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البالغ

بالغ مقدم من:

سين (يمثله المحامي جيان لويجي بيراردي)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحب الشكوى

الدولة الطرف:

سويس ار

تاريخ تقديم الشكوى:

 4كانون األول/ديسمبر ( 2018تاريخ الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذذب وموجذذب المذذادتين  114و 115من النظذذام

الذ ذذداللي للجنذ ذذةل والمحذ ذذال للى الذ ذذدولذ ذذة الطرف ي 11

كانون األول/ديسمبر ( 2018لم يصدر ي شكل وثيقة)

1-1

تاريخ اعتماد القرار:

 22تموز/يوليه 2021

الموضوع:

اإلوعاد للى لريتريا

المسائل اإلجرائية:

ال يوجد

المسائل الموضوعية:

وجود لطر على الحي ذ ذذاخ أو لطر التعرض للتع ذ ذذبي ذ ذذب

مواد االتفاقية:

1ل و3ل و16

أو سوء المعاملة ي حال اإلوعاد للى بلد المنشأ

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى و س ذ ذ ذ ذ ذ ذذينل و و موا ن من لريتريا ولد ي  1آب/أغس ذ ذ ذ ذ ذ ذذط

.1998

وبعد ر ض لبه اللجوء ي س ذذويسذ ذرال ص ذذدر درار و عادته للى لريتريا .ويد ع ص ذذاحب الش ذذكوى وأن به

اإلعادخ ستشكل انتهاكا من الدولة الطرف للمواد 1ل و3ل و 16من االتفاقية .ودد أصدرت الدولة الطرف
ي  2كانون األول/ديس ذ ذ ذذمبر  1986اإلعالن البي تنص عليه المادخ  22من االتفاقية .ويمثل ص ذ ذ ذذاحب

الشكوى محام.

*

اعتمدته اللجنة ي دورتها الحادية والسبعين ( 30-12تموز/يوليه .)2021

**

شذذارف ي د ارسذذة با البالغ أعاذذاء اللجنة التالية أسذذماع م :السذذعدية بلميرل وكلود يليرل وجردوغان لشذذجانل وليو واوينل وجيل يا بوتشذذيل

ودييغو رودريغز  -بينزونل وسيباستيان توزيهل وبختيار توزمحمدوفل وبيتر يديل كيسنغ.
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و ي  11كانون األول/ديسذ ذذمبر 2018ل لبت اللجنة للى الدولة الطرفل عمال والمادخ  114من

نظامها الدالليل ومن ريق مقرر ا المعني والشذذكاوى الجديدخ والتدابير المتدتةل أال تبعد صذذاحب الشذذكوى

للى لريتريا ريثما تنظر اللجنة ي دا ذ ذ ذ ذذيته .و ي  20كانون األول/ديس ذ ذ ذ ذذمبر 2018ل أبلغت الدولة الطرف

اللجنة وأنها علقت لعادخ صاحب الشكوى للى لريتريا.
المقائع كما عرضها صاحب النكمى
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ينتمي صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى للى لثنية السذ ذ ذ ذذا ول ودد ولد ي ويليشذ ذ ذ ذذو و ريتريال والقرب من الحدود

اإلثيوبية .وبعد انقطاعه عن الد ارسذذة ي عام 2015ل و و ي سذذن السذذادسذذة عش ذرخ ونص ذ

السذذنةل وسذذبب

مس ذ ذ ذذتوى التعليم المتدنيل عمل راعيا لمدخ ش ذ ذ ذذهرين .و ي أثناء تلك الفترخل حا ذ ذ ذذر للى منزله جنود من أحد

المراكز القريبة من دريته ي مناسذ ذ ذ ذذبتين سذ ذ ذ ذذعيا للى تجنيده دسذ ذ ذ ذ ار ي الجية اإلريتريل على أسذ ذ ذ ذذا

دائمة

وأسذذماء الطالب البين انقطعوا عن الد ارسذذة ددمتها المدرسذذة للى الجية .ولم يكن صذذاحب الشذذكوى موجودا
ي منزله ي المناسذذبة األولى؛ واسذذتطاع االلتباء لارم منزله ي المناسذذبة الثانية .وبعد ذلكل حرر الجنود

اسذ ذ ذذتدعاء يأمره والحاذ ذ ذذور للى المدرسذ ذ ذذة بر قة والديه .وو قا لصذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوىل كان الجنود ينوون جمع
الشذذباب وجرسذذالهم للى معسذذكر سذذاوا .ودرر صذذاحب الشذذكوى مغادرخ بلده لو ا من أن يجبر على االناذذمام

للى الجية .سا ر للى ليبيا وطريقة غير دانونية عبر لثيوبيا والسودان .ثم استقل داربا متجها للى ليطاليا.
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و ي  9أيلول/س ذذبتمبر 2015ل وص ذذل ص ذذاحب الش ذذكوى للى س ذذويسذ ذرال وددم لب لجوء ي اليوم

نفسذ ذ ذ ذ ذ ذذه .وبسذ ذ ذ ذ ذ ذذبب مغادرته لريتريا وطريقة غير دانونيةل أجبرت والدته على د ع غرامة للسذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات لتفادي

س ذذجنها بدال عنه( .)1و ي جلس ذذتي اس ذذتماع أمام الس ذذلطات الس ذذويسذ ذريةل ي  8تشذ ذرين األول/أكتوبر 2015

و 20نيس ذ ذ ذذان/أبريل 2017ل ذكر ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى أنه ولد ي ويليش ذ ذ ذذول وأنه ينتمي للى لثنية الس ذ ذ ذذا ول
وأنه مسلمل وأنه انقطع عن الدراسة ي سن السادسة عشرخ ونص
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السنة.

و ي  8تشذ ذرين األول/أكتوبر 2015ل أبلغت أمانة الدولة لش ذذتون الهجرخ الس ذذلطات المختص ذذة ي

كانتون جنيف بوصذ ذذول الب لجوء داصذ ذذر غير مصذ ذذحوب (أي ال يسذ ذذاعده أحد والديه أو وصذ ذذي عليه)ل

ودعتها للى اتخاذ التدابير المناس ذ ذ ذ ذ ذذبة .وبموجب األمر المتر  28تش ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر 2015ل عينت محكمة
حماية الكبار واأل فال لكانتون جنيف وصذ ذذية (ممثلة دانونية) لصذ ذذاحب الشذ ذذكوى لغرض تمثيله ومسذ ذذاعدته

حتى يبلغ سن الرشد ي  1آب/أغسط
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.2016

و ي  20نيسذ ذذان/أبريل 2017ل أي وعد أكثر من ثمانية عشذ ذذر شذ ذذه ار من تاريخ جلسذ ذذة االسذ ذذتماع

الموجزخ المعقودخ ي  8تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر 2015ل عقدت جلسذ ذ ذذة اسذ ذ ذذتماع ألرى عرض يها صذ ذ ذذاحب
الشذ ذذكوى ومزيد من التعمق األسذ ذذباب التي د عته للى لب اللجوء .وألن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى كان دد بلغ سذ ذذن
الرشذذد حينهال لم يعد من حقه الحصذذول على المسذذاعدخ من وصذذيتهل وحرم من ثم رصذذة االسذذتعداد والقدر

الكا ي لجلسذ ذذة االسذ ذذتماع به .وعالوخ على ذلكل تواصذ ذذل المترجم الشذ ذذفوي مع صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ي كلتا

الجلسذ ذ ذذتين واللغة التيغرينيةل و ي لغة تعلم صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى أسذ ذ ذذاسذ ذ ذذياتها ي المدرسذ ذ ذذة ق ألن لغة أمه
ي السا وية .ولم يستطع صاحب الشكوى لثارخ به المسألة حينها نظ ار لعدم تمكينه من مساعدخ محام.
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و ي  16كانون الثاني/يناير 2018ل ر اذذت أمانة الدولة لشذذتون الهجرخ لب اللجوء البي ددمه

ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوىل واعتبرت ي المقام األول أن لو ه من التجنيد ي الجية ال يس ذ ذ ذذتند للى أي دليل ملمو .

وعلى وجه الخص ذذوفل ن والدخ ص ذذاحب الش ذذكوىل أي رف ثالال ي التي أبلغتهل وأنه مطلوب لدى جنودل

و و ما يعتبر دليال "غير كاف"ل و قا للس ذوابق القاذذائيةل إلثبات لوف مبرر من التعرض لالضذذطهاد مسذذتقبال.
( )1

2
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وجضذ ذ ذذا ة للى ذلكل قد تاذ ذ ذذمنت روايته تناداذ ذ ذذات زمنية بين تاريخ انقطاعه عن الد ارسذ ذ ذذة السذ ذ ذذابق ألوانهل

والحمالت المزعومة؛ ولم يكن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى د على اتص ذ ذذال مباش ذ ذذر والس ذ ذذلطات العس ذ ذذكرية ي بلده؛

وال يشكل لو ه النظري من لجباره على الجندية لو ا مبر ار من االضطهادل لاع

المبررات ذات الصلة.

ولم يثبت ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى احتمال أن تس ذ ذذتدعيه الس ذ ذذلطات العس ذ ذذكرية .و كبال ن لروجه غير القانوني

من بلده و و داصذ ذ ذذر ال يجعله (ما عاد يجعله) ي حالة من الخوف المبرر من التعرض لاذ ذ ذذرر جسذ ذ ذذيمل

ألنه ال يوجد س ذ ذ ذ ذذبب العتقاد أن الس ذ ذ ذ ذذلطات اإلريترية تعتبره من المتهربين من الجندية .و ي به الظروفل

لم يثبت صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى وجود لطر حأليقي وملمو

ألن يعامل معاملة تحظر ا المادخ  3من اتفاقية

حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية (االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان).
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واسذ ذ ذ ذ ذذتأن

صذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذذكوى درار أمانة الدولة لشذ ذ ذ ذ ذذتون الهجرخ أمام المحكمة اإلدارية االتحادية

السويسرية ي  14شباط /براير  .2018وانتقد صاحب الشكوى أساسا أمانة الدولة لعدم منحه رصة لتوضيح

التنادا ذ ذ ذ ذذات الواردخ ي مالحظاته .مرد تلك التنادا ذ ذ ذ ذذات فوات ناجمة عن مرور الودت بين األحداث التي

عاش ذذها وجلس ذذتي االس ذذتماعل نا يك من أن جلس ذذة االس ذذتماع األولى جرت عندما كان داصذ ذ ار .وو قا لص ذذاحب

الشكوىل كان ينبغي ألمانة الدولة أن تماي ي وحا مسألة حاور جنود للى منزله للبحا عنه.
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و ي  21ش ذ ذذباط /براير 2018ل وا قت المحكمة اإلدارية االتحادية على لب المس ذ ذذاعدخ القانونية

وعينت المحامي البي ادترحه صذذاحب الشذذكوى ممثال له وحكم المنصذذب .و ي الحكم الصذذادر ي  12تشذرين

األول/أكتوبر 2018ل أيدت المحكمة درار أمانة الدولة الصادر ي  16كانون الثاني/يناير  .2018وذكرت

المحكمة وأنه "ال شذذك ي أن التهرب والهروب من الجندية يعرضذذان لعقوبة شذذديدخ ي لريتريا .وتقترن العقوبة
عموما والس ذ ذ ذذجن ي رروف غير لنس ذ ذ ذذانيةل وبالتعبيب ي غالب األحيانل وقدر ما يعتبر التهرب والهروب

من الجندية مظه ار من مظا ر معارضذ ذذة النظام؛ وعلى با النحول تكتسذ ذذي به العقوبة اوع االضذ ذذطهادل
ويترتب على الخوف المبرر منها االعتراف بوضذ ذذع الالجغ" .غير أن المحكمة ارتأت ي به القاذ ذذية أنه

"ال يوجد ي المل
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ما يثبت أن الشخص المعني كان ي الوادع عرضة لخطر التجنيد".

وسذذلمت المحكمة اإلدارية االتحادية لطأ وأن صذذاحب الشذذكوى من اإلثنية التيغرينيةل وأنه انقطع

عن الد ارسذذة و و ي سذذن  15من العمر .وال تخلو به التفاصذذيل من أ ميةل ألن التفصذذيل األول دد يفسذذر

س ذ ذذوء الفهم المحتمل حدوثه مع المترجم التيغرينيل والثاني يزيد من احتمال لطر تجنيد ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى

دس ار ي الخدمة العسكرية دبل بلوغه سن الرشد.
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ويدعي صذذاحب الشذذكوى أنه اسذذتنفد جميع سذذبل االنتصذذاف المحلية المتاحةل وأنه لم يقدم شذذكواه

د للى يئة ألرى من يئات التحقيق أو التسوية الدولية.

النكمى
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يدعي صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى أن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها وموجب المادتين  1و 3من االتفاقية

و وعاده للى لريتريال حيا س ذ ذذيخا ذ ذذع للتعبيب على أيدي الس ذ ذذلطات .وارتأت المحكمة اإلدارية االتحادية أن

لس ذذاءخ المعاملة واالعتداءات على األش ذذخاف المجندين ألداء الخدمة الو نيةل سذ ذواء العس ذذكرية أم المدنيةل

ليسذ ذذت منتش ذ ذرخ وقدر يجعل كل شذ ذذخص معرض ذ ذا على نحو ملمو

ولطير لهبه اإلسذ ذذاءخ .وحجة المحكمة

غير مقنعةل لذ ارتأت أن به القاذ ذذية ال تعرض ررو ا محددخ ولاصذ ذذة وصذ ذذاحب الشذ ذذكوى من شذ ذذأنها أن
تثير ي حالته لطر التعرض لمعاملة يحظر ا القانون الدولي .على س ذ ذ ذ ذ ذذبيل المثالل رأت المحكمة أنه من
غير المحتمل أن يطلب الجنودل ي سذ ذ ذذعيهم للى تجنيد الشذ ذ ذذبابل للى تالء الحاذ ذ ذذور بر قة والديهم .ومع

ذلكل لي

من الصذذعب تصذذور أن السذذلطات العسذذكرية لبت للى صذذاحب الشذذكوى الحاذذور بر قة والديه

ألنه كان داص ار حينها .وعالوخ على ذلكل لم تتيد المحكمة الحجج التي ددمتها أمانة الدولة لشتون الهجرخل
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ي درار ذذا المتر  16كذذانون الثذذاني/ينذذاير 2018ل والتي تهذذدف للى لنكذار معقوليذذة واتس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاق مالحظذذات

صذاحب الشذكوى .ويبدو من ثم أن المحكمة لم تقتنع وحجة أمانة الدولة ي با الصذدد .وعالوخ على ذلكل
تتسق أدوال صاحب الشكوى عليا مع ممارسات السلطات اإلريترية ي با المامار .لئن صح أن أغلبية

المجندين يبلغون من العمر  18سذذنة ما وقل يوجد ي ثكنة سذذاوا أياذا شذذباب عمر م  16سذذنةل ال سذذيما

الشذذبان اإلريتريين البين انقطعوا عن الد ارسذذةل مثل صذذاحب الشذذكوى( .)2وو قا لمنظمة العمل الدوليةل أكدت
تقارير مختلفة ص ذ ذذادرخ عن منظمات غير حكومية أن دراوة ثلا المجندين الجدد ي مراكز التدريب العس ذ ذذكري

تقل أعمار م عن  18سنة(.)3
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وعند النظر ي لب اللجوء البي ددمه صذ ذذاحب الشذ ذذكوى وعد بلوغه سذ ذذن الرشذ ذذدل تحايلت أمانة

الدولة لشذ ذ ذ ذ ذذتون الهجرخ على المباد المنطبقة عند تقييم األدلة المتعلقة وطلبات الحماية المقدمة من البي
اللجوء القاصذ ذرين .و ي الوادعل لو كانت أمانة الدولة دد تناولت مل

ص ذذاحب الشذ ذكوى وكل العناية الواجبة

و قا لمصذذلحة الطفل الفاذذلىل التخبت (وكان و مكانها للى حد كبير أن تتخب) د ار ار دبل بلوغه سذذن الرشذذدل
ألن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ددم لبه اللجوء عندما كان عمره  17سذ ذذنة وشذ ذذه ار واحدال ولكان من األيسذ ذذر عليها

منحه درينة الشكل والنظر للى دصور سنه عالوخ على أنه غير مصحوب.
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و با االعتبار ضذذروري ألن جلسذذتي االسذذتماع اللتين عقدتا مع صذذاحب الشذذكوى لم تجريا بلغة أمه

(الس ذذا وية) بل واللغة التيغرينيةل و ي لغة تعلم أس ذذاس ذذياتها ي المدرس ذذة ق ل علما أن أكثر من ثمانية عش ذذر
شذ ذذه ار صذ ذذلت بين جلسذ ذذتي االسذ ذذتماع .و با األمر يمكن أن يفسذ ذذر أي حاالت لغفال أو تاذ ذذارب أو تنادض

مزعومة ي أدوال ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى .وعلى أي حالل ن التنادا ذ ذذات الممكنة ي س ذ ذذرد عمليات البحا عن
صاحب الشكوى دبل مغادرته بلده ليست أمو ار حاسمة ي به القايةل ويجب أن تعتبر ثانوية.
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وتش ذ ذ ذذكل مغادرخ ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى لريتريا وطريقة غير دانونية عامال مش ذ ذ ذذددا لم تألبه المحكمة

اإلدارية االتحادية ي االعتبارل ي انتهاف للمادخ  3من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسذان  .وو قا لنتائج
()4

لجنة التحقيق المعنية وحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان ي لريتريا لعام 2016ل تمار عناصذ ذ ذ ذ ذذر الدولة اإلريترية التعبيب

على نطاق واس ذ ذ ذذع وبطريقة منهجية ي مراكز االحتجاز المدنية والعس ذ ذ ذذكرية( .)5وعالوخ على ذلكل ال ينوي

صذ ذذاحب الشذ ذذكوىل ي حال لعادتهل توقيع "اسذ ذذتمارخ الندم" التي تطلبها السذ ذذلطات اإلريتريةل والتي يجب أن
يعترف يها وأنه "يأسذ ذ ذ

الرتكاوه جريمة عدم أداء لدمته الو نية" وأنه "مسذ ذ ذتعد لقبول أي عقوبة مناسذ ذ ذذبة

عندما يحين الودت"ل كما ال ينوي د ع الرسذ ذذوم ذات الصذ ذذلة لتسذ ذذوية وضذ ذذعه العسذ ذذكري  .زد على ذلك أن
()6

لجباره سينطوي حتما على انتهاف لحريته ي الرأي بل على مسا
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ولم يكن مود

وكرامته.

المحكمة اإلدارية االتحادية متسقا .من ناحيةل أدرت المحكمة وأن التهرب والهروب

من الجندية يعادب عليهما وعقوبة شذديدخ ي لريتريال وبأن العقوبة المفروضذة تعسذ ية أو مفر ة تمامال وتقترن

عموما والسذذجن ي رروف ال لنسذذانية ولمدخ ال محددخل وبالتعبيب ي كثير من األحيانل وحيا تلحق ضذذر ار
بدنيا أو نفس ذ ذ ذ ذ ذ ذذيا لطي ار .وو قا للمحكمةل يعتبر با الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلوف وما تاله من مغادرخ غير دانونية عموما مظه ار

()2

.Organisation suisse d’aide aux réfugiés, « Érythrée : recrutement de mineurs », 21 janvier 2015, p. 3

( )3

Organisation internationale du Travail, « Cas individuel (CAS) − Discussion : 2015, Publication :
?session CIT (2015) », disponible à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f

104ème

.p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3241910

4

( )4

انظر ي جملة أمور المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذذانل م .أ .ض ذذد س ذذويسذ ذ ارل الش ذذكوى ردم 41282/16ل القرار الص ذذادر ي 20

( )5

A/HRC/32/47ل الفقرخ .39

( )6

انظر ي جملة أمور الوثيقة A/HRC/RES/38/15ل الفقرخ (6ي).

حزي ارن/يونيه 2017ل الفقرخ .79
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من مظا ر معارضذ ذ ذ ذ ذذة النظام .و به العقوبة تكتسذ ذ ذ ذ ذذي ي حد ذاتها اوع االضذ ذ ذ ذ ذذطهادل ويترتب على الخوف
المبرر من التعرض لالضذ ذ ذ ذذطهاد االعتراف بوضذ ذ ذ ذذع الالجغ .ومن ناحية ألرىل يبدو أن المحكمة أصذ ذ ذ ذذبحت

ترىل ولغريب الص ذ ذدفل أن المتهرب من الجندية نفسذ ذذه (البي يفترض أنه رب من بلده دون سذ ذذابق اتصذ ذذال

والسذ ذذلطات العسذ ذذكرية) لم يعد عرضذ ذذة لهبا االضذ ذذطهاد ي حال مواجهته السذ ذذلطات العسذ ذذكرية وعد عودته للى

لريتريال ودد بلغ سذذن الثامنة عش ذرخل أي الحد األدنى الرسذذمي لسذذن التجنيد ي الجية .غير أن األمر الحاسذذم
ي اتين الحالتين و أن صاحب الشكوى يوجد " عليا ي وضع يعرضه لخطر التجنيد".
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ودد أغفلت المحكمة اإلدارية االتحادية تماما الحالة الخاصذة لصذاحب الشذكوىل البي ر من بلده

لتفادي تجنيده دسذ ار .ودد بلغ صذذاحب الشذذكوى حاليا السذذن الرسذذمية ألداء الخدمة العسذكرية اإللزاميةل وال يسذذتو ي
ش ذذروط اإلعفاء منها()7ل ومن المرجح أن يرص ذذد ويعتقل ور وص ذذوله للى لريتريا .والمحكمة ألطأت عندما

اعتبرت أن الخدمة العس ذ ذذكرية اإللزامية ال تجعل ش ذ ذذاوا متهربا من الجندية عرض ذ ذذة لخطر التعبيب أو االس ذ ذذترداق
عند عودته للى لريتريا .وال يوجد أي دليل على أن اإلريتريين البين يعودون للى بلد م ال يتعرضون للخطر

أو العقابل و ي حال الشكل يجب أن تولى األولوية للحماية(.)8
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واعتر ت المحكمة اإلدارية االتحادية نفس ذذهال ي حكمها وش ذذأن دا ذذية ألرىل وأنها تفتقر للى مص ذذادر

موثودة للمعلومات عن حالة حقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان ي لريتريال وسذ ذ ذ ذبب عدخ عواملل منها نوعية المصذ ذ ذ ذذادر (مشذ ذ ذ ذذاكل
منهجية وتحيز ونقص ذذان)ل ودولة الحزب الواحدل وانعدام الش ذذفادية اإلداريةل والقيود المفروض ذذة على حرية التعبير

وعلى تنقذل المتعذاونين مع الممثليذات األجنبيذة ي لريتريذال أو عذدم دذدرخ المنظمذات الذدوليذة لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذان على

زيذارخ البلذذد( .)9وجضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذذة للى ذلذذكل أعلنذذت المحكمذذة ي حكم آلر أنذذه من غير الممكن عمومذذا تطبيق اإلعذذادخ

القس ذرية للى لريتريال وأنها "لم تحسذذم مسذذألة شذذرعية اإلعادخ القس ذرية"( .)10وجذ امتنعت المحكمة ص ذراحة عن البت
ي شروعه اإلعادخ القسريةل من الصعب هم الكي ية التي للصت بها المحكمة للى أن لعادخ صاحب الشكوىل

البي تهرب من الجندية وستكون لعادته من ثم لعادخ دسريةل أمر لن يتعارض مع القانون الدولي.
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ويدعي ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى أيا ذ ذذا حدوث انتهاف ألحكام المادخ  16من االتفاقيةل ي حال لعادته

للى لريتريا حيا سذ ذ ذذيتعرض لمعاملة داسذ ذ ذذية أو ال لنسذ ذ ذذانية أو مهينة .وو قا لتقارير موثودة عديدخل تشذ ذ ذذكل

الخدمة العسذ ذ ذذكرية ي لريتريا اسذ ذ ذذتعبادا وعمال دسذ ذ ذريا( .)11ولم تبرر المحكمة اإلدارية االتحادية على النحو
الواجب ترف به المسألة جانبا .حتى اليومل لم يتحسن الوضع ي لريتريا(.)12

مالحظات الهرلة الطرف ان
1-4

الموبملية

تقذدم الذدولذة الطرفل ي مالحظذاتهذا المترلذة  7حزيران/يونيذه 2019ل معلومذات مفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذة عن

لجراءات اللجوء ي سذذويس ذرال وترى أنه ينبغي ر ض الشذذكوى بناء على أس ذسذذها الموضذذوعية .وتبكر الدولة
الطرف والعناصذ ذذر التي يجب ألب ا ي االعتبار لتقييم مدى وجود لطر متودع وشذ ذخصذ ذذي ودائم وحأليقي"

( )7
( )8

 Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country of Origin Information Report: Eritrea.National Service and Illegal Exit, novembre 2016, p. 42
يسذ ذذتشذ ذذهد صذ ذذاحب الشذ ذذكوى نا ببيان المقرر الخاف السذ ذذابق المعني وحقوق اإلنسذ ذذان للمهاجرين؛ انظرRadio Télévision :
.Suisse, « La gestion des réfugiés érythréens par la Suisse critiquée par l’ONU », 17 février 2017

( )9

سويسرال المحكمة اإلدارية االتحاديةل الحكم المرجعي D2311/2016ل  17آب/أغسط

()10

سويسرال المحكمة اإلدارية االتحاديةل الحكم المرجعي D5022/2017ل  10تموز/يوليه 2018

()11

A/HRC/32/47ل الفقرات من  65للى .68

()12

منظمذة العفو الدوليذةل تقرير عام  :18/2017حالة حقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ي العذالمل الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذفحذات من  188للى  ( 190ي النسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخة
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وذالتعرض للتعذبيذب عنذد العودخ للى بلذد المنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأل و ذبه العنذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ي :األدلذة على وجود نم ثذابذت من

االنتهاكات الجسذ ذذيمة أو الصذ ذذارلة أو الجماعية لحقوق اإلنسذ ذذان ي بلد المنشذ ذذأ؛ وادعاءات وشذ ذذأن التعبيب

أو لسذذاءخ المعاملة ي ماض دريبل وأدلة مسذذتقلة على ذلك؛ واألنشذذطة السذذياسذذية لصذذاحب الشذذكوى دالل

بلد منشذذئه أو لارجه؛ وأدلة على مصذذداقية صذذاحب الشذذكوى وموثوقية ادعاءاته بوجه عامل على الرغم من
وجود وعض التناداات الودائعية ي بياناته أو وعض حاالت النسيان.

وديما يتعلق بوجود نم ثابت من االنتهاكات الجس ذذيمة أو الص ذذارلة أو الجماعية لحقوق اإلنس ذذانل
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تتكد الدولة الطرف أن ذلك ال يش ذذكل ي حد ذاته أس ذذاس ذذا كاديا العتقاد أن ش ذذخص ذذا وعينه عرض ذذة للتعبيب

عند عودته للى بلد منشذ ذذئه .وعلى اللجنة أن تحدد ما لذا كان صذ ذذاحب الشذ ذذكوى معرض "شذ ذذخصذ ذذيا" لخطر

التعبيب ي البلد البي سذذيعاد لليه .ويجب توا ر أسذذباب ألرى ليكون لطر التعبيب "متودعا وحأليأليا وشذذخصذذيا".
ويجب تقييم لطر التعبيب على أس
وتص ذ ذ

3-4

تتجاوز مجرد اال تراض أو الشك.

الدولة الطرف وعد ذلك ممارسذ ذذات السذ ذذلطات السذ ذذويس ذ ذرية ديما يتعلق ومعالجة لبات

اللجوء المقدمة من موا نين لريتريين .وتأليم أمانة الدولة لش ذ ذذتون الهجرخ وا س ذ ذذتمرار التقارير المتعلقة بهبا
البلدل وتتبادل المعلومات مع لبراء و يئات ش ذ ذ ذ ذريكة .وعلى با األس ذ ذ ذ ذذا ل تا ذ ذ ذ ذذع األمانة تقييما محدثا

للحالة ي البلد يس ذ ذذتخدم أس ذ ذذاس ذ ذذا لعمل الس ذ ذذلطات الس ذ ذذويس ذ ذرية المتعلق واللجوء .و ي أيار/مايو 2015ل

أعدت األمانة تقري ار عنوانه "لريتريا  -د ارسذ ذ ذ ذة دطرية" يشذ ذ ذ ذذمل جميع ب ه المعلومات .وحظي با التقرير
بتأييد أربع يئات ش ذ ذ ذريكةل ولبير علميل والمكتب األوروبي للدعم ي مس ذ ذ ذذائل اللجوء .وزارت وعثة من

األمانة البلدل ي شذذباط /براير وآذار /مار 2016ل لمراجعة به المعلومات وتعميق النظر يها واسذذتكمالهال

وذلك و ض ذ ذ ذذا ة مص ذ ذ ذذادر ألرى رهرت ي غا ذ ذ ذذون ذلك .وبناء على جميع به المعلوماتل نش ذ ذ ذذرت األمانة
تحديثا ي  10آب/أغسذ ذ ذذط

وآب/أغسذذط

 .)13(2016و ي تقارير نشذ ذ ذذرت ي الفترخ ما بين كانون األول/ديسذ ذ ذذمبر 2015

2016ل توصذذلت عدخ سذذلطات و نية  -مثل سذذلطات السذذويد والنرويجل وكبلك و ازرخ الداللية

ي الم ملكة المتحدخ لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  -للى استنتاجات مماثلة.
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و ريتريا

ومنب كانون الثاني/يناير 2017ل أصذدرت المحكمة اإلدارية االتحادية ثالثة أحكام مرجعية تتعلق

ل عالجت يها ديودا وعينها تتعلق ومصادر المعلومات المتعلقة والحالة ي لريتريا .و ي الحكم الصادر

()14

ي  10تموز/يوليه 2018ل تناولت المحكمة أياذا ي صذفحتين ونصذ

الصذفحة الجوانب الحاسذمة لفئات

معينة من المصذادر الهامة ذات الصذلة و ريتريال وأشذارت للى وعض التحفظات المنهجية ديما يتعلق وجميع

المصذ ذ ذ ذذادر .و ي الحكم نفسذ ذ ذ ذذهل ألبت المحكمة ي االعتبار المعلومات المتاحة عن لريتريا و قا لمعايير الجودخ

واألسذ ذذاليب العلمية التي أدرتها سذ ذذلطات االتحاد األوروبي والدول األعاذ ذذاء المختصذ ذذة ي داذ ذذايا الهجرخل

ال سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيمذا اللجوء واإلعذادخ .وتذدرف المحكمذة الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعوبذات الكذامنذة ي جمع المعلومذات عن لريتريذال لكنهذا

لم تألب ي االعتبار ودائع أبلغت بها المنظمات الدولية لحقوق اإلنس ذذان حس ذذبل ولو أن وعا ذذها دديم للى

حد مال بل ألبت أيا ذذا ودائع أبلغ بها متل ار ص ذذحفيون وألص ذذائيون أجانب من يئات أوروبية ي س ذذياق
وعثات ميدانية لجمع المعلومات .ودد درسذ ذذت المحكمة على نحو مفصذ ذذل وعلى امتداد عش ذ ذرات الصذ ذذفحات

الوضذ ذذع ي لريتريا على أسذ ذذا

عدد كبير من المصذ ذذادر .وقيمت تقييما دقيقا المعلومات والتقارير والحجج

الواردخ ي به المصذ ذ ذ ذ ذ ذذادر .و ي القاذ ذ ذ ذ ذ ذذايا األليرخ المتعلقة و ريتريال وما ي ذلك الحكم E-1218/2019

الصذ ذ ذذادر ي  16نيسذ ذ ذذان/أبريل 2019ل حا ظت المحكمة على اسذ ذ ذذتنتاجاتها .ولهبا السذ ذ ذذببل تشذ ذ ذذير الدولة

الطرف للى به األحكام لغرض النظر ي به القاية.
()13
()14

6

Secrétariat d’État aux migrations, « Focus Eritrea: Update Nationaldienst und illegale Ausreise »,
.10 août 2016
الحكم D-7898/2015ل الص ذذادر ي  30كانون الثاني/يناير 2017ل والحكم D-2311/2016ل الصذ ذادر ي  17آب/أغس ذذط

والحكم E-5022/2017ل الصادر ي  10تموز/يوليه .2018

2018ل
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وو قا للسذ ذ ذذلطات السذ ذ ذذويس ذ ذ ذرية لشذ ذ ذذتون الهجرخل ال يعتبر التهرب والهروب من الجندية عنص ذ ذ ذرين

كا يين ي حد ذاتهما لتبرير االعتراف بوضذع الالجغ .ومع ذلكل يجب االعتراف وملتم

اللجوء الجئا لذا

كان تهربه أو روبه من الجندية يجعالنه عرضذ ذ ذ ذ ذذة لالض ذ ذ ذ ذ ذطهاد .وجذا تبين من د ارسذ ذ ذ ذ ذذة حالة ردية ما أن
العقوبة ال ترمي للى لجبار الشذذخص المعني على الو اء والتزاماته العسذذكرية حسذذبل بل أيا ذا للى اعتباره

معارض ذذا س ذذياس ذذيا يعادب عقوبة غير متناس ذذبة ويعامل معاملة اللنس ذذانيةل يكون ذلك اض ذذطهادا واض ذذحا من

منظور دانون الالجئين.

وللص ذذت المحكمة اإلدارية االتحادية للى أن التهرب والهروب من الجندية يعادب عليهما وش ذذدخ ي
6-4
لريتريا .وتقترن العقوبة عموما والس ذ ذذجن ي رروف غير لنس ذ ذذانيةل وبالتعبيب ي غالب األحيانل ألن التهرب
والهروب من الجندية يعتبران مظه ار من مظا ر معارضذة النظام؛ وعلى با النحول تكتسذي به العقوبة اوع

االضذ ذذطهادل ويترتب على الخوف المبرر منها االعتراف بوضذ ذذع الالجغ .غير أن با الخوف ال يكون مبر ار

ما لم تكن للشخص المعني اتصال علي والسلطة العسكرية أو وسلطة ألرىل وحيا ينبر اتصاله با بتجنيده

ديما وعد (وعد تلقي اسذذتدعاء من الجية مثال) .ومجرد لمكانية اسذذتدعائه ي ودت الحقل دريبا كان أم وعيدال
ال يكفي .وعالوخ على ذلكل ال يعتبر وجوب أداء الخدمة العسذ ذذكرية ديما وعد أم ار حاسذ ذذما .ومعر ة ما لذا كان

التجنيد ي الخدمة الو نية وعد عودخ الشذخص المعني للى لريتريا يشذكل معاملة يحظر ا القانون الدولي سذتال
يندرم لذن ي نطاق النظر ي عدم الشذ ذذرعيةل ديما يتصذ ذذل واسذ ذذتحالة رض تنفيب اإلعادخ .ويعتبر تنفيب لعادخ

األجانب غير دانوني عندما يس ذ ذذتحيل على س ذ ذذويس ذ ذرال ألس ذ ذذباب تتعلق والقانون الدولي العامل لجبار الش ذ ذذخص

األجنبي على السذ ذ ذذفر للى بلد وعينهل أو عندما ال توجد دولة ألرى تعلن اسذ ذ ذذتعداد ا السذ ذ ذذتألبالهل احتراما لمبدأ

عدم اإلعادخ القسذرية .وو قا للقانون المحليل يسذذتحيل رض تنفيب أمر لعادخ الشذذخص األجنبي لذا كان لعادته

أو لوعاده للى بلد منش ذذئه أو البلد البي وص ذذل منه يجعالنه عرضذ ذة لخطر ملمو ل كما و األمر ي حاالت

الحربل أو الحرب األ ليةل أو تفشي العن ل أو لارورخ بية.
7-4

وتعتبر أمانة الدولة لشذ ذ ذذتون الهجرخل منب حزيران/يونيه 2016ل أن مجرد مغادرخ لريتريا وطريقة غير

دانونية ال يجعل الش ذذخص المعنيل ي حال عودته للى بلدهل عرض ذذة الض ذذطهاد حاس ذذم .لبلكل لم يعد يعترف

للموا نين اإلريتريين البين لم يس ذ ذ ذ ذتدعوا وعد ألداء الخدمة العسذ ذ ذ ذذكرية الو نية أو البين أعفوا أو س ذ ذ ذ ذرحوا منها
بوض ذ ذ ذذع الالجغ على با األس ذ ذ ذذا

وحده .ومع ذلكل تواص ذ ذ ذذل أمانة الدولة نظر ا وعناية ي كل لب لجوء.

ودد أيدت المحكمة اإلدارية االتحادية به الممارسة وأوضحتها ي أحكامها المرجعية المبكورخ أعاله.
8-4

في الحكم المرجعي  D-7898/2015الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر ي  30كذذانون الثذذاني/ينذذاير 2017ل نظرت

المحكمذة اإلداريذة االتحذاديذة ي الحذدود التي يكون يهذا لوف اإلريتريين الذبين غذادروا بلذد م وطريقذة غير
دانونية من تدابير االضذ ذ ذذطهادل ي حال لعادتهمل لو ا مبررا .ولخصذ ذ ذذت المحكمة اسذ ذ ذذتنتاجاتها ي حكمها

ردم  E-1218/2019الصذ ذ ذ ذذادر حديثا ي  16نيسذ ذ ذ ذذان/أبريل  .2019دبعد لجراء تحليل متعمق للمعلومات
المتاحةل للص ذ ذ ذ ذذت المحكمة للى أنه ال يمكن االس ذ ذ ذ ذذتمرار ي الممارس ذ ذ ذ ذذة المتبعة التي تعتبر مغادرخ لريتريا

وطريقة غير دانونية مبر ار ي حد ذاته لالعتراف بوضذع الالجغ .ويسذتند با التقييم أسذاسذا للى اسذتنتام أن

أ رادا من الشتاتل ومن يهم أياا أشخاف غادروا لريتريا وطريقة غير دانونيةل يعودون لليها لفترات وجيزخ
وال يتعرض ذذون ألي أذى .ومن ثمل لم يعد من الممكن اعتبار األش ذذخاف البين غادروا لريتريا دون تصذ ذريح

أشخاصا معرضينل وصورخ عامةل لعقوبة شديدخ تبر ار منح اللجوء.
9-4

ولي

من المس ذذتحيل ي به القا ذذية رض لعادخ ص ذذاحب الش ذذكوى .ريتريا ال تش ذذهد حالة حربل

أو حرب أ ليةل أو عن

واسذ ذ ذ ذذع النطاق من شذ ذ ذ ذذأنها أن تفاذ ذ ذ ذذي تلقائيا  -وبغض النظر عن مالوسذ ذ ذ ذذات به

القاذذية  -للى ا تراض وجود لطر ملمو

يتهدد جميع موا ني با البلد .وجضذذا ة للى ذلكل تحسذذنت الظروف

المعيشذذية والرغم من أن الحالة االدتصذذادية ال تزال صذذعبة؛ واسذذتقرت حالة الموارد الطبيةل والحصذذول على المياه
والغباءل وكبلك رروف التدريب .ويسذ ذ ذ ذ ذذتفيد جزء كبير من السذ ذ ذ ذ ذذكان من التحويالت المالية الكبيرخ التي يبعثها

أداربهم من الش ذذتات .ودد أنهى اتفاق الس ذذالم المودع مع لثيوبيا ي  9تموز/يوليه  2018الصذ ذراع بين البلدين.
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و ي با السذذياقل يظل تنفيب اإلعادخ ممكنا ما لم تظهر رروف شذذخصذذية وعينها من شذذأنها أن تعرض للخطر
حياخ الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص المعاد؛ و با التنفيب لم يعد يتطلب ررو ا ردية مواتية على نحو لافل كما نص ذ ذ ذ ذ ذ ذذت عليه

السوابق القاائية .وال يعتبر لطر التجنيد ي الخدمة الو نية ي حد ذاته عائقا أمام تنفيب اإلعادخ.
10-4

و ي به القاذيةل يجوز لعادخ صذاحب الشذكوى .لاسذباب التي حددتها المحكمة اإلدارية االتحادية

ي حكمها المرجعي  E-5022/2017الصذادر ي  10تموز/يوليه 2018ل يجب على أي شذخص يشذير للى

أنه غادر بلده لو ا من تجنيده مس ذ ذ ذ ذ ذذتقبال ي الخدمة الو نية أن يثبت أياذ ذ ذ ذ ذ ذا وجود احتمال كبير ألن يكون

مسذتهد ا شذخصذيا  -ولي

من تعي

الصذدف  -بتدابير تتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصذلة .و ي

به القا ذ ذذيةل يفيد ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى وأن المحكمة اعتمدت على معلومات من الس ذ ذذلطات اإلريترية ق ل ولم

تبحا من ثم وعمق كاف حالة األشذ ذ ذ ذذخاف البين أعيدوا للى لريتريا .ومع ذلكل يتاذ ذ ذ ذذح من الحكم موضذ ذ ذ ذذوع

االنتقادل وكبلك من األحكام األلرى المبكورخ أعالهل أن الس ذ ذوابق القا ذ ذذائية ذات الص ذ ذلة تس ذ ذذتند للى مجموعة
واسعة من المصادرل من بينها تقارير منظمات دوليةل وسوابق داائيةل ومصادر صح ية.

11-4

وداذذية م .أ .ضذذد سذذويس ذ ار التي ذكر ا صذذاحب الشذذكوى غير ذات صذذلة والموضذذوع .في الحكم

الصذادر ي به القاذيةل للصذت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذان للى أن الحالة العامة لحقوق اإلنسذان
ي لريتريا ي حد ذاتها ال تمنع من لعادخ الشخص المعني .لم تسلم المحكمة ي الوادع وأن مغادرخ لريتريا

وطريقة غير دانونية مبرر كاف لالعتراف بوضع الالجغ لطالب لجوء لريتري.
12-4

وينتقد ص ذذاحب الش ذذكوى أيا ذذا ما جاء ي الس ذوابق القا ذذائية للمحكمة اإلدارية االتحادية من أنه

يجب اعتبار الخدمة الو نية ي لريتريا عمال دس ذ ذريا ولي

اسذ ذذتردادا .غير أنه ينبغي التبكير وأن تصذ ذذنيف

المحكمةل موض ذ ذ ذ ذ ذذوع االنتقادل يس ذ ذ ذ ذ ذذتند للى الحكم  E-5022/2017الص ذ ذ ذ ذ ذذادر ي  10تموز/يوليه 2018ل

البي حللت ديه المحكمة المسذ ذذألة المصذ ذذطلحية ي ضذ ذذوء مصذ ذذادر منها االتفاقية الخاصذ ذذة والرق الصذ ذذادرخ
ي  25أيلول/س ذذبتمبر  1926والسذ ذوابق القا ذذائية ذات الص ذذلة للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذذان ومحاكم

و نية األلرى وشأن به المسألة .وللصت المحكمة للى أن ممارسة لصائص حق الملكية تشكل الجانب

الرئيسذذي البي ال غنى عنه لمفهوم الرق وموجب المادخ  1من االتفاقية الخاصذذة والرقل و و عنصذذر لم يتحقق
ديما يتعلق والخدمة الو نية اإلريترية .وبخص ذ ذ ذ ذ ذذوف االس ذ ذ ذ ذ ذذترداقل ارتأت المحكمة أن لي

وجود ررف دائم ي با الصذدد .ويتوا ق با الوصذ

كبلك مع مقاربة مجل

لها أن تفترض

حقوق اإلنسذان البي لم يأتل

ي د ارره  15/38المعتمد ي  6تموز/يوليه 2018ل على ذكر االسذ ذ ذ ذذترداق عندما أشذ ذ ذ ذذار للى تقرير المقررخ

الخاصة المعنية وحالة حقوق اإلنسان ي لريتريا(.)15
13-4

وعالوخ على ذلكل لم يقدم ص ذذاحب الش ذذكوى أي دليل جديد يتعلق وه تحديدا من ش ذذأنه أن يس ذذمح

واس ذ ذ ذ ذ ذذتنتام وجود لطر التعرض لمعاملة محظورخ من ج ارء أدائه المحتمل للخدمة العس ذ ذ ذ ذ ذذكرية .والوادعل أن

صذذاحب الشذذكوى لنما يسذذعى للى الحصذذول على تحليل جديد للحالة ي لريتريا يخدم مصذذلحتهل دون تقديم

حجج حاسذ ذذمة ديما يتعلق وحالته الشذ ذذخصذ ذذية .وعلى نحو ما ذكر أعالهل ال يمكن اعتبار صذ ذذاحب الشذ ذذكوى

شخصا متهربا من الجندية.
14-4

و ي ضذذوء االسذذتنتاجات التي توصذذلت لليها المحكمة اإلدارية االتحادية ي أعقاب تحليل مفصذذل

للخدمة الو نية اإلريتريةل يتا ذ ذذح أن لس ذ ذذاءخ معاملة المجندين المدمجين ي الجية واالعتداء عليهم ليس ذ ذذا

منتش ذ ذ ذ ذ ذ ذرين لدرجة تجعل كل المجندين ي لطر علي وحأليقي للتعرض لإليباء .وبناء على ذلكل ال يمكن

تأييد القول بوجود لطر جس ذذيم يترتب على أداء الخدمة الو نية ويعرض المجندين لممارس ذذة تنتهك الحظر

المفروض على العمل القس ذ ذذري أو اإللزامي .واحتمال اس ذ ذذتدعاء ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ألداء الخدمة العس ذ ذذكرية
الو نية عند عودته للى لريتريا ال يتعارض مع المادخ  3وال مع المادخ  16من االتفاقية.

()15
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15-4
المل

وال يدعي ص ذذاحب الش ذذكوى أنه تعرض للتعبيب أو س ذذوء المعاملة ي بلد منش ذذئه .وال يتا ذذح من

أياذ ذ ذذا أن أ راد أس ذ ذ ذرته تعرض ذ ذ ذوا لمعاملة مماثلةل ال سذ ذ ذذيما وسذ ذ ذذبب مغادرخ صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى بلده.

وال يدعي أنه شذذارف ي أنشذذطة سذذياسذذية دالل بلد منشذذئه أو لارجه .وديما يتعلق وحالته الشذذخصذيةل أشذذار
للى أنه معرضل وس ذذبب بلوغه س ذذن الرش ذذدل لخطر الخا ذذوع لمعاملة تحظر ا المادخ  3من االتفاقية .وعلى
نحو ما يتا ذ ذ ذذح من اجتهادات المحكمة اإلدارية االتحاديةل لم يعد مجرد مغادرخ لريتريا وطريقة غير دانونية

مبر ار لالعتراف بوضع الالجغل وال يوجد لطر لفرض عقوبات عليه ي حال عودته ما لم تكن ثمة عوامل

س ذ ذ ذذلبية لض ذ ذ ذذادية .و ي ض ذ ذ ذذوء با االجتهادل ن به العوامل اإلض ذ ذ ذذادية ي وحد ا التي يمكن أن تجعل

صاحب الشكوى شخصا غير مرغوب ديه ي نظر السلطات اإلريترية .و به العوامل غير موجودخ ي به

القا ذذيةل على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها ص ذذاحب الش ذذكوى .وال يتا ذذح من المل

ي الوادع أن

ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى دد تهرب من الجندية .لم يقدم ي أي مرحلة من مراحل اإلجراءات ما يتيد ادعاءه أنه

اسذتهدف رسذميا والتجنيد أو حتى أنه ر ض االسذتجاوة لالسذتدعاء العسذكري .ويصذ

صذاحب الشذكوى نفسذه

لطأ وأنه "ش ذ ذ ذ ذذاب متهرب من الجندية" .مجرد مغادرته بلده وطريقة غير دانونيةل وبلوغه وعد ا س ذ ذ ذ ذذن أداء

الخدمة العسكريةل ال ياعه ضمن ئة األشخاف البين تهربوا من الجندية.

 16-4ويلوم ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى الس ذ ذ ذذلطات الو نية على اعتبار بياناته اددخ للمص ذ ذ ذذداقية .وعلى عك
ما يدعيهل قد للص ذ ذ ذ ذ ذ ذذت كل من أمانة الدولة لش ذ ذ ذ ذ ذ ذذتون الهجرخ والمحكمة اإلدارية االتحادية للى أنها اددخ

للمص ذ ذذداقية .ورأت المحكمةل على وجه الخص ذ ذذوفل أن رواية ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى غير متس ذ ذذقةل وأن أدواله
المتعلقة وحاذ ذ ذ ذذور جنود للى منزله مجرد تخمينات ال أسذ ذ ذ ذذا

لها .ورأت المحكمة أياذ ذ ذ ذذا أن تأكيد وجوب

تفسير استدعاء صاحب الشكوى للى المدرسة بر قة والديه وأنه استدعاء عسكريا تأكيد غير متسق بوضوح.
من الصذعب ي الوادعل و ي سذياق البلدل تصذور جنود يسذعون للى تجنيد شذباب البين لليهم الحاذور مع

والديهم .وال ير ق صذ ذذاحب الشذ ذذكوى وشذ ذذكواه أي عنصذ ذذر يدحض با التقييم .وعلى وجه الخصذ ذذوفل لي

لحجة تعرض الش ذ ذ ذ ذذباب ي س ذ ذ ذ ذذن  16أيا ذ ذ ذ ذذا لخطر التجنيد وجا ة ي حد ذاتهال ألنها ال تتعلق بوض ذ ذ ذ ذذع

صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوىل البي لم يثبت ي الوادع أنه كان لهل ي ودت أو آلر من حياتهل اتصذ ذ ذذال والسذ ذ ذذلطات

العسكرية أو أن السلطات استهد ته.
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و ي جلسذة االسذتماع األولىل اكتفى صذاحب الشذكوى والقول لنه غادر بلده وسذبب الحمالت التي

ناف ما يسذ ذ ذذمح وا تراض أنه كان عرضذ ذ ذذة ألن تشذ ذ ذذمله به الحمالتل
ودعت ي منطقته .ومع ذلكل لي
ومجرد انقطاعه عن الد ارسذ ذذة ال يكفي ليكون من المجندين المحتملين .وجضذ ذذا ة للى ذلكل اعترف صذ ذذاحب

الشذكوىل ي جلسذة االسذتماع الثانية المعقودخ للنظر ي لب لجوئهل أوالل وأنه غادر لريتريا وسذبب رروف
المعيشذ ذذة الصذ ذذعبة ولغرض ضذ ذذمان مسذ ذذتقبل أ اذ ذذل؛ ولم يشذ ذذر للى الحمالت لال ي ودت الحق .ولم يقدم

صذذاحب الشذذكوى ي بالغه أي حجج جديدخ تتعلق ومصذذداقية أس ذ

تحليل السلطات الو نية للودائع.
18-4

لبه اللجوءل وجنما اكتفى والطعن ي

ويشير صاحب الشكوى ي مناسبات عديدخ للى ألطاء اإلجراءات .ويد ع أوال وأن أمانة الدولة لشتون

الهجرخ أس ذذاءت التص ذذرف وانتظار أن يبلغ س ذذن الرش ذذد دبل تنظيم جلس ذذة االس ذذتماع الثانيةل و و ما حرمه لمكانية

االس ذ ذذتعانة بوص ذ ذذيل ومن ثم رص ذ ذذة عرض دوا ع لبه وطريقة واض ذ ذذحة وموجزخ .غير أن عتاب ص ذ ذذاحب

الشذكوى ال يسذتند للى أي دليل ملمو  .على الرغم من أن جلسذة االسذتماع الثانية عقدت وعد مرور ثمانية

عشذ ذذر شذ ذذه ار على الجلسذ ذذة األولىل لي

ناف ما يشذ ذذير للى أن به محاولة متعمدخ لحرمانه من ضذ ذذماناته

اإلجرائية .وجضذذا ة للى ذلكل تمكن صذذاحب الشذذكوى من توضذذيح دوا ع لب لجوئه وكل حرية ي الجلسذذة
الثانية التي شذ ذ ذ ذذارف يهال وعد موا قتهل ممثل أو ممثلة من الجمعيات الخيرية .وعلى أيل لم يبد الشذ ذ ذ ذذخص

البي مثله أي اعتراض على المحاذ ذذر أو على جلسذ ذذة االسذ ذذتماع .وعالوخ على ذلكل كان و مكان صذ ذذاحب

الشذ ذ ذ ذذكوى ووصذ ذ ذ ذذيتيهل بل كان عليهمل عندما ارتأوا أن مدخ اإلجراءات أمام أمانة الدولة مفر ةل التدلل ي
الودت المنذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب لدى أمانة الدولةل و و ما لم يفعلوه ي أي مرحلذة من اإلجراءات .وجضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ة للى ذلكل

نظرت المحكمة اإلدارية االتحادية ي التجاوز المزعوم ي أعقاب لب استئناف ددمه أحد المحامين.
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ويشذذتكي صذذاحب الشذذكوى أياذذا من أن جلسذذة االسذذتماع دارت واللغة التيغرينيةل على الرغم من

أن لغة أمه ي السذذا وية .بيد أن صذذاحب الشذذكوى سذذبق أن ذكر ي أول جلسذذة اسذذتماع لليه أن لغته األم
ي التيغرينية وسذجل ذلك ي وردة بياناته الشذخصذية( .)16وعالوخ على ذلكل ذكر أنه يفهم المترجم الشذفوي

جيدال ولم يبلغ وأي مش ذذاكل ي التواص ذذل مع األش ذذخاف المس ذذتولين عن االس ذذتماع لليهل مكت يا بتص ذذويب

واحد ال غير ي محاذ ذ ذذر الجلسذ ذ ذذة الثانيةل وعد لعادخ دراءتها والتيغرينية .وألي ارل شذ ذ ذذهد صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى

وأن المعلومات الواردخ ي المحا ذ ذ ذ ذرين مطاوقة إل اداته .ولم ينتقد ممثل أو ممثلة الجمعية الخيرية جلسذ ذ ذ ذذة

االستماع به .ولي
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ناف ما يشير للى أن صاحب الشكوى واجه مشاكل لغوية.

ولالصذ ذ ذذة القول أنه لي

ناف ما يحول دون اسذ ذ ذذتنتام أن ل ادات صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى تفتقر للى

المصذداقيةل ال سذيما أن اإلجراءات أمام السذلطات الو نية سذارت على نحو سذليم .و كبال لم يثبت صذاحب

الشذذكوى والتفصذذيل أنه يواجه شذذخصذذيا لط ار متودعا وحأليأليا ودائما والتعرض للتعبيب أو سذذوء المعاملة ي

حال لعادته.

ع يوات صاحب النكمى ع ى مالحظات الهرلة الطرف
1-5

يشذذير صذذاحب الشذذكوى ي تعليقاته المترلة  13آب/أغسذذط

 2019للى مباد االتحاد األوروبي

التوجيهية المش ذ ذ ذذتركة لتجهيز المعلومات عن بلد المنش ذ ذ ذذأل التي اس ذ ذ ذذتش ذ ذ ذذهدت بها الدولة الطرف .و به المباد

تنص على أنه ي حال توا رت وصذذفة عامة معلومات دليلة عن البلد المعني أو الشذذخص المعنيل وجب ألب

ذلذذك ي االعتبذذار .وبنذذاء عليذذه ونظ ار لقلذذة المعلومذات الموثودذذة عن الحذذالذذة ي لريتريذذال ال تبذذدو حجذذة الذذدولذذة
الطرف أن المحكمة اإلدارية االتحادية نظرت ي به القاذ ذ ذذية والتفصذ ذ ذذيل اسذ ذ ذذتنادا للى العديد من المصذ ذ ذذادر

حجة مقنعة .قد أدرت المحكمة نفس ذذها ي الوادعل ي منادش ذذة من ص ذذفحتين ونص ذ

الص ذذفحةل بوجود وعض

التحفظات المنهجية المرتبطة وجميع المصذ ذ ذ ذذادر المتصذ ذ ذ ذذلة والحالة ي لريتريا .وتتكد المصذ ذ ذ ذذادر نفسذ ذ ذ ذذها التي

اسذتشذهدت بها الدولة الطرف عدم وجود معلومات كادية عن الحالة ي لريتريا( .)17ولم تسذتشذهد الدولة الطرف
وأي مصذ ذ ذ ذ ذذدر أ اد وأن الب لجوء غادر لريتريا وطريقة غير دانونية و و ال يزال داص ذ ذ ذ ذ ذ ارل تهربا من واجباته

العسذ ذ ذذكرية الحالية أو المسذ ذ ذذتقبليةل وبلغ سذ ذ ذذن الرشذ ذ ذذد ي بلده الماذ ذ ذذيفل ثم أجبر على العودخ للى لريتريال لم
يتعرض للتعبيب أو إلس ذ ذ ذ ذ ذذاءخ المعاملة ي بلده .وال تقدم الدولة الطرف أي مص ذ ذ ذ ذ ذذدر يبرر االسذ ذ ذ ذ ذ ذتنتام البي

للص ذ ذ ذ ذ ذذت لليه المحكمة ي حكمها المرجعي  D-7898/2015الص ذ ذ ذ ذ ذذادر ي  30كانون الثاني/يناير 2017

وشذ ذذأن ما ادعت من عدم وجود ض ذ ذذرر يلحق الموا نين اإلريتريين البين يعادون للى و نهم .ومن ثمل هبا
االس ذذتنتام بال أس ذذا  .وبالنظر للى أن المحكمة لم تكن لديها معلومات كادية وكاملة وموثودة لتقييم أحوال

الش ذذبان اإلريتريين البين أعيدوا للى و نهمل ال يمكن للدولة الطرف أن تد ع على نحو س ذذليمل ودون حش ذذول

وأن المحكمة أجرت تحليال دقيقا للمعلومات المتاحة ي به القاية.
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وينتمي صذذاحب الشذذكوى وحكم الوادعل بوصذذفه متهربا من الجندية و و ي سذذن التجنيدل للى ئة

ض ذ ذ ذ ذذعيفةل و و من ثم للى ئة معرض ذ ذ ذ ذذة لخطر الخا ذ ذ ذ ذذوع لمعاملة تتعارض مع القانون الدولي .ويش ذ ذ ذ ذذكل

االنتمذاء للى ذبه الفئذة عذامال حذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذا ي تقييم الخطر الذبي يتهذدد الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص ي حذال لعذادتذه للى بلذد

المقصذ ذذد .وو قا للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذذانل يشذ ذذكل التهرب من الجندية ي الوادع عامل لطر ي

()16

تقدم الدولة الطرف نسخة من وردة البيانات محررخ بلغتين (التيغرينية واأللمانية) .وتشير وردة البيانات للى أن تاريخ ميالد صاحب

الش ذ ذ ذ ذذكوى و  1كانون الثاني/يناير 1998ل وأن لغة أمه ي التيغرينية وأنه مس ذ ذ ذ ذذيحي .والوردة مترلة  9أيلول/س ذ ذ ذ ذذبتمبر 2015ل

لكنها ال تحمل توقيعا.
()17
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حال اإلعادخ للى لريتريا( .)18ويشذ ذذير صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أياذ ذذا للى داذ ذذية سذ ذذين .ضذ ذذد الدانمرف()19ل حيا
للصذت اللجنة المعنية وحقوق اإلنسذان للى أن لوعاد صذاحب البالغ للى لريتريا يشذكل انتهاكا للمادخ  7من

العهد الدولي الخاف والحقوق المدنية والسياسية(.)20
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وير ض صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى احتجام الدولة الطرف وأن مجرد مغادرته بلده وطريقة غير دانونيةل

وبلوغه وعد ا سذ ذ ذذن الخدمة العسذ ذ ذذكريةل ال ياذ ذ ذذعه ضذ ذ ذذمن ئة األشذ ذ ذذخاف البين تهربوا من الجندية .ويرى

صذاحب الشذكوى أن سذعي الجهة الماذطهدخ ي النيل من الاذحية و العامل الحاسذم الوحيد لقرار منح اللجوءل

اسذتنادا للى األسذ

التي حدد ا القانون المنطبق .قبل مغادرخ صذاحب الشذكوى لريتريال كان دد انقطع عن

الد ارسذذةل وكانت السذذلطات العسذذكرية تبحا عنه .وبالرغم من أن السذذن الرسذذمية لبدء التجنيد ي  18سذذنةل

تشن الحكومة اإلريترية حمالت منتظمة على القرى لتجنيد الشباب البين تتراوح أعمار م بين  15و 16سنة

دس ارل ال سيما الشباب غير الملتحقين والمدار .
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()21

وير ض ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى أيا ذ ذ ذذا احتجام المحكمة اإلدارية االتحادية وأن مفهومي االس ذ ذ ذذترداق

أو العبودية ال ينطبقان على النظام الو ني اإلريتري

 .في دا ذ ذذية م .م .ض ذ ذذد س ذ ذذويسذ ذ ذ ارل أيدت اللجنة

()22

صذ ذ ذراحة رأي لجنة التحقيق المعنية وحالة حقوق اإلنس ذ ذذان ي لريتريال لذ للص ذ ذذتل والنظر للى المدخ الالمحدودخ
للخدمة العسذكريةل للى أن ناف أسذباوا معقولة العتقاد أن به الخدمة تشذكل على األدل اسذتردادا لمجموعة

كاملة من السكانل و ي من ثم جريمة ضد اإلنسانية(.)23
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وحتى اآلنل لم تجر السلطات السويسرية أي تقييم للوضع ي حال لعادخ الشباب ي سن الخدمة

الو نية دسذ ار للى لريتريا .مجرد مغادرخ تالء لريتريا وطريقة غير دانونية و م على وشذذك بلوغ سذذن التجنيد

العسكري يعني أنهم كانوا متمردين من البداية.
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وديمذا يتعلق وطول مذدخ اإلجراءات أمذام أمذانذة الذدولذة لشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتون الهجرخل ال يمكن وذأي حذال من

األحوال تحميل صذذاحب الشذذكوى المسذذتولية عن عدم تدلل وصذذيتيه .وعالوخ على ذلكل لم يتسذذن لصذذاحب

الشذذكوىل لاسذ ل عندما كان دون سذذن الرشذذدل االسذذتفادخ من أي مسذذاعدخ دانونية كان من شذذأنها أن تمكنه
من التحاير لجلستي االستماع الالحقتين وشأن دوا ع لجوئه.
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ويتكد صذاحب الشذكوى أن لغة أمه ي السذا ويةل وأنه كان ينبغي من ثم تنظيم جلسذة االسذتماع

بهبه اللغة .وأثناء جلسذ ذ ذذة االسذ ذ ذذتماع لليه وشذ ذ ذذأن أسذ ذ ذذباب لبه اللجوءل أبلغ وعدم توا ر مترجم شذ ذ ذذفوي للغة

السذ ذ ذذا وية ي سذ ذ ذذويس ذ ذ ذرال وأنه يتعين اسذ ذ ذذتدعاء با المترجم الشذ ذ ذذفوي ألمانيا (لن لم يكن مخطئا)ل وأن ذلك

سيتلر اإلجراءات .ولهبا السبب دبل صاحب الشكوى ومترجم شفوي للغة التيغرينية .وكان صاحب الشكوى

دد رد والقول لنه "يفهم المترجم الش ذ ذ ذ ذذفوي"ل عندما رح عليه با السذ ذ ذ ذ ذتال مرخ واحدخ ق

ي بداية الجلس ذ ذ ذ ذذةل

()18

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذذانل سذ ذ ذ ذذعيد ضذ ذ ذ ذذد ولندال الشذ ذ ذ ذذكوى ردم 02/2354ل القرار الصذ ذ ذ ذذادر ي  5تموز/يوليه 2005ل

()19

.CCPR/C/110/D/2007/2010

()20

انظر أيا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا وثيق ذذة اجتم ذذاع لجن ذذة التحقيق المعني ذذة وحقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ي لريتري ذذا ()A/HRC/29/CRP.1ل الفقرخ 1264ل

الفقرتان  54و.55

الذ ذ ذ ذ ذ ذمذ ذ ذ ذ ذ ذت ذ ذ ذ ذ ذذاح ذ ذ ذ ذ ذذة

ذ ذ ذ ذ ذذي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذفذ ذ ذ ذ ذ ذح ذ ذ ذ ذ ذذة لذ ذ ذ ذ ذ ذجذ ذ ذ ذ ذ ذن ذ ذ ذ ذ ذذة الذ ذ ذ ذ ذ ذتذ ذ ذ ذ ذ ذحذ ذ ذ ذ ذ ذقذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذ ذ ذذق عذ ذ ذ ذ ذ ذل ذ ذ ذ ذ ذذى ش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذ ذ ذ ذ ذ ذك ذ ذ ذ ذ ذذة اإلنذ ذ ذ ذ ذ ذتذ ذ ذ ذ ذ ذرن ذ ذ ذ ذ ذذت

(.)www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/coieritrea/pages/reportcoieritrea.aspx
()21

لريتري ذذال اإلعالن ردم  1995/82وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن الخ ذذدم ذذة الو ني ذذةل  23تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر 2015ل الم ذذادخ 14ل الفقرت ذذان  2و3؛

و Human Rights Watch, “They Are Making Us into Slaves, Not Educating Us” – How Indefinite

.Conscription Restricts Young People’s Rights, Access to Education in Eritrea, août 2019, p. 46 à 50

()22

A/HRC/41/53ل الفقرات 28ل و30ل و74؛ وA/HRC/38/50؛ وA/HRC/RES/38/15ل الفقرخ (6و).

()23

م .م .ضد سويس ار ( CAT/C/65/D/811/2017و)Corr.1ل الفقرخ .3-7
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لكن ذلك ال يمكن من اس ذذتنتام أنه هم والفعل األس ذذئلة التي ترجمها المترجم الش ذذفويل وأن المترجم الش ذذفوي

هم ما داله صذاحب الشذكوى .ويبدو أن وردة البيانات الشذخصذية لصذاحب الشذكوىل التي تشذير للى أن لغة

أمه ي التيغرينيةل دد ملئت دون علمه ألنه لم يودع تلك الوردة .وتشذ ذ ذ ذ ذ ذذير الوردة عالوخ على ذلك للى دين
وتاريخ ميالد مغلو ين.
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ويسذ ذذتشذ ذذهد صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ي تعليقاته اإلضذ ذذادية المقدمة ي  6كانون األول/ديسذ ذذمبر 2019

بتقرير نش ذ ذ ذره المكتب األوروبي للدعم ي مسذ ذ ذذائل اللجوء ي أيلول/سذ ذ ذذبتمبر  2019وصذ ذ ذذاغته أمانة الدولة

لشتون الهجرخ( .)24وو قا للتقريرل يجند القاصرون ي لريتريا دس ار ي الخدمة العسكريةل ولم تتحسن معاملة
المجندين ي السذ ذ ذذجون اإلريتريةل وال يعرف مصذ ذ ذذير معظم البين أعيدوا للى لريتريال ي حين يشذ ذ ذذير وعض

التقارير للى أن عددا كبي ار منهم سجن والقرب من تيسينيل حيا تفيد التقارير وارتكاب أعمال تعبيب.
مالحظات إضافية من الهرلة الطرف ان
1-6

األيس الممضمعية

تتمسك الدولة الطرف ومودفها ي مالحظاتها التكميلية المترلة  26أيلول/سبتمبر 2019ل وتتكد

أنهذا ال تعيذد الموا نين اإلريتريين دسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ارل ألن لريتريذا تر ض اتخذاذ تذدابير من ذبا القبيذل ي حق رعذايذا ذا.
ومن ثمل عادخ تالء األشذ ذذخاف دس ذ ذ ار أمر مسذ ذذتحيلل وحيا ال داعي للى د ارسذ ذذة ما لذا كان با التدبير

مشروعا .بيد أنه يمكن لصاحب الشكوى المغادرخ وعال شريطة أن يتخب الخطوات الالزمة.
2-6

و ي  9كذانون الثذاني/ينذاير 2020ل أحذالذت الذدولذة الطرف للى اللجنذة رد ذال المتر  7كذانون

الثاني/يناير 2020ل على الطلب المشترف المتر  19حزيران/يونيه  2019والموجه من المقررخ الخاصة
المعنية وحالة حقوق اإلنسذ ذ ذذان ي لريتريال والمقرر الخاف المعني وحقوق اإلنسذ ذ ذذان للمهاجرينل والمقرر

الخاف المعني ومس ذذألة التعبيب وغيره من ض ذذروب المعاملة أو العقوبة القاس ذذية أو الاللنس ذذانية أو المهينةل

ديما يتعلق وحالة البي اللجوء اإل ريتريين ي س ذ ذذويسذ ذ ذرا .و ي با الردل تش ذ ذذير الدولة الطرفل ي جملة

أمورل للى أن أمانة الدولة لشذ ذ ذ ذذتون الهجرخ تسذ ذ ذ ذذتعرض واسذ ذ ذ ذذتمرار الحالة ي لريتريال وتكيف ممارسذ ذ ذ ذذتها

المتعلقة واللجوء واإلعادخ حسذذب االدتاذذاء .وتصذ

منب عام .2012

الدولة الطرف والتفصذذيل وعد ذلك تطور به الممارسذة

الوضايا راإلاراءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر ي المقبولية
1-7

دبذل النظر ي أي ادعذاء يرد ي بالغ مذال يتعين على اللجنذة أن تقرر مذا لذا كذان البالغ مقبوال

أم ال وموجب المادخ  22من االتفاقية .ودد تأكدت اللجنةل و ق مقتا ذ ذ ذ ذ ذذيات المادخ ()5(22أ) من االتفاقيةل

من أن المس ذ ذذألة نفس ذ ذذها لم تبحا وال يجري وحثها حاليا ي ل ار أي لجراء آلر من لجراءات التحقيق الدولي
أو التسوية الدولية.
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وتذذبكر اللجنذذة وذذأنهذذال و قذذا للمذذادخ ()5(22ب) من االتفذذاقيذةل ال تنظر ي أي بالغ يقذذدمذذه أحذذد األ راد

لال وعد أن تكون دد تأكدت من أن ذلك الفرد اس ذذتنفد جميع س ذذبل االنتص ذذاف المحلية المتاحة .وتش ذذير اللجنة للى
أن الدولة الطرفل ي به القا ذ ذذيةل لم تعترض على مقبولية الش ذ ذذكوى على با األس ذ ذذا

أو ألي س ذ ذذبب آلر.

وتعلن اللجنة عدم وجود أي عائق يحول دون دبولها با البالغ وتشرع ي النظر ي أسسه الموضوعية.

()24
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النظر ي األس

الموضوعية
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نظرت اللجن ذذة ي ذذبا البالغل و ق ذذا للم ذذادخ  )4(22من االتف ذذاقي ذذةل آلذذبخ ي الحسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذب ذذان جميع
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و ي به القا ذذيةل يجب على اللجنة أوال أن تقرر ما لذا كانت الدولة الطرفل و عادتها ص ذذاحب

المعلومات التي أتاحها لها الطر ان.

الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى للى لريتريذال تنتهذك الت ازمهذا وموجذب المذادخ  3من االتفذاقيذة .وتذبكر اللجنذة بتعليقهذا العذام ردم )2017(4
البي ينص على( :أ) أن ناف التزاما وعدم اإلعادخ القس ذ ذ ذ ذرية كلما كانت ناف "أسذ ذ ذ ذذباب حأليألية" تدعو للى

اعتقاد أن الشذخص المعني سذيكون ي لطر التعرض للتعبيب ي دولة يواجه الترحيل لليهال سذواء كفرد أم

كعا ذذو ي مجموعة دد تكون ي لطر التعرض للتعبيب ي بلد المقص ذذد؛ و(ب) أن اللجنة دأبت ي با
الس ذذياق على اعتبار "األس ذذباب الحأليألية" موجودخ كلما كان لطر التعبيب "متودعا وش ذذخص ذذيا ودائما وحأليأليا(.)25

وتشذ ذ ذذير اللجنة كبلك للى أن عبء اإلثبات يقع على صذ ذ ذذاحب البالغل البي يجب عليه أن يعرض داذ ذ ذذية

وجيهةل أي أن يقدم حججا مفصذذلة تبين أن لطر التعرض للتعبيب متودع ودائم وشذذخصذذي وحأليقي .ولكن

عندما يكون صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ي وضذ ذذع يعجز ديه عن عرض داذ ذذيته والتفصذ ذيلل ينعك

عبء اإلثبات

ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق ي به االدعاءات وتتحقق من ص ذذحة المعلومات التي يس ذذتند

لليهذذا البالغ( .)26وتولي اللجنذذة أ ميذذة كبيرخ للنتذذائج الودذذائعيذذة التي تقذذدمهذذا أجهزخ الذذدولذذة الطرف المعنيذذة.

لال أنهذا غير ملزمذة بهذبه النتذائجل بذل تجري تقييمذا مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقال للمعلومذات المتذاحذة لهذا و قذا للمذادخ  )4(22من
االتفاقيةل مع مراعاخ جميع الظروف ذات الصلة وكل داية(.)27

3-8

وتالحظ اللجنة تأكيد صذ ذذاحب الشذ ذذكوى أن جنودا حاذ ذذروا للى منزله وبحثوا عنه ي مناسذ ذذبتينل

أمر والحاذذور للى المدرسذذة بر قة والديه .ويفيد
دون جدوىل لغرض تجنيده دس ذ ار ي الجيةل وتركوا وعد ا ا

صذ ذذاحب الشذ ذذكوى وأن وضذ ذذع المتهرب من الجندية ومغادرته لريتريا وطريقة غير دانونية يجعالنه ي لطر
التعرض للتعبيب ي حال لعادته .وتالحظ اللجنة ي المقابل د ع الدولة الطرف وأنه ال يوجد ما يدل على

توا ر أسذباب حأليألية للخوف من أن يتعرض صذاحب الشذكوى وصذورخ علية وشذخصذية للتعبيب عند عودته

للى لريتريال وأن ادعاءاته وأدلته اعتبرت غير موثودة.
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و ي با السذ ذذياقل تحي اللجنة علما وسذ ذذير لجراء لب اللجوء البي ددمه صذ ذذاحب الشذ ذذكوى للى

السذذلطات السذذويس ذرية .وتبكر اللجنةل ي با الصذذددل وأن الحق ي الحصذذول على سذذبيل انتصذذاف عالل
المنص ذذوف عليه ي المادخ 3ل يقتا ذذي ي با الس ذذياق لمكانية لجراء م ارجعة علية ومس ذذتقلة ونزيهة لقرار

اإلوعذذاد أو اإلعذذادخل وعذذد اتخذذاذ ذذبا القرارل لذا كذذان نذذاف ادعذذاء معقول يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذذك ي امتثذذال المذذادخ 3

المبكورخ( .)28وتالحظ اللجنة د ع صذذاحب الشذكوى وأنه كان ينبغي عقد جلسذذتي االسذذتماع المتعلقتين بدوا ع
لب اللجوء واللغة الس ذ ذذا وية ولي

التيغرينية .هو يدعي أنه أش ذ ذذار للى لغة أمه (الس ذ ذذا وية) أثناء جلسذ ذذة

االسذ ذذتماع المتعلقة بدوا ع لبه والمعقودخ مع السذ ذذلطات السذ ذذويس ذ ذريةل التي أبلغته وعدم توا ر مترجمين للغة

السذا وية ي سذويسذرال وعرضذت عليه اسذتقدام مترجم شذفوي من ألمانيا .عند ال وا ق صذاحب الشذكوى على
اسذ ذذتجواوه والتيغرينية لتفادي تألر اإلجراءات .وتالحظ اللجنةل و قا لمحاذ ذذر الجلسذ ذذة الثانيةل أن صذ ذذاحب

الشذ ذذكوى أشذ ذذار للى أن لغة أمه ي التيغرينيةل وأن معر ته بهبه اللغة تحسذ ذذنت وعد وصذ ذذوله للى سذ ذذويسذ ذرا.

وأشذار أياذا للى تاريخ ميالده وجثنيته ودينه وما يوا ق البيانات الواردخ ي با البالغ .وو قا لهبا المحاذرل

()25

التعليق العام ردم 4ل الفقرخ .11

()26

المرجع نفسهل الفقرخ .38

()27

المرجع نفسهل الفقرخ .50

()28

م .م .ضد سويس ارل الفقرخ .4-7
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لم يشذر صذاحب الشذكوى للى أي مشذاكل ي التواصذل مع األشذخاف المسذتولين عن االسذتماع لليهل وذكر

ي نهاية الجلس ذذة أنه هم المترجم الش ذذفوي هما جيدا .وتالحظ اللجنة أن ص ذذاحب الش ذذكوى لم يدلل س ذذوى

تعديل واحد على محا ذذر الجلس ذذة الثانيةل وعد أن أعاد دراءته والتيغرينية .وألي ارل ش ذذهد ص ذذاحب الش ذذكوى وأن

المعلومذات الواردخ ي المحاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين مطذاوقذة إل ذاداتذه .وبنذاء على ذلذكل ترى اللجنذة أن المعلومذات المتذاحذة ي
به القاذية ال تسذمح لها وأن تسذتنتج أن عقد جلسذتي االسذتماع والتيغرينية يشذكل انتهاكا من الدولة الطرف

اللتزامها وامان مراجعة عالة ومستقلة ونزيهةل وموجب المادخ  3من االتفاقية.
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وديمذذا يتعلق ومذذدخ معذذالجذذة لذذب اللجوءل تذذبكر اللجنذذة وذذأنذذه ينبغي للذذدولذذة الطرفل ي لجراءاتهذذا

المتعلقة بتقييم لب لعدم اإلعادخ القسذ ذ ذريةل أن تقدم للى الش ذ ذذخص المعني أثناء لجراءات التقييم ض ذ ذذمانات
أسذ ذذاسذ ذذيةل ال سذ ذذيما لذا كان با الشذ ذذخص مسذ ذذلوب الحرية أو ي حالة ضذ ذذع

شذ ذذديدل مثل حالة ملتمسذ ذذي

اللجوء والقاصذرين غير المصذذحوبين ببويهمل ي جملة حاالت ألرى( .)29و ي به القاذذيةل ترى اللجنة أن
مرور ترخ ثمانية عش ذذر ش ذذه ار بين تاريخ الجلس ذذة التمهيدية الموجزخ وتاريخ جلس ذذة االس ذذتماع المتعمق وش ذذأن

دوا ع لب لجوء صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ال يشذ ذذير ي حد ذاته للى حدوث لطأ لجرائي ي معالجة لبه .غير

أن اللجنة تالحظ أن صذاحب الشذكوى يدعي أنه ددم لبه عندما كان عمره  17سذنة وشذه ار واحدا .وتالحظ
اللجنة أياذ ذذا أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوىل البي كان يبلغ من العمر آنباف  17سذ ذذنةل اسذ ذذتفاد ي الجلسذ ذذة األولى

(الموجزخ) المتعلقة بدوا ع لبه اللجوءل من مسذذاعدخ وصذذية (ممثلة دانونية) عينتها له محكمة حماية الكبار
واأل فال لكانتون جنيف ي عام  .2015وتالحظ اللجنة كبلك أن الجلس ذ ذذة الثانيةل التي عقدت عندما كان

ص ذذاحب الش ذذكوى ي الثامنة عش ذرخ من العمرل جرت وحا ذور تمثيل مس ذذتقل عن متس ذس ذذة ليريةل لكن ي

غياب وصذذي أو وصذذية أو تمثيل دانوني لمتازرخ صذذاحب الشذذكوى .وتالحظ اللجنة أياذذا أن الدولة الطرف
لم توضذ ذ ذذح سذ ذ ذذبب عدم عقد جلسذ ذ ذذة االسذ ذ ذذتماع المتعمق عندما كان صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى داصذ ذ ذ ارل وكان و مكانه

االستفادخ من مستوى حماية أعلى وسبب سنه .و ي به الظروفل ترى اللجنة أن مدخ معالجة الطلب تشكل
للالال من الدولة الطرف والتزامها وامان مراجعة عالة لطلب اللجوء ألغراض المادخ  3من االتفاقية.
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ولتحديد ما لذا كان ص ذذاحب الش ذذكوى معرض ذا حاليا لخطر التعبيب ي حال لعادته للى لريتريال يجب

على اللجنة أن تنظرل وعد ذلكل ديما أشذذارت لليه السذذلطات الو نية من تاذذاربات وتناداذذات مزعومة ي أدوال
ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى وج اداته .وترى اللجنة أن من المفيد تقييم أدوال ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ي ض ذ ذذوء التقارير المتعلقة
وحالة حقوق اإلنس ذ ذذان ي لريتريال وتش ذ ذذير للى أن التقارير المبكورخ أدناه ص ذ ذذدرت وعد ص ذ ذدور د اررات الس ذ ذذلطات

الس ذ ذ ذذويسذ ذ ذ ذرية وش ذ ذ ذذأن لب اللجوء البي ددمه ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى .وتالحظ اللجنة أنهل و قا لتقرير أص ذ ذ ذذدرته ي
عام  2019المقررخ الخاصذ ذ ذذة المعنية وحالة حقوق اإلنسذ ذ ذذان ي لريتريال ال تزال حالة حقوق اإلنسذ ذ ذذان ي لريتريا
مص ذ ذذدر دلقل على الرغم من اتفاق الس ذ ذذالم البي ودعته لريتريا مع لثيوبيا ي عام 2018ل ألس ذ ذذباب منها أن مدخ
الخدمة العس ذ ذذكرية والو نيةل ال تزال غير محدودخل وأن المجندين دد يتعرض ذ ذذون إلس ذ ذذاءخ المعاملة واالعتداءل وأن

التهرب من الجندية دد يفا ذذي للى التوقيف واالحتجازل وأن تأش ذذيرخ الخروم أعيد رض ذذها للس ذذفر للى الخارم(.)30

وو قا للتقرير نفسذذهل أشذذارت الحكومة اإلريترية ي آذار/مار  2019للى أنها سذذتبدأ ي لدلال لصذذالحات على
الخدمة العس ذذكرية ي المس ذذتقبلل عندما تتوا ر لها الموارد الكادية إليجاد رف عمل للمجندين( .)31وتش ذذير تقارير

أصدرتها متل ار منظمات غير حكومية للى أن به اإلصالحات لم تبدأ وعد(.)32
()29

لجنة منا اة التعبيبل التعليق العام ردم 4ل الفقرخ .40

()30

A/HRC/41/53ل الفقرات  8و 13ومن  26للى  .30انظر أيا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا A/HRC/38/50ل الفقرخ ( 108ب)ل و(م)ل و(ح)؛

()31

A/HRC/41/53ل الفقرخ .31

()32

انظر Human Rights Watch, “They Are Making Us into Slaves, Not Educating Us” – How Indefinite

وCCPR/CCPR/C/ERI/CO/1ل الفقرخ .37

Conscription Restricts Young People’s Rights, Access to Education in Eritrea, août 2019 ; et Human
» .Rights Watch,« World Report 2020 – Eritrea: events of 2019
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وجضا ة للى ذلكل تحي اللجنة علما والنتائج التي توصلت لليها أمانة الدولة لشتون الهجرخل التي

ص ذ ذ ذذاغت التقرير البي نشذ ذ ذ ذره المكتب األوروبي للدعم ي مس ذ ذ ذذائل اللجوء ي أيلول/س ذ ذ ذذبتمبر  .2019وو قا لهبا

ذار عسذذكريا وآلر مدنيا( .)33ويشذذارف جميع المجندين ي التدريبات
التقريرل تشذذمل الخدمة الو نية ي لريتريا مسذ ا

العسذ ذذكريةل ويعينون وعد ا لما ي المسذ ذذار العسذ ذذكريل البي تديره و ازرخ الد اعل أو ي المسذ ذذار المدني البي
تديره و ازرخ ألرى .ويسذ ذذتمر دادخ القوات المسذ ذذلحة ودوات حفظ النظام ي تطبيق العقوبات على الهروب من

الجندية والتمرد والخروم غير القانوني تطبيقا تعس ذ ذ يا وغير متس ذ ذذق( .)34قد وردت معلومات دولية تفيد وأن

المتهربين والهذاربين من الجنذديذة معرضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون للتوقيف ي ل ذار حمالت التجنيذد وعنذد عودتهم من الخذارمل
وأنهم يس ذ ذ ذذجنون عموما لفترات تتراوح بين ش ذ ذ ذذهر واحد واثني عش ذ ذ ذذر ش ذ ذ ذذه ار .ودد يتعرض ذ ذ ذذون للتعبيب أثناء

احتجاز م .ويمكن سذذجن من غادروا البلد من دون تص ذريح لفترات أ ول دد تصذذل للى ثالث سذذنوات .ومن

المرجح أن يألبض على العائدين البين د عوا غرامة وودعوا رسذالة الندم وأن يجندوا دسذ ار ي الخدمة الو نية
وعد انقااء ترخ اإلعفاء .وال تتوا ر أي معلومات رسمية عن كي ية معاملة المتهربين والهاربين من الجندية
واألش ذذخاف البي غادروا لريتريا وطريقة غير دانونية .وحتى آب/أغس ذذط

2019ل لم يكن ناف ما يش ذذير

للى أن توقيع اتفاق السالم مع لثيوبيا ي عام  2018دد أ اى للى مزيد من التسامح لزاء به الفئات.
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وتالحظ اللجنةل واالس ذذتناد للى محا ذذر الجلس ذذة الثانيةل أن ص ذذاحب الش ذذكوىل عندما لبت لليه

السذ ذذلطات الو نية أن يشذ ذذرح والتفصذ ذذيل دوا ع لبه اللجوءل أجاب دائال لنه غادر بلده لمواصذ ذذلة د ارسذ ذذته ثم

العمل .وعندما لب للى صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى توضذ ذ ذ ذذيح جميع دوا عهل أشذ ذ ذ ذذار للى كثرخ الحمالتل وجلى أنه

ذطر للى العية مختبئا .وترى اللجنة أن مجرد وجود أسذ ذذباب عديدخ لمغادرخ
لم يكن ينعم والحرية وكان ماذ ذ ا
البلد ال يحول دون أن يصذبح الشذخص المعني عرضذة لخطر التعبيب ي حال لعادته .وتالحظ اللجنة وعد
ذلك أن صذذاحب الشذذكوى وص ذ

والتفصذذيل ما عله أثناء الحملتين اللتين شذذنتا ي دريته دبل واذذعة أشذذهر

من مغادرته البلدل وتمكن من اإلجاوة عن أسئلة ألرى تتعلق وظروف مغادرته.
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وترى اللجنة أن التااربات التي أشارت لليها الدولة الطرف والسلطات المحلية ليست ذات أ مية

كادية للتش ذ ذذكيك ي مص ذ ذذداقية ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى .على س ذ ذذبيل المثالل توجه الدولة الطرف االنتباه للى أن
ص ذذاحب الش ذذكوى ادعى ي الجلس ذذة األولى أن الحمالت التي اس ذذتهد ت دريته نفبت ي أيار/مايو 2015ل
بينما ادعى لالل الجلس ذ ذ ذ ذ ذ ذذة الثانية أنها جرت دبل مغادرته لريتريا بثالثة أش ذ ذ ذ ذ ذ ذذهر وأربعة أش ذ ذ ذ ذ ذ ذذهرل أي ي

شذ ذ ذ ذ ذ ذذباط /براير وآذار/مار  .2015وترى اللجنة أن با التنادض

يف نسذ ذ ذ ذ ذ ذذبيا .وعالوخ على ذلكل ترى

اللجنة أنه والنظر للى عدم توا ر معلومات عن األسذذاليب المتبعة لتجنيد الشذذباب ي لريتريال لم تبرر المحكمة

اإلدارية االتحادية اسذتنتاجها البي يفيد وأن من غير المعقول أن يكون جنود دد لبوا للى صذاحب الشذكوى
الحاذ ذ ذذور للى المدرسذ ذ ذذة بر قة والديه لغرض تجنيده .وديما يتعلق وحجة المحكمة أن صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى لم

يثبت أنه كان على اتصذال والسذلطات العسذكريةل ترى اللجنة أن صذاحب الشذكوى أوضذح وصذورخ معقولة أن

عدم االتص ذ ذ ذ ذذال با يعزى للى روبه لاللتباء أثناء الحمالت .وديما يتعلق ومود

الدولة الطرف القائل وعدم

وجود سذذبب يدعو للى ا تراض أن به الحمالت شذذملت صذذاحب الشذذكوىل تالحظ اللجنة أن صذذاحب الشذذكوى

أشذار للى أن الحمالت كانت تنفب ي دريته ي كثير من األحيان .وترى اللجنة أن ادعاءات صذاحب الشذكوى
وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن الحمالت تتفق مع المعلومذات المتوا رخ عن الحذالذة العذامذة ي لريتريذال كمذا وصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفتهذا أمذانذة الذدولة

لشذذتون الهجرخ ي تقرير المكتب األوروبي للدعم ي مسذذائل اللجوء الصذذادر ي أيلول/سذذبتمبر .)35(2019
()33

Bureau européen d’appui en matière d’asile, Eritrea National Service, Exit, and Return – Country
.of Origin Information Report, septembre 2019, p. 24

()34

المرجع نفسهل الصفحتان  9و.10

()35

المرجع نفسه.
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وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن مجرد انقطاع صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى عن الد ارسذ ذ ذ ذذة ال يكفي العتباره

مجنذدا محتمالل لكن اللجنذة ترى أن من المعقولل ي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء المعلومذات المتذاحذة عن الحذالذة ي لريتريذال

أن يستهدف صاحب الشكوى وكل وسا ة وسبب سنه(.)36
10-8

وبالنظر للى ادعاءات صاحب الشكوى وأن جنودا استهد وه مرتين لغرض تجنيدهل وأن ذلك د عه

للى مغذادرخ بلذده وطريقذة غير دذانونيذة؛ وبذالنظر أياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا للى المعلومذات الواردخ ي اآلونذة األليرخ عن تجنيذد
الش ذذبابل ال س ذذيما البكورل على نطاق واس ذذع ي لريتريال وعن لمكانية أن يص ذذبح المتمردون والبين غادروا

البلد وطريقة غير دانونية ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحايا للتعبيب عند عودتهم؛ وبالنظر ألي ار للى محدودية المعلومات الموثودة

المتاحة عن مدى با الخطرل ال يمكن للجنة أن تسذذتنتجل ي به القاذذيةل أن صذذاحب الشذذكوى ال يواجه

لطر متودعا وحأليأليا وشذذخصذذيا ألن يتعرض للتعبيب ي حال لعادته للى لريتريال و و ما سذذيشذذكل انتهاكا
ا

من الدولة الطرف للمادخ  3من االتفاقية.
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وبذالنظر للى مذذا تقذذدمل تخلص اللجنذذةل عمال وذذالمذذادخ  )7(22من االتفذذاقيذذةل للى أن لعذذادخ الذذدولذة

الطرف ص ذذاحب الش ذذكوى للى لريتريا س ذذتش ذذكل انتهاكا للمادخ  3من االتفاقية .وال ترى اللجنة ض ذذرورخ للنظر
ي االنتهاف المزعوم للمادخ  16من االتفاقية وعد أن للصت للى أن لعادخ صاحب الشكوى ستشكل انتهاكا

للمادخ .3
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وترى اللجنذذةل و قذذا ألحكذذام المذذادخ  3من االتفذذاقيذذةل أن على الذذدولذذة الطرف التراجع عن لعذذادخ

-11

وعمال وذالمذادخ  )5(118من النظذام الذداللي للجنذةل تذدعو اللجنذة الذدولذة الطرف للى أن تحيطهذا علمذال

صاحب الشكوى دس ار للى لريتريا.

ي غاون تسعين يوما من تاريخ لحالة با القرار لليهال والخطوات التي اتخبتها استجاوة للى المالحظات

الواردخ أعاله.
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انظر ي جملة مص ذ ذذادر ألرىل Human Rights Watch, “They Are Making Us into Slaves, Not Educating
Us” – How Indefinite Conscription Restricts Young People’s Rights, Access to Education in Eritrea,
.août 2019
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