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املاد 3

اسددتداد الشددكوى بوضددو

 ١-١صداحبة الددب امل املد ر  ٩شدباط/فرباير ٢٠١٥مل هددي  .ف.مل وهددي نواطددة إثيوبيددة ندد:
نواليددم  ٥شددباط/فرباير  .١٩٩٠وقددمنص صدداحبة الددب ا طلدديف يددوت ح سويس درامل ولكدد :طلبهددا
ُرفد دض .وه ددي خاض ددعة لدقد درار إبع دداد إىل إثيوبي ددا .وت ددمف ص دداحبة ال ددب ا ب ددتر ترحيله ددا إىل إثيوبي ددا
سيشددكل انتهاًددا ندد :جاندديف سويس درا ألحكددا املدداد  3ندد :االتفاقيددة.وميثددل صدداحبة الشددكوى
احملاني طارق حس.:
__________

*
**

اعتممته اللجدة ح دورهتا التاسعة واخلمسني ( 7تشري :الثاين/نوفمرب ً 7 -انور األوإل/ديسمرب .)٢٠١٦
أليسدديو بددروينمل
شدداريف ح الد ددر ح هددبا الددب ا أعنددات اللجدددة التاليددة أ ددا ه السدديم السددعمية بلم د مل السدديم ّ
السيم فيليس غايرمل السيم عبم الوهاب هاينمل السيم ًلود هيلر رواسارمل السيم جيدس نودفيغمل السديم سدابانا
برادار  -ناالمل السيم آنا راًومل السيم سيباستيار توزيهمل السيم ًيديدغ تزانغ.
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 ٢-١وح  ١١ش ددباط/فرباير ٢٠١٥مل طلب ددص اللجد ددة إىل المول ددة الط ددرفمل ع دد :طريد د ندقرره ددا
املعددب بالشددكاوى ايميددم والتددماب امل قتددةمل أال تطددرد  .ف .إىل إثيوبيددا نددا دانددص شددكواها قيددم
ن ر اللجدة.
ةمق ئع كت مرضده ص ح ب ةاكمى
 ١-٢صدداحبة الشددكوى نواطدددة إثيوبيددة ندد :أديددس أبابددا .وهددي تدتمددي إىل إثديددة األنهددر وتددمي:
باملسيحية األرثوذًسية.
 ٢-٢وت ددمعي ص دداحبة الش ددكوى أح ددا انن ددمص إىل ح ددزب غدب ددو  .)١(7ح الف ددا ن ددا ب د دني
عاني  ٢٠٠8و( ٢٠٠٩وفدقا للتدقومي اإلثيدو))مل بيدمدا ًاندص تعمدل رضدة ح نستشدفى زيوديتدو
وعدمنا عل املمير الطيب بتنر اننمانها إىل هبه احلرًة املعارضة أنرها إنا باالنندما إىل حدزب
إهدداديغ أو تددريف عملهددا .و،ددبا السددبيفمل أُجددرب صدداحبة الشددكوى علددى تددريف عملهددا وأصددبحص
ربددة ند ددزإلمل ن د نواص ددلة املشددارًة ح اجتماع ددا خليته ددا وتد ددي د توعيددة وتثدقي د ددزب
غيدبو .7
 3-٢وًددار عشد ها أيندا عندوا ح حددزب نعددار مل ددا أدى إىل إيدقافدده ح ندز،مددا ح أديددس
أبابامل ح  ٢أيار/نايو ٢٠١٢مل وسجده.
 ٤-٢وح  8أيار/ن ددايو ٢٠١٢مل عدق ددم جلس ددة علدي ددة لس ددماع ال ددمعوى ح احملكم ددةمل حيد د
رأ صاحبة الشكوى عش ها للمر األخ  .واستجوبتها الشرطة بشتر أنشدطة عشد ها ح ١7
أيار/ن ددايو  .٢٠١٢وص ددادر الش ددرطة هاتفه ددا اخلل ددو وبطاق ددة هويته ددا وأنرهت ددا بتس ددلي الوث ددائ
املتعلدقة باألنشطة السياسية لعش ها .وتعرضص صداحبة الشدكوى أيندا للندرب والشدت ند :قبدل
ضد ددباط الشد ددرطة .وًد ددار ندقد ددررا عدقد ددم جلسد ددة ثانيد ددة لسد ددماع الد ددمعوى ح قند ددية عش د د ها ح ٢٢
أيار/نايو .ولك :صاحبة الشكوى مل تتمك :ن :حندورها .وح  ٢٤أيار/ندايو ٢٠١٢مل أوقفهدا
ضباط الشرطة واستجوبوها وأسا وا نعانلتها نر ثانية إلرغانها علدى تدقدممي أدلدة تثبدص عندويتها
وعنوية عش ها ح حزب غيدبو  .7وخشية ن :أر حتتجزها الشرطة بمورها ون را إىل اندقطداع
أخبددار عش د ها عدهددامل غددادر صدداحبة الشددكوى إثيوبيددا ن د ابدتهددا ح  ٩حزيرار/يونيدده ٢٠١٢
نتوجهة إىل سويسرامل عرب إيطاليا.
 ٥-٢ودخلددص هددي وابدتهددا سويس درا بقددور غ د قانونيددة ح  ١١حزيرار/يونيدده  ٢٠١٢وطلبتددا
اللجددوت فيه ددا .واس ددتجوبص الس ددلطا املختقددة ص دداحبة الش ددكوى ح  ١8حزيرار/يوني دده ٢٠١٢
و ٢٠حزيرار/يونيه  ٢٠١٤بشتر األسباب اليت دفعتها إىل طليف اللجوت.
__________

( (١

غيدبددو  7هددو تد ددي سياسددي نعددار حت ددره احلكونددة اإلثيوبيددة أسسدده ب هددانو ني ددامل ال درئيس امل سددس حلرًددة
المميدقراطية والعمالة االجتماعية .ويهمف تد ي غيدبو  7إىل "إقانة ن ا سياسي وطدب تُكتسديف فيده السدلطة
احلكونية والسياسية ن :خد إل عمليدة سدلمية ودميدقراطيدة تدقدو علدى حريدة إراد واختيدار ندواطب البلدم" .وح ٢٤
نيس د ددار/أبريل ٢٠٠٩مل أعلد د ددص احلكون د ددة اإلثيوبي د ددة أح د ددا أحبط د ددص ماول د ددة اندقد د د ب قاده د ددا أعن د ددات ح تد د ددي
غيدبو  .7ويق التد ي هدبه االدعداتا بتحدا ادعداتا "ال أسدا ،دا ند :القدحة" وأشدار ند مدة العفدو
المولي ددةمل ح تدقريره ددا لع ددا ٢٠١٦مل إىل اس ددتهماف ن ددمافعني ع دد :حدق ددوق اإلنس ددار وع ددمد ن دد :أعن ددات وزعم ددات
األح د د د دزاب السياس د د ددية املعارض د د ددة (نث د د ددل غيدب د د ددو  )7ح س د د ددياق إنف د د دداذ ق د د ددانور نكافح د د ددة اإلره د د دداب (ان د د د ددر

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/06/ethiopia-end-use-of-counter-terrorism-law-to-
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 ٦-٢وح  ٢٠تش د دري :األوإل/أًتد ددوبر ٢٠١٤مل رفد ددض املكتد دديف االحتد دداد للهجد ددر (املعد ددروف
حاليا باس وزار المولة لشد ور ا،جدر ) طلبهدا وأندر باعادهتدا إىل إثيوبيدا .وح  ٢٠تشدري :الثداين/
نددوفمرب ٢٠١٤مل قددمنص صدداحبة الشددكوى طعد دا ح هددبا الدق درار أنددا احملكمددة اإلداريددة االحتاديددة.
وح ً ١٢ددانور الثاين/يددداير ٢٠١٥مل رفنددص احملكمددة ذلددو الطعدد .:وتددرى وزار المولددة لش د ور
ا،ج د ددر واحملكم د ددة اإلداري د ددة االحتادي د ددة أر ص د دداحبة الش د ددكوى مل تدقدعهم د ددا بعن د ددويتها ح ح د ددزب
غيدبددو  .7وأنددر وزار المولددة للهجددر صدداحبة الشددكوى ا ددادر سويسدرا ح نوعددم أققدداه ١8
شباط/فرباير .٢٠١٥
ةاكمى
 ١-3تدمف صدداحبة الشدكوى بتحددا ضدحية النتهددايف أحكددا املداد  3ندد :االتفاقيدة ندد :جاندديف
السلطا السويسريةمل اليت أنر باعادهتا إىل بلم ثالد سدتتعر فيده حتمدا للتعدبييف وغد ه ند:
ض ددروب املعانل ددة أو العدقوب ددة الدقاس ددية أو ال إنس ددانية أو املهيد ددة .وت ددمعي أر انتماته ددا إىل ح ددزب
غيدبددو  7وأنش دطتها السياسددية ح إثيوبيددا وسويس درامل حي د تشدداريف ح اجتماعددا احلددزب عدد:
طريد د الت ددماوإل بالفي ددميومل تعرض ددها شخق دديا للخط ددر .وتفي ددم ص دداحبة الش ددكوى ب ددتر الس ددلطا
السويس درية طبدقددص نعيددار اإلثبددا تطبيدقددا صددارنا لل ايددة بدداخراو أقوا،ددا ندد :سددياقها وعددم أخددب
السياق الثدقاح وحالتها الدفسية أثدات جلسا االستماع ح االعتبار بالدقمر الكاح.
 ٢-3وتش د صدداحبة الشددكوى أين دا إىل أر الربملددار اإلثيددو) قددررمل ح عددا ٢٠١١مل اعتبددار تد ددي
غيدبو  7تد يما إرهابيا .وت ًم أر أعنات تد ي غيدبو 7مل أيا ًاندص درجدة اادراطه ح التد دي مل
نعرضور للخطر بوجه خاص وه عرضة لإليدقاف بقور تعسفية ولإليبات البمين ح السج.:
 3-3وع د و علددى ذلددومل تددمعي صدداحبة الشددكوى أر أنشددطتها السياسددية وأنشددطة عش د ها
اس دداعص انتب دداه أجه ددز األن دد :اإلثيوبي ددةمل األن ددر ال ددب يف دداق اخلط ددر الواض ددمل املتمث ددل ح تعرض ددها
ل ضطهاد أو التعبييف واملعانلة أو العدقوبة ال إنسانية أو املهيدة ح حاإل عودهتا إىل إثيوبيا.
 ٤-3وع و على ذلومل تش صاحبة الشكوى إىل أحا تعاين ن :الكرب التايل للقمنة وأر
ابدتها تعاين ن :تتخر حاد ح الدط وت هر عليها أعرا امليل إىل التوحم.
م حظ ت ةهوةب ةطرف م ى ألسس ةتمضمم،ب ة
 ١-٤ق د ددمنص المول د ددة الط د ددرفمل ح  ١١آب/أغس د ددطس ٢٠١٥مل ن ح اهت د ددا عل د ددى األس د ددس
املوضددوعية للددب ا .وتدقددر المولددة الطددرف بددتر حالددة حدقددوق اإلنسددار ح إثيوبيددا ندقلدقددة ندد :ن دوا
ًث  .غ أر هبه احلالة ال تشكل ح حم ذاهتا سببا ًافيا للخلوص إىل أر صاحبة الدب ا قدم
تتعر للتعبييف لدمى عودهتدا إىل بلدمها األصدلي( .)٢وت ًدم المولدة الطدرف أر صداحبة الشدكوى
مل تدق ددم أ دلي ددل يُس ددتدت ند دده أح ددا تواج دده خط درا نتوقع ددا وحدقيدق ددا وشخق دديا يتمث ددل ح التع ددر
للتعبييف ح حاإل إعادهتا إىل إثيوبيا.
 ٢-٤وت ً ددم ص دداحبة الش ددكوى أر ق دوا الش ددرطة أس ددات نعانلته ددا وه ددمدهتا ند درتني ح ١7
و ٢٤أيار/نددايو  .٢٠١٢والح ددص السددلطا السويس درية تداقنددا ندد :هددبا الدقبيددل ح أقوا،ددا
__________
) (٢

GE.17-04946

ان ر الب ا رق ١٩٩8/١٠٦مل ر .ب .ضم أسااليامل اآلرات املعتمم ح  ٦أيار/نايو ١٩٩٩مل الفدقر .٥-٦
3

CAT/C/59/D/658/2015

اليت اعتربهتا غد نعدقولدة .وند :ململ مل تدبًر صداحبة الشدكوى أحدا أُوقفدص ح بيتهدا ح  ٢٤أيدار/
ن ددايو  ٢٠١٢إال ح جلس ددة االس ددتماع الثاني ددة .وح جلس ددة االس ددتماع األوىلمل أوض ددحص ص دداحبة
الش ددكوى ح ايمل ددة نفس ددها أح ددا اس ددتجوبص ح  ١7أيار/ن ددايو  ٢٠١٢وغ ددادر إثيوبي ددا ح ٩
حزيرار/يونيددهمل دور اإلشددار إىل احلادثددة الدديت يفددا أحددا وقعددص ح غنددور ذلددو .وتددرى المولددة
الطددرف أر صدداحبة الشددكوى ال يُعدقددل أر تكددور ق دم أغفلددص اإلشددار مل ولددو بااددازمل إىل حادث ددة
توقيفهدا هددبه علمدا أحددا أًددم بعدم ذلددو أحددا احتُجدز لعددم سدداعا وتعرضدص للنددرب املددرب
والتهميددم بالدقتددل وأحددا قددرر ن ددادر البلددم ح أعدقدداب حادثددة التوقيد تلددو .وعد و علددى ذلددومل
أًم صاحبة الشكوى ح البمايةمل فيما يتعل ادثة توقيفها األوىلمل أر أربعة أو مخسدة ضدباط
شرطة استجوبوهامل مل قالص بعم ذلو إر شخقا واحما استجوهبا.
 3-٤وترى المولة الطرف أينا أر ادعاتا صاحبة الب ا اليت نفادهدا أحدا قدم تواجده خطدر
التعددر للتع ددبييف ح حال ددة عودهت ددا بس ددبيف عنددويتها ح حرً ددة غيدب ددو  7ند ددب ع دداني ٢٠٠8
و ٢٠٠٩ال تبددمو ذا نقددماقية .وخ د إل جلسددة االسددتماع األوىلمل مل تددبًر صدداحبة الشددكوى
سوى األنشطة السياسية لعش ها .ومل تُن شيئا عدمنا ُدعيص إىل ذًر األسباب األخدرى الديت
متد د عودهتددا إىل إثيوبيددا .ومل تعتددرب نفسددها ناشددطة ح حددزب غيدبددو  7إال ح جلسددة االسددتماع
الثانيةمل وزعمص أحا نطلوبة ن :السلطا اإلثيوبية ،با السبيف .وترى المولة الطرف أر صاحبة
الشددكوى نددا ًانددص سددت فل اإلشددار إىل هددبا الددمليل احلاسد خد إل جلسددة االسددتماع األوىلمل لددو
ًانص متار هبا الدشاط السياسي فع وًانص نطلوبة ،با السبيف.
 ٤-٤وع و على ذلومل مل تق صاحبة الشكوى بوضو أنشدطتها ح تد دي غيدبدو .7
وال بم أحدا سدئلص ندرا عدم عدً :يفيدة انندمانها إىل احلدزب قبدل أر تقدر بتحدا توجهدص إىل
أحم أصمقات عش ها الب يسر اتقا،ا باحلزبمل دور أر حتمد ن ذلو تفاصيل اننمانها إىل
احلددزب .والح ددص السددلطا السويس درية نددر أخددرى افتدقددار صدداحبة الشددكوى إىل املقددماقية ح
تتًيدمها أحددا مل تتوجده إىل عشد ها بشدتر االننددما إىل احلدزب ألحددا مل تكد :تعلد أنده عنددو ح
احلددزب إال بعددم اننددمانها إليدده .ومل توضددمل صدداحبة الشددكوى ًددبلو الطريدقددة الدديت أبل ددص هبددامل ح
هددبه ال ددروفمل بتنشددطة عشد ها .أنددا فيمددا اددص اجتماعددا احلددزبمل فتدلددص صدداحبة الشددكوى
أيندا بددتقواإل نبهمدة ونتندداربة ال تدد عدد :واقد نعدداو .ومل تكد :ردودهددا وافيدة علددى األسدئلة الدديت
طرحص عليهامل وإمنا ًانص ندقتنبة ونبهمدةمل دا أجدرب املدمق ايددائي علدى ماولدة د املوضدوع
بعم بطر نزيم ن :األسئلة .وقم تبني أر صاحبة الب ا جتهل الفا اليت أصبحص فيهدا احلرًدة
املعدية غ قانونية وأحا ال متلو أ نعلونا ع :تد يمها على القعيم احمللي.
 ٥-٤وفيما اص تتًيما صاحبة الشكوى اليت تزع فيها أحا شارًص ح سويسرا أينا ح
أنشطة ح حزب غيدبو  7قم تعرضها خلطر التعبييف ح حداإل عودهتدا إىل إثيوبيدامل تدب ًّر المولدة
الط ددرف ب ددتر الس ددلطا السويس د درية اعت ددرب أر عن ددوية ص دداحبة ال ددب ا ح حرً ددة غيدب ددو 7
واضددط عها بتنشددطة حلسدداب هددبه احلرًددة ح إثيوبيددا أن درار غ د قددابلني للتقددمي  .وع د و علددى
ذلومل ال ميك :أر تكور األنشطة اليت أشار إىل أحا اضطلعص هبا أنشطة حا دة األييدة ألحدا
مل تشاريف إال ح اجتماعا عرب شبكة اإلنانص .ون :ململ فار نشارًتها املزعونة ح اجتماعا
احلزبمل إر ثبتصمل ال متثل نشاطا سياسا نستمرا ونكثفدا يد ميكد :اعتبداره اثابدة هتميدم خطد
ونلمددو للحكونددة اإلثيوبيددة .وبدددات علددى ذلددومل لدديس هدددايف نددا يددمعو إىل االعتدقدداد بددتر صدداحبة
4
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الشكوى قم اساعص اهتمدا السدلطا اإلثيوبيدةمل ند :خد إل األنشدطة املزعوندةمل وأحدا قدم تكدور
نعرضةمل بالتايلمل خلطر التعبييف ح حاإل عودهتا.
 ٦-٤وت حد ددد المولد ددة الطد ددرف وجد ددود تداقند ددا وقائعيد ددة ح تتًيد ددما صد دداحبة الشد ددكوى.
أوالمل أًم صاحبة الشكوى ح جلسة االستماع األوىلمل فيما يتعل باعتدقاإل عش هامل أنه ألدقي
عليه الدقبض على أيم ث ثة أشخاص يرتمور زيا نمنيامل فيما أًم ح جلسة االستماع الثانية
أر النددباط الث ثددة ًددانوا يرتددمور زيددا عسددكريا .وباإلضددافة إىل ذلددومل أدلددص صدداحبة الشددكوى ح
أقوا،امل ح جلسة االستماع األوىلمل بتحا رأ عش ها نرتني ح الفا نا بني توقيفه وجلسة اع
الدمعوى الدديت تددزع أحدا حندرهتا ح احملكمددة وأًدم مل ح جلسددة االسددتماع الثانيدةمل أحددا مل تددره ح
الفددا نددا بددني توقيفدده وجلسددة االسددتماع .والح ددص احملكمددة اإلداريددة االحتاديددة أينددا أر صدداحبة
الشكوى أًم أر وز عش ها وثائ ًفيلة باثبا عنويتهما ح حدزب غيدبدو 7مل ولكدهدا
مل تتمك :ن :حتميم طبيعة تلو الوثائ  .وع و على ذلومل أًم صاحبة الشكوى ح البماية
أحددا جتهددل نددا إذا ًانددص جلسددة اسددتماع ثانيددة قددم عدقددم أ ال ح ماًمددة عشد ها ألندده مل يكدد:
نسموحا ،ا باالتقاإل به .مل ادعص ح أقوا،ا أر تلو ايلسة أل يص وأر مداني عشد ها أبل هدا
ببلو .وفيما يتعل جبلسة االستماع األوىل ح ماًمة عش هامل ذًر صاحبة الب ا ح البماية
أر تلو ايلسة ُعدقم ح  ١٥أيار/نايو ٢٠١٢مل مل ح  8أيار/نايو .٢٠١٢
 7-٤وفيمددا اددص اتقدداإل صدداحبة الشددكوى بددتفراد أس درهتا املدقيمددني ح إثيوبيددامل تعتددرب المولددة
الطرف أر ادعاتاهتا تفتدقدر إىل املقدماقية .وتدرى أنده ال يعدقدل أال تكدور صداحبة البدالغ قدم أبل دص
عش هامل وهو أب ابدتهامل ا ادرهتا إثيوبيدا وأال تكدور قدم سدعص إىل البدقدات علدى اتقداإل بدهمل علدى
األقل ع :طري مانيه .وع و على ذلومل ظلص أقوا،ا غاننة بشتر ال روف اليت التدقص فيهدا
بعش ها ونس ته املهدية ومل ُِجتيف أحيانا بمقة على األسئلة اليت طرحص عليها.
 8-٤وتش د المولددة الطددرف إىل أر ندد :غ د املعدقددوإل أر تكددور صدداحبة الشددكوى قددم قطعددص
االتقاإل بوالمهتا وإحمى صميدقاهتا احلميما ح إثيوبيامل نعتدرب أر هدبا السدلويف ندداف للمدطد
وللتجربة العمليدة بشدكل عدا  .وتدرى المولدة الطدرف أر حجدة صداحبة الشدكوى الديت نفادهدا أحدا
ال تريددم لوالددمهتا أر تعل د نكددار إقانتهددا ح اخلددارو غ د ندقدعددة ألحددا أعطددص صددميدقتها احلميمددة
عدوانا ح سويسرا لكي ترسل ،ا األدلة اإلثباتية ومل تبًر أبمامل ن ذلومل أر الشرطة ثدص عدهدا
ح ندزإل والمهتا .وباإلضافة إىل ذلومل متكدص صاحبة الشكوى ن :االتقداإل بشدخص ح إثيوبيدا
لكددي يرس ددل إليه ددا شددهاداهتا املمرس ددية وأن ددر حنددور ن دد :الش ددرطة .وع د و عل ددى ذل ددومل اعاف ددص
صاحبة الب ا بتحا على اتقداإل بشددقيدقا عشد هامل بعدم أر ذًدر ح البمايدة أحدا ليسدص علدى
اتقاإل بت أشخاص ندقيمني ح إثيوبيا .أنا فيما اص أنر الدقبض الب أُرسل إىل عدوار عش
صاحبة الشكوىمل والب قُم ًمليل إثبا وحيممل ف ميك :إعطا ه أ قيمدة إثباتيدة ألنده عبدار
ع :نسخة غ نرفدقة بت ظرف بريم  .وع و على ذلومل وح حني أعلددص صداحبة الشدكوى
ندددب جلس ددة االس ددتماع الدديت أجري ددص نعه ددا ح  ١8حزيرار/يونيدده  ٢٠١٢أح ددا س ددتواح الس ددلطا
السويسدرية هبددبه الوثيدقددةمل فاحددا مل تدقددمنها إال بعددم عددانني ونقد ح نرحلددة الطعدد :أنددا احملكمددة
اإلدارية االحتاديدة .وأخد امل ال يتسد ندص أندر الدقدبض ند تتًيدما صداحبة الشدكوى ألنده يشد
إىل توقي عش ها أوإل نر قبل  ٢أيار/نايو ٢٠١٢مل وهو نا مل تبًره قط.
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 ٩-٤وبوجه عا مل اًتفص صاحبة الشكوىمل عدم نواجهتها بتقوا،ا املتداقندةمل بانكدار اإلدالت
ب دتقواإل نتداقنددةمل دور تدقددممي أ تفس د نعدقددوإل ،ددا .وندد :ململ مل تددتمك :صدداحبة الشددكوى ندد:
إثبددا أحددا تواجدده خطدرا شخقدديا مددمقا وجددميا يتمثددل ح التعددر للتعددبييف ح حدداإل طردهددا إىل
إثيوبيا .وأشار املكتيف االحتاد للهجر إىل أر إثيوبيا مل تك :تشهم حربدا أهليدة وال حالدة عدد
نتفش عدمنا اختب قراره.
 ١٠-٤وأخد ا تشد المولددة الطددرف إىل أر صدداحبة الشددكوى أدرجددص ح امللد شددهادا طبيددة
بشددتر صددحتها وصددحة ابدتهددا .غد أحددا مل تددمف بددتر إعادهتددا إىل إثيوبيددا سددتكور ندافيددة ألحكددا
االتفاقيددة بسددبيف حالتهددا القددحية أو حالددة ابدتهددا .وعلددى أ حدداإلمل فددار السددلطا السويس درية
ثدص نسددتلة إعداد صدداحبة الدب ا ح ضددوت حالتهدا القددحية وحالدة ابدتهددا ثدا وافيددا( .)3والحددد
املكت دديف االحت دداد للهج ددر أر نرافد د طبي ددة عمي ددم ت ددوفر خ ددمنا رعاي ددة وعد د و ط دديب ونفس ددي
نتخق ددص ت ئ د احتياج ددا ص دداحبة الش ددكوى .أن ددا فيم ددا ا ددص امل ددر ال ددب تع دداين ند دده ابد ددة
صدداحبة الشددكوى (تددتخر الدط د واالشددتباه ح وجددود أع درا نزعددة إىل التوحددم)مل الحددد املكتدديف
وجود نراف نتخققدة ح رعايدة األطفداإل الدبي :ت هدر علديه أعدرا التوحدم نثدل نرًدز نيهيميدا
لرعاي ددة األطف دداإل املق ددابني بالتوح ددم .وعد د و عل ددى ذل ددومل ش ددمد الس ددلطا عل ددى أر ص دداحبة
الشددكوى أًملددص تددمريبا علددى نهدددة التمدريض الدديت متارسددها .وندد :ململ فهددي تعددرف الوسددط الطدديب
جيما وهي نمربة على تدقممي الرعايدة املثلدى لطفلتهدا .وادا أر والدم صداحبة الشدكوى وأفدراد أسدر
عشد ها نوجددودور ح إثيوبيددامل فدديمك، :ددا االسددتفاد أينددا ندد :دعمهد لددمى عودهتددا إىل بلددمها.
وبدددات علددى ذل ددومل تددرى المول ددة الطددرف أندده ال يوج ددم أ أسددا للخل ددوص إىل أر إج درات إع دداد
صاحبة الشكوى وابدتها إجرات غ نعدقوإلمل وتدمعو اللجددة إىل اسدتدتاو أر إعداد صداحبة الدب ا
لدد :تشددكل خرق دا ألحكددا املدداد  3ندد :االتفاقيددةمل ًمددا تددمعو املدقددرر املعددب بالشددكاوى ايميددم
والتماب امل قتة إىل رف هبه التماب .
ع ،ق ت ص ح ب ةاكمى م ى م حظ ت ةهوةب ةطرف
 ١-٥ح  ١٥ش ددباط/فرباير ٢٠١٦مل ت ددب اًر ص دداحبة الش ددكوىمل ردا عل ددى ن ح ددا المول ددة
الطددرفمل بتح ددا مل ت ددبًر حادث ددة التوقي د الثانيددة ال دديت وقع ددص ح  ٢٤أيار/ن ددايو  ٢٠١٢إالّ أثد ددات
جلسددة االسددتماع الثانيددة .وتددمف صدداحبة الشددكوى بددتر السددلطا السويسدرية ادديف أر تتخددب ح
اعتبا رهددا اخددت ف طبيعددة جلسدديت االسددتماع عدددم تدقيددي نقددماقية األق دواإل الدديت يددميل هبددا طالدديف
اللجددوت( .)٤ويتمثددل ال ددر ندد :جلسددة االسددتماع األوىل حق درا ح نعرفددة هويددة الشددخص املعددب
وطريد د ا ،ددروب ال ددب س ددلكه ودعوت دده أين ددا إىل ذً ددر أس ددباب هروب دده باقتن دداب .وص ددحيمل أح ددا
مل تددبًر صدراحةمل ح ايلسددة األوىلمل حادثددة توقيد عشد ها ح  ٢٤أيار/نددايو  .٢٠١٢بيددم أحددا
وصفص حالته عمونا .وح هبا السياق فدقطمل ايف تفس ردها على الس اإل املتعل بعمد األيدا
الدديت اندقنددص بددني احلادثددة الدديت جعلتهددا تدقددرر الرحيددل ون ادرهتددا البلددم فعليددا .والواقد أحددا تدقددوإل إندده
أُلدقددي الدقددبض عليهددا ح  ١7أيار/نددايو  ٢٠١٢وأحددا غددادر البلددم ح  ٩حزيرار/يونيدده .٢٠١٢
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ض ددمل اس ددتخمانها ص ددي ة ايم د ح احل ددمي ع دد" :ه دبه االس ددتجوابا " ح جلس ددة االس ددتماع
ويو ا
األوىل أحا ًانص ضحية لعم استجوابا تعرضص خ ،ا للتعبييف .واا أر األندر يتعلد جبلسدة
استماع ندقتنبة ونوجز مل ف ميك :لونها على إغفاإل ذًر تفاصيل خمتل عمليا التوقي .
 ٢-٥وباإلضافة إىل ذلومل يتعل األندر بتحدمام ن ملدة بالدسدبة لقداحبة الشدكوى ذلدو أحدا
تعرضددص للشددت والنددرب عددم ندرا ندد :قِبددل السددلطا اإلثيوبيددة .ويتبددني أينددا ندد :الشددهادا
الطبيددة أحددا تعدداين ندد :حالددة اًتئدداب حدداد وتراودهددا أفكددار انتحاريددة .وادديف أخددب هددبه القددمنة
الدفسية ح احلسبار لمى تدقيي نقماقية شهادهتا.
 3-٥وفيما ادص عدمد ضدباط الشدرطة الدبي :اسدتجوبوا صداحبة الشدكوىمل جتدمر اإلشدار إىل
أحددا أًددم دونددا علددى أر ضددابطي شددرطة ألدقيددا الدقددبض عليهددا وأر ضددابط شددرطة آخددر اسددتجوهبا
ندور ث ثدة أشدخاص آخدري :خد إل حادثدة التوقيد األوىل .إذرمل فهدي مل تدداقض نفسدها فيمدا
يتعل بعمد أفراد الشرطة البي :استجوبوها.
 ٤-٥وتعيددم صدداحبة الشددكوى التتًيددممل فيمددا اددص أنشددطتها السياسددية ح إثيوبيددامل علددى أحددا
تدتمددي إىل مجاعددة سياسددية أعنددا ها نعرضددور للخطددر بوجدده خدداص .والواق د أر الربملددار اإلثيددو)
أعل :حزب غيدبو  7حزبا إرهابيامل فتصبمل أعنات احلزب نعرضني بشم خلطدر التوقيد  .وهد
يتعرضددور ل ض ددطهاد واالعتدق دداإل عل ددى أس ددا قددانور نكافح ددة اإلره دداب .ويكف ددي تدق ددممي ال ددمع
املعدددو لشددخص أو تد ددي يش دتبه ح أندده إرهددا) للحك د علددى الشددخص بالسددج :لفددا طويلددة.
وندد :ململ فددار اخلطددر املدرتبط بعنددوية مجاعددة غيدبددو  7ال جددماإل فيدده وهددو أنددر ال تعددا عليدده
المولددة الطددرف .وعد و علددى ذلددومل ت ًددم صدداحبة الشددكوى أحددا مل تشددر إىل عنددويتها ح حددزب
غيدبو  7خ إل جلسة االجتماع األوىل ألحا ليسدص الدماف املباشدر ،روهبدا ند :البلدم .وند :ململ
ت ددرى ص دداحبة الش ددكوى أن دده ال ميك دد :اعتب ددار أر اإلش ددار إىل انتمائه ددا إىل احل ددزب خ د إل جلس ددة
االستماع الثانية جات نتتخر  .وباإلضدافة إىل ذلدومل ت ًدم صداحبة الشدكوى أحدا أدلدص بدتقواإل
دقيدق ددة بش ددتر انن ددمانها إىل احلرً ددة وأنش ددطتها السياس ددية .وعد د و عل ددى ذل ددومل توض ددمل ص دداحبة
الشكوى أحا مل خترب عش ها بانتمائها إىل تلو ايماعة ألر هيكلها السر ميدعها ن :ذلو.
 ٥-٥هبامل وال يتبدني ند :التعليدل الدب سداقته المولدة الطدرف أر صداحبة الشدكوى ًاندص جتهدل
ا،يكددل التد يمددي للحددزب علدى القددعيم احمللددي .فدقددم وصددفص بالتفقدديل االجتماعددا الدديت ُعدقددم
ند د أعن ددات خليته ددا اآلخد دري :وق ددمنص نعلون ددا ع دد :رئ دديس احلرً ددة وتتسيس ددهامل وه ددي نعلون ددا
ال يعرفها إال ن :هو عنو ح احلرًة.
 ٦-٥وتوضدمل صداحبة الشدكوىمل فيمددا يتعلد بتنشدطتها السياسددية ح سويسدرامل أحدا ليسددص ح
وض د يسددممل  ،د ا بالتددقددل حلنددور االجتماعددا السياسددية الدديت يعدقددمها احلددزب ح سويس درا ألحددا
تتوىل وحمها رعاية طفلة قاصر .و،با السبيفمل فدقم شارًص ح اجتماعا على شبكة اإلنانص
ملواصدلة األنشددطة السياسددية الدديت تندطل هبددا حلسدداب احلرًددة .أنددا نسدتلة نعرفددة نددا إذا ًددار ميكدد:
تعري د ه ددبه األنش ددطة بتح ددا نس ددتمر ونكثف ددةمل فه ددي نس ددتلة ا دديف حتليله ددا ح ض ددوت حدقيدق ددة أر
السلطا اإلثيوبية تعترب تدقممي المع املعدو لشدخص أو تد دي يشدتبه ح أنده إرهدا) يشدكل ح
حددم ذاتدده هتميددما جددميا ونلموسددا .وعد و علددى ذلددومل يددرجمل أر تكددور السددلطا اإلثيوبيددة علددى
عل بتنشطة صاحبة الشكوى على شبكة اإلنانص .والح ص ند مة رصم حدقدوق اإلنسدار أر
نراقب ددة الس ددلطا اإلثيوبي ددة لبنش ددطة الش ددبكية تتج دداوز ح ددمودها الوطدي ددة .وباإلض ددافة إىل انتم ددات
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صاحبة الشكوى إىل حزب غيدبو 7مل فهي أيندا عندو فاعدل ح رابطدة اإلثيدوبيني ح سويسدرا.
وهددي تكددر الكث د ندد :وقتهددا وطاقتهددا لتد ددي ن دداهرا ضددم الد ددا اإلثيددو) واملشددارًة فيهددا.
وت ًددم صدداحبة الشددكوى أحددا نمرجددة علددى األرجددمل ح الدقائمددة السددودات لبعثددة إثيوبيددا ح جدي د
باعتباره ددا ناش ددطة نداهن ددة للد ددا اإلثي ددو)( .)٥وبد ددات عل ددى ذل ددومل ف ددار أنش ددطتها السياس ددية ح
سويسرا تعرضها خلطر التعبييف ح حاإل عودهتا إىل إثيوبيا.
 7-٥وتوًم صاحبة الشدكوىمل فيمدا ادص التداقندا الوقائعيدة ح بعدض تتًيدماهتامل أر هدبه
التداقنا يفسرها الوقص الب اندقنى بدني وقدوع احلدمم وعدقدم جلسدة االسدتماع الثانيدة (أًثدر
ن :عانني) .وترىمل باإلضافة إىل ذلومل أر هبا التداقض ال ميكد :أر يدربر وحدمه اسدتدتاو افتدقدار
وصدفص هدبه احلادثدة بتفقديل
مجي نزاعمها افتدقارا تانا إىل املقدماقية .وعد و علدى ذلدومل فدقدم ذ
واف .وفيما يتعل بعمد لدقاتاهتا ند عشد ها ح الفدا ندا بدني توقيفده وعدقدم جلسدة داع الدقندية
ح احملكمةمل ترى أر التداقض الوحيم ح روايتها يتمثل ح أحا قالصمل ح جلسة االسدتماع األوىلمل
إحا رأ عش ها آخر نر ح  ١٥أيار/نايو ( ٢٠١٢بمال ن 8 :أيار/نايو  )٢٠١٢وأحا رأتدهمل
ند :ململ ندرتني بعدم توقيفده (بدمال ند :ندر واحدم ) .وال يكفدي هدبا االخدت ف الطفيد السدتدتاو
أر سردها للوقائ يفتدقر إىل املقماقية .وع و على ذلومل توضمل صاحبة الشكوى إحدا وجدم
صعوبة ح تد ّبًر ًدل التفاصديل بسدبيف املشداًل الدفسدية الديت تعداين ندهدا بسدبيف األحدمام امل ملدة
اليت عاشتها.
 8-٥وتوضددمل صدداحبة الشددكوىمل فيمددا يتعل د بعجزهددا عدد :وص د الوثددائ املطلوبددة ندد :قبددل
السددلطا اإلثيوبيددةمل أحددا أجابددص بددتر السددلطا تبح د عدد :الوثددائ املتعلدقددة بدداحلزب وبدقائمددة
أعنائها للحقوإل على دليل إثبا يتهمها ويته عش ها .وت ًم صاحبة الشكوى أر عشد ها
ً ددار وزت دده وث ددائ إلكاوني ددة تتن ددم :نعلون ددا أنش ددطة ايماع ددة وبد دران اجتماعاهت ددا وأعن ددات
احل ددزب .وفيم ددا ا ددص ادع ددات المول ددة الط ددرف أر ص دداحبة الش ددكوى ًان ددص جته ددل ت دداريخ جلس ددة
االسددتماع الثانيددة ح قنددية عش د هامل تددب ًّر بتحددا أًددم دونددا علددى أر هددبه ايلسددة أرجئددص إىل
يو  ٢٢أيار/نايو  ٢٠١٢وأحا مل تتمك :ن :حنورها .و،با السبيفمل فهي مل تك :علدى يدقدني
ا إذا ًانص هبه ايلسة قم ُعدقم ون :تاريخ عدقمها.

 ٩-٥وتوض ددمل ص دداحبة الش ددكوىمل فيم ددا يتعلد د بع ددم اتق ددا،ا بعشد د ها وع ددم إب غه ددا إي دداه
ا ادرهتددا إثيوبيددامل أر عشد ها نسددجور بسددبيف نشدداطه السياسددي وأر احلكونددة اإلثيوبيددة متدعدده ندد:
أ اتقاإل بالعامل اخلدارجي .ونتيجدة لدبلومل مل تسدتط صداحبة الشدكوى إب غده برحيلهدامل الدب
مت بقددور عاجلددةمل دور أر تدت ددر أر تسدددمل ،ددا فرصددة احلددمي ن د عش د ها أو مانيدده .غ د أر
صاحبة الشكوى ت ًدم أحدا ظلدص علدى اتقداإل بشددقيدقا عشد ها ملعرفدة أخبداره .وتدب ًّر صداحبة
الشددكوىمل فيمددا يتعل د بعددم اتقددا،ا بوالددمهتا وبقددميدقتها احلميمددة بعددم ن ادرهتددا إثيوبيددامل بددتر السددلطا
اإلثيوبيددة ترصددم اتقدداال نواطديهددا املدقيمددني ح اخلددارومل ددا اعددل أ ماولددة اتقدداإل مفوفددة باملخدداطر
ويفسر عم اتقا،ا بوالمهتا .غ أحا ت ًم أحا اتقدلص بقدميدقتها احلميمدة لكدي ترسدل ،دا هدبه األخد
أدلددة تثبددص للسددلطا السويسدرية مدتهددامل رغد املخدداطر الدديت تدطددو عليهددا ماولددة ندد :هددبا الدقبيددل .وندددب
ذلددو احلددنيمل قطعددص صدداحبة الشدكوى اتقددا،ا بتقارهبددا ح إثيوبيددا ألسددباب أنديددة .وندد :ململ تددرى صدداحبة
الشكوى أنه ال يوجم سبيف واضمل اعل ع قاهتا األسرية تفتدقر إىل املقماقية.

__________

()٥
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 ١٠-٥وأخد امل توضددمل صدداحبة الشددكوىمل فيمددا يتعلد بقددحة أنددر الدقددبض الددب قمنتدده والددب
تطعدد :فيدده المولددة الطددرفمل أر ًددور أنددر الدقددبض يددبًر حادثددة توقيد سددابدقة للحالددة الدديت ذًرهتددا
صداحبة الشددكوى ال يشددكو ح صددحة تلددو الوثيدقددة .والواقد أحددا ًانددص تعتددز وصد األحددمام
اليت دفعتها إىل ن ادر إثيوبيامل ولبامل مل تبًر حادثة التوقي الدقمميدة هدبه .وباإلضدافة إىل ذلدومل
يتس ننمور أنر الدقبض متانا ن سردها للوقائ .
 ١١-٥وتعدداين صدداحبة الشددكوى ندد :نشدداًل صددحة بمنيددة ونفسددية فهددي تعدداين ندد :الربددو وندد:
فتد حجددا) وندد :التهدداب املعددم الشددانل وندد :السددليلة األنفيددة .ويددرى أطبا هددا أحددا ال بددم ندد :أر
تواصل تلدقي ع جها الطيب بانت ا ودقة .ويدرى أحدم األطبدات أنده ال غدح لقداحبة الشدكوى ند:
البدقدات ح سويسدرا ،دبا ال ددر  .أندا فيمددا يتعلد بقددحتها الدفسديةمل فهددي تعداين ندد :حالدة اًتئدداب
حدداد وتراودهددا أفكددار انتحاريددة .ويددرى الطبيبددار أر حالددة االًتئدداب الدديت تعدداين ندهددا آخددب ح
التطددور إىل حالددة نزندددة وأحددا تفاقمددص بعددم رفددض طلدديف يوئهددا .وندد :ململ فهددي اجددة إىل الع د و
الدفسد ددي املسد ددتمر واملدد ددت  .وسد دديكور ند دد :املستقد ددوب أر تواصد ددل االسد ددتفاد ند دد :ع د د و جيد ددم
وأال تتعددر للحدداال الدديت تسددبيف اإلجهدداد .وتعدداين صدداحبة الشددكوى أينددا ندد :اضددطرابا ح
الاًيز والباًر مل وهو نا يفسر جزئيا على األقل أوجه ال مو والتداقض ح األقواإل الديت أدلدص هبدا
أثدات جلسدا االسدتماع أندا السدلطا السويسدرية .ولتدقيدي ندمى نقدماقية صداحبة الشدكوىمل ال
بم ن :أخب حالتها العدقلية ا،شة ح احلسبارمل وهو نا مل تفعله السلطا السويسريةمل ح رأيها.
 ١٢-٥وح اخلتا مل هدايف أسباب جميدة تدمعو إىل اخلدوف ند :تعدر صداحبة الشدكوى للتعدبييف
إذا عدداد إىل إثيوبيددا .وبدددات علددى ذلددومل تددمعو صدداحبة الشددكوى اللجدددة إىل اسددتدتاو أر إبعادهددا
سيكور ندافيا ملبمأ عم اإلعاد الدقسرية وسيشكل انتهاًا ألحكا املاد  3ن :االتفاقية.
ةتس ئل و إلار ء ت ةتعروضب م ى ة بمب

الد ر ح املدقبولية
 ١-٦قبددل الد ددر ح أ شددكوى تددرد ح ب د ا نددامل ادديف أر تدقددرر اللجدددة نددا إذا ًددار الددب ا
ندقبددوال أ ال اوجدديف املدداد  ٢٢ندد :االتفاقيددة .وح هددبا القددمدمل تتًددم اللجدددةمل حسددبما هددو
نطلوب ندها اوجيف الفدقدر (٥أ) ند :املداد  ٢٢ند :االتفاقيدةمل ند :أر املسدتلة نفسدها مل تُبحد
وال ارى ثها ح إطار أ إجرات آخر ن :إجراتا التحدقي المويل أو التسوية المولية.
 ٢-٦وتددب ًّر اللجدددة بتحددامل وفدقددا للفدقددر (٥ب) ندد :املدداد  ٢٢ندد :االتفاقيددةمل ال تد ددر ح أ
ب د ا يددرد ندد :فددرد نددا إال إذا تتًددم ندد :أندده قددم اسددتدفم مجي د سددبل االنتقدداف احملليددة املتاحددة.
وت حد اللجدةمل ح هبه احلالةمل أر المولة الطرف تدقر بتر صاحبة الشدكوى اسدتدفم مجيد سدبل
االنتقاف احمللية املتاحة .وعليهمل ال ترى اللجدة أ نان لدقبوإل الب امل وتعل :أر الب ا ندقبوإل.

الد ر ح األسس املوضوعية
 ١-7عم د بددالفدقر  ٤ندد :املدداد  ٢٢ندد :االتفاقيددةمل ن ددر اللجدددة ح هددبا الددب ا ح ضددوت
مجي املعلونا اليت أتاحها ،ا الطرفار.
 ٢-7وح الدقنية احلاليدةمل تكمد :املسدتلة املعروضدة علدى اللجددة فيمدا إذا ًاندص إعداد صداحبة
الش ددكوى إىل إثيوبي ددا تش ددكل انتهاً ددا اللت دزا المول ددة الط ددرف اوج دديف الفدق ددر ١ن دد :امل دداد  3ن دد:
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االتفاقيددة الدديت تدددص علددى عددم طددرد أو إعدداد شددخص إىل دولددة أخددرى إذا تدوافر لددميها أسددباب
حدقيدقية تمعو إىل االعتدقاد بتنه سيكور ح خطر التعر للتعبييف.
 3-7وادديف علددى اللجدددة أر تدقددي نددا إذا ًانددص قددة أسددباب حدقيدقيددة تددمعو إىل االعتدقدداد بددتر
صاحبة الشكوى نعرضة شخقيا خلطدر التعدبييف ح حالدة إعادهتدا إىل إثيوبيدا .ولدمى تدقيدي هدبا
اخلط ددرمل يدب ددي للجد ددةمل وفدق ددا للفدق ددر  ٢ن دد :امل دداد  3ن دد :االتفاقي ددةمل أر تن د ح احلس ددبار مجي د
االعتبارا ذا القدلةمل ادا ح ذلدو وجدود مندط ثابدص ند :االنتهاًدا ايسديمة أو القدارخة أو
ايماعية حلدقوق اإلنسار .بيم أر اللجدة تب ًّر بتر ا،مف ن :هبا التدقيي هو حتميم نا إذا ًدار
الفددرد املعددب يواجدده شخقدديا خط درا نتوقعددا وحدقيدقيددا يتمثددل ح التعددر للتعددبييف ح البلددم الددب
س دديعاد إ لي دده .ويس ددتتب ذل ددو أر وج ددود من ددط ثاب ددص ن دد :االنتهاً ددا ايس دديمة أو الق ددارخة أو
ايماعي ددة حلدق ددوق اإلنس ددار ح بل ددم نع ددني ل دديس ح ح ددم ذات دده س ددببا ًافي ددا للدق ددوإل ب ددتر شخق ددا
نا سيتعر للتعبييف عدم عودته إىل هبا البلم وايف تدقممي أسباب إضافية تدمعو إىل االعتدقداد
أر الشددخص املعددب سدديواجه ذلددو اخلطددر شخقدديا .وح املدقابددلمل فددار عددم وجددود منددط ثابددص ندد:
االنتهاًا القارخة حلدقوق اإلنسار ال يعب أر شخقا نا ال ميك :أر يتعدر خلطدر التعدبييف
ك ظروفه اخلاصة(.)٦
 ٤-7وتب اًر اللجدة بتعليدقها العا رقد  )١٩٩7(١بشدتر تدفيدب املداد  3ح سدياق املداد ٢٢
ن :االتفاقيةمل وتعيم تتًيم أر خطر التعبييف ايف أر يُدقيّ على أسس تتجاوز جمرد االفاا أو
الشو .ورغ عم اشااط أر يكور ذلو اخلطر شميم االحتماإل()7مل تش اللجدة إىل أر عديفت
اإلثبا يدق عمونا على عات صاحيف الشكوى الب يتعني عليه عر قنية وجيهة يبني فيها
أنه يواجه خطرا نتوقعا وحدقيدقيا وشخقيا( .)8وتب اًر اللجدة أينا بتحدا تدويلمل وفدقدا لتعليدقهدا العدا
املددبًورمل وزنددا ًب د ا للدتددائ الوقائعيددة الدديت ختلددص إليهددا أجهددز المولددة الطددرف املعديددةمل رغ د ًددور
اللجدةمل ح الوقص نفسهمل غ نلزنة بتلو الدتائ بل لميهامل اوجيف الفدقر  ٤ند :املداد  ٢٢ند:
االتفاقيةمل سلطة إجرات تدقمير حر للوقائ استدادا إىل ًل ال روف احمليطة بكل قنية(.)٩
 ٥-7وت ً ددم ص دداحبة الش ددكوى أح ددا ق ددم تتع ددر ل ض ددطهاد أو التع ددبييف ح إثيوبي ددا بس ددبيف
عن د ددويتها ح ح د ددزب غيدب د ددو  7وأنش د ددطتها السياس د ددية ح إثيوبي د ددا وسويسد د درامل وإعد د د ر ح د ددزب
غيدبددو  7ند مددة إرهابيددة ح عددا  .٢٠١١وتنددي أر أعنددات احلددزب وحد أنقدداره نعرضددور
للتوقي بقور تعسفية ولإليبات بمنيا ح السج:مل وتش إىل االسدتجوابا الديت تعرضدص ،دا ح
املاضي واهتما أجهز األن :بتنشطة عش ها السياسية.
__________

()٦
()7
()8

()٩
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ان د ددرمل ن د ددث مل ال د ددب ا رقد د د ٢٠١٢/٤٩٠مل إ .يف .و .ض د ددمفنلن د د  لق د ددملت يف د د د 4 أيات/م د دداي  2015
 لفقملة.3-9
ان ر تعلي اللجدة العا رق ١مل الفدقر .٦
املرج د د نفسد دده .ان د ددر أيند ددا الد ددب ا رق د د ٢٠٠٢/٢٠3مل أ .ر .ضد ددم هولدد ددمامل الدق د درار املعتمد ددم ح  ١٤تش د دري:
الث دداين/نوفمرب ٢٠٠3مل الفدق ددر  3-7والددب ا رق د ٢٠٠8/3٤3مل ًددالونزو ضددم ًدددمامل الدق درار املعتم ددم ح ١8
أيار/نايو ٢٠١٢مل الفدقدر  3-٩والدب ا رقد ٢٠١١/٤٥8مل  .ضدم الدمامنريفمل الدقدرار املعتمدم ح  ٢8تشدري:
الثدداين /ن ددوفمرب ٢٠١٤مل الفدق ددر   3-٩وال ددب ا رق د ٢٠١٢/٥٢٠مل و .و .د .ضددم ًد ددمامل الدق درار املعتمددم ح
 ٢٦تشري :الثاين/نوفمرب ٢٠١٤مل الفدقر .٤-8
ان ددر تعلي د اللجدددة العددا رق د ١مل الفدقددر  ٩والددب ا رق د ٢٠٠٩/37٥مل  .د .ضددم سويس درامل الدقدرار املعتمددم
ح ٢٦أيات/ماي   2011لفقملة7-8؛و لبالغتقم 2011/466ألبض  لد رمل  ،لقدملت يف د 14 
أيات/ماي   2014لفقملة.3-8
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 ٦-7وح ه ددبه الدقن دديةمل ت ح ددد اللجد ددة أر ص دداحبة الش ددكوى ت ً ددم أح ددا تعرضد دص إلس ددات
املعانلد ددة والتهميد ددم ن د درتني علد ددى يد ددم الشد ددرطة ح  ١7و ٢٤أيار/ند ددايو  ٢٠١٢بسد ددبيف أنشد ددطتها
السياسية .وت حد اللجدة أينا أر المولة الطرف تعترب أر عدم إشدار صداحبة الشدكوى خد إل
جلسة االستماع األوىل إىل حادثة توقيفها ح  ٢٤أيار/نايو ٢٠١٢مل اليت احتجز خ ،ا لعم
سدداعا وتعرضددص للنددرب املددرب والتهميددم بالدقتددلمل وتددداقض أقوا،ددا بشددتر عددمد ضددباط الشددرطة
البي :اسدتجوبوهامل اعد ر ند :ادعاتاهتدا ادعداتا تفتدقدر إىل املقدماقية .وت حدد اللجددة ًدبلو
أر المولة الطرف أفاد بدتر األنشدطة السياسدية الديت تندطل هبدا صداحبة الشدكوى ح سويسدرامل
إر ثبتددصمل ال تشددكل نشدداطا نكثفددا ونسددتمرا ميكدد :اعتبددار أندده يشددكل هتميددما خط د ا ونلموس دا
بالدسبة للحكونة احلالية .وحتيط اللجدة علمدا بالتدقدارير الطبيدة املتعلدقدة بقدحة صداحبة الشدكوىمل
الدديت تش د إىل حالددة اًتئدداب حدداد وأفكددار انتحاريددةمل وًددبلو نعاناهتددا ندد :أع درا ًددرب تدداإل
للقددمنة .وت حددد اللجدددة أين دا أندده يدب ددي تدقيددي نقددماقية صدداحبة الشددكوى ح ضددوت هشاشددة
صدحتها العدقليددة .وت حددد اللجدددة أيندا أر المولددة الطددرف تفيددم بوجددود العميددم ندد :املرافد الطبيددة
امل ئمددة لع د و صدداحبة الشددكوى وابدتهددا ح إثيوبيددامل حي د ميكدد :لقدداحبة الشددكوى أر حتقددل
على المع بوجود والمهتا وأسر عش ها.
 7-7وتددب اًر اللجدددة بتندده يعددود ،ددا أنددر حتميددم نددا إذا ًانددص صدداحبة الشددكوى نعرضددة حاليدا خلطددر
التعددبييف ح حالددة إعادهتددا إىل إثيوبيددا (ً .)١٠مددا ت حددد اللجدددة أر صدداحبة الشددكوى أُتيحددص ،ددا
فرص ددة ًافي ددة إلثب ددا ادعاتاهت ددا وتوض دديحهامل عل ددى الق ددعيم احملل دديمل أن ددا املكت دديف االحت دداد للهج ددر
واحملكم ددة اإلداري ددة االحتادي ددةمل ولك دد :األدل ددة ال دديت ق ددمنتها مل تس ددممل للس ددلطا الوطدي ددة باس ددتدتاو أر
نشددارًتها ح األنشددطة السياسدديةمل إر ثبتددصمل قددم جتعلهددا تواجدده خطددر التعددر ألفعدداإل تعددبييف لددمى
عودهتددا .وعد و علددى ذلددومل تددبًر اللجدددة بددتر وجددود انتهاًددا حلدقددوق اإلنسددار ح البلددم األصددلي ال
يكفددي ح حددم ذاتدده السددتدتاو أر الشددخص الددب يدقددم شددكوى نعددر شخقدديا خلطددر التعددبييف.
وعلى أسا املعلونا املعروضة عليهامل ختلص اللجددة إىل أر صداحبة الشدكوى مل تثبدص أر أنشدطتها
السياسية حت ى بتيية تكفي يبب انتباه سلطا البلم األصليمل وختلدص إىل أر املعلوندا املدقمندة
ال تثبص أحا ستتعر شخقيا خلطر التعبييف ح حاإل إعادهتا إىل إثيوبيا(.)١١
 -8وح هدبه ال ددروفمل تددرى اللجددة أر املعلونددا الدديت قددمنتها صداحبة الشددكوى غد ًافيددة
إلثبا ادعائها أحا سدتواجه خطدرا شخقديا نتوقعدا وحدقيدقيدا بدالتعر للتعدبييف ح حداإل إعادهتدا
إىل إثيوبيا.
 -٩وتس ددتدت اللجد ددةمل وه ددي تتق ددرف ادقتن ددى الفدق ددر  7ن دد :امل دداد  ٢٢ن دد :االتفاقي ددةمل أر
إع دداد ص دداحبة الش ددكوى إىل إثيوبي ددا ل دد :تش ددكل انتهاً ددا ن دد :جان دديف المول ددة الط ددرف ألحك ددا
املاد  3ن :االتفاقية.

__________

( )١٠ان ددرمل نددث مل الددب ا رقد ٢٠١٠/٤3٥مل و .ب . .ضددم السددويممل الدقدرار املعتمددم ح  ١٤تشدري :الثدداين/نوفمرب
٢٠١٢مل الفدقر .7-7
( )١١ان ددرمل نددث مل الددب ا رقد ٢٠٠٤/٢٤3مل  .أ .ضددم السددويممل ق درار عددم املدقبوليددة امل د ر  ٦أيار/نددايو ٢٠٠٤مل
الفدقر  ٢-٤وو .و .د .ضم ًدمامل الفدقر .7-8
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