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ص ذ ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذ ذذكوى هج ن .أ .أو ،.وهج موالنة إثيوبية من مواليد عام  .1979وهج معرض ذ ذ ذ ذذة

لخطر اإلعادة القس ذ ذرية إلى إثيوبيا بعد أن طرفب للبها الل و فج الدولة الطرف .وتصكد صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى

أن الدولة الطرف ،إذا عمدت إلى إبعادها ،سذ ذ ذ ذذتنته حقوبها بموجم المادة  3من االتفاقية .وبد أصذ ذ ذ ذذدرت

*

**

اعتمدته الل نة فج دورتها الحادية والسبعين ( 30-12تموز/يوليه .)2021
ش ذذاري فج د ارس ذذة هبا البالغ أعل ذذا الل نة التالية أس ذذما هم :الس ذذعدية بلمير ،وكلود هيلر ،ووردوغان إشذ ذ ان ،وليو هواوين ،وول يا

وبختيار توزمحمدوف ،وبيتر فيديل كيسينغ.
بوتشج ،وآنا راكو ،ودييغو رودريغز  -بينسونَ ،
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الدولة الطرف اإلعالن المنصذ ذ ذ ذ ذذوا عليه فج المادة  )1(22من االتفاقية اعتبا ًار من  8كانون الثانج/يناير .1986

وتمثل صاحبة الشكوى محامية.
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وفج  24كانون األول/ديسذ ذذمبر  ، 2018للبت الل نة بواسذ ذذطة مقررها المعنج بالشذ ذذكاوى ال ديدة

والتذذدابير المصبتذذة ،عمالً بذذالفقرة  1من المذذادة  114من نظذذامهذذا الذذداللج ،إلى الذذدولذذة الطرف عذذدم إبعذذاد

صذاحبة الشذكوى إلى إثيوبيا ريثما تبت الل نة فج البالغ .وبنا ً على الطلم المقدم من الل نة باتخاذ تدابير
مصبتة ،ب ررت الدولة الطرف وبف تنفيب أمر لرد صاحبة الشكوى حتى إشعار آلر.
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وفج مبكرة شفوية مصرلة  20حزيران/يونيه  ، 2019للبت الدولة الطرف إلى الل نة رفع التدابير

المصبتة .وفج  31آذار/مارس  ، 2020بررت الل نة ،عن لريق مقررها المعنج بالش ذذكاوى ال ديدة والتدابير

المصبتة ،رفب للم الدولة الطرف رفع التدابير المصبتة.
المقائع كما عرضتها صاحبة الاكمى
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صاحبة الشكوى هج موالنة إثيوبية من إثنية صومالية تنتمج إلى عشيرة أوغادين ،طولدت ،حسم

المعلومذذات الواردة ،فج بقذذدابو التذذابعذذة إلبليم أواري ،فج إثيوبيذذا .وهج متزوجذذة من رجذذل ينتمج إلى نفس
العشذذيرة ولديهما سذذبعة ألفال .وتصكد أن زوجها وأفراداً آلرين من أس ذرتها كانوا نشذذطين فج ال بهة الولنية

لتحرير أوغادين ،وهج جماعة متمردة تقاتل من أجل حقوق الصذ ذذوماليين فج المنطقة الصذ ذذومالية ،ب ثيوبيا.

وبسذبم أنشذطة أفراد عائلتها المقربين دالل ال بهة الولنية لتحري ر أوغادين ،افترضذت السذلطات فج إثيوبيا

أنها تتبنى نفس اآل ار السياسية.

وفج آذار/مارس  ،2015تلقت ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى زيارَة عدد من األفراد العاملين فج الوحدات
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الخاصذ ذ ذذة التابعة للشذ ذ ذذرلة اإلثيوبية  Ethiopian Liyu Policeالبين بدموا إلى منزلها لالسذ ذ ذذتفسذ ذ ذذار عن

مكان وجود زوجها( .)1ولما كانت ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى ت هل مكان وجود زوجها بالتدبيق ،واكتفت بالقول إن
زوجها ذهم بعيداً يبحث عن ِجمال مفقودة ،تعرضذذت لللذذر على يد ضذذباط الشذذرلة .وبعد بلذذعة أيام،
عاد اللذباط إلى منزلها .وتعرضذت صذاحبة الشذكوى وشذييقها ،البي كان يشذغل منصذب ًا فج ال بهة الولنية

ذلتين،
لتحرير أوغادين ،لللذ ذذر المبر  ،وأصذ ذذيم شذ ذذييقها بعدة للقات نارية .ثم ابتيدا إلى سذ ذذيار ،تين منفصذ ذ ،
ولم تسذ ذذمع صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى عن شذ ذذييقها منب وبوع الحاده .واحتطفز بها رهن االحت از لمدة أربعة أشذ ذذهر

تقريب ًا فج س ذ ذ ذ ن حيث تعرضذ ذ ذذت لتعبيم شذ ذ ذذديد .وأطجبرت على مشذ ذ ذذاهدة أشذ ذ ذذرلة فيديو عن أعمال اعتدا
جنس ذذج واغتص ذذا  ،وش ذذاهدت سذ ذ نا آلرين يتعرض ذذون للتعبيم واالغتص ذذا وتلقت تهديدات بأن تخل ذذع
لنفس المعاملة إذا لم تقدم معلومات عن زوجها .واحتط زت فج ظروف ال إنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانية ،من دون ما ومرافق
وحرمت من النوم ،ولم تكن تحص ذ ذذل على ما يكفج من الطعام والشذ ذ ذ ار  ،ولم تطتح لها أي إمكانية
ص ذ ذذحية ،ط
للحصذ ذذول على الرعاية الصذ ذذحية .وعانت صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى أيل ذ ذاً من أشذ ذذكال ألرى من االعتدا البدنج،

حيث تعرض ذذت للركل من ببل أفراد يرتدون أحبية ،وللحرق بأنبو س ذذالن ،كما تعرض ذذت للل ذذر بأسذذالي

وعرِضت لدرجات ح اررة بصوى.
وحبست فج حاوية صغيرة ط
كهربائية على بدميها ،ط
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تدهور شذ ذ ذ ذ ذذديدًا ،أطللق س ذ ذ ذ ذ ذراحها بعد أن دفعت
ًا
وعندما تدهورت حالة صذ ذ ذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذ ذ ذذكوى الصذ ذ ذ ذ ذذحية

عمتها/لالتها رشذذوة والتزمت صذذاحبة الشذذكوى بالعودة إلى الس ذ ن حالما تسذذمح حالتها الصذذحية ببل  .وسذذاعدت

العمة/الخالة ،دون علم زوجها ،البي كان يشذذغل منصذذبًا حكوميًا رفيع المسذذتوى ،صذذاحب َة الشذذكوى على الوصذذول
إلى العاصمة واالتصال بأحد المت رين باألشخاا ،البي مكن صاحبة الشكوى من الفرار من البلد.

()1

2

شذذرلة ليو اإلثيوبية هج وحدة شذذرلة أنشذذأتها السذذلطات اإلثيوبية فج المنطقة الصذذومالية عندما تصذذاعد النزاع المسذذلح بين ال بهة

الولنية لتحرير أوغادين والحكومة فج عام .2007
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وبدمت ص ذ ذ ذذاحم الش ذ ذ ذذكوى للم ل و فج الس ذ ذ ذذويد بتاريخ  6تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  .2015لكن

الوكالة السذذويدية لشذذصون اله رة رفلذذت الطلم فج  12أيلول/سذذبتمبر  .2017فقد للصذذت إلى أن الرواية
التج بدمتها صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى شذ ذذفوي ًا تنقصذ ذذها التفاصذ ذذيل وتفتقر إلى المصذ ذذداقية إلى حد ال يمكن معه أن

تكون أسذذاسذ ًا لتقييم حاجتها المزعومة إلى الحماية .وعلى وجه الخصذذوا ،وجدت الوكالة السذذويدية لشذذصون
اله رة أن من الغريم أن ص ذذاحبة الش ذذكوى التج تدعج أن بعب أباربها من البكور كانوا ينش ذذطون ض ذذمن

ال بهذة الولنيذة لتحرير أوغذادين ،ال تملذ أي معلومذات عن هذبا التنظيم .وعالوة على ذلذ  ،لم تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتطع
صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى ،فج جوابها عن س ذ ذصال موظف اله رة ،تحديد ما إذا كان اللذ ذذباط البين بدموا إلى بيتها

بحثاً عن زوجها ينتمون إلى الشذرلة أو ال ي ..زد على ذل أنها بدمت معلومات متنابلذة بشذأن ظروف
اعتقالها هج وشييقها.
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واس ذ ذ ذ ذذتصنف هبا القرار أمام محكمة بل ذ ذ ذ ذذايا اله رة ،التج رفل ذ ذ ذ ذذت االس ذ ذ ذ ذذت ناف فج  28حزيران/

يونيه  .2018وادعت ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى ألول مرة فج إلار اإلج ار ات القل ذ ذ ذذائية أنها تعرض ذ ذ ذذت للتعبيم

ذادر عن مركز العالج التابع للصذ ذ ذ ذذليم األحمر السذ ذ ذ ذذويدي .ولم تقبل محكمة اله رة
ير لبي ًا صذ ذ ذ ذ ًا
وبدمت تقر ًا
تفس ذذيرات ص ذذاحبة الش ذذكوى بش ذذأن التنابل ذذات التج اكتش ذذفتها وكالة اله رة الس ذذويدية فج الرواية التج بدمتها

دعم ًا لطلبها الل و  .ورغم أن محكمة بل ذ ذ ذ ذ ذذايا اله رة ببلت بأن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى تعرض ذ ذ ذ ذ ذذت للتعبيم
فج الماض ذ ذ ذ ذذج ،فقد للص ذ ذ ذ ذذت ،فج ض ذ ذ ذ ذذو روايتها التج تفتقر إلى المص ذ ذ ذ ذذداقية ،إلى أنه ليس من المحتمل
أن تواجه صذاحبة الشذكوى لط ًار محدب ًا بالتعرض لسذو المعاملة على إثر عودتها إلى إثيوبيا .وفج  7آ /

أغسذطس  ،2018رفلذت دائرة االسذت ناف لدى محكمة بلذايا اله رة للم اإلذن باالسذت ناف ،فصذار برار

لرد صاحبة الشكوى نهائي ًا.
الاكمى
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تزعم صاحبة الشكوى أن إبعادها إلى إثيوبيا من شأنه أن يشكل انتهاكاً لحقوبها المكفولة بموجم

المادة  3من االتفاقية .وتدعج وجود أس ذ ذ ذذس جوهرية تدعو إلى االعتقاد أنها س ذ ذ ذذتتعرض ،فج حال إبعادها،

لخطر التعبيم أو غيره من ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرو المعاملة أو العقوبة القاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذية أو الالإنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانية أو المهينة على يد

سلطات إثيوبيا.
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وتدعج صذذاحبة ا لشذذكوى بوجه لاا أنها تعرضذذت لسذذو المعاملة فج الماضذذج على أيدي أفراد

تابعين لوحدات الشذذرلة الخاصذذة .وتصكد أيل ذاً أن الفحص الطبج البي أطجري وفقاً لدليل التقصذذج والتوثيق

المع ذذامل ذذة أو العقوب ذذة الق ذذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذة أو الالإنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاني ذذة أو المهين ذذة

ذالين للتع ذذبي ذذم وغيره من ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرو
الفع ذ ،
(بروتوكول اسذذطنبول) يصيد ما جا فج روايتها عن تعرضذذها للتعبيم .كما تصكد أن بياناتها تتفق أيل ذاً مع
المعلومات العامة عن إثيوبيا التج وردت فج تقرير بطري ص ذ ذ ذذادر عن و ازرة اله رة واإلدماج فج الدانمري،

يتحذذده عن وجود لطر كبير بذذأن يتعرض األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذذاا المنتمون إلى ال بهذذة الولنيذذة لتحرير أوغذذادين
لالضطهاد ،وبخاصة أعلا ال بهة المحت زون فج المنطقة الصومالية(.)2
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كبير على تنابلذ ذ ذذات بسذ ذ ذذيطة اكتشذ ذ ذذفتها فج
وتصكد كبل أن السذ ذ ذذلطات المحلية اعتمدت اعتمادًا ًا

روايتها .وفج هبا الص ذ ذ ذ ذذدد ،تبكر أنها ش ذ ذ ذ ذذرحت للس ذ ذ ذ ذذلطات أن هبا التل ذ ذ ذ ذذار ناجم جزئياً عن ألطا فج
ال ،مما منعها من تص ذ ذ ذ ذذحيح هبه األلطا  ،ومن كونها
الترجمة الش ذ ذ ذ ذذفوية ،وعن كون المترجم الش ذ ذ ذ ذذفوي رج ً

طشذ ذخصذ ذذت بأنها تعانج من اضذ ذذطرابات نفسذ ذذية الحقة للصذ ذذدمة ،وهو ما تسذ ذذبم فج فقدانها الشذ ذذديد للباكرة.

وتقول إنها لم تكن بادرة على اإلجابة بوضذ ذ ذ ذذو عما إذا كان ينبغج اعتبار وحدات الشذ ذ ذ ذذرلة الخاصذ ذ ذ ذذة بوة

()2
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تابعة للشذ ذ ذ ذذرلة أو بوة عسذ ذ ذ ذذكرية ألن اإلجابة عن هبا السذ ذ ذ ذصال ليسذ ذ ذ ذذت أم ًار بسذ ذ ذ ذذيط ًا ،حتى باالسذ ذ ذ ذذتناد إلى
المعلومات القطرية ذات الصذلة .فوحدات الشذرلة الخاصذة هج بوة لاصذة شذبه عسذكرية أسذسذتها الحكومة،

ش ذ ذ ذذاركت فج أعمال كثيرة تش ذ ذ ذذكل انتهاكات لحقوق اإلنس ذ ذ ذذان ض ذ ذ ذذد المدنيين فج المنطقة الص ذ ذ ذذومالية ،التج

بعد .وفيما يتعلق باالدعا البي مفاده أن معلوماتها عن ال بهة الولنية لتحرير
لم يتل ذذح مركزها القانونج ط
أوغادين شذ ذذحيحة ،تالحز أن العلم باألنشذ ذذطة السذ ذذياسذ ذذية ألفراد األسذ ذرة ،حسذ ذذم األعمال التحلذ ذذيرية لقانون

األجانم فج الدولة الطرف ،ال يصشر إلى الرأي السياسج للشخص .وبالنظر أيل ًا إلى االلتالفات الثقافية،
ف ن عدم ِ
الالع صذ ذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذ ذذكوى على أنشذ ذ ذ ذذطة ال بهة الولنية لتحرير أوغادين ما كان ينبغج أن يكون
أساساً إلبدا حكم سلبج بشأن مصداقية روايتها.
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وفيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق اإلنسذذان فج إثيوبيا ،تصكد ص ذاحبة الشذذكوى أنه على الرغم من

األحداه المسذت دة بين مختلف ال هات المعنية ،ف نه ال يمكن التنبص فج الوبت الحاضذر بما إذا كانت هبه

التطورات س ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفل ذ ذ ذ ذ ذ ذذج بالفعل إلى تغييرات إي ابية على أرض الوابع .وتقول إن بلدها األص ذ ذ ذ ذ ذ ذذلج ال يزال

نظر ألنها للعت
ينخره الفساد وونه ال يوجد أي ضمانات بأنها لن تتعرض لسو المعاملة إذا تم إبعادهاً ،ا

فج الماض ذ ذ ذ ذذج لالض ذ ذ ذ ذذطهاد وفرت من البلد لت نم السذ ذ ذ ذ ذ ن .وبنا ً عليه ،تخلص إلى أنها س ذ ذ ذ ذذتواجه لط اًر
متوبع ًا وش ذ ذذخص ذ ذذي ًا وحيييي ًا بالتعرض للتعبيم فج حال إبعادها إلى إثيوبيا ،وهو ما يش ذ ذذكل انتهاك ًا للمادة 3
من االتفاقية.
م حظات الهرلة الطرف اا
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المو مل ة راأليس الممضمع ة

بدمت الدولة الطرف ،فج  20حزيران/يونيه  ، 2019مالحظاتها بش ذ ذ ذذأن مقبولية البالغ وأسذ ذ ذ ذس ذ ذ ذذه

الموضوعية .وتشير الدولة الطرف إلى تشريعاتها المحلية ذات الصلة ،وتبين أن سلطاتها نظرت فج بلية

ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى وفق ًا لقانون األجانم لعام  2005وللمادة  3من االتفاقية .وتبكر الدولة الطرف بالوبائع
التج استند إليها البالغ ،وكبل بادعا ات صاحبة الشكوى.
2-4

وال تعترض الدولة الطرف على أن صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى اسذ ذذتنفدت سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية .لكنها

ال بذالمذادة  )2(22من االتفذاقيذة والمذادة  ) (113من النظام
تذدفع بذأنذه ينبغج إعالن عذدم مقبوليذة البالغ عم ً

الداللج لل نة ،ألن ادعا صذذاحبة الشذذكوى البي مفاده أن لردها إلى إثيوبيا سذذيشذذكل انتهاكاً للمادة  3من
االتفذاقيذة ال يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذد إلى الحذد األدنى المطلو من األدلذة .ومع ذلذ  ،فج حذالذة إعالن الل نذة ببول البالغ،

ينبغج لها أن تخلص إلى أن لرد صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً لالتفاقية.
3-4

وتفيد الدولة الطرف بأن التقييمات التج أجرتها الوكالة السذ ذذويدية لشذ ذذصون اله رة ومحكمة بلذ ذذايا

اله رة تكش ذ ذذف أن الوكالة والمحكمة نظرتا بدبة فج اإلفادات الش ذ ذذفوية والخطية لص ذ ذذاحبة الش ذ ذذكوى .وتبكر
الدولة الطرف بأن الل نة س ذ ذ ذ ذ ذ ذذبق لها أن للص ذ ذ ذ ذ ذ ذذت إلى أن محاكم الدول األلراف ،ال الل نة ،هج المعنية

بتقييم الوبائع واألدلة ،ما لم يكن هبا ا لتقييم واضذذح التعسذذف أو يصذذل إلى مسذذتوى جحود العدالة .وفج هبه

القلذ ذذية ،ال يوجد ما يدعو إلى اسذ ذذتنتاج أن التقييمات التج أجرتها سذ ذذلطات الدولة الطرف لحاجة صذ ذذاحم

الشذكوى المزعومة إلى الحماية الدولية اتسذمت بالتعسذف أو بلغت حد جحود العدالة .ولبل ي م إيال هبه

التقييمات وزناً كبي اًر.
4-4

وعالوة على ذلذ  ،تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الذدولذة الطرف إلى أنهذا ،وون كذانذت ال ترغذم فج التقليذل من شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن

الش ذواغل التج ي وز اإلع ار عنها بص ذذورة مش ذذروعة فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق اإلنس ذذان فج إثيوبيا،

ترى أن الحالة العامة لحقوق اإلنسذ ذ ذذان فج البلد ال تسذ ذ ذذتدعج بوجه عام حماية جميع لالبج الل و  .وعالوة
على ذل  ،لم تثبت صذ ذ ذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذ ذ ذذكوى أنها تواجه شذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذذي ًا لط ًار حيييي ًا بالتعرض لمعاملة تتنافى مع
كل من الوكالة السذذويدية لشذذصون اله رة ومحكمة
المادة  3من االتفاقية لدى عودتها إلى إثيوبيا .وبد عقدت ٌ
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بل ذ ذذايا اله رة جلس ذ ذذات اس ذ ذذتماع ومقابالت ،ود رس ذ ذذتا ملف ص ذ ذذاحبة الش ذ ذذكوى د ارس ذ ذذة دقيقة .وببل أتيحت

لصذاحبة الشذكوى فرا كافية لدعم ادعا اتها شذفوياً ولطياً .وبنا ً على ذل  ،ف ن السذلطات السذويدية تمل
ما يكفج من المعلومات لتقييم للم صاحبة الشكوى الحصول على الحماية الدولية تقييم ًا وافي ًا.
5-4

وتشذر الدولة الطرف كيف أن وكالة شذصون اله رة السذويسذرية للصذت ،فج تقييمها العام لقلذية

صذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذذكوى ،إلى أن روايتها غير موثوبة وال يمكن االعتماد عليها السذ ذ ذذتنتاج أن صذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذذكوى

بحاجة إلى الحماية الدولية .وعلى وجه التحديد ،وجدت وكالة شذ ذ ذذصون اله رة السذ ذ ذذويدية فج برارها االبتدائج

المصرخ  12أيلول/س ذ ذذبتمبر  2017أنه من غير المعقول أن تع ز ص ذ ذذاحبة الش ذ ذذكوى عن التعريف بأي من
الخصذذائص الرئيسذذية لل بهة الولنية لتحرير أوغادين ،عدا أنها كانت تقاتل من أجل اسذذتقالل الصذذوماليين

فج المنطقة الصذ ذذومالية فج إثيوبيا ،على الرغم من ادعائها أن أفراداً من أس ذ ذرتها كانوا ينش ذ ذطون دالل هبا

التنظيم .وهج لم تتمكن أيل ًا من تقديم أي معلومات مفصلة عن درجة التزام أسرتها ت اه التنظيم .زد على
ذل أن الوكالة الس ذذويدية لش ذذصون اله رة الحظت أنه على الرغم من أن ص ذذاحبة الش ذذكوى ادعت أن ممثلج
حكومة إثيوبيا زاروها فج أكثر من مناسذ ذذبة ،ف نها ال تعرف عدد األشذ ذذخاا البين َب ِدموا للبحث عن زوجها
أو ال هذة الحكوميذة التج ينتمون إليذه ،وهج غير بذادرة على تذأكيذد مذا إذا كذانوا من أفراد الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرلذة أو من

ال نود .وبدمت ص ذ ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذ ذذكوى معلومات متنابل ذ ذ ذ ذذة بش ذ ذ ذ ذذأن عدد من األحداه التج كانت ذات أهمية

كبيرة فج الرواية التج بدمتها أثنا إج ار ات الل و  .فعلى سذ ذذبيل المثال ،أدلت بتصذ ذريحات متلذ ذذاربة حول
مذذا إذا كذذان شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذييقهذذا بذذد طبتذذل أو تعرض لطلق نذذاري واعتطقذذل فج منزلهذذا ،وحول المرحلذذة التج ألبر فيهذذا
السذلطات عن نشذاط زوجها فج ال بهة الولنية لتحرير أوغادين .وبدمت أيلذاً معلومات غير متسذقة بشذأن

وبت اعتقالها ،وال سذيما فيما يتعلق بما إذا كان االعتقال بد حده فج اليوم البي أطللق فيه الرصذاا على
شييقها أو بعد يومين من ذل  ،عندما عاد اللباط إلى منزلها.

6-4

وتصكذد الذدولذة الطرف أن محكمذة بل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا اله رة لم تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذ  ،فج حكمهذا الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر فج 28

حزيران/يونيه  ،2018فج ادعا صذذاحبة الشذذكوى الب ي مفاده أنها تعرضذذت لاصذذابات الموثقة فج التحقيق
فج أعمال التعبيم .غير أن التحقيق وحده لم يطعتبر كافياً إلثبات أن صاحبة الشكوى تواجه لطر التعرض
للتهديد فج إثيوبيا .وفج هبا الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدد ،تصكد الدولة الطرف أن محكمة بلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايا اله رة وافقت على التقييم
الس ذذلبج البي أجرته الوكالة الس ذذويدية لش ذذصون اله رة لمص ذذداقية ص ذذاحبة الش ذذكوى .وعلى وجه الخص ذذوا،

رأت محكمة بلذ ذذايا اله رة أن من الغريم أن صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى ذكرت أثنا التحقيق البي أطجري فج إلار
إج ار ات الل و أن مهمذة زوجهذا الوحيذدة كذانذت تتمثذل فج تزويذد ال بهذة الولنيذة لتحرير أوغذادين بذالطعذام،

فج حين جذا فج إفذادتهذا الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفويذة فج جلس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة المحكمذة أن زوجهذا كذان يذدعم الم موعذة مذاليذ ًا ويمذدهذا
بالمعلومات أيلذاً .ولم يكن بوسذع محكمة بلذايا اله رة أن تقبل تفسذير صذاحبة الشذكوى بأن عدم االتسذاق

ناجم عن ألطا فج الترجمة الشفوية ،ألنها لم تشر إلى هبه األلطا على النحو الواجم من لالل تدوين

تعليقاتها فج محاضذ ذ ذ ذذر المقابالت التج أطجريت معها .وباإلضذ ذ ذ ذذافة إلى ذل  ،لم تبكر من ،ببل أنها لم ت ر
على مواجهة المترجم الش ذذفوي ألنه رجل .وبدمت أيل ذ ًا معلومات غير واض ذذحة عن منص ذذم ش ذذييقها دالل
ألير ،ش ذ ذ ذذككت محكمة بل ذ ذ ذذايا اله رة فج رواية ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى عن
ال بهة الولنية لتحرير أوغادين .و اً
نظر لحالتها
ظروف إلالق سذراحها وهروبها إلى الدولة الطرف ،ال سذذيما ألنها رأت أنه من غير المعقولً ،ا

الصذذحية السذذي ة ،أن تتمكن من السذذفر إلى السذذويد دون للم المسذذاعدة الطبية .كما وجدت محكمة بلذذايا
اله رة أن من الغريم أن تغادر صاحبة الشكوى إثيوبيا على الرغم من وضعها تحت المراقبة.

7-4

وتالحز الدولة الطرف أن صذاحبة الشذكوى بدمت بيانات متلذاربة بشذأن عدد إلوتها البين طبتلوا

على أيدي ممثلج حكومة إثيوبيا ،وعما إذا كانت بد س ذذافرت رفقة عمتها/لالتها إلى أديس أبابا فور اإلفراج

عنها ،أو أنها بقيت فج منزل عمتها/لالتها ببل السفر إلى العاصمة.
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وتخلص الدولة الطرف إلى أن التنابل ذذات التج اكتطش ذذفت فج رواية ص ذذاحم الش ذذكوى ذات أهمية

حاسمة .وعلى الرغم من ادعا صاحبة البالغ اآلن أن هبه التنابلات ناجمة جزئي ًا عن اضطرابات نفسية
الحقة لاصذ ذذابة سذ ذذببت لها فقدان ًا حادًا للباكرة ،ف نها لم تبكر بط حالتها الصذ ذذحية كسذ ذذبم جعلها غير بادرة
على تقديم رواية متسذ ذ ذ ذ ذذقة لدعم للبها الل و  .وفج الوابع ،يبدو أنه لم يرد فج التقرير المقدم من صذ ذ ذ ذ ذذاحبة

الشكوى أي ذكر الضط ار فج الباكرة مثبت لبي ًا.
9-4

وفج ض ذذو ما تقدم ،ال ت د الدولة الطرف أي س ذذبم يدعوها إلى التش ذذكي فج االس ذذتنتاجات التج

للصذذت إليها السذذلطات المحلية ،وترى أن األدلة التج بدمتها صذذاحبة الشذذكوى دعماً الدعا اتها غير كافية

لطر متوبع ًا وشذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذي ًا وبائم ًا وحيييي ًا بالتعرض لسذ ذ ذ ذذو المعاملة لدى عودتها إلى
ًا
السذ ذ ذ ذذتنتاج أنها تواجه
إثيوبيا ،فج انتهاي للمادة  3من االتفاقية.

ع وات صاحبة الاكمى ع ى م حظات الهرلة الطرف اا
1-5

المو مل ة راأليس الممضمع ة

فج  17تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2019علقت ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى على مالحظات الدولة الطرف.

وهج تتمس ذ ذ ذ ذ ذ بح

ها المتعلقة بمقبولية الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى كما ترد فج رس ذ ذ ذ ذ ذذالتها األولية .وفيما يتعلق باألس ذ ذ ذ ذ ذذس

الموض ذذوعية للش ذذكوى ،تدعج أنه على الرغم من عدم وجود هبه المعلومات فج الوثائق ،ف ن المحامية التج
عينتها س ذ ذ ذذلطات الدولة الطرف للنيابة عنها بد حل محلها رجل إلى ما بعد أن أص ذ ذ ذذدرت الوكالة الس ذ ذ ذذويدية

ال أيلذ ذ ًا .وتدعج أنه على الرغم من أن لها الحق رس ذذميًا
لش ذذصون اله رة برارها .وتكرر أن المترجم كان رج ً
فج الطعن فج محلذ ذذر جلسذ ذذات االسذ ذذتماع ووثارة ادعا اتها بالتعرض للتعبيم فج إج ار ات الدرجة األولى،
ف نها لم تتمكن من ذل بسذ ذ ذ ذ ذذبم لوفها من الرجال ،البي يأتج من االلتالفات الثقافية وتعرضذ ذ ذ ذ ذذها لسذ ذ ذ ذ ذذو

المعاملة على أيدي رجال.

وردًا على ادعذا ات الذدولذة الطرف بش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن وفذاة إلوتهذا األكبر سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذاً ،تقول إنهذا ال تعتبر أن
2-5
ونظر ألن
ًا
المعلومات المتعلقة بوفاتهم ذات ص ذ ذذلة بالنظر إلى أنهم كانوا بد توفوا وبت إلقا اليبب عليها،
ذر عندما وبعت الحواده المطعون فيها .وفيما يتعلق بعدم االتسذ ذ ذ ذذاق
شذ ذ ذ ذذييقها األصذ ذ ذ ذذغر كان وحده حاضذ ذ ذ ذ اً

الم زعوم بشذذأن الوبت الدبيق لوفاة شذذييقها األصذذغر ،تزعم صذذاحبة الشذذكوى أن شذذييقها أصذذيم ب رو بالغة
لدرجة أنها اعتبرت أن الحاده بد أودى بحياته .غير أنها أطبلغت أثنا احت ازها بأن شذ ذ ذ ذ ذذييقها ال يزال على

بيد الحياة ،وهج معلومات لم تتأكد بط .وهبا هو السبم الرئيسج البي جعلها تقدم فج بعب األحيان رواية

غير متسقة بشأن الوفاة المزعومة لشييقها األصغر.
3-5

وتكرر صاحبة الشكوى كبل أنها امرأة غير متعلمة ت د صعوبة فج إثارة اعتراضاتها أو شواغلها

4-5

وتشذير كبل إلى أنه على الرغم من أن السذلطات الولنية أبرت بتعرضذها للتعبيم ،فقد للصذت

حيث تش ذذعر بالنقص بس ذذبم للفيتها الثقافية .وتبكر بأنها تعانج من اض ذذطرابات نفس ذذية الحقة
فج س ذذيابات ط
لاصابة وأن الترجمة الخال ة ربما تزيد من التنابب الط يف فج روايتها.

ال برأيها السذ ذذياسذ ذذج المتصذ ذذور ،ولكن دون أن تقدم
فج الوبت نفسذ ذذه إلى أنه لم يثبت أن ذل كان مرتبط ًا فع ً
أي تفس ذ ذذير معقول بش ذ ذذأن مص ذ ذذدر اإلص ذ ذذابات التج لحقتها .وباإلض ذ ذذافة إلى ذل  ،فقد أبرز تقريرها الطبج ،البي

اس ذذتند إلى تقييم أجري وفقًا لبروتوكول اس ذذطنبول ،أنها أص ذذرت على أهمية االجتماع مع ألص ذذائيات بس ذذبم عدم

ثقتها بالرجال .وعلى الرغم من ذل  ،حل ذ ذ ذ ذ ذذر عدة رجال أثنا مثولها أمام محكمة بل ذ ذ ذ ذ ذذايا اله رة ،مما بد يثير

شذ ذذكوكًا بشذ ذذأن عدالة اإلج ار ات ألن االحتياجات الخاصذ ذذة لصذ ذذاحبة الشذ ذذكوى لم تعاَلا بط من الناحية اإلجرائية.
ويزداد هذبا األمر تعقيذداً ألن محكمذة بلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا اله رة هج ال هذة الوحيذدة التج نظرت فج هذبه االدعذا ات،

وذل ألن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى كانت تخش ذ ذ ذ ذ ذذى إثارة ادعا اتها المتعلقة بالتعبيم فج أي وبت س ذ ذ ذ ذ ذذابق من
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اإلج ار ات .وتش ذذير فج هبا الص ذذدد إلى أنه لم يتس ذذن لها بط الطعن فج تقييم محكمة بل ذذايا اله رة ونزاهة
اإلج ار ات ألن دائرة االست ناف لدى محكمة بلايا اله رة لم تست م لطلبها اإلذن باالست ناف.

5-5

ألير ،تالحز صاحبة الشكوى أنه على الرغم من التقارير التج أشارت إليها الدولة الطرف ،ف ن
و اً

لطر متوبعًا
ًا
نظر لظروفها الشذ ذذخصذ ذذية ،أنها تواجه
حالة حقوق اإلنسذ ذذان فج إثيوبيا ال تزال هشذ ذذة ،وتصكدً ،ا
وحيييي ًا بالتعرض لسو المعاملة ،فج انتهاي للمادة  3من االتفاقية ،إذا أطبعدت إلى إثيوبيا.
الوضايا راإلاراءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر فج المقبولية
1-6

ببل النظر فج أي شذ ذ ذ ذ ذذكوى ترد فج بالغ ما ،ي م على الل نة أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً

أم ال بموجم المادة  22من االتفاقية .وبد اسذ ذذتيقنت الل نة ،وفق مقتلذ ذذيات الفقرة (5أ) من المادة  22من

االتفاقية ،من أن المسذألة نفسذها لم تطبحث من ،ببل وليسذت بيد البحث فج إلار أي إج ار آلر من إج ار ات
التحقيق الدولج أو التسوية الدولية.

ووفقذ ًا للفقرة ( ) ()5من المذادة  22من االتفذاقيذة ،ال تنظر الل نذة فج أي بالغ مقذدم من فرد من
2-6
األفراد إال بعد أن تكون بد تأكدت من أنه اسذ ذذتنفد جميع سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية المتاحة .وتالحز الل نة
أن ص ذذاحبة الش ذذكوى اس ذذتأنفت القرار الس ذذلبج بش ذذأن للم الل و البي تقدمت به إلى محكمة بل ذذايا اله رة
وأنها التمست اإلذن باالست ناف أمام دائرة االست ناف لدى محكمة بلايا اله رة ،التج رفلت للبها فج 7

آ /أغسذ ذ ذ ذذطس  . 2018وتالحز الل نة أن الدولة الطرف ،فج القلذ ذ ذ ذذية محل النظر ،لم تطعن فج مسذ ذ ذ ذذألة
اسذ ذ ذ ذ ذذتنفاد صذ ذ ذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذ ذ ذذكوى جميع سذ ذ ذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذ ذ ذذاف المحلية المتاحة .وبنا ً على ذل  ،ترى الل نة أن
الفقرة (5أ) من المادة  22من االتفاقية ال تمنعها من النظر فج هبا البالغ.
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وتصكد الدولة الطرف أنه ينبغج إعالن عدم ببول البالغ لعذدم اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذاده إلى أدلة كافيذة .غير أن

الل نة ترى أن الح ا التج بدمتها صذذاحبة الشذذكوى تثير مسذذائل مهمة ينبغج النظر فيها من حيث األسذذس
الموضوعية .وحيث إن الل نة ال ترى أي عيبات ألرى تحول دون مقبولية البالغ ،ف نها تعلن ببوله وتشرع

فج النظر فج أسسه الموضوعية.

النظر فج األسس الموضوعية
1-7

عمالً بذذالفقرة  4من المذذادة  22من االتفذذاقيذذة ،نظرت الل نذذة فج هذذبا البالغ فج ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو جميع
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وفج القلية الحالية ،تتمثل القلية المعروضة على الل نة فج تحديد ما إذا كانت إعادة صاحبة

المعلومات التج أتاحها لها الطرفان.

الشذذكوى إلى إثيوبيا سذذتشذذكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف بموجم المادة  3من االتفاقية بعدم لرد أو إعادة
(رد) الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص إلى دولذة ألرى حيذث توجذد أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذا

التعرض للتعبيم.
3-7

حييييذة تذدعو إلى االعتقذاد بذأنذه سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيواجذه لطر

وي م على الل نة أن تييم ما إذا كانت هناي أس ذ ذ ذ ذذبا

حيييية تدعو إلى االعتقاد بأن ص ذ ذ ذ ذذاحبة

الشذ ذذكوى سذ ذذتتعرض شذ ذذخصذ ذذي ًا لخطر التعبيم عند عودتها إلى إثيوبيا .وعند تقييم ذل الخطر ،ي م على
الل نذذة أن تراعج جميع االعتبذذارات ذات الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذذة ،عمالً بذذالمذذادة  )2(3من االتفذذاقيذذة ،بمذذا فج ذلذ وجود

نمط ثابت من االنتهاكات ال سذ ذ ذ ذ ذذيمة أو الصذ ذ ذ ذ ذذارلة أو ال ماعية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان .بيد أن الل نة تشذ ذ ذ ذ ذذير
إلى أن الغرض من التيقن من ذل األمر هو إثبات ما إذا كان الشذ ذ ذ ذ ذذخص المعنج سذ ذ ذ ذ ذذيتعرض هو نفسذ ذ ذ ذ ذذه
للتعبيم فج البلد البي سيطعاد إليه .ويستتبع ذل أن وجود نمط انتهاكات جسيمة وواضحة وجماعية لحقوق
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اإلنس ذذان فج بلد من البلدان ال يش ذذكل فج حد ذاته س ذذبب ًا كافي ًا الس ذذتنتاج أن ش ذذخصذ ذ ًا بعينه س ذذيكون معرض ذ ًا
لخطر التعبيم لدى إعادته إلى ذل البلد؛ فال بد من إيراد أسذس إضذافية تبين أن الشذخص المعنج سذيواجه

شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذ ًا هذبا الخطر .وعلى العكس من ذلذ  ،فذ ن عذدم وجود نمط ثذابذت من االنتهذاكذات ال سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيمذة
أو الصذ ذ ذ ذذارلة أو ال ماعية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان ال يعنج أنه ال يمكن اعتبار الشذ ذ ذ ذذخص معرضذ ذ ذ ذاً للتعبيم فج
الظروف المحددة الخاصة به(.)3
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وتشذ ذ ذ ذ ذ ذذير الل نة إلى تعليقها العام ربم  ،)2017(4البي جا فيه أن الل نة سذ ذ ذ ذ ذ ذذتييم األسذ ذ ذ ذ ذ ذذبا

الحيييية وسذذتعتبر لطر التعبيم متوبعاً وشذذخصذذياً وبائماً وحيييي ًا إذا ما طوجدت ،وبت اتخاذ برارها ،وبائع
موثوبة تتعلق بالخطر فج حد ذاته من ش ذ ذ ذذأنها أن تصثر فج حقوق ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى بموجم االتفاقية فج

حال ترحيلها .ومن الدالئل على وجود لطر شذذخصذذج ،على سذذبيل المثال ال الحصذذر( :أ) انتما صذذاحم/
صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى إلى إثنية معينة؛ و( ) انتما صذ ذذاحم/صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى السذ ذذياسذ ذذج أو نشذ ذذاله/نشذ ذذالها

الس ذ ذذياس ذ ذذج هو/هج أو أفراد أس ذ ذرته/أس ذ ذرتها؛ و(ج) التوقيف أو االحت از دون ض ذ ذذمان العدل فج المحاكمة

والمعذاملذة؛ و(د) ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدور حكم ؛يذابج فج حقذه/حقهذا؛ و(ه) التعرض للتعذبيذم س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذابقذ ًا (الفقرة .)4()45
وفيما يتعلق باألس ذ ذذس الموض ذ ذذوعية ألي بالغ يطقدم بموجم المادة  22من االتفاقية ،ف ن عم اإلثبات يقع
على ص ذ ذذاحم البالغ ،البي يتعين عليه أن يعرض بل ذ ذذية يمكن الدفاع عنها ،أي أن يقدم ح ًا مدعومة
بأدلة تبين أن لطر التعرض للتعبيم متوبع وبائم وشذخصذج وحييقج .بيد أنه إذا كان صذاحم الشذكوى فج

وضع يع ز فيه عن تفصيل ح ته ،كأن يكون ،مثالً ،بد أثبت استحالة حصوله على وثائق تتعلق بادعائه
التعرض للتعبيم أو يكون مسذذلو الحرية ،طرفع عنه عم اإلثبات وأصذذبح على الدولة الطرف المعنية أن
تحقق فج هبه االدعا ات وتتحقق من ص ذذحة المعلومات التج تس ذذتند إليها الش ذذكوى( .)5وتبكر الل نة أيلذ ذ ًا

بأنها تعطج وزن ًا كبي اًر لالستنتاجات الوبائعية التج تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية .بيد أن الل نة
غير ملزمذة بتلذ النتذائا ،ألن بذ مكذانهذا أن ت ري تقييمذ ًا ح ًار للمعلومذات المتذاحذة لهذا وفقذ ًا للمذادة  )4(22من
االتفاقية ،مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل بلية(.)6
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ولدى تقييم لطر التعرض للتعبيم فج هبه القلذذية ،تالحز الل نة ادعا صذذاحبة الشذذكوى بأنها

سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتواجذه لطر التعرض لمعذاملذة منذافيذة للمذادة  3من االتفذاقيذة إذا أعيذدت إلى إثيوبيذا حيذث يطفترض أنهذا
بد تبنت آ ار سذ ذ ذ ذذياسذ ذ ذ ذذية معينة نتي ة لهنشذ ذ ذ ذذطة التج بام بها أباربها دالل ال بهة الولنية لتحرير أوغادين
وألنها غادرت إثيوبيا رغم أنه كان من المفترض أن تعود إلى السذ ذ ن لقلذ ذذا عقوبتها .وتحيط الل نة علمًا

بادعا صذذاحبة الشذذكوى بأن عدداً من أباربها بتلوا بسذذبم ارتبالهم بال بهة الولنية لتحرير أوغادين ،وأنها
تعرض ذ ذذت للسذ ذ ذ ن والتعبيم والمعاملة الس ذ ذذي ة بمختلف أش ذ ذذكالها ،بما فج ذل العنف ال نس ذ ذذج ،على أيدي

ممثلج حكومة إثيوبيا .وتل ذ ذ ذ ذ ذذع الل نة فج اعتبارها التقرير الطبج/النفس ذ ذ ذ ذ ذذج البي طعرض عليها كدليل على
ادعا ات صاحم الشكوى بالتعرض للتعبيم .وتالحز ادعا صاحبة الشكوى بأن سلطات الل و السويدية
ألطأت عندما اعتبرت أن أبوالها غي ر موثوبة ،ألن روايتها كانت دقيقة ومتسذ ذ ذ ذ ذذقة وألنها فسذ ذ ذ ذ ذذرت أسذ ذ ذ ذ ذذبا

مختلف التنابلات المزعومة التج اكتطشفت فج روايتها.
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ومع ذل  ،تالحز الل نة أن سذلطات الدولة الطرف ارتأت أن رواية صذاحبة الشذكوى غير موثوق

بها ألنها أدلت بأبوال غير متسذقة وغاملذة بشذأن عناصذر أسذاسذية من عناصذر روايتها .وفج هبا الصذدد،

8

()3

انظر مثالً إ .ت .ضذ ذ ذ ذذد هولندا ( ،)CAT/C/65/D/801/2017الفقرة 3-7؛ وي .ج .ضذ ذ ذ ذذد سذ ذ ذ ذذويس ذ ذ ذ ذ ار (،)CAT/C/65/D/822/2017

()4

التعليق العام ربم  ،)2017(4الفقرة .45

()5

المرجع نفسه ،الفقرة .38

()6

المرجع نفسه ،الفقرة .50

الفقرة .3-7
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تالحز الل نة ما أكدته الدولة الطرف من أن تفس ذ ذ ذذيرات ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى لهبه التنابل ذ ذ ذذات لم تطقبل ألنها
لم تطعن على النحو الواجم فج محل ذذر جلس ذذات االس ذذتماع ،كما أنها لم تبكر أمام الس ذذلطات أنها تخش ذذى

مواجهة المترجم ألنه رجل .وباإلضذافة إلى ذل  ،لم تعرض صذاحبة الشذكوى بط على السذلطات المحلية أن

حالتها الصحية ،أي إصابتها باضطرابات نفسية حادة الحقة لاصابة ،ربما تكون بد أثرت فج بدرتها على
تقديم روايات كاملة ومتس ذذقة فيما يتعلق بحالتها .وتالحز الل نة أيلذ ذ ًا موبف الدولة الطرف التج تعتبر أن
التقرير الطبج/النفس ذ ذذج الص ذ ذذادر عن مركز العالج التابع للص ذ ذذليم األحمر الس ذ ذذويدي ال يطعتبر فج حد ذاته

كافي ًا إلثبات أن صذاحبة الشذكوى تواجه لطر التعرض للتهديد إذا أعيدت إلى إثيوبيا .وتالحز الل نة كبل
ما ذكرته الدولة الطرف من أن محكمة بلذ ذ ذذايا اله رة شذ ذ ذذككت أيلذ ذ ذاً فج رواية صذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذذكوى بشذ ذ ذذأن

ظ روف إلالق سذراحها وهروبها إلى السذويد ،ال سذيما ألنها رأت أنه من غير المعقول أن تتمكن من السذفر
إلى السذ ذ ذذويد دون للم المسذ ذ ذذاعدة الطبية على الرغم من حالتها الصذ ذ ذذحية السذ ذ ذذي ة وأنها تمكنت من مغادرة
إثيوبيا رغم أنها كانت تحت مراقبة حكومة إثيوبيا.
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وتالحز الل نة ،لدى إج ار تقييمها ،أن ص ذ ذذاحبة الش ذ ذذكوى لم تبلغ عن أي مخالفات فج إج ار ات

الل و الولنية ،باسذ ذذتثنا اإلشذ ذذارة فج آلر تقرير بدمته إلى الل نة إلى أن اإلج ار ات جرت بحلذ ذذور عدة

رجال ،األمر البي بد يثير ،فج حالتها ،شذكوك ًا بشذأن عدالة اإلج ار ات .وتوضذح أن تقريرها الطبج/النفسذج
يفيد بأنها أصذ ذ ذ ذذرت على أهمية االجتماع بألصذ ذ ذ ذذائيات بسذ ذ ذ ذذبم عدم ثقتها بالرجال .غير أن الل نة ترى أن
ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى لم تثبت أنها للبت صذ ذ ذ ذراح ًة من س ذ ذ ذذلطات الل و منع الرجال من الحل ذ ذ ذذور فج أثنا
اإلج ار ات أو إي اد سبل ألرى لتلبية احتياجاتها فج هبا الصدد.
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وتالحز الل نة أن ص ذذاحبة الش ذذكوى أتيحت لها فرا كافية لتقديم أدلة داعمة وتفاص ذذيل إض ذذافية

تصكد ادعا اتها ،لكن األدلة التج بدمتها لم تس ذ ذ ذذمح لس ذ ذ ذذلطات الل و الولنية بأن تس ذ ذ ذذتنتا أن ما عانته من
اعتقال وتعبيم فج السذ ذ ذ ذذابق سذ ذ ذ ذذيعرضذ ذ ذ ذذها لخطر التعبيم فج حال إعادتها إلى إثيوبيا .وفج هبا الصذ ذ ذ ذذدد،

تالحز الل نة أن الس ذ ذذلطات الولنية لم تش ذ ذذك فج آثار اإلص ذ ذذابات على ص ذ ذذاحبة الش ذ ذذكوى ،ولكن محكمة
بلذ ذ ذ ذذايا اله رة اعتبرت أن التقرير الطبج/النفسذ ذ ذ ذذج وحده ال يحدد مصذ ذ ذ ذذدر تل اآلثار .لبل  ،وفج ضذ ذ ذ ذذو

التنابلذ ذذات التج اكتطشذ ذذفت فج بياناتها الشذ ذذفوية ،رأت الدولة الطرف أن التقرير الطبج/النفسذ ذذج ال يمكن أن
يصكد رواية ص ذذاحبة الش ذذكوى .والل نة إذ تل ذذع فج اعتبارها أن من النادر توبع أن يص ذذف ض ذذحايا التعبيم

كبير على التقييم الس ذ ذ ذ ذ ذذلبج
الوبائع بدبة متناهية( ،)7ف نها ترى أن الس ذ ذ ذ ذ ذذلطات المحلية ربما اعتمدت اعتمادًا ًا
لمصذذداقية صذذاحبة الشذذكوى على الرغم من أن بعب التنابلذذات فج أبوال صذذاحبة الشذذكوى ربما تكون بد
نشأت عن ألطا فج الترجمة أو ربما أمكن إي اد تفسير معقول لها.
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وعلى أي حال ،تش ذ ذ ذذير الل نة إلى أن س ذ ذ ذذو المعاملة البي تعرض ذ ذ ذذت له ص ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذذكوى فج

الماض ذ ذذج هو م رد عنص ذ ذذر واحد من العناص ذ ذذر ينبغج ألبه فج الحس ذ ذذبان ،ذل أن المس ذ ذذألة ذات الص ذ ذذلة

المعروض ذ ذ ذ ذذة على الل نة اآلن هج تحديد ما إذا كانت ص ذ ذ ذ ذذاحبة الش ذ ذ ذ ذذكوى معرض ذ ذ ذ ذذة حالي ًا لخطر التعبيم
إذا أعيدت إلى إثيوبيا( .)8وترى الل نة أنه حتى لو ت اهلت التنابلات المزعومة فج رواية صاحبة الشكوى

لت اربها السذ ذذابقة فج إثيوبيا وببلت أبوالها باعتبارها صذ ذذحيحة ،ف ن صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى لم تقدم أي معلومات

ذات مص ذ ذذداقية تش ذ ذذير إلى أنها س ذ ذذتكون موض ذ ذذع اهتمام الس ذ ذذلطات اإلثيوبية فج الوبت الحاض ذ ذذر .وفج هبا

الصذ ذذدد ،تالحز الدولة الطرف أن صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى لم تصذ ذذر بأنها شذ ذذاركت فج أنشذ ذذطة سذ ذذياسذ ذذية ال أمام
()7

المرجع نفس ذ ذذه ،الفقرة  .42انظر أيل ذ ذاً أالن ض ذ ذذد س ذ ذذويس ذ ذ ار ( ،)CAT/C/16/D/21/1995الفقرة 3-11؛ وج .إ .ض ذ ذذد أس ذ ذذتراليا

()8

انظر ،مثالً ،س .س . .ض ذ ذ ذ ذذد الدانمري ،)CAT/C/60/D/602/2014( ،الفقرة 7-8؛ وثيرونياناس ذ ذ ذ ذذامبانثار ض ذ ذ ذ ذذد أس ذ ذ ذ ذذتراليا
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الس ذذلطات المحلية وال أمام الل نة .كما أنها لم تدع المش ذذاركة فج أنش ذذطة س ذذياس ذذية ل ماعات الش ذذتات أثنا

إبامتها فج السذ ذذويد .وباإلضذ ذذافة إلى ذل  ،فكون صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى تمكنت من مغادرة إثيوبيا دون وبوع أي

حاده يدل أيلذ ذ ًا على عدم اهتمام سذ ذذلطات الدولة بمكان وجودها ،ال سذ ذذيما ألنها لم تتمكن من إثبات أنها
غادرت البلد بصذ ذ ذ ذذورة غير بانونية .زد على ذل أنها لم تقدم أي دليل يثبت أن السذ ذ ذ ذذلطات اإلثيوبية تبحث

عنها ،س ذ ذوا بسذ ذذبم أحداه سذ ذذابقة أو ألي سذ ذذبم آلر .لبا ،ترى الل نة أن صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى لم تقدم أدلة

كافية تثبت أن انتما ها السذذابق المفترض إلى ال بهة الولنية لتحرير أوغادين اسذذتناداً إلى علذذوية أباربها
فج المنظمة بد وصل فج الوابع إلى ٍ
حد جعل السلطات اإلثيوبية توليها اهتمامها.
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وتدري الل نة التقارير الس ذذابقة المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنس ذذان ،بما فج ذل اس ذذتخدام التعبيم

()9

()10

فج إثيوبيا  ،وبمع المعارضذذين السذذياسذذيين ،واعتقال المدونين والصذذحفيين

 .ومع ذل  ،تبكر الل نة بأنه

ألغراض المادة  ،3ي م أن يواجه الش ذ ذ ذ ذذخص المعنج لط ًار متوبع ًا وحيييي ًا وش ذ ذ ذ ذذخص ذ ذ ذ ذذي ًا وبائم ًا يطعرض ذ ذ ذ ذذه
للتعبيم فج البلد البي س ذ ذ ذ ذ ذذيطعاد إليه ،باعتبار أن االعتقاالت الس ذ ذ ذ ذ ذذابقة ال تمثل بحد ذاتها أس ذ ذ ذ ذ ذذباباً حيييية
لالعتقاد بوجود هبا الخطر .وفج ض ذ ذذو ما تقدم ،ترى الل نة أن المعلومات التج بدمتها ص ذ ذذاحبة الش ذ ذذكوى

ال تكفج لتثبت أنها س ذذتواجه لط اًر متوبعاً وحيييياً وش ذذخص ذذياً بالتعرض للتعبيم فج حال إعادته إلى إثيوبيا
بعد ملج ست سنوات تقريب ًا على وبوع األحداه المزعومة(.)11
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وفج ضذ ذذو ما سذ ذذلف ،تسذ ذذتنتا الل نة ،وهج تتصذ ذذرف بمقتلذ ذذى المادة  )7(22من االتفاقية ،أن

صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ال يشكل انتهاكاً ألحكام المادة  3من االتفاقية.
إعادة الدولة الطرف
َ
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