررب خ رربا وسررلطاي بلرردان ش رريكة .وعلررى هررذا
األسرراسك تعررد األمانررة تقييمررا ررداث للحالررة البلررد يصررب األسرراس الررذي تسررتند إليرره السررلطاي
السويسرية ممارساهتا املتعلقة ابللجو  .و أاير/مرايو 2015ك أعردي األمانرة التقريرر املعنرون قإريررتاي -
دراسررة قطريررةق الررذي جيمررب كافررة هررذم املعلومرراي .وح رري هررذا التقريررر بترييررد أربررب سررلطاي بلرردان
شرريكة وخبر علمرري واملكتررب األورويب لردع اللجررو ( .)25و شررباط/فرباير وآذار/مررارس 2016ك

__________

( )20ان ر ر ر ر ر ررر ابألخ ر ر ر ر ر ررص أ .إ .ض ر ر ر ر ر ررد سويسر ر ر ر ر ر ررا ()CAT/C/14/D/24/1995ك الفق ر ر ر ر ر رررة  3ول .أ .ض ر ر ر ر ر ررد كن ر ر ر ر ر رردا
()21
()22
()23
()24
()25
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()CAT/C/24/D/95/1997ك الفقرة .5-6
تعليح اللجنة العام رق  )1997(1بشرن تنفيذ املادة  3سياق املادة  22من االتفاقيةك الفقرة .8
يف .ن .ضد سويسرا ()CAT/C/20/D/94/1997ك الفقرة .2-10
املرجب نفسهك الفقرة  5-10وج .ي .أ .ضد سويسرا ()CAT/C/21/D/100/1997ك الفقراتن  3-6و.5-6
التعليح العام رق 1ك الفقرة .6
 .https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-Eritrea-Country-Focus-FR.pdfاستعرض ر ر ر
هررذا التقريرررك الررذي نشرررم املكتررب األورويب لرردع اللجررو ك الرردوائر الوطنيررة املعنيررة ابللجررو وارجرررة أملانيررا وبلجيكررا
والدامنريف والنمساك كما استعرضه دان كونيلك وهرو خبر خرارجي يعمرل بشررن إريررتاي منرذ أكثرر مرن ةسرة وعشررين
عاما كصحفي و اضر وابح .
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أرسل األمانة بعثة إىل البلد ملراجعة هذم املعلوماي وتعميح الن ر فيها واسرتكماراك بسربل منهرا
إضررافة مصررادر أخرررى ظهررري تلررك األثنررا  .وبنررا علررى كافررة هررذم املعلومررايك نشررري األمانررة
حتر ررديثا  22ح يران/يوني ر ره  .)26(2016و تقر ررارير نشر ررري الفر رررتة مر ررا بر ررني كر ررانون األول/
ديس ر ررمرب  2015وآع/أغس ر ررطس 2016ك توص ر ررل ع ر رردة س ر ررلطاي وطني ر ررة  -مث ر ررل س ر ررلطاي
الس ر ر ررويد( )27والن ر ر ررروي ( )28وو ارة الداخلي ر ر ررة اململك ر ر ررة املتح ر ر رردة لربيطاني ر ر ررا الع م ر ر ررى وآيرلن ر ر رردا
الشمالية( - )29إىل استنتاجاي مماثلة.
 5-4و ح يران/يونير ره 2016ك غر ر ي س ررلطاي اللج ررو السويسر ررية ممارس رراهتا فيم ررا يتعل ررح
ابملوادرة غر القانونيرة إلريررتايك وهري ممارسرة أكردها بشركل خرا حكمران مرجعيران للمحكمرة
اإلداري ر ررة االحتادي ر ررة ص ر رردرا ك ر ررانون الثاين/ين ر رراير( )30وآع/أغس ر ررطس  .)31(2017و ا كر ر ر
األخ ك ن ري احملكمة بتفصيل كب ا الة إريرتاي( .)32وخلص إىل أن اخلروج بطريقة غ
قانونية من إريرتاي م يعد سببا كافيا حرد ذاتره ملرن صرفة الالجرئ .وابملثرلك يبردو أن السرلطاي
اإلريرتيررة م تعررد ذاي موقررا قمعرري جتررام امل رواطنني العائرردين إىل البلررد( .)33وال يوجررد خطررر كب ر
ابلتعررر للعقرراع إال إذا كان ر هنررايف عوامررل إضررافية جتعررل مررن ملررتمس اللجررو شخصررا غ ر
مرغرروع في ره مررن وجهررة ن ررر السررلطاي اإلريرتيررة( .)34وتتوقررا معاملررة ملتمسرري اللجررو املرفررو
التماسرره علررى الطريقررة الرريت يعررودون هبررا إىل البل ردك أي مررا إذا كان ر عررودهت طوعيررة أو قس ررية.
وتن ررمن الع ررودة الطوعي ررة لإلريرتي ررني املرف ررو التماس رره للج ررو وض ررعا متمي ر ر ا ابعتب رراره أف ر رراد
قالشررتايق( .)35و الواقرربك قيعرراد أتهيررلق هررقال األشررخا ويعفررون مررن اخلدمررة الوطنيررة ملرردة
ثال سنواي على األقل ولذا ال يكونون عرضة الضطهاد الدولة بسبب موادرهت البلد.
 6-4وم ررب ذل رركك تع رررتف الدول ررة الط رررف أن املعلوم رراي املتعلق ررة بعملي رراي اإلع ررادة القس ررية
الر رريت نفر ررذي السر ررنواي األخ ر ر ة ر رردودة ألن حكومر ررة إرير رررتاي تر رررف رفنر ررا قاطعر ررا اإلعر ررادة
القسر ررية م ررن أورواب وألن عملي رراي اإلع ررادة القسر ررية ع ررن طري ررح ال رررب م ررن الس ررودان ه رري وح رردها
الرريت نر ِفررذي .وهنررايف القليررل مررن املعلومررايك أو انعرردام اتم ررراك بشرررن رراي وخلفيررة العائرردين.
__________

()26
()27
()28

()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
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املائرة)

يبني التقريرك مجلة أمورك أن على األشخا الذين يرغبون العودة طوعا دفب ضريبة الشرتاي (2
إىل بعثة دبلوماسية إريرتيةك وعلى الذين م يقدوا اخلدمة الوطنية التوقيب على اعرتاف ابلذنب.
LIFOS, Landrapport Eritreaك  15كررانون األول/ديسررمرب (https://lifos.migrationsverket.se/ .2015
)dokument?documentSummaryId=36406ك الفقراي  4-5و 2-1-7و.1-1-8
Landinfo, Eritrea: National Serviceك  20أاير/مرايو (https://landinfo.no/wp-content/uploads/ 2016
)2018/03/Eritrea-national-service.pdfك الفقررة 2-3ك و Eritrea: Reactions towards returned asylum
seekersك  27نيسان/أبريل (https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-Reactions- 2016
).towards-returned-asylum-seekers.pdf
.www.gov.uk/government/publications/eritrea-country-information-and-guidance-iagci-review
احملكمة اإلدارية االحتادية :ا ك  D-7898/2015املقر  30كانون الثاين/يناير .2017
املرجب نفسهك ا ك  D-2311/2016املقر  17آع/أغسطس .2017
املرجب نفسهك الصفحاي من  14إىل .16
املرجب نفسهك الفقرة  3-6من ا يثيايك الصفحة .10
املرجب نفسهك ا ك D-7898/2015ك الفقرة  2-5من ا يثيايك الصفحة .42
املرجب نفسهك الفقرة  9-3من ا يثيايك الصفحة .9
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و قنررية م .أ .ج .ضررد سويس رراك وجرردي احملكمررة األوروبيررة قرروق اإلنسرران أن ا الررة العام رة
قرروق اإلنسرران إريرررتاي حررد ذاهت را ال متنررب مررن إعررادة الشررخص املع ر ( .)36ورأي احملكمررة
أينرا أن مررن غر املمكررن اعتبررار ملررتمس جلررو رفر التماسرره بسرربب االفتقررار إىل املصررداقية أنرره
غررادر إريرررتاي بطريقررة غر قانونيررة وأن كررون الشررخص املعر ملررتمس جلررو رفر التماسرره لرريس
حررد ذاترره كافيررا العتبررار أنرره قررد يتعررر خلطررر حقيقرري متمثررل معاملررة منافيررة للمررادة  3مررن
االتفاقية األوروبية قوق اإلنسان( .)37و ا ك الصادر عن احملكمة اإلدارية االحتادية آع/
أغسررطس 2017ك ن ررري هررذم احملكمررة أين را ا الررة العامررة إريرررتاي وخلص ر إىل أن البلررد
ال يعاين من حرع أو حرع أهلية أو عنا واسب النطاق.
 7-4وحيت صاحب الشكوى سطر جتنيدم اجلي  .ومب ذلكك فإن إمكانية مطالبته أدا
اخلدمة العسكرية الوطنية لردى عودتره إىل إريررتاي ليسر أساسرا ملنحره صرفة الالجرئ .وال تشركل
اخلدمة العسكرية حد ذاهتا شكال من أشكال االضطهاد ا ا رة مسررلة اللجرو ك كمرا أ را
ال تنطروي علرى خطررر التعرر ملعاملرة االفررة للمرادة  3مرن االتفاقيررة ررذا السرببك أو أي سرربب
آخر .بيد أن صاحب الشكوى م يستطب تقدمي حج معقولة بشرن موادرته إرتر اي بطريقرة غر
قانونيررة .وابلتررا فقررد فشررل تقرردمي أدلررة مقنعررة لرردع ادعا ات ره أنرره سرريتعر ملعاملررة ررورة
مبوجب املادة  3حال إعادته إىل بلدم.
 8-4ويسررتخدم صرراحب الشرركوى املعلومرراي اخلاصررة ابلبلررد بشرركل انتقررائي للوايررة .ويعتمررد
إىل حد كب على تقارير هيومن رايتس ووت ومن مة العفو الدوليرةك الريت تسرتند فقر إىل أقروال
أشخا غادروا إريرتاي .وعالوة على ذلكك ال تتنمن هذم التقارير أي معلوماي بشرن املعاملرة
اليت يتلقها األشخا املتهمون فق مبوادرة البلد بطريقة غ قانونية.
 9-4وفيما يتعلح ابدعا اي التعذيب أو سو املعاملة املاضري القريربك ال يردعي صراحب
الشركوى أنرره تعرر للتعررذيب أو سررو املعاملرة بلرردم .فقرد أفرراد بصرري العبرارة أنرره م يتعررر
للعنررا اجلسرردي أثنررا احتجررا م الفرررتة مررن  5إىل  9شررباط/فرباير 2010ك غ ر أن ال ررروف
داخرل ا اويرة كانر مروعرة .وخرالل جلسرة االسرتماع الريت جرري  17شرباط/فرباير 2016ك
أفرراد أن الطعررام كرران س رييفاك وأن اجلررو كرران حررارا للوايررة ا اوي رةك وأنرره كرران مررب العديررد مررن
احملتج ين مساحة صو ة وم يكرن لرديه مسراحة كافيرة للنروم .واعترربي السرلطاي السويسررية
أن ه ر ر ررذم التص ر ر رررحياي تفتق ر ر ررر إىل املص ر ر ررداقية وخلص ر ر ر إىل أن ص ر ر رراحب الش ر ر رركوى م عن ر ر ررب
لالستجواع أو السجن من قبل السلطاي اإلريرتية.
 10-4وتش ر الدول ررة الط رررف إىل أن جلس ررة االس ررتماع إىل ص رراحب الش رركوى أجري ر ابللو ررة
التورينية مبوافقته .وأصر املوظرا املسرقول عرن جلسرة االسرتماع علرى أن يشر صراحب الشركوى
إىل عدم فهمه ألي سقال .وكما الح أمانة الدولة لشقون ارجرة واحملكمة اإلدارية االحتاديةك
فقد صر صاحب الشكوى جلسيت االستماع املعقودتني أنه فه املرتج الشفوي فهما جيدا
وأكررد ايررة اجللس رتني أن احملنرررين متسررقان مررب تصرررحياته .وم يشررر إطالقررا إىل أنرره قررد واجرره
مشاكل الفه  .وابإلضافة إىل ذلكك أفاد صاحب الشكوى صراحة أنه م يواجه أي مشاكل
بلدم األصلي.
__________

( )36م .أ .ضد سويسراك الفقرة .70
( )37املرجب نفسهك الفقرة .79
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 11-4وم يقكد صاحب الشكوى أنه شاريف أنشطة سياسرية بلردم األصرلي .وعلرى الررغ
مررن أنرره قرردم رسررالة بشرررن انتسررابه إىل الفرررع السويسررري للحر ع الرردميقراطي الشررعيب اإلريرررتي
سياق الطعن الذي قدمه إىل احملكمة اإلداريرة االحتاديرةك م يرذكر هرذم األنشرطة الشركوى الريت
قدمها إىل اللجنة.
 12-4وفيم ر ررا يتعل ر ررح مبص ر ررداقية ص ر رراحب الش ر رركوى واتس ر رراق الوق ر ررائب ال ر ريت ق ر رردمهاك أتك ر رردي
السررلطاي مررن أن روايترره غ ر معقولررة .أوالك الح ر أمانررة الدولررة لشررقون ارجرررة أن تصرررحياته
حررول إطررالق سرراحه مررن السررجن  -الررذي يشرركل جر ا أساسرريا مررن روايترره  -كانر متناقنررة.
ورأي األمانة كذلكك بصرف الن ر عن الرواية املعتمدةك أن وصا صراحب الشركوى لتصررفاي
السررلطاي اإلريرتيررة بعررد احتجررا م ةسررة أايم ال يبرردو مقنع را .كمررا وجرردي األمانررة واحملكمررة أن
تصرررحياي صرراحب الشرركوى كان ر مرروج ة بشرركل خررا ك ومراوغررةك ومنطيررةك وقليلررة العفويررةك
خاص ر ررة فيم ر ررا يتعل ر ررح برحيل ر رره م ر ررن إري ر رررتاي()38ك واس ر ررتدعائه للخدم ر ررة الوطني ر ررةك ومن ر ررمون ه ر ررذا
االس ررتدعا ()39ك والتص رررفاي ال رريت تبعت ر ره .واعت ررربات ه ررذا ال ررنقص التفاص رريل مث ر ر ا للم ي ررد م ررن
االستوراع ابلن ر إىل التواريخ احملددة للواية اليت ذكرها أينا صراحب الشركوىك كمرا لرو أنره قرد
حف ها عن ظهر قلب من أجل تقدمي طلب اللجو .
 13-4ويع ي صاحب الشكوى هذم التناقناي مع مها إىل إجرا جلسيت االستماع ابللوة
التورينيةك وهي لوة ال يتقنها مبا فيه الكفاية .ورغ أن صاحب الشكوى قد ذكر بداية جلسرة
االس ررتماع امل رروج ة وجلس ررة االس ررتماع املتعلق ررة أس ررباع التماس رره اللج ررو أن رره ي ررود ا ص ررول عل ررى
مساعدة مرتج متقن للوة البيالنك فقد صر أنه يفه فهما جيدا املرتج الشفوي الذي عِني
جلسة االستماع املتعلقة ببيارته الشخصيةك قبل أتكيد موقفه والتوقيرب علرى نرر هرذم اجللسرة.
وخالل جلسة االستماع املتعلقة أسباع التماسه اللجو ك أفاد أنه يفه الرتمجة جيدا .وأكد أن
نررر اجللسررة يتوافررح مررب أقوالرره وأنرره قررد قررأم بلوررة يفهمهرراك دون أن يررذكر أي صررعوابي معينررة.
وليس هذا احملنر أي إشارة إىل أن صاحب الشكوى قد أاثر أي مشاكل الفه أو الرتمجة
أو التعب  .وم تشر شهادة ممثلة دائرة الدع املرفقة ابحملنرك املقر  17شباط/فرباير 2016ك إىل
أي ص ررعوابي الفه ر أثن ررا جلس ررة االس ررتماع .وع ررالوة عل ررى ذل رركك تب رردو ت رروايي احملنر ررين
واضحة بقدر اكتماراك وابلتا فهي كافية الختاذ قرار مستن  .ولذلكك أعلن قاضي التحقيح أن
من الواض أن ت ل صاحب الشكوى ال يقوم على أسرس سرليمةك مشر ا إىل أن السرلطة األقرل
درجررة قررد قرررري علررى حنررو صررائب أن التورينيررة لوررة أخرررى مناسرربة جللسررة االسررتماع .وال تتنررمن
الشكوى املعروضة على اللجنة أي حج جديدة قد تشكك هذا التحليل.
 14-4وابإلضافة إىل ذلكك م يقردم صراحب الشركوى أي دليرل خرالل اإلجررا اي ليثبر أنره
قررد واجرره اخلطررر بلرردم لدرجررة أنرره اضررطر إىل الرحيررل إىل اخلررارج .كمررا الح ر أمانررة الدولررة
لش ررقون ارج رررة أن ص رراحب الش رركوى م يق رردم أي وثيق ررة هوي ررة أو دلي ررل خ ررالل الس ررنتني اللت ررني
__________

( )38اعتررربي أمانررة الدولررة لشررقون ارجرررة أن مررن غر املعقررول متامررا أال يسررتطيب صرراحب الشرركوى أن يصررا بصررورة
أفن ررل موادرت رره غر ر القانوني ررة امل عوم ررة للبل رردك أي سر ر م حر روا  200كيل ررومرت م ررن كر ر ين إىل كس ررالك وأن م ررن
املستبعد أنه م عنب ألي مراقبة من السلطاي على هذم املسافة الطويلة.
( )39جلسررة االسررتماع األوىلك أضرراف صرراحب الشرركوى أنرره لرريس قررادرا علررى تقرردمي هررذا االسررتدعا ك بينمررا ذكررر
أثنا جلسة االستماع الثانية أنه اتصل بعائلته للحصول عليه.
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استورقهما اإلجرا العاديك ي ظل تصررحياته موضرب الشرك منرذ البدايرة( .)40وأمرام األمانرةك
وكرذلك أمررام اللجنرةك ذكررر صراحب الشرركوى ببسراطة أنرره م ميتلرك قر أي واثئرح وال ي هررر مررن
ملفاي األمانة أنه اختذ خطواي ملموسة من أجل تقدمي أي نسخة أصلية مرن شرهادة املريالد أو
شهادة مدرسية أو شهادة املعمودية على سبيل املثال .وإن ا جة القائلة أن صاحب الشكوىك
املولررود  1شررباط/فرباير 1989ك كرران قاص ررا عنرردما غررادر إريرررتاي ولررذلك م تكررن لديرره وثيقررة
هوية هري حجرة كاذبرة بشركل واضر ألنره غرادر البلرد وهرو يبلرز مرن العمرر  21سرنة حسرب مرا
جا تصرحياته.
 15-4و ضررو عرردم معقوليررة تصرررحياي صرراحب الشرركوىك خلص ر األمانررة العامررة لشررقون
ارجرة إىل أن ممكا ا أن تعتررب بصرورة مشرروعة أن صراحب الشركوى م عنرب لالسرتجواع أو
السجن من قبل السلطاي اإلريرتيةك وأنه م يكن ق طرفا أي إجرا اي قنائية وأنه م يشاريف
أي أنشررطة سياسررية أو دينيررة مررن شررر ا أن تسرربب لرره النرررر .وابإلضررافة إىل ذلرركك اعتررربي
األمانررة أن موادرترره لبلرردم بطريقررة غ ر قانونيررة غر قابلررة للتصررديح .وأخ ر اك فررإن احتمررال مطالبررة
صرراحب الشرركوى مسررتقبال أدا اخلدمررة العسرركرية إريرررتاي ال ميكررن أن يكررون وحرردم ذا صررلة
ابملع املقصود االتفاقية.
 16-4وحىت لو افرت أن صاحب الشكوى قد غادر بلدم األصلي ال روف امل عومةك فإن
االجتهرراداي القنررائية األخر ة للمحكمررة اإلداريررة االحتاديررة الرريت عرردل املمارسررة السررابقةك والرريت
أكدهتا احملكمة األوروبية قوق اإلنسانك ِ
تبني أن اخلروج غ القانوين من إريرتاي م يعرد كافيرا
حد ذاته لتربير مرن صرفة الالجرئ .و القنرية املرفوعرة ضرد سويسررا الريت استشرهد هبرا صراحب
الشرركوى()41ك قرردم صرراحب الرربالغ حججرا مماثلررة لتلررك الرريت قرردمها صرراحب الشرركوى هررذم
القنررية .ووجرردي احملكمررة أنرره حررال اسررتحال أتكيررد اخلررروج غ ر القررانوين مررن إريرررتايك ينبورري
إيال اهتمام خا ملدى معقولية شهادة الشخص املع (.)42
 17-4وأخ ر اك وفيمررا يتعلررح بتركيررد صرراحب الشرركوى أنرره م يكررن ممررثال مبحررام أثنررا جلس ريت
االستماعك كي قيدافب عن اختيارم للوة ويوض له أمهية توقيعه على احملنرقك فقرد أبلرز صراحب
الشكوى بداية جلسيت االستماع ممكانياي املساعدة املتاحة لره ومبسرقوليته عرن صرحة أقوالره
الرريت ستسررتند إليهررا السررلطاي عنررد اخت رراذ قرارهررا .و االسررتدعا إىل جلسررة االسررتماع املتعلق ررة
أسررباع التمرراس اللجررو ك أبلررز صرراحب الشرركوى أين را أنرره يسررم لرره ابصررطحاع ممثررل مررن
اختيارمك على نفقته اخلاصة.
 18-4و اخلت ررامك ل رريس هن ررايف م ررا يشر ر إىل وج ررود أس ررباع حقيقي ررة ت رردعو إىل االعتق رراد أن
صرراحب الشرركوى سرريواجه خطررا ملموسررا وشخصرريا ابلتعررر للتعررذيب عنررد عودترره إىل إريرررتاي.
فادعا اته واألدلة املقدمة ال تسم ابلقول إن إعادة صاحب الشركوى قرد ت ِ
عرضره خلطرر حقيقري
وملموس وشخصي ابلتعذيب.
__________

( )40حتت الدولرة الطررف بتقيري احملكمرة اإلداريرة االحتاديرة لصرحة الشرهادة املدرسرية املقرخرة  29آذار/مرارس 2016
وشهادة املعمودية املقرخة  25آذار/مارس ( 2016ان ر الفقرة .)6-2
( )41م .أ .ضد سويسرا.
( )42املرجب نفسهك الفقرة .77
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اعو ة ت ص ح امببك ى دوى م حظ ت امب غمبا امبط ف
 22ك ر ر ررانون األول/ديس ر ر ررمرب 2017ك ق ر ر رردم ص ر ر رراحب الش ر ر رركوى تعليق ر ر رراي عل ر ر ررى
1-5
مالح اي الدولة الطرف.
 2-5وفيما يتعلح ابملقبوليرةك يتنر مرن ملرا القنرية أن صراحب الشركوى معرو ()43ك وهرذا
أمر م تدحنه الدولة الطرف .ولذلك طلب اإلعفا من التكاليا .وابلتا ك ال ميكن أن يطلب
منه دفب املبلز املطلروعك رهيرك عرن الوفرا بشررط اسرتنفاد سربل االنتصراف احملليرة املتوقرا علرى
هررذا الرردفب .وبسرربب اشررتاط سررداد مبلررز مسرربح مررن التكرراليا م يسررتفد صرراحب الشرركوى مررن
مراجعة شاملة ودقيقة لقنيته علرى يرد هييفرة قنرائية مسرتقلة .ومبرا أن صراحب الشركوى اعررت
على قرار أمانرة الدولرة لشرقون ارجررة مرن خرالل تقردمي طعرن إىل احملكمرة اإلداريرة االحتاديرةك فرإن
حجة الدولة الطرف القائلة إنه م يستنفد سبل االنتصاف احمللية غ مناسبة هذا الصدد.
 3-5وفيمررا عررص األسررس املوضرروعيةك يطعررن صرراحب الشرركوى توي ر موقررا األمانررة منررذ
ح يران/يوني ره 2016ك عنرردما اعتررربي األمانررة أن موررادرة إريرررتاي بطريقررة غ ر قانونيررة م تعررد وحرردها
عرامال يعررر الشررخص املعر خلطررر االضررطهاد .ويشر إىل السروابح القنررائية للمحكمررة األوروبيررة
قوق اإلنسان بشرن معاي اجلودة اليت يتعني على سلطاي الدولة مراعاهتا عند معاجلرة املعلومراي
املتعلق ررة ابلبل رردان األص ررلية مللتمس رري اللج ررو ك وإىل اتل ررا املع رراي (ال رردنيا) الر رواردة التوجيه رراي
األوروبيررة()44ك ضررمن املبررادا التوجيهيررة لالحترراد األورويب (وكررذلك الس روابح القنررائية للمحكمررة
اإلداريررة االحتاديررة)()45ك وكررذلك املبررادا العامررة املطبقررة علررى اإلج ررا اي اإلداريررة .وتقكررد هررذم
املصادر الطبيعة املل مة ملعاي اجلودة معاجلة املعلوماي املتعلقة ابلبلدان األصلية(.)46
 4-5وابإلشررارة إىل الس روابح القنررائية للمحكمررة األوروبيررة قرروق اإلنسرران بشرررن اسررتخدام
املعلوماي املتعلقة ابلبلد األصلي()47ك يقرول صراحب الشركوى إن قررار األمانرة اخترذ علرى أسراس
البعثررة الرريت جررري شررباط/فرباير  -آذار/مررارس 2016ك وإن األمانررة قررد أعط ر للمعلومرراي
__________

( )43أورد صرراحب الشرركوى امللررا ش رهادة بشرررن حص روله علررى املسرراعدة االجتماعيررةك أصرردرهتا مقسسررة
 1تش ررين األول/أكت رروبر 2018ك وه رري ش ررهادة تب ررني أن مبل ررز املس رراعدة االجتماعي ررة ال ررذي تلق ررام الف رررتة
بررني  10ح يران/يوني ره  2014و 19أيلول/سرربتمرب  2014كرران  12فرنك را يومي راك أي مررا يعررادل  360فرنك را
شر ررهراي وأن هر ررذا املبلر ررز أصر ررب  415فرنكر ررا شر ررهراي الفر رررتة بر ررني  20أيلول/سر رربتمرب  2014و 30نيسر رران/
أبريررل 2016ك بعررد منحرره سرركنا شررقة مشرررتكة وأنرره اعتبررارا مررن  1أاير/مررايو 2016ك عقررب ق ررار اللجررو
السليبك تلقى مساعدة خاصة اب االي الطارئة قدرها  10فرنكاي يومياك أي ما يعادل  300فرنك شهراي.
( )44يستند صاحب الشكوىك علرى وجره اخلصرو ك إىل الفقررة  39واملرادة ()2(45ع) مرن التوجيره 2013/32/UE
الصررادر عررن الربملرران األورويب واالررس املررقر  26ح يران/يونيرره  2013بشرررن اإلجررا اي املشرررتكة ملررن ا مايررة
الدوليرة وسرحبهاك واملررادة ()3( 4أ) مرن التوجيرره  2011/95/UEالصرادر عرن الربملرران األورويب واالرس املررقر 13
كانون األول/ديسمرب .2011
Union européenne, Gemeinsame EU-Leitlinien für die Bearbeitung von Informationen über
()45
)Herkunftsländer (COIك نيسرران/أبريل (www.ecoi.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/coi_ 2008
).leitlinien-2008-04-de.pdf
R. Mattern, « COI-Standards: Die Verwendung von Herkunftsländerinformationen (COI) in
()46
Entscheiden der Asylinstanzen », Asyl 3/10ك الصفحاي من  3إىل .12
(NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07 )47ك  17متو /يوليه 2008ك الفقراي من  119إىل  121و Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07ك  28ح يران/يونيه 2011ك الفقراي من  232إىل .234
ORS

GE.19-01118

13

CAT/C/65/D/811/2017

الواردة من السلطاي اإلريرتية واملصادر الدبلوماسية الدوليةك هذا السياقك و ر أكرب بكث من
الو ن الذي أعطته للمعلوماي الواردة من املن ماي غ ا كومية واملن ماي الدولية .و الوق
نفسهك تبقى األدلة الواردة من الن ام اإلريرتي واملصادر الدبلوماسية الدولية غامنة .وابلتا ك فإن
املصرادر الرريت يسررتند إليهررا هررذا التوير املمارسرة ضررعيفة للوايررة .وابإلضررافة إىل ذلرركك غالبررا مررا
يستشهد هبا خارج السياق .و ضو ما تقردمك فرإن األسراس الرذي اسرتخدمته األمانرة كمصردر
للمعلوماي من أجل تربير قرارها املتعلح بتوي املمارسة ال ميكن اعتبارم أساسا كافيا.
 5-5وحررىت إذا أكرردي احملكمررة اإلداريررة االحتاديررة هررذم املمارسررة اجلديرردةك فررإن تقيرري احملكمررة
خ رراطئك ألن رره يس ررتند إىل معلوم رراي غ ر ر واض ررحة وغ ر ر كافي ررة استخلص ر ر منه ررا اس ررتنتاجاي
ال أسرراس رررا مررن الصررحة .وابدا ذي بررد ك ال جمررال لطررر مسرررلة املخرراطر الرريت قررد يواجههررا
صاحب الشكوى حالرة العرودة الطوعيرةك ألنره يعرار فكررة العرودة إىل بلردم األصرليك مبرا أنره
قررد يواجرره هنررايف خطررر التجنيررد اجلرري اإلريرررتي ابلن ررر إىل سررنه .ويرررف صرراحب الشرركوى
رفنا قاطعا اخلنوع لواجب أدا اخلدمة العسكرية ألنه يعترب ذلك عمال جرباي(.)48
 6-5وي ررف صرراحب الشرركوى أين را االلتر ام ابلتوقيررب علررى رسررالة النرردم ودفررب ض رريبة 2
املائررة( )49مررن أجررل االسررتفادة مررن صررفة فرررد مررن قالشررتايق .وهررو ي ررى أنرره إذا وق رب علررى رسررالة
التوبةك سروف يعررتف ضرمنيا أنره قرد ارتكرب جرميرة عنرد موادرتره إريررتاي وسروف يقبرل العقروابي
الريت قررد تفرر عليرره ررذا السرربب( .)50وجررا تقريرر املكتررب األورويب لردع اللجررو الصررادر
أاير/مررايو  2015بشرررن إريرررتاي أن رسررالة النرردم املررذكورة أعررالم وضرريبة  2املائررة ال ترروفران أي
ضمانة ضد العقوابي وأن توقيب رسالة الندم يشركل اعرتافرا مباشررا ابجلرميرة ويعررب عرن االسرتعداد
لقبول العقوبة املعنية(.)51
 7-5وعالوة على ذلكك ال تقدم احملكمة اإلدارية االحتادية أي استنتاج رائي بشررن موضروع
عررودة اإلريرتيررني الررذين فررروا مررن بلررده وأعيرردوا قس ررا إىل وطررنه ك بررل تكتفرري ابإلشررارة إىل هررذا
املوض رروعك وت رررى أن ممك رران املر رواطنني اإلريرتي ررنيك أي ح ررال م ررن األحر روالك الع ررودة ري ررة إىل
بلررده  .ومررب ذل رركك ال توجررد معلوم رراي موثوقررة كافي ررة السررتنتاج أن الس ررلطاي اإلريرتيررة م تع ررد
تعاقررب اإلريرتيررني الررذين أعيرردوا قسررا عقررااب شررديدا مثلمررا كانر تفعررل مررن قبررل .فعلررى العكررسك
ت هر مصادر اتلفة أن املوادرة غ القانونية ال ت ال تعترب جرمية ضد األمة ويعاقب عليها الن ام

__________

()48
()49
()50
()51

وفقا ملفوضية األم املتحدة السامية لشقون الالجيفنيك يشكل عدم إمكانية رف اخلدمة ألسباع تتعلح ابلنم
سررببا مررن أسررباع ا اجررة إىل ا مايررة الدوليررةك عنرردما يتعررر الشررخص املع ر ل ررروف غ ر إنسررانية أثنررا أدا
اخلدمة العسكرية ان ر Principes directeurs du HCR sur la protection internationale no 10ك الفقرة .31
ان ر ا اشية  26أعالم .وقد أدان جملس األمن التابب لألم املتحدة بشدة فر هرذم النرريبة قررارم 2023
()2011ك الفقرة .10
وفقا للمادة  297من القانون اإلريرتي قإعرالن اخلدمرة الوطنيرةقك يعاقرب علرى أي متررد مرن ا ررع ابلسرجن
ملرردة قررد تصررل إىل ةررس سررنواي .وتعرررتف السررلطاي السويس ررية أين را أن العقرروابي تفررر بطريقررة تعسررفية
وخارج نطاق القنا إريرتاي.
تقريررر املكتررب األورويب لرردع اللجررو الصررادر أاير/مررايو 2015ك الصررفحة  .44وان ررر أينررا قنررية Upper
]Tribunal of the United Kingdom, MST and Others (national service – risk categories) (CG) [2016

)UKUT 443 (IACك الفقرة 334ك اليت خلص فيها احملكمة إىل عردم وجرود أي دليرل مرن شررنه أن يرقدي إىل
اسررتنتاج أن رسررالة النرردم ودفررب الن رريبة قررد متكنرران املته رربني مررن التجنيررد واررراربني مررن اخلدمررة مررن التصررا مررب
السلطاي اإلريرتية.
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اإلريرتي بصورة غ متناسبة( .)52و ا ك القنائي املتعلح بقنية م .أ .ضد سويسراك اعترربي
احملكمررة األوروبيررة قرروق اإلنسرران أين را أن وجررود التمرراس جلررو قدمرره م رواطن إريرررتي يقررارع أو
يبلز سن اخلدمة العسكريةك ويورد فيه تفس ا معقوال خلروجه غر القرانوين مرن البلردك يقتنري مرن
السلطاي تبديد أي شك فيما يتعلح سطر سو املعاملة(.)53
 8-5ويعرررت صرراحب الشرركوى علررى أتكيررد الدولررة الطرررف أن ال ررروف املعيشررية إريرررتاي
قد حتسن ك تجا أن التطوراي اإلجيابية اليت أشاري إليهرا احملكمرة اإلداريرة االحتاديرة ال تسرتند
إىل بياري غ تلك الواردة من الن رام اإلريررتي .وأقرري احملكمرة أن الوضرب االقتصرادي ال ير ال
صعبا وأشاري إىل أن الن ام القائ هو ن رام ا ر ع الواحردك وأن هنرايف غيرااب لفصرل السرلطايك
وأن الرقابررة علررى املرواطنني معقرردة ومتطررورة للوايررةك وأن االعتقرراالي جتررري بطريقررة تعسررفية وميكررن
أن تستهدف أي شخص(.)54
 9-5وفيم ررا يتعل ررح بتركي ررد الدول ررة الط رررف أن التجني ررد القس ررري اخلدم ررة الوطني ررة اإلريرتي ررة
ال يشرركل خطررا ابلتعررر ملعاملررة منافيررة للمررادة  3مررن االتفاقيررةك يالحررن صرراحب الشرركوى أن
الدول ررة الط رررف ال توض ر مص ررادر املعلوم رراي ال رريت اس ررتندي إليه ررا للتوص ررل إىل ه ررذا االس ررتنتاج.
وال تش ر الدولررة الطرررف إال إىل حك ر احملكمررة اإلداريررة االحتاديررة الصررادر  31كررانون الثرراين/
يناير  2017والذي ال يفسر هو أينا سبب عدم اعتبار هذم املمارسة شكال من أشركال سرو
املعاملررة .و الواقرربك م تتخررذ احملكمررة بعررد قررارا صرررحيا بشرررن هررذا املوضرروع .وهررذم النقطررة مهمرة
بصررورة خاص رة ألن طلررب ا مايررة الررذي قدمرره صرراحب الشرركوى يقرروم علررى رفن ره أدا اخلدمررة
الوطنيررة اإلريرتيررة .و حالررة العررودةك سريتعر صرراحب الشرركوى ملخرراطرك غر العقوبررة الوحشررية
على هتربه من اخلدمة العسكريةك منها إدماجه القسري اجلي اإلريررتيك األمرر الرذي م تطعرن
()55
فيه الدولة الطرف .ويشركل اخلنروع خلدمرة وطنيرة مثرل تلرك املوجرودة إريررتاي عمرال جررباي
وميكن وصفه أنه شكل من أشكال الرق(.)56
__________

()52
()53
()54

()55

« L’ONU critique le durcissement de la Suisse envers les Erythréens », Le Tempsك  17شرباط/فرباير
.)www.letemps.ch/suisse/lonu-critique-durcissement-suisse-envers-erythreens( 2017
م .أ .ضد سويسراك الفقرة .79
اختذي من مة العفو الدولية  -فرع سويسرا موقفا أعقاع قرار احملكمة اإلداريرة االحتاديرة بشررن احتمرال طررد
ملتمسرري اللجررو اإلريرتيررني املرفررو التماسرره ك ِ
موضررحة أن األشررخا الررذين غررادروا البلررد بصررورة غر قانونيررة
معرضرون خلطرر السرجن أو عقروابي أخررى« Érythrée : La sécurité des personnes renvoyées n’est pas :
garantie », Amnesty Suisseك نشرررة صررحفية صرردري  31آع/أغسررطس (www.amnesty.ch/fr/ 2017
).pays/europe-asie-centrale/suisse/docs/2017/erythree-la-securite-des-personnes-renvoyees-pas-garantie
وج رردي جلن ررة التحقي ررح التابع ررة لألمر ر املتح رردة أن جر ر ا كبر ر ا م ررن الس رركان اريتر ر اي عن ررب للعم ررل اجلر رربي
(https://news.un.org/fr/story/2015/06/312512-un-nouveau-rapport-de-lonu-denonce-les-violations-

) flagrantes-des-droits-de#.VliFd9IvcdVووجه العديد من من ماي الدفاع عن حقوق اإلنسان االنتبرام إىل
أن مدة اخلدمة العسكرية اإلل امية غ رددةHuman Rights Watch, World Report 2015 :ك الصرفحة 218
وما يليها وAmnesty International, Rapport 2014/15ك الصرفحة  172ومرا يليهرا و Organisation suisse
.d’aide aux réfugiés, Analyse pays – Érythrée, mise à jour février 2010
( )56يستشررهد صرراحب الشرركوى ابتفاقيررة العمررل اجل ررربي لعررام ( 1930رق ر  )29ملن مررة العم ررل الدوليررة والس روابح
القنائية للمحكمة األوروبية قوق اإلنسان بشرن العمل اجلربي.
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 10-5وتشكو الدولة الطرف من أن صاحب االلتماس استخدم معلومراي انتقائيرة ال تتنرمن
أي معلومرراي عررن معاملررة األشررخا املتهمررني فق ر ابخلررروج غ ر القررانوين مررن البلررد .ويعرررت
صرراحب الشرركوى علررى هررذا التقيرري تجررا بقررار احملكمررة العليررا اململكررة املتحرردة بشرررن قنررية
م .س .ي .وآخ ررين وق ررار احملكمررة األوروبيررة قرروق اإلنسرران بشرررن قنررية م .أ ضررد سويس رراك
اللذين يوضحان أن أي شخص إريرتي قد يتعر لعقوابي جسريمة إذا غرادر البلرد بطريقرة غر
قانونيررة وإذا كرران سررن أدا اخلدمرة العسرركرية( .)57وعررالوة علررى ذلرركك م تعلررح الدولررة الطرررف
علررى حجررة صرراحب الشرركوى أنرره كشرراع سررن اخلدمررة العسرركريةك لديرره رراي جتعلرره عرضررة
للخطر .ولذاك فإن الدولة الطرف أخل بواجبها املتعلح ببيان األسباع وانتهكر حرح صراحب
الشكوى أن يستمب إليه.
 11-5ويكرررر صرراحب الشرركوى أين را أنرره م يكررن ممررثال مبحررام أثنررا جلس ريت االسررتماع .وم
يتمكن أحد من الدفاع عن اختيارم للورة وشرر أمهيرة توقيعره علرى نرري اجللسرتنيك وابألخرص
شر أن ذلك التوقيب قد يستخدم ضدم .وابلتا ك سيكون من اخلطر القول إن جلسرة االسرتماع
املتعلقة أسباع التماسه اللجو قد أجري ابللوة التورينية قمبوافقتهق.
 12-5ويفيد صاحب الشكوى أينا أنه  -خالفا لتقدير الدولة الطرف  -أكد أنه عنرو
حر ر ع املعارض ررة املنف ررىك وه ررو ا ر ر ع ال رردميقراطي الش ررعيب اإلري رررتيك وأن رره ش رراريف ابنت ررام
م اهراي سويسرا ضد الن ام اإلريرتي(.)58
 13-5وفيما يتعلح برف الدولة الطرف قبول تفس صاحب الشركوى لتناقنره امل عروم بشررن
الطريقة اليت غادر هبا السجنك يشرر صراحب الشركوى أن هرذا التنراق هرو نتيجرة عردم إتقانره
للوة الريت أجرير هبرا جلسرة االسرتماع .ففري الواقربك مرن احملتمرل جردا أنره اسرتخدم عبرارة قأطلرح
س رراحهق بطريقررة غ ر صررحيحة .لررذلكك رمبررا كرران هنررايف سررو فه ر بينرره وبررني املرررتج الشررفوي.
اجره صراحب
وال ميكن ابلطبب إعطا و ن كب رذا العنصرر املتنراق  .وابإلضرافة إىل ذلركك م يو ت
الشكوى هبذا قالتناق ق وابلتا م تت له الفرصة لتوضي ذلك جلسة االستماع الثانية.
 14-5وي رردعي ص رراحب الش رركوى أين ررا أن الس ررلطاي احمللي ررة اس ررتدعته لتجني رردم اجل رري .
ولرريس مررن الوريررب أن السررلطاي العسرركرية م تتنقررل إىل قريررة صرراحب الشرركوى .ف رالتقرير الررذي
ه ررذا الص رردد أن الس ررلطاي العس رركرية
أحالر ر إلي رره أمان ررة الدول ررة لش ررقون ارج رررة( )59يوضر ر
اإلريرتيررة ال متلررك ال القرردراي وال اللوجسررتياي الال مررة للقيررام بعمليرراي تفترري منت مررة وشرراملة
جلميب األشخا الذين يتهربون من اخلدمة الوطنية.
 15-5وفيمررا يتعلررح بررردود صرراحب الشرركوى املختصرررة خررالل جلس ريت االسررتماع وادعررا اي
السلطاي السويسرية أن تلك الردود كان مراوغة ومنطية وقليلة العفوية وأنه ذكرر ترواريخ رددة
قكمررا لررو أن روايترره قررد أعرردي جيرردا مررن أجررل التمرراس اللجررو قك يكرررر صرراحب الشرركوى أن
جلسيت االستماع أجريتا بلوة ال يرات للتحد هبا .ويبدو واضحا أن من األسهل عليه اإلشارة

__________

( )57م .أ .ضد سويسراك الفقرة .79
( )58يورد صاحب الشكوى امللا صرورتني أخرذات أثنرا م راهرة جرري  11آع/أغسرطس  2017بررنك وكران
صرراحب الشرركوى ينررطلب مبهمررة األمررن خالررراك إىل جانررب صررورة مل رراهرة أخرررى جررري  10تش ررين الثرراين/
نوفمرب  2017جنيا ساحة األم  .وكان امل اهراتن معا من تن ي ا ع الدميقراطي الشعيب اإلريرتي.
(« Focus Eritrea: Update Nationaldienst und illegale Ausreise » )59ك الصفحة .18
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إىل ت رواريخ برردال مررن تقرردمي وصررا تفصرريلي ودقيررح بلوررة ليس ر لوترره األم .وال ميكررن لومرره علررى
اإلجيا ردودم .وال يرى صراحب الشركوى كيرا ينبوري تفسر أي حتنر قبرل اجللسرة ضردم.
وعلى العكسك ينبوي اعتبار قدرته على ذكر تواريخ ددة عنصرا يدع مصداقيته.
 16-5وفيمررا يتعلررح جررة الدولررة الطرررف الرريت مفادهررا أن اللجنرة ينبورري أال تنررب رأيهررا اخلررا
بشرن الوقائب ل رأي أمانة الدولة لشقون ارجرة وأال جتري أي فحص ملدى معقولية الشكوىك
يقكررد صرراحب الشرركوى أن قنرريته ال ميكررن أن تقررارن بقنررية م .أ .ضررد سويس ررا ن ررا للعيرروع
اإلجرائيررة اخلط ر ة الرريت شرراب معاجلررة قنرريته والرريت أثررري فيهرراك مررب أن األدلررة املتاحررة ال ترردع
االستنتاج القائل إن تصرحياته أثنا إجرا اي اللجو غ قابلة للتصديح .وكما أوضح احملكمرة
اإلداريررة االحتاديررةك فررإن حتليررل ملفرره كرران جمرررد قمرروج ق .ووفق را لالجتهرراداي السررابقة للمحكمررة
األوروبية قروق اإلنسران قنرية م .أ .ضرد سويسرراك فرإن العنصرر ا اسر علرى وجره التحديرد
ابلنسرربة للمحكمررة هررو أن حتليررل السررلطاي السويس ررية للمعقوليررة أج رري بطريقررة صررحيحة مررن
وجهررة ن ررر ر يررة .وجترردر اإلشررارة أينررا إىل أنرره تلررك القنرريةك اسررتمع األمانررة إىل صرراحب
الشرركوى ثررال م رراي .وعررالوة علررى ذلرركك فحص ر احملكمررة أسررباع التماسرره اللجررو فحص را
شامالك على عكس ما جرى القنية ا الية.
 17-5وفيم ررا يتعل ررح ج ررة الدول ررة الط رررف أن ص رراحب الش رركوى أبل ررز ممكاني رراي املس رراعدة
املتاحررة لررهك والرريت كرران ممكانرره اسررتخدامها علررى نفقترره اخلاصررةك ي رذكِر صرراحب الشرركوى أنرره
ال حيح له العمل وابلتا فهو معو متاما .لذلك ال ميكن أن يطلب منه توكيل ام.
ا س ئل غاإل اءات ا ع غضا دوى امبوجبا

الن ر املقبولية
 1-6قبررل الن ررر أي شرركوى مقدمررة بررالغ مرراك جيررب علررى اللجنررة أن تقرررر مررا إذا كرران
الرربالغ مقبرروال أم ال مبوجررب املررادة  22مررن االتفاقيررة .وقررد أتكرردي اللجنررةك وفقررا ملررا تقنرري برره
الفقرة (5أ) من املادة  22من االتفاقيةك من أن املسرلة نفسها م تبح وال جيري ثها إطار
إجرا آخر من إجرا اي التحقيح الدو أو التسوية الدولية.
 2-6وت ررذكِر اللجن ررة أ ررا ال تن رررك عم ررال ابلفق رررة (5ع) م ررن امل ررادة  22م ررن االتفاقي ررةك
أي شرركوى مقدمررة مررن فرررد مررا م تتحقررح مررن أن ذلررك الفرررد قررد اسررتنفد مجيررب سرربل االنتصرراف
احمللية املتاحة .بيد أن هرذم القاعردة ال تنطبرح إذا ثبر أن اللجرو إىل سربل االنتصراف احملليرة قرد
استورق وقتا يتجاو ا دود املعقولرة أو أن مرن املسرتبعد أن حيقرح إنصرافا فعراال للفررد املردعى أنره
ضحيةك بعد إجرا اكمة عادلة(.)60
 3-6وتالحررن اللجنررة أن الدولررة الطرررف تعرررت علررى مقبوليررة الشرركوى لعرردم اسررتنفاد سرربل
االنتص رراف احمللي ررة .وتقك ررد الدول ررة الط رررف أن ص رراحب الش رركوى م يثب ر أن املبل ررز املس رربح م ررن
التكرراليا الررذي طلررب منرره قررد منعرره مررن اسررتنفاد سرربيل االنتصرراف هررذا أو أن سرربيل االنتصرراف
كرران دون جرردوى .وتالحررن اللجنررة أينررا أن صرراحب الشرركوى يعترررب أنرره حالررة عررو بسرربب
__________

( )60ان ررر تعليررح اللجنررة العررام رقر  )2017(4بشرررن تنفيررذ املررادة  3مررن االتفاقيررة سررياق املررادة 22ك الفقرررة 34ك
وهو التعليح العام الذي حل ل التعليح العام رق  1منذ  6كانون األول/ديسمرب .2017
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عرردم السررما لرره ابلعمررل وأن هررذم ا الررة منعت ره مررن توطيررة تكرراليا اإلج ررا اي وأن اش ررتاط
سررداد مبلررز مسرربح قرردرم  600فرنررك سويسررري حرمرره مررن االسررتفادة مررن مراجعررة شرراملة ودقيقرة
لقنيته على يد هييفة قنائية مستقلة.
 4-6وت ررى اللجن ررةك ض ررو ال ررروف الشخص ررية لص رراحب الشرركوىك أن م ررن غ ر الع ررادل
إل امرره بردفب مبلررز  600فرنررك سويسررري لكرري يكررون طلبرره األخر مقبرروال .وتوصررل اللجنررة إىل
هررذا االسررتنتاج ألن صرراحب الشرركوى شررخص معررو ك وغر مسررمو لرره ابلعمررل إقلرري الدولررة
الطرف وألن املسراعدة الريت يتلقاهرا تبلرز  415فرنكرا سويسرراي شرهراي .لرذلك يبردو مرن الصرعب
حرمرران صرراحب الشرركوى مررن إمكانيررة اللجررو إىل العدالررة بسرربب اعتبرراراي ماليررة حررني أن
حالت رره املالير رة غر ر مس ررتقرة( .)61وتشر ر اللجن ررة أين ررا إىل أن مجي ررب ا جر ر واألدل ررة ال رريت ق رردمها
صراحب الشرركوى ضرد قررار أمانرة الدولرة لشرقون ارجرررة م تقري إال تقييمررا أوليرا ومرروج ا مرن قبررل
احملكم ررة اإلداري ررة االحتادي ررة لتحدي ررد النتيج ررة احملتمل ررة لإلجر ررا ايك دون إجر ررا أي دراس ررة فعلير رة
لطعنه .وابلتا م يكن سبيل االنتصاف هذا متاحا لصاحب الشكوى.
 5-6و هررذم ال ررروفك ختلررص اللجنررة إىل أن حجررة عرردم مقبوليررة الشرركوى لعرردم اسررتنفاد
سرربل االنتصرراف احملليررة ال ميكررن قبوررا هررذم القنررية .و حررال عرردم وجررود أي مسرررلة أخرررى
بشرن مقبولية الشكوىك تعلرن اللجنرة أن الشركوى مقبولرةك أل را تثر مسرائل مبوجرب املرادتني 3
و 16مررن االتفاقيررة وألن الوقررائب وأسررس ادعررا اي صرراحب الشرركوى مدعومررة أدلررة علررى النحررو
الواجب()62ك وتشرع الن ر أسسها املوضوعية.

الن ر األسس املوضوعية
 1-7وفقررا للفقرررة  4مررن املررادة  22مررن االتفاقيررةك ن ررري اللجنررة
املعلوماي اليت أاتحها را الطرفان.

الشرركوى

ضررو مجيررب

 2-7و هذم القنيةك يتعني على اللجنة حتديد ما إذا كان الدولة الطررفك مرن خرالل إعرادة
صاحب الشكوى إىل إريرتايك ستنتهك الت امها مبوجب املادتني  3و 16مرن االتفاقيرة بعردم طررد أو
إعادة فرد ما قسرا إىل دولة أخرى إذا كان هنرايف أسرباع حقيقيرة لالعتقراد أنره سريكون خطرر
التعر للتعذيب أو غ م من ضروع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 3-7وتالحن اللجنرة اسرتنتاج الدولرة الطررف أنره ال يوجرد مرا يردل علرى وجرود أسرباع حقيقيرة
للخرروف مررن تعررر صرراحب الشرركوى بصررورة ملموسررة وشخصررية للتعررذيب عنررد عودترره إىل إريرررتاي
وأن م اعمه واألدلرة الريت قردمها اعترربي غر معقولرة .ومرب ذلركك تالحرن اللجنرة أن الدولرة الطررف
تع رررتف أن هن ررايف معلوم رراي رردودة ع ررن رد فع ررل الس ررلطاي عل ررى ح راالي اإلع ررادة القس ررية وأن
الدول ررة الط رررف قبلر ر عل ررى م ررا يب رردو أن هن ررايف احتم ررال مطالب ررة ص رراحب الش رركوى أدا اخلدم ررة
العس رركرية إري رررتايك دون التعلي ررح عل ررى م رردى تواف ررح ه ررذم املمارس ررة م ررب ا ق رروق املس ررتمدة م ررن
االتفاقية .و هذا الصددك حتي اللجنة علما بتقرير املقررة اخلاصرة املعنيرة الرة حقروق اإلنسران
إريرتاي الذي خلص فيه عموما إىل أن حالة حقروق اإلنسران إريررتاي ال تر ال قامترةك بسربب أمرور
__________

( )61يف .م .ض ر ر ر ر ر ررد سويسر ر ر ر ر ر ررا ()CAT/C/44/D/355/2008ك الفق ر ر ر ر ر رررة  2-9و عب ر ر ر ر ر ررد الك ر ر ر ر ر رررمي ض ر ر ر ر ر ررد سويسر ر ر ر ر ر ررا
()CAT/C/62/D/710/2015ك الفقرة .2-6
( )62يف .أ .ضد السويد ()CAT/C/39/D/308/2006ك الفقرة .2-7
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منهررا أن اخلدمررة العسرركرية/الوطنيةك الرريت خلص ر جلنررة التحقيررح املعنيررة قرروق اإلنسرران إىل وجررود
أسباع معقولة لالعتقاد أ ا ال تشكل سوى عمليرة السررتقاق شرعب برمتره وجرميرة ضرد اإلنسرانيةك
ال ت ال ألجل غ دد وأن أعمال التعرذيب وغر م مرن األعمرال الالإنسرانية مرا الر قائمرة وأن
احملتجر ر ين معرض ررون بش رركل خ ررا النتهاك رراي حق رروق اإلنس ررانك مب ررا ذل ررك التع ررذيبك حير ر
حيرمون من اإلجرا اي والنماري القانونيةك مثل االتصال أفراد أسره واحملامني واألطبا (.)63
 4-7و ه ررذا الس ررياقك حت رري اللجن ررة علم ررا مبس ررار إجر ررا اي التم رراس اللج ررو ال ررذي قدم رره
مالح رراي
صرراحب الشرركوى إىل السررلطاي السويسررية .وتالحررن أوجرره التنررارع والتنرراق
ورسائل صاحب الشكوى اليت وجهر الدولرة الطررف االنتبرام إليهرا .ومرب ذلركك تالحرن اللجنرة
أن صاحب الشكوى م يستفد من مساعدة مستشار قانوين خالل اإلجرا اي أمرام أمانرة الدولرة
هذا الصردد
لشقون ارجرة وأنه استمب إليه بلوة غ لوته األمك على الرغ من طلبه الصري
وأن السررلطاي السويس ررية اسررتندي اسررتدالرا علررى التشرركيك صررحة الواثئررح الرريت قرردمها
صرراحب الشرركوى دون اخترراذ تررداب للتحقررح مررن صررحتها .و هررذا الصررددك ت رذكِر اللجنررة أن
ا ح االنتصراف الفعرال املنصرو عليره املرادة  3يقتنريك هرذا السرياقك إمكانيرة إجررا
مراجعة فعليرة ومسرتقلة ون يهرة لقررار الرتحيرل أو اإلعرادةك مبجررد اختراذ هرذا القررارك إذا كران هنرايف
ادع ررا معق ررول يش رركك االمتث ررال للم ررادة  .)64(3و ه ررذم القن رريةك م مت ررن الدول ررة الط رررف
صاحب الشكوى الفرصرة إلظهرار املخراطر الريت سريواجهها حالرة اإلعرادة القسررية إىل إريررتاي.
وم جتر احملكمة اإلدارية االحتادية سوى تقيي أو وموج ج صاحب الشكوىك علرى أسراس
التشرركيك صررحة الواثئررح املقدمررةك دون اخترراذ أي تررداب للتحقررح منهررا .وابإلضررافة إىل ذلرركك
ف ررإن اشر ررتاط دف ررب تك رراليا اإلجر ررا ايك عل ررى ال رررغ م ررن حال ررة ص رراحب الش رركوى املالي ررة غر ر
املستقرةك حرمه من فرصة اللجو إىل العدالة كي ين ر قنراة احملكمرة اإلداريرة االحتاديرة طعنره.
ولررذلك تسررتن اللجنررةك هررذم القنرريةك و ضررو املعلومرراي املعروضررة عليهرراك أن عرردم إج ررا
مراجع ررة فعلي ررة ومس ررتقلة ون يهر رة لقر ررار األمان ررة بط رررد ص رراحب الش رركوى يش رركل خرقر را لاللتر ر ام
اإلجرائي بنمان املراجعة الفعلية واملستقلة والن يهة اليت تقتنيها املادة  3من االتفاقية(.)65
 -8وابلن ر إىل ما تقدمك ختلرص اللجنرةك عمرال ابلفقررة  7مرن املرادة  22مرن االتفاقيرةك إىل
أن ترحيل صاحب الشكوى إىل إريرتاي ستشكل انتهاكا للمادة  3من االتفاقية .وبعدما خلص
اللجنة إىل وجود انتهايف للمادة  3مرن االتفاقيرة حالرة إعرادة صراحب الشركوىك فإ را ال تررى
أن من النروري الن ر الت ل املتعلح ابنتهايف املادة  16من االتفاقية.
 -9وترررى اللجنررة أن الدولررة الطرررف مل مررة مبوجررب املررادة  3مررن االتفاقيررة ابلن ررر طعررن
صرراحب الشرركوى ضررو الت اماهت را مبوجررب االتفاقيررة ومبوجررب هررذم اآلرا  .ويطلررب إىل الدولررة
الطرف أينا عدم طرد صاحب الشكوى أثنا الن ر التماس اللجو الذي قدمه.
 -10وتدعو اللجنة الدولة الطرفك عمال أحكام الفقرة  5من املرادة  118مرن ن رام اللجنرة
الداخليك إىل إبالغهاك غنون  90يومرا مرن اتريرخ إحالرة هرذا القررارك ابخلطرواي الريت اخترذهتا
استجابة لآلرا املذكورة أعالم.
__________

(A/HRC/38/50 )63ك الفقرة (108ع)ك و(ج)ك و( ).
( )64عجي ة ضد السويدك .7-13
( )65التعليح العام رق 4ك الفقرة .13
GE.19-01118

19

