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تاريخ اعتما القرار:

 12تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع:

اإلوعا ىلى ىريتريا

المسائل اإلجرائية:

المقبولية  -استنفا سبل االنتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:

وجو

موا االتفاقية:

 3و16

طر على الحيذذا أو طر التعرل للتعذذبيذذب أو

سوء المعاملة في حاإ اإلوعا ىلى البلد األصلي

صذ ذذاحب الشذ ذذكوى هو ي ،.من جنسذ ذذية ىريترية ،مولو في  5تش ذ ذرين الثاني/نوفمبر  .1998وهو

موضذ ذذوع رار ترحلل ىلى ىريتريا وعد رفب لبه اللجوء في سذ ذذويس ذ ذرا .وهو يرى أن ذلل الترحلل د يشذ ذذكل

انتهاكا من بل الدولة الطرف للما تلن  3و 16من االتفاقية .و د دمت الدولة الطرف اإلعالن المنصوص

عليه في الما ( 22الفقر  )1من االتفاقية في  2كانون األوإ /يس ذ ذذمبر  .1986ويمثل ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى

محام ،هو ارزان زهري.

*

اعتمدته اللجنة في ورتها الثانية والسبعلن ( 8تشرين الثاني/نوفمبر  3 -كانون األوإ /يسمبر .)2021

**

شذ ذ ذ ذ ذ ذذارذ في ارسذ ذ ذ ذ ذ ذذة هبا البالغ أع ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء اللجنة التالية أسذ ذ ذ ذ ذ ذذمالهم :كلو هللر ،وإر وغان ىشذ ذ ذ ذ ذ ذذجان ،وإلفيا بوتشذ ذ ذ ذ ذ ذذي ،وآنا راكو،

و ييغو رو ريغس  -بلنسون ،وبختيار توزمحمدوف ،وبلتر فلديل كيسنغ.
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وفي  16حزيران/يونيه  ،2021لبت اللجنة ،عمال والما  114من نظامها الدا لي ،بواس ذ ذ ذ ذذطة

مقررها الخاص المعني والشذذكاوى الجديد والتدابلر المت تة ،ىلى الدولة الطرف عدم ىوعا صذذاحب الشذذكوى
ىلى ىريتريذذا مذذا ام لبذذه لذذد النظر .وفي  23حزيران/يونيذذه  ،2021أ برت الذذدولذذة الطرف اللجنذذة و ذ نهذذا
د أو فت ىجراء ترحلل صاحب الشكوى ىلى ىريتريا.

المقائع كما عرضها صاحب الشكمى
1-2

صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ،وهو من ىثنية تيغرينيا ويتبع المبهب الكاثوليكي ،ولد في ها يش آ ي ،في ىريتريا.

وحص ذذل أ ول على اللجوء في س ذذويسذ ذ ار حلل يحيم .ولص ذذاحب الش ذذكوى أخ آ ر لب اللجوء في س ذذويسذ ذرا.

و د فر هبان األ لران من القوات المسلحة في ىريتريا.
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وفي كانون الثاني/يناير أو ش ذ ذذباط/فبراير  ،2014ح ذ ذذر ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى رس ذ ذا حوإ فلرو

نقص المناعة البشذ ذرية المكتس ذذب ،ألقال أحد األ باء .ونظ ار ىلى أن هبا األ لر كان يتبع كنيس ذذة العنص ذذر ،
فقد اغتنم الفرص ذ ذ ذ ذ ذذة للتبش ذ ذ ذ ذ ذذلر وكلمة

أمام  15تلملبا وقوا حتى نهاية الدر  .وعندئب ألقى س ذ ذ ذ ذ ذذبعة جنو

الحبب عللهم وأمروهم والصذذعو ىلى شذذاحنة .ووضذذع صذذاحب الشذذكوى والتالملب اا رون رهن االحتجاز.
و

ذ ذ ذذى صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى مد شذ ذ ذذهرين ونصذ ذ ذذد في ىحدى القواعد العسذ ذ ذذكرية القديمة الوا عة والقرب من

ىيال بلريد .وكان ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ،أثناء احتجازل ،يعمل نها ار في أحد حقوإ الخ ذ ذذروات التاوعة للجيش،
أما في الللل فكان يقفل عليه في حاوية وينام أرضا ،مثله مثل  24محتج از آ ر كانوا معه.
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وفي آذار/مار  ،2014اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتجوب حر ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى .ف كد عندئب أنه يتبع المبهب

الكذاثوليكي وأنذه لم يكن يعلم أن الطبلذب لم يكن كذاثوليكيذا .وبف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل هذبل التذ كلذدات وتذد الت أحذد أعمذامذه

أو أ واله المتكرر  ،أ رت السذلطات و نها اشذتبهت ط في أنه كان يتبع كنيسذة العنصذر  ،وهي حركة ينية

ال تحظى واعتراف الدولة.
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وأ لق س ذراص صذذاحب الشذذكوى في نهاية آذار/مار  .2014فتوجه ىلى مدير مدرسذذته لكي يعا

ى ماجه فلها ،لكن هبا األ لر رفب لبه وأبلغه أنه مطرو منها وسذ ذذبب هياوه غلر المبرر .فبدأ صذ ذذاحب
الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى يس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاعذذد عمذذه أو ذذالذذه في األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذغذذاإ الزراعيذذة في آذار/مذذار  ،2014وعذذد مذذا تعذذبر عليذذه

متاوعة راسته.
5-2

وفي آب/أغسطس  ،2014نقلت أم صاحب الشكوى ىليه م مون منا شة ارت بلنها وبلن مدير

شذذتون القريةف ف كد لها هبا األ لر أن سذذيجب على صذذاحب الشذذكوى أن يبدأ تدريبه العسذذكري ألنه لم يكن
يتاوع راسته.
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وكان صذ ذذاحب الشذ ذذكوى معارضذ ذذا لسذ ذذياسذ ذذة نظام الحكم ،و اصذ ذذة لواجب الخدمة في الجيش مد

غلر محد  .وفي تش ذ ذرين األوإ/أكتوبر  ،2014غا ر صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ىريتريا وصذ ذذور غلر انونية وفا
من أن يلقى الحبب عليه في ىحدى الكبس ذ ذذات ومن أن يوض ذ ذذع من جديد رهن االحتجاز .وتم تمويل س ذ ذذفرل

بواسطة الماإ البي كسبه والدال من بيع وعب البهائم ومن مد رات أ يه البي كان يحيم في جوبا.
7-2

وسذافر صذاحب الشذكوى على متن عربة من ريته ىلى آوغارو .وكان يحمل وطا ة تلملب يسذتخدمها

كجواز مرور .ثم عبر الحدو مع الس ذذو ان مش ذذيا على األ دام مع ثالثة أش ذذخاص آ رين .وأم ذذى مس ذذة

أشذذهر في أحد مخيمات الالج لن البي تدير شذذتونه مفوضذذية األمم المتحد السذذامية لالج لن في الخر وم،
حلل سذذجل كالج  .ورمى وطا ة التلملب بل الد وإ ىلى المخيم ألن أحدهم أ برل و نه لن يسذذتقبل كالج

في أي من مخيمات المفوضية السامية ىذا ما احتفظ بها.
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وبسذذبب سذذاو

روف عيش الالج لن في السذذو ان ،غا ر صذذاحب الشذذكوى البلد عبر الصذذحراء

وذاتجذال للبيذا حلذل مكذل ثالثذة أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهر .وبعذد ذلذل ،اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقذل سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفلنذة للوصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوإ ىلى ىيطذاليذا حلذل مكذل

أسبوعا واحدا.
9-2

وفي  26أيذار/مذايو  ،2015ألقي الحبب على صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى ،الذبي كذان ذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ار غلر

مصذذحوب ،في محطة طار زيلبروغ في سذذويس ذ ار ،بلنما كان يسذذتقل القطار القا م من ملالن .وس ذجل لبه

اللجوء في  28أيار/مايو  .2015وفي  8حزيران/يونيه  ،2015ح ذ ذذر صذ ذذاحب الشذ ذذكوى جلسذ ذذة اسذ ذذتماع
تتعلق والبيانات الشخصية لم يتازرل أثناءها ال مستشار انوني وال وكلل رسمي.
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وفي  17حزيران/يونيه  ،2015اسذتجوبت أمانة الدولة لشذتون الهجر صذاحب الشذكوى ون ممثل

انوني في هبل المر أي ذا ،و رحت عليه أسذ لة وشذ ن هويته وسذنه .واعترفت السذلطات السذويسذرية المعنية

وش ذ ذذتون اللجوء وكونه اص ذ ذ ار ،وأرس ذ ذذل ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ىلى كانتون فريبورغ حلل كان لب اللجوء البي
دمه أ ول لد النظر .وعلنت وصية على صاحب الشكوى لتكون ممثلته القانونية ىلى أن يبلغ سن الرشد.
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وفي  14تموز/يوليه  ،2016تم االسذ ذذتماع ىلى صذ ذذاحب الشذ ذذكوى وشذ ذ ن أسذ ذذباب لبه اللجوء في

ح ذذور الوصذذية عليه .وفي  6آذار/مار  ،2017رف ذذت أمانة الدولة لشذذتون الهجر لبه اللجوء معتبر

أن صذاحب الشذكوى ،البي بلغ سذن الرشذد ،لم تكن لديه أي مشذاكل مع السذلطات اإلريترية في الفتر ما بلن

ى الق سراحه في آذار/مار  2014ومغا رته ىريتريا ،أي من ستة ىلى سبعة أشهر وعد ذلل .ف ذ واله عن

الحديل البي ار ما بلن أمه وبلن مدير شذ ذذتون القرية لم تكن حاسذ ذذمة ما ام أنه لم يتبع ذلل الحديل أي
اسذذتدعاء رسذذمي .وعالو على ذلل ،كونه علم من أمه واحتماإ أن يصذذبم مطلوبا غلر كاف للقبوإ بوجو
وف ائم على أس ذ ذ ذ ذذا

موض ذ ذ ذ ذذوعي من التعرل لالض ذ ذ ذ ذذطها  .وال ص ذ ذ ذ ذذلة لمغا رته غلر القانونية ىريتريا

والموضذ ذذوع حلل ال يوجد ما يدإ على أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى شذ ذذخص غلر مرغوب طيه والنسذ ذذبة للسذ ذذلطات
العسذكرية .كما أن ىجبارل في المسذتقبل على الخدمة العسذكرية غلر ذي صذلة والموضذوع كبلل ما ام األمر

يتعلق بواجذ ذذب مذ ذذدني مفرول على كذ ذذل موا ن ىريتري ون أي تمللز .وإذ اعتبرت أمذ ذذانذ ذذة الذ ذذدولذ ذذة أن

تص ذريحات صذذاحب الشذذكوى غلر ذات صذذلة والموضذذوع ،فإنها أعفت نفسذذها من النظر وصذذور قمعمقةق في

مدى صحتها .وباإلضافة ىلى ذلل ،اعتبرت أمانة الدولة أنه ال يوجد ما يحوإ ون ترحلل صاحب الشكوى
ىلى بلدل معتبر ذلل الترحلل مشروعا ومستحقا وممكنا.
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وفي  7نيسذ ذذان/أبريل  ،2017تقدم صذ ذذاحب الشذ ذذكوى وطعن في رار أمانة الدولة لشذ ذذتون الهجر

أمام المحكمة اإل ارية االتحا ية .واعتد ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذذكوى وحج منها أنه ،ومغا رته بلدل وص ذ ذ ذ ذ ذذور غلر

انونية ،د أفلت من ىرغامه على االنخراط في الجيش البي صذ ذ ذ ذذرص وه ألمه المسذ ذ ذ ذذتوإ في اإل ار المحلية

وعد ر ل من المدرسذ ذ ذذة .ونتيجة لبلل ،سذ ذ ذذيعتبر في حاإ عو ته شذ ذ ذذخصذ ذ ذذا متمر ا .وعالو على ذلل ،كان

اثنان من ى وته هاربلن من الجيش .ومن ثم ،تن ذ ذ ذ ذ ذذاف عناصذ ذ ذ ذ ذذر جديد ىلى مغا رته ،األمر البي يجعله
شذذخصذذا غلر مرغوب طيه في رأي السذذلطات اإلريترية .واعتد أي ذذا و ن مغا رته غلر القانونية تعرضذذه لدى

عو ته ألشذكاإ من المعاملة المحظور وموجب الما  3من االتفاقية ،ىلى جانب أحكام أ رى .وف ذال عن

ذلل ،يمكن اعتبار الخدمة الو نية مد غلر محد شبلهة والرق أو السخر .
-13

وفي  22أيار/مايو  ،2017أرسذ ذذل صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ىلى المحكمة اإل ارية االتحا ية نسذ ذذخة من

اس ذ ذذتدعاء أرس ذ ذذلته مص ذ ذذلحة الس ذ ذذكان في ها يش آ ي ،مرفق بترجمته ومترخ  5كانون الثاني/يناير ،2015
لب ىليه طيه البهاب ىلى مكاتبها وعد مرور ثالثة أيام .و د وجدت أ ت صذاحب الشذكوى هبا االسذتدعاء،

البي سلم ىلى أسر صاحب الشكوى وعد مغا رته ،ضمن أغرال أمها التي ال تعرف القراء وال الكتاوة.
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وفي رس ذذالة متر ة  18آب/أغس ذذطس  ،2017دم ص ذذاحب الش ذذكوى أي ذذا النس ذذختلن األص ذذللتلن

من ش ذذها معمو يته ومن االس ذذتدعاء المترخ  5كانون الثاني/يناير  ،2015ومعه الظرف البي أرس ذذل طيه.
واعتد أي ذ ذذا ومبهب المس ذ ذذاوا في المعاملة مقارنة وق ذ ذذلتلن مش ذ ذذابهتلن اعترفت فلهما أمانة الدولة لش ذ ذذتون
الهجر وصذفة الج لشذابلن ىريتريلن ألنهما بلغا سذن الخدمة العسذكرية وعد أن أعا ت النظر في

وكانت د اعتبرتهما ،مثلما اعتبرته ،قغلر معروفلن لدى السلطات اإلريترية.
15-2

ذلتهما،

وفي  22تشذ ذرين الثاني نوفمبر  ،2018رف ذ ذذت المحكمة اإل ارية االتحا ية الطعن البي تقدم وه

صذ ذذاحب الشذ ذذكوى لتسذ ذذباب التالية( :أ) لم يكن االحتجاز التعسذ ذذفي السذ ذذبب األصذ ذذلي وراء هروب صذ ذذاحب

الش ذ ذ ذذكوى من ىريتريا في أيلوإ/س ذ ذ ذذبتمبر أو تش ذ ذ ذرين األوإ/أكتوبر  ،2014وهو أمر لم يطعن طيه ص ذ ذ ذذاحب

الشذكوىف (ب) التحللل البي أجرته أمانة الدولة لشذتون الهجر لعدم وجو سذبب لمغا ر ىريتريا وصذور غلر
ذانونيذة هو تحللذل صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيم ،ألنهذا اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذدت ىلى الممذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة الجذديذد التي بذدأ العمذل بهذا في حزيران/

يونيذذه  ،2016وأكذذدتهذذا المحكمذذة في رارهذذا ر م  D-7898/2015المترخ  30كذذانون الثذذاني/ينذذاير 2017ف

(ج) ليس من بيعة االسذ ذ ذذتدعاء المترخ  5كانون الثاني/يناير  2015أن يثبت أن صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى كان
سيجند ال محالة ،ألنه لم يكن د بلغ سن الخدمة في الجيشف ( ) والنظر ىلى أن ذلل االستدعاء لم يصدر

عن السذذلطات العسذذكرية وإنما عن مصذذلحة السذذكان في مكان ى امته ،ال يمكن أن يسذذتنت منه أن صذذاحب

الشذذكوى سذذيعتبر متمر ا أ ل بواجباته العسذذكريةف ( ) النقاش البي جرى ما بلن أم صذذاحب الشذذكوى وأحد

مديري الشذ ذ ذ ذ ذذتون المحلية في آب/أغسذ ذ ذ ذ ذذطس  2014ال يكفي لجعل وجو اتصذ ذ ذ ذ ذذاإ ححيقي مع السذ ذ ذ ذ ذذلطات
العسذ ذذكرية في ىريتريا بل مغا رته ىياها وقصذ ذذد تجنلدل أم ار محتمالف (و) لم يدإ أي عامل من هبل العوامل

على أن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى يعتبر ش ذ ذذخص ذ ذذية غلر مرغوب فلها والنس ذ ذذبة للس ذ ذذلطات اإلريترية ،وهو والنتيجة

غلر معرل ،في حذذاإ عو تذذه ،ىلى طر كبلر يتمثذذل في تلقي عقذذاب وسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذذب مغذذا رتذذه غلر القذذانونيذذةف

(ز) لم يتبلن من مسذتندات الملد أن السذلطة االبتدائية كانت مخط ة في تقديرها وأن تنفلب الترحلل مشذروع

ومسذ ذ ذذتحق وشذ ذ ذذكل معقوإ وممكنف (ص) ما ام صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى لم يكن د بلغ سذ ذ ذذن الخدمة عندما غا ر

ىريتريا ،فليس ثمة ما يدعو ىلى القبوإ بوجو

طر ححيقي والنس ذذبة له من التعرل لعقوبة والس ذذجن وس ذذبب

اإل الإ بواجب عسذ ذذكري لدى عو تهف (ط) في ل انتفاء روف محد و اصذ ذذة بهبل الق ذ ذذية ،ال يمكن
بوإ عدم مشروعية تنفلب ترحلل موا ن ىريتري اضع لواجب الخدمة الو نية.
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وفي  28تشذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2018أبلغت أمانة الدولة لش ذذتون الهجر ص ذذاحب الش ذذكوى و نه

يتعلن عليه مغا ر سذذويس ذ ار في  27كانون األوإ /يسذذمبر  2018على أوعد تقدير .ويتكد صذذاحب الشذذكوى

أنه اسذتنفد جميع سذبل االنتصذاف المحلية وأنه لم يعرل شذكوال على أي هل ة أ رى من هل ات التحقلق أو

التسوية الدولية.
الشكمى
1-3

يقوإ صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ىن الدولة الطرف د انتهكت التزاماتها وموجب الما تلن  3و 16االتفاقية

وإوعا ل ىلى ىريتريا .وحلل ىنه غا ر ىريتريا وص ذ ذ ذ ذذور غلر انونية وكان في س ذ ذ ذ ذذن التجنلد ،فإنه س ذ ذ ذ ذذلتعرل

للعقوبة ولخطر ححيقي ووش ذذيل والخ ذذوع لمعاملة ال ىنس ذذانية ومهلنة س ذذتت ي ىلى تعريب س ذذالمته البدنية

والنفسذ ذذية ىلى طر كبلر .ففي حاإ ترحلله ،سذ ذذلتعرل ألن يسذ ذذجن مر أ رى في روف ال ىنسذ ذذانية وألن

تمار عليه أفعاإ تعبيب وألوان من المعاملة السل ة بل ىجبارل على االلتحاق والجيش.
2-3

ويقوإ ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى ىن اررات الس ذ ذ ذ ذذلطات الس ذ ذ ذ ذذويس ذ ذ ذ ذرية تش ذ ذ ذ ذذوبها أ طاء ىجرائية .ف مانة

الذدولذة لشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتون الهجر والمحكمذة اإل اريذة االتحذا يذة ،تحذديذدا ،اعتبرتذا طذ أنذه وذالنظر ىلى أن أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذاب
اللجوء التي سذ ذذا ها صذ ذذاحب الشذ ذذكوى غلر وجلهة ،فإنهما غلر ملزمتان والنظر في مدى احتماإ صذ ذذحتها.
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بلنما يقع على الدولة الطرف واجب ىجراء وحل معمق في لب صذ ذذاحب الشذ ذذكوى اللجوء ،مثلما لصذ ذذت

ىلى ذلل اللجنة في

ذية م .غ .ضذد سذويسذ ار( .)1وإضذافة ىلى ذلل ،رف ذت السذلطات السذويسذرية أن ت ذع

في االعتب ذذار المعلوم ذذات المتعلق ذذة وح ذذاالت مغ ذذا ر ىريتري ذذا وصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور غلر ذذانوني ذذة ،وك ذذبل ذذل الو ذذائع ذات

الصلة والق ية.
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وعالو على ذلل ،لم تطعن أمانة الدولة لشتون الهجر وال المحكمة اإل ارية االتحا ية في الو ائع

التالية( :أ) جنسذذية صذذاحب الشذذكوىف (ب) كونه بلغ سذذن الخدمة العسذذكرية في ىريترياف (ج) احتماإ صذذحة
األس ذ ذ ذ ذ ذ ذذباب التي فعته ىلى الفرار واللجوءف ( ) تص ذ ذ ذ ذ ذ ذريحاته طيما يتعلق وخروجه غلر القانوني من ىريترياف

( ) تصريحاته وش ن سجنه في ىريتريا .والوا ع أنه يتبلن من جلسات االستماع أن ما اله عبار عن رواية
متماس ذ ذذكة ومفص ذ ذذلة وال تنطوي على تنا

ذ ذذات كبرى .فتن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ا تفى وغا ر ون أي ىذن

ببلل ،ولم يعد ىلى البلد مد تزيد على أربع سذ ذذنوات ،فإن السذ ذذلطات اإلريترية سذ ذذتعتقله وتسذ ذذتجوبه في حاإ

عو ته ىلى البلد .وغني عن البيان أن االس ذ ذذتدعاء البي تس ذ ذذلمه ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى يتعلق بتجنلدل ،حلل ىن
سن التجنلد الرسمي محد في سن .18
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وطيمذا يتعلق وذاحتمذاإ مغذا ر صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى غلر القذانونيذة ،فذإن اإلذن ومغذا ر ىريتريذا في

الممارسذذة ،ومنب سذذنوات عديد  ،ال يمنم ىال لعد للل جدا من األشذذخاص البين يعتبرون مخلصذذلن للنظام
ومقابل مبلغ مالي كبلر .فمن ال ذروري أن يكون وحوز الشذخص جواز سذفر صذالم وت شذلر روج وشذها

ولية تثبت الحالة الص ذ ذ ذذحية الجلد ألجل مغا ر ىريتريا وص ذ ذ ذذور انونية .وبس ذ ذ ذذبب القلو المفروض ذ ذ ذذة على

ىصذ ذذدار ت شذ ذذلرات الخروج ،فإن الموا نلن اإلريتريلن العا يلن تعترضذ ذذهم عموما صذ ذذعوبات كبلر في مغا ر

البلد وصور انونية .ولهبل األسباب ،فإن الهاربلن من الجيش والمتمر ين ،من أمثاإ صاحب الشكوى البي

لم يحز أبدا على جواز س ذ ذذفر وال يلبي ش ذ ذذروط الحص ذ ذذوإ على ت ش ذ ذذلر روج ،يمللون ىلى الخروج من البلد
وصور غلر انونية عبر السو ان أو ىثلوبيا.
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وأشذذارت اللجنة ،في رارها وشذ ن

ذذية م .غ .ضذذد سذذويسذ ار ،ىلى تقرير المقرر الخاصذذة المعنية

وحالة حقوق اإلنسذ ذ ذذان في ىريتريا المترخ في سذ ذ ذذنة  ،)2(2018فبلنت أمو ار من جملتها أن التعبيب وأشذ ذ ذذكاال

أ رى من األفعاإ الالىنس ذ ذذانية ال تزاإ ترتكب في ىريتريا ،ال س ذ ذذيما طيما يتعلق والخدمة الو نية .و لص ذ ذذت
اللجنة ىلى أن ىعا صاحب الشكوى ىلى ىريتريا يشكل انتهاكا للما  3من االتفاقية.
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وال أسذذا

لت كلد المحكمة اإل ارية االتحا ية أنه ال يمكن من اان فصذذاعدا بوإ القوإ ىن هناذ

ط ار كبل ار من التعرل للعقوبة في حاإ العو ىال في حاإ ا ترانه بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ قعوامل أ رى ىلى جانبق الخروج

غلر القانوني .فحسذذب صذذاحب الشذذكوى ،سذذلتعرل للعقوبة ألنه غا ر ىريتريا ون ىذن مسذذبق وصذريم من
السذلطات .وهو ،واإلضذافة ىلى ذلل ،شذخص معروف والفعل لدى السذلطات المحلية التي اسذتدعته .وهو لم
يبهب لمقابلة تلل الس ذ ذ ذذلطات ،األمر البي يثلر الش ذ ذ ذذل في اعته أو يجعله من المش ذ ذ ذذتبه في تمر هم .و د

تعتبر الحكومة اإلريترية أن صذذاحب الشذذكوى ،وهو في سذذن الخدمة العسذذكرية وغا ر ىريتريا ون تر يص،
قمتمر ق وأنه من ثم قعدو للو نق.
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وعالو على ذلل ،يطعن صاحب الشكوى في استنتاجات القرار المرجعي ر م ،D-7898/2015

الذبي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدر عن المحكمذة اإل اريذة االتحذا يذة وتسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذد طيذه تلذل المحكمذة ىلى رارهذا E-2076/2017

البي ص ذ ذذدر في  22تشذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  2018وأيد ىعا ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ىلى بلدل األص ذ ذذلي .وحتى
صذ ذذدور هبا القرار المرجعي ،كانت المحكمة تفهم مس ذ ذ لة عدم مشذ ذذروعية الخروج من ىريتريا بنفس الطريقة

( )1

.CAT/C/65/D/811/2017

( )2

.A/HRC/38/50
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التي فهمتها بها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذذان في

ذ ذ ذذية م .أ .ضذ ذ ذذد سذ ذ ذذويسذ ذ ذ ار( ،)3فكانت تعتبر أن

الخروج غلر القانوني لشذذخص من األشذذخاص أشذذرف على بلوغ سذذن الرشذذد أو بلغها ومطالب و اء الخدمة

المدنية يت ي ىلى اضطها بدوافع سياسية في حاإ العو .
8-3

وتكون المحكمة اإل ارية ،والحالة هبل ،د غلرت ،وس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوقتها الجديد  ،رأيها في مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لة معاقبة

موا ن ىريتري أش ذ ذذرف على بلوغ س ذ ذذن الخدمة العس ذ ذذكرية أو بلغها وعد مغا رته غلر القانونية ،ف ولت مزيدا

من الثقة لمصذ ذ ذ ذذا ر معلومات غلر واضذ ذ ذ ذذحة وغلر موثو ة وغلر موضذ ذ ذ ذذوعية ،مقارنة ومعلومات مصذ ذ ذ ذذدرها

منظمات ولية و لد  .وعليه ،تكون السذذلطات السذذويس ذرية د ر ت معايلر الجو التي وضذذعتها المحكمة

األوروبية لحقوق اإلنس ذ ذذان ،والتي ال غنى عنها والنس ذ ذذبة لعملية اتخاذ القرار ،ولم تس ذ ذذتش ذ ذذر ،واإلض ذ ذذافة ىلى

المعلومات المتوفر لدى السذ ذذلطة المختصذ ذذة في مسذ ذذائل اللجوء ،مصذ ذذا ر أ رى وال سذ ذذيما منها تلل التاوعة
لمنظمات غلر حكومية أو لهل ات األمم المتحد ( .)4فاكتفت الدولة الطرف والنظر في معلومات مستقا من

مصذا ر لم تدر حجلتها وال سذمعتها ،واسذتندت ىلى هبل المعلومات ون تد لق مدى اتسذا ها مع معلومات

أ رى متوفر  .فمغا ر أحد الموا نلن وص ذ ذ ذذور غلر انونية عندما يكون د أش ذ ذ ذذرف على بلوغ س ذ ذ ذذن الخدمة
العسكرية أو د بلغها تعتبر ائما جريمة في حق الو ن ويعا ب عللها النظام اإلريتري وعقوبة مفر ة(.)5

9-3

وعالو على ذلل ،يتعرل صذاحب الشذكوى لركرال على أ اء الخدمة العسذكرية مد غلر محد ،

وهو ما يعا إ اإل

ذاع لعمل سذري ويتنافى مع حقو ه األسذاسذية .فالخدمة الو نية غلر محد في الزمن

منب عام  ،2002والتعبيب ممارسة منتشر جدا في ى ار الخدمة الو نية اإلريترية.
10-3

وتتمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل المحكمذة اإل اريذة االتحذا يذة ،بنذاء على رارهذا المرجعي  E-5022/2017المترخ 10

تموز/يوليذه  ،2018وذالقوإ ىن تنفلذب اإلعذا ال يكون غلر مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروع ىال في حذاإ وجو

طر ححيقي من

التعرل النتهاذ س ذ ذ ذ ذذافر للما  )2(4من اتفاقية حماية حقوق اإلنس ذ ذ ذ ذذان والحريات األس ذ ذ ذ ذذاس ذ ذ ذ ذذية (االتفاقية

األوروبية لحقوق اإلنسذان) .بلد أن العمل القسذري هو في حد ذاته معاملة سذل ة ،سذواء أكان تطبيقه واضذحا

أم غلر واضم ،بل يجب اعتبار الخدمة الو نية اإلريترية شكال من أشكاإ الرق(.)6
م حظات الهيلة الطرف اش
1-4

األسس الممضمع ة

دمت الدولة الطرف ،في مالحظاتها المتر ة  28آب/أغس ذ ذذطس  ،2019معلومات مفص ذ ذذلة عن

ىجراءات اللجوء ومعالجة لبات اللجوء التي يتقدم بها موا نون ىريتريون في سذذويس ذرا .فترى الدولة الطرف
أنه ينبغي رفب الطلب من حلل األسس الموضوعية .ففي أيار/مايو  ،2015وضعت أمانة الدولة لشتون

الهجر تقري ار وعنوان قىريتريذذا  -ارس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة طريذذةق ،جمعذذت طيذذه كذذل المعلومذذات المتعلقذذة وذذالحذذالذذة في ىريتريذذا

وشذهدت على صذحة ما جاء في التقرير أربع سذلطات شذريكة و بلر علمي والمكتب األوروبي لدعم اللجوء.

وفي شذ ذ ذ ذذباط/فبراير وآذار/مار  ،2016امت أمانة الدولة ببعثة ىلى علن المكان بهدف ىعا التحقق من

معلوماتها وتعميقها واسذ ذذتكمالها ،م ذ ذذيفة ىللها مصذ ذذا ر أ رى هرت في أثناء ذلل .وباالسذ ذذتنا ىلى جميع

( )3
( )4

6

Cour européenne des droits de l’homme, M. O. c. Suisse, requête no 16/41282, jugement, 20 juin
.2017
Cour européenne des droits de l’homme, N. A. c. Royaume-Uni, requête no 07/25904, jugement,
.17 juillet 2008, par. 119 à 121

( )5

انظر ،في جملة أمورUpper Tribunal of the United Kingdom, MST and Others (national service − risk ،

( )6

 ،A/HRC/38/50الفقر (108ب) ،التي جاء فلها أن الخدمة الو نية اإلريترية ليست و ل من استعبا شعب و كمله.

.categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), jugement, 7 octobre 2016, par. 344
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هبل المعلومات ،نش ذ ذ ذ ذ ذذرت تحديثا بتاريخ  10آب/أغس ذ ذ ذ ذ ذذطس  .)7(2016وفي تقارير نش ذ ذ ذ ذ ذذرت ما بلن كانون
األوإ /يس ذذمبر  2015وآب/أغس ذذطس  ،2016توص ذذلت عد س ذذلطات و نية  -كس ذذلطات الس ذذويد والنروي

أو حتى وزار الدا لية في المملكة المتحد  -ىلى استنتاجات مشابهة.
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وتمعنت المحكمة اإل ارية االتحا ية ،في ثالثة اررات مرجعية صدرت حديثا وش ن ىريتريا( ،)8في

القلو المحد على مص ذ ذ ذ ذذا ر المعلومات المتعلقة والحالة في ىريتريا .ففي القرار  ،E-5022/2017تتناوإ

المحكمة أي ذ ذذا في ص ذ ذذفحتلن ونص ذ ذذد جوانب والغة األهمية من جوانب ف ات معلنة من المص ذ ذذا ر الهامة
طيمذا يتعلق وذإريتريذا وتقوإ ىنذه يوجذد وعب التحفظذات المنهجيذة طيمذا يتعلق وجميع المصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ر .وفي القرار

نفسذ ذ ذ ذذه ،أ بت المحكمة وعلن االعتبار المعلومات المتاحة عن ىريتريا على نحو يتسذ ذ ذ ذذق مع معايلر الجو

والمناه العلمية التي أ رتها س ذ ذذلطات االتحا األوروبي وس ذ ذذلطات الدوإ األع ذ ذذاء ذات اال تص ذ ذذاص في

مجذاإ الهجر  ،و ذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة في مجذاإ اللجوء واإلعذا  .وتذدرذ المحكمذة الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعوبذات المالزمذة للبحذل عن
معلومذذات عن ىريتريذذا ومن ثم أ ذذبت وعلن االعتبذذار ليس فقع الو ذذائع التي أبلغذذت عنهذذا منظمذذات وليذذة

تنشذذع في مجاإ الدفاع عن حقوق اإلنسذذان ،وع ذذها وات ديما شذذل ا ما ،وإنما أ بت وعلن االعتبار كبلل

المعلومات التي أبلغ عنها منب و ت أ رب صذ ذ ذذحفلون أجانب ومتخصذ ذ ذصذ ذ ذذون لدى السذ ذ ذذلطات األوروبية في

ى ذار البعثذات التي تجرى في علن المكذان وغرل جمع المعلومذات .وعليذه ،فذإن المحكمذة ذد تفحصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت،
بتفصذ ذذلل شذ ذذديد وفي عد عشذ ذرات من الصذ ذذفحات ،حالة ىريتريا واالسذ ذذتنا ىلى مصذ ذذا ر عديد جدا .فحيمت

بد ة المعلومات والتقارير والحج الوار في تلل المص ذ ذذا ر .وفي الق ذ ذذايا الحديثة التي تهم ىريتريا ،أيدت
المحكمة النتائ التي توصذ ذ ذ ذذلت ىللها .وهبا هو السذ ذ ذ ذذبب البي جعل الدولة الطرف تحلل ىلى هبين الق اررين

ألغرال النظر في هبل الق ية.
3-4

وحسب السلطات السويسرية المختصة في شتون الهجر  ،يقع اضطها ذو صلة وحقوق الالج لن

ىذا ما تبلن ،في ى ار ارس ذ ذ ذذة

ذ ذ ذذية فر ية ما ،أن العقاب ال يكون ألجل ىنفاذ الش ذ ذ ذذخص المعني واجباته

العسذ ذذكرية فحسذ ذذب ،وإنما يسذ ذذتخدم أي ذ ذذا العتبار الشذ ذذخص المعني معارضذ ذذا سذ ذذياسذ ذذيا يعا ب وصذ ذذور غلر

متناسبة ويعامل معاملة ال ىنسانية.
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والحظت المحكمة اإل ارية االتحا ية أنه يعا ب على رفب أ اء الخدمة العسذ ذ ذ ذذكرية والهروب من

الجيش في ىريتريا عقوبة شذديد  .فالعقوبة التي تنفب تصذحبها عموما عقوبة والسذجن في روف ال ىنسذانية،

وأفعاإ تعبيب في كثلر من األحيان ،حلل يعتبر الهروب من الجيش ورفب أ اء الخدمة العس ذذكرية ومثاوة

تعبلر عن معارض ذ ذ ذ ذ ذ ذذة النظام القائم .وهبل العقوبة ،من حلل هي ،تتخب س ذ ذ ذ ذ ذ ذذمة االض ذ ذ ذ ذ ذ ذذطها والخوف من

التعرل لها المسذتند ىلى أسذا
أسذذا

يت ي ىلى االعتراف وصذفة الج  .بلد أن ذلل الخوف ال يكون ائما على

ىال ىذا كان الشذذخص المعني على اتصذذاإ والفعل والسذذلطة العسذذكرية أو وسذذلطة أ رى ،وحلل ينب

هبا االتص ذذاإ بتجنلد ريب (على س ذذبلل المثاإ ،وعد اس ذذتالم اس ذذتدعاء من الجيش) .فمجر احتماإ اس ذذتالم

اسذتدعاء في مسذتقبل ريب أو وعلد ال يكفي .وإضذافة ىلى ذلل ،ال يكون مجر االضذطرار ىلى أ اء الخدمة

العسكرية في نهاية األمر عامال حاسما.
5-4

ومس ذ ذ لة معرفة ما ىذا كانت ىمكانية التجنلد في الخدمة الو نية وعد عو ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ىلى

ىريتريا سذ ذذتشذ ذذكل معاملة يحظرها القانون الدولي ،تندرج ضذ ذذمن النظر في مدى المشذ ذذروعية ،من حلل عدم
وجوب تنفلب اإلعا  .ويكون تنفلب اإلعا غلر انوني عندما يتعبر على سذذويس ذ ار ،ألس ذباب تتعلق والقانون

( )7
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الذدولي العذام ،ىكرال شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص أجنبي على العو ىلى بلذد مذا أو عنذدمذا ال تعلن أي ولذة أ رى ،تحترم مبذدأ

عدم اإلعا القسذرية ،عن اسذتعدا ها السذتحباله .فحسذب القانون المحلي ،ال يكون تنفلب رار واإلعا واجبا
ىذا كانت ىعا األجنبي أو ىوعا ل ىلى بلدل األص ذ ذ ذذلي أو ىلى البلد البي دم منه تعرض ذ ذ ذذه فعليا للخطر ،في

حاإ الحرب ،مثال ،أو الحرب األهلية أو العند المعمم أو ال رور الطبية.
6-4

ومنب حزيران/يونيه  ،2016تعتبر أمانة الدولة لشتون الهجر أن مجر مغا ر ىريتريا وصور غلر

انونية ال يعرل الش ذذخص المعني ،في حاإ عو ته ىلى بلدل ،ىلى اض ذذطها حاس ذذم .وكبلل فإن الموا نلن

اإلريتريلن البين لم يسذ ذ ذ ذ ذذتدعوا وعد للخدمة العسذ ذ ذ ذ ذذكرية الو نية ،أو البين يعفون منها أو يحررون من أ ائها

ال يعتبرون الج لن فقع لهبا الس ذ ذ ذ ذذبب .بلد أن أمانة الدولة تواص ذ ذ ذ ذذل النظر وعناية في كل لب من لبات
اللجوء .و ذذد أك ذذدت المحكم ذذة اإل اري ذذة االتح ذذا ي ذذة ه ذذبل المم ذذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة وأوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحته ذذا في ارريه ذذا المرجعللن

ااند ذكرهما.
7-4

و ذد تفحص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت المحكمذة اإل اريذة االتحذا يذة ،في رارهذا المرجعي  D-7898/2015المترخ 30

كانون الثاني/يناير  ،2017ىلى أي مدى يكون على اإلريتريلن البين غا روا بلدهم وص ذذور غلر انونية أن
يتخوفوا ،لهبا الس ذذبب ،من التعرل لتدابلر اض ذذطها في حاإ عو تهم .و د لخص ذذت المحكمة اس ذذتنتاجاتها

في رارها  E-1218/2019المترخ  16نيسذ ذ ذذان/أبريل  .2019وفي تام تحللل معمق للمعلومات المتوفر ،
اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنتجذت المحكمذة أنه ال يمكن اإلوقذاء على الممذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة التي ،وموجبهذا ،كان الخروج غلر القذانوني من

ىريتريا يبرر في حد ذاته االعتراف وصذذفة الالج  .ويسذذتند هبا التقدير واألسذذا

ىلى مالحظة أن أف ار ا من

الشذ ذذتات ،من بلنهم أي ذ ذذا أشذ ذذخاص غا روا بلدهم وصذ ذذور غلر انونية ،يعو ون ىلى ىريتريا لق ذ ذذاء فترات

صذ ذ ذذلر ون التعرل ىلى أي ضذ ذ ذذرر .وعليه ،لم يعد ممكنا اعتبار األشذ ذ ذذخاص البين رجوا ون ىذن من

ىريتريا ،وصور عامة ،معرضلن لعقوبة شديد لسبب وجيه طيما يتعلق واللجوء.
8-4

وفي هبل الق ذذية ،ليس من المطلوب تنفلب ىعا صذذاحب الشذذكوى .فإريتريا ال تشذذهد حالة حرب

وال حربا أهلية وال عنفا معمما يمكن فو ار  -وبص ذذرف النظر عن روف هبل الق ذذية  -من افترال وجو
حالة طر ملمو

والنس ذ ذذبة لجميع موا ني البلد .وعالو على ذلل ،تحس ذ ذذنت روف الحيا هناذ رغم أن

الحالة اال تص ذ ذ ذذا ية ال تزاإ ص ذ ذ ذذعبةف واس ذ ذ ذذتقرت حالة الموار الطبية والحص ذ ذ ذذوإ على الماء والغباء وكبلل

روف التدريب .كما أن التحويالت المالية المهمة التي يقوم بها اإلريتريون في الشذ ذ ذ ذ ذذتات تعو والنفع على

ش ذ ذ ذريحة كبلر من السذ ذ ذذكان .فاتفاق السذ ذ ذذالم البي و ع في تموز/يوليه  2018مع ىثلوبيا د أنهى النزاع بلن
البلدين .وفي هبا السذذياق ،يبقى تنفلب اإلعا مطلوبا ما عدا في روف شذذخصذذية محد تعرل وطبيعتها

للخطر ذدر الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص المعذا ىلى البلذد على البقذاء لذد الحيذا ف ولم يعذد هذبا التنفلذب يتطلذب ،مثلمذا كذانذت

تق ذ ذ ذذي ببلل السذ ذ ذوابق الق ذ ذ ذذائية ،روفا فر ية مواتية وشذ ذ ذذكل اص .وال يمكن اعتبار التجنلد في الخدمة

الو نية ،في حد ذاته ،عحبة أمام تنفلب اإلعا .
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وعالو على ذلل ،ال تكون ىعا صذ ذذاحب الشذ ذذكوى غلر مشذ ذذروعة .فحسذ ذذب الس ذ ذوابق الق ذ ذذائية

للمحكمة اإل ارية االتحا ية ،يجب على صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى البي يقوإ ىنه د غا ر بلدل مخافة اسذ ذ ذ ذذتدعائه

أل اء الخدمة الو نية مسذ ذذتقبال أن يثبت فوق ذلل وجو احتماإ كبلر أن يتم اسذ ذذتهدافه شذ ذذخصذ ذذيا  -وليس

فقع وس ذ ذذبب ص ذ ذذدفة متس ذ ذذفة  -بتدابلر ال تتس ذ ذذق مع القانون الدولي ذي الص ذ ذذلة .و د نظرت المحكمة ،في

رارها المرجعي  ،E-5022/2017في مس ذ ذ ذ ذ ذ لة انونية تنفلب اإلعا ىلى ىريتريا ،في حاإ العو الطوعية،

في حاإ وجو

طر من اإل ماج في الخدمة الو نية المدنية أو العس ذذكرية .ولهبا الغرل ،أ بت المحكمة

وعلن االعتبذار األهذداف المتو ذا من الخذدمذة ونظذام التجنلذد ومذد االلت ازمذات و ائر األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذاص المعنللن

والظروف المحيطة بهبل الخدمة .وأ رت المحكمة و نه تبلن من العديد من مصذ ذذا ر المعلومات التي سذ ذ لت

في ه ذذبا الش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ن أن ذذه يطل ذذب ىلى جميع الموا نلن اإلريتريلن ،رج ذذاال ونسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء ،أ اء الخ ذذدم ذذة الو ني ذذة.
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وحسذ ذ ذذب علمها ،يتم التجنلد في الخدمة الو نية عموما بواسذ ذ ذذطة النظام المدرسذ ذ ذذي .فجميع التالملب يلحقون
والمركز الو ني للتدريب العسذذكري في سذذاوا عندما يبلغون السذذنة الد ارسذذية  ،12حلل يتلقون تدريبا عسذذكريا

وينهون ارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتهم ويجتذازون امتحذانهم النهذائي .أمذا أول ذل المنقطعون عن المذدار في ذلذل الو ذت طيمكن

ىرس ذذالهم مباش ذذر ىلى الخدمة الو نية عن ريق الس ذذلطة اإل ارية المحلية حالما يبلغون س ذذن الثامنة عش ذذر .
و د تطوإ مد التدريب األسذ ذ ذ ذذاسذ ذ ذ ذذي الواجب أ بل في هبا اإل ار سذ ذ ذ ذذتة أشذ ذ ذ ذذهر بل أن يجند األشذ ذ ذ ذذخاص

المعنلون في الخدمة العسذكرية أو المدنية لمد تتراوص ما بلن مس سذنوات وعشذر سذنوات .وأ رت المحكمة

أي ذا و ن روف العيش شذا ة سذواء أثناء التدريب األسذاسذي أو أثناء أ اء الخدمة الو نية ،وب ن المصذا ر

التي سذ ذ لت عن هبا األمر ذكرت والخص ذذوص س ذذوء المعاملة واالعتداءات الجنس ذذية .واس ذذتنتجت من ثم أن

الجنو يكونون عرضذة ،أثناء تدريبهم العسذكري ،لتعسذد رلسذائهم البين يعا بون وقسذو على مخالفة األوامر

ومخالفة الرأي ومحاوالت الفرار .ويسذ ذذو التعسذ ذذد نفسذ ذذه أثناء أ اء الخدمة العسذ ذذكريةف حلل يمكن مالحظة

التجاوزات نفسها علما أنه ال يمكن التعميم .أما طيما يتعلق والخدمة المدنية ،فإن األجر الممنوص عللها زهلد
جداف ومن يجند فلها يستطيع والكا تلبية احتياجاته والراتب البي يصرف له.
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وال ترى المحكمة اإل ارية االتحا ية ،والحالة هبل ،أن سوء المعاملة والتجاوزات التي ترتكب في حق

المجندين د بلغت حدا من االستشراء صار معه كل شخص معرضا وصور ملموسة و طلر لهبل اإلساءات.

وعليه ،ال يمكن االعتدا بوجو

طر ش ذ ذ ذ ذذديد ،ناشذ ذ ذ ذ ذ عن أ اء الخدمة الو نية ،من التعرل لعمل س ذ ذ ذ ذذري

أو ىلزاميف ويص ذ ذذم القوإ نفس ذ ذذه على طر التعرل لمعاملة ال ىنس ذ ذذانية أو مهلنة .وباإلض ذ ذذافة ىلى ذلل ،من
المهم ،العتبارات شذذتى ،التمللز ما بلن الخدمة العسذذكرية التي تت ى في ى ار الجيش وبلن الخدمة العسذذكرية
التي تت ى لذذدى أحذذد المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتخذذدملن المذذدنللن أو في ى ار مذذدنيذذة( :أ) تختلد روف التجنلذذد في أي منهمذذا

وكبلل التحرير من الخدمة حلل ىن األ ل ت هلال واألكثر تمر ا يوجهون سذ ذ ذذلفا ىلى الخدمة العسذ ذ ذذكرية البحتةف

(ب) تكون حظوظ المرء في أن يوجه ىلى طاع مدني أعلى وكثلر ما ام أن األغلبية الساحقة من األشخاص
يت ون الخدمة الو نية طيهف ضذ ذذمن ى ار ا تصذ ذذا الدولة المخطعف (ج) تكون العقوبات على التمر في العا

أ ل ىكراها و سو منها في القطاع المدني .ومن هنا يتعبر ىصدار أحكام عامة ،اصة أن المعلومات المتوفر
وش ن اإلحصائيات والممارسات الجاري بها العمل في مجاإ الخدمة الو نية تعتريها ثغرات.
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وينتقذذد ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى أنذه يجذذب اعتبذذار الخذذدمذة الو نيذذة في ىريتريذا ،حس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب المحكمذة

اإل اريذة االتحذا يذة ،نوعذا من أنواع العمذل القسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري ،ال شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكال من أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذاإ الرق .فذالمحكمذة في رارهذا
المرجعي  ،E-5022/2017معتمد على المصذا ر المتاحة ،ررت أنه ال يسذعها افترال وجو حالة ائمة

من الرق والمعنى المقصذ ذ ذ ذ ذذو في القانون الدولي .ومن ناحية أ رى ،وقدر ما تكون هبل الخدمة منخف ذ ذ ذ ذ ذذة
األجر وغلر محد المد سذذلفا ،حلل يمكن أن تسذذتمر من مس ىلى عشذذر سذذنوات ،فإنها ال تشذذكل التزاما
مدنيا عا ياف فهي تشذ ذ ذ ذ ذذكل عب ا مفر ا ويمكن اعتبارها من ثم عمال سذ ذ ذ ذ ذريا .وعالو على ذلل ،يطابق هبا

الوص ذ ذ ذ ذ ذ ذذد المقاربة التي اتبعها مجلس حقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذان البي لم يش ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ،في اررل  15/38المعتمد في 6
تموز/يوليه  ،2018ىلى الرق عندما أشذ ذ ذ ذذار ىلى تقرير المقرر الخاصذ ذ ذ ذذة المعنية وحالة حقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان في

ىريتريا( .)9ولم تشر اللجنة المعنية وحقوق اإلنسان بدورها ىلى الرق في سياق الخدمة الو نية(.)10
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وف ذذال عن ذلل ،لم يقدم صذذاحب الشذذكوى أي و ائع جديد تعنيه تحديدا وتمكن من اسذذتنتاج وجو

طر من التعرل لمعاملة محظور ناش ذ عن ىمكانية الحيام والخدمة العسذذكرية .والوا ع أنه يتو ى الحصذذوإ

على تحللذل جذديذد للحذالذة في ىريتريذا يصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب في مص ذ ذ ذ ذ ذ ذذلحتذه مع أنذه ال يعرل حججذا امغذة تتعلق وحذالتذه

الشخصية .وفي الختام ،ومثلما سبق القوإ أعالل ،ال يمكن اعتبار صاحب الشكوى شخصا مناوئا للجيش.
( )9
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ويتبلن من اررات السذ ذذلطات الدا لية أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى د حصذ ذذل على ارسذ ذذة معمقة لطلب

اللجوء البي دمه .بلد أن صاحب الشكوى ولم يبلن ع كيف انتهل حقه في سبلل انتصاف فعاإ من رار
تنفلب ىعا ته.

14-4

ار أنه معرل لرعا ىلى ىريتريا واإلكرال .بلد أن سذويسذ ار تو فت عن
ويدعي صذاحب الشذكوى مر ا

ممارسذة ىعا موا ني ىريتريا سذ ار ىلى ىريتريا منب اسذتقالإ البلد ،لسذبب وسذيع هو أن ىريتريا ال تقبل اتخاذ

ونظر ىلى استحالة ىعا صاحب الشكوى
ا
هبل التدابلر في حق موا نلها المحيملن وحكم الوا ع في سويسرا.
سذ ار ،فإن النظر في الق ذية يقتصذر على األ طار التي يتعرل لها صذاحب الشذكوى ىن هو امتثل وعا

إللزامه والعو .
15-4

وطيما يتعلق والعو المسذ ذذما ق وعيةق فإن هبل تتطلب أن يقبل صذ ذذاحب الشذ ذذكوى الح ذ ذذور ىلى

ىحدى نصذذليات ىريتريا في الخارج ألجل اسذذتصذذدار جواز سذذفر أو جواز مرور .وبما أنه أعلن أنه ال يملل
وثائق سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفر و نيذة فال يمكنذه في وا ع األمر الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعو على متن ائر ون أن يكون وحوزته مثذل تلذل

الوثائق لمغا ر سذويسذ ار واتجال ىريتريا ،وال يمكنه الد وإ ،ون ت شذلر سذفر ،ىلى ولة مجاور لسذويسذ ار عبر
الحذدو البريذة ،حلذل يتعرل ألن يطبق عليذه القذانون ر م  2013-604الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ر عن االتحذا األوروبي

والمجلس في  26حزيران/يونيذه  2013الذبي يحذد شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط وآليذات تحذديذد من هي الذدولذة الطرف المكلفذة

والنظر في لب الحماية الدولية البي يقدمه موا ن بلد ثالل أو شذ ذ ذذخص عديم الجنسذ ذ ذذية ىلى أي ولة من
الدوإ األ راف (الئحة بلن الثالثة) ،وهو انون ينطبق أي ذا والنسذبة لسذويسذرا .فصذاحب الشذكوى ،بتوجهه
ىلى نص ذ ذ ذ ذذلية ىريترية ،تكون لديه على األ ل ،في حالة تعبر عليه الحص ذ ذ ذ ذذوإ على ض ذ ذ ذ ذذمانات طيما يتعلق

والرجوع ىلى بلدل ،وس ذ ذ ذذائل للتفاول وشذ ذ ذ ذ ن تلل ال ذ ذ ذذمانات ،وفي حاإ عدم التوفق في الحص ذ ذ ذذوإ عللها،

التنازإ عن العو ىلى و نه وعا.

 16-4وبذالنظر ىلى االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنتذاجذات التي توصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذت ىللهذا المحكمذة اإل اريذة االتحذا يذة وعذد ىجراء تحللذل
مفصذذل للخدمة الو نية اإلريترية ،ال يكون احتماإ اسذذتدعاء صذذاحب الشذذكوى ألجل أ اء الخدمة العسذذكرية
الو نية عند عو ته ىلى ىريتريا مخالفا ال للما  3وال للما  16من االتفاقية.
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وال تطعن الدولة الطرف في عدم انونية مغا ر ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ىريتريا .ولكنها ترى أن ص ذ ذذفة

الشذخص المعني ،وليس روف مغا رته ىريتريا ،هي التي تهم السذلطات اإلريترية .وطيما يتعلق واإلريتريلن

القاصرين البين غا روا البلد بل بلوغ سن الخدمة العا ية ،تشوب المعلومات المتوفر من المصا ر ثغرات،
بل ىنها معلومات متنا ذ ذذة .فمن غلر المسذ ذذتبعد أن يعفى القاصذ ذذرون البين يعو ون ىلى بلدهم من العقوبة

على روجهم غلر القذذانوني من البلذذد ،بذذل ىن هذذبا مرجم ذذاص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ىذا عذذا وا ىلى البلذذد وعذذا( .)11وليس

لصذاحب الشذكوى صذفة شذخصذية من شذ نها أن تثلر انتبال السذلطات اإلريترية ىليه وشذكل سذلبي ما ام أنه:

(أ) يتبع الذديذانذة الكذاثوليكيذة المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذموص بهذا في ىريتريذاف (ب) أبرئذت سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحتذه من أي تهم في نهذايذة آذار/

مار  ،2014حلل اعترفت الس ذ ذ ذ ذ ذذلطات وخط ها وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ن معتقداته الدينيةف (ج) لم يثبت رجحان القوإ ىنه
انتهل التزاماته العس ذذكرية بل مغا رته غلر القانونية .وعالو على ذلل ،تقوإ المص ذذا ر المتاحة ىنه يس ذذمم

لرريتريلن المحيملن في الخارج منب ثالث سذنوات بتنظيم مركزهم القانوني لدى السذلطات اإلريترية واعتبارهم

أف ار ا من الش ذذتات عن ريق فع ضذ ذريبة الش ذذتات والتوقيع على طاب ندم والنس ذذبة ىلى األش ذذخاص البين

أ لوا بواجباتهم طيما يتعلق والخدمة الو نية .وعليه ،واستطاعة هتالء األشخاص العو ىلى ىريتريا واإل امة

فلها مت تا وموجب هبا المركز ون أن يتعرضذ ذ ذوا لعقوبات لمجر أنهم غا روا ىريتريا وصذ ذ ذذور غلر انونية.

وكقاعد عامة ،يفقد هتالء األشذذخاص ،وعد ى امتهم في ىريتريا وصذذور متواصذذلة من سذذنة ىلى ثالث سذذنوات
على أ صذ ذ ذ ذ ذذى تقدير ،مركزهم ك ف ار من الشذ ذ ذ ذ ذذتات ويخ ذ ذ ذ ذ ذذعون مجد ا لاللتزامات والخدمة الو نية وكبلل
وااللتزامات المتعلقة والخروج من البلد.
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وال تتوفر معلومات محلنة و قيقة ومس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتند ىلى و ائع عن المعاملة التي يلقاها األش ذ ذ ذ ذ ذ ذذخاص

العائدون ىلى ىريتريا وعد مغا ر غلر انونية على يد السذ ذذلطات اإلريترية .وباإلضذ ذذافة ىلى ذلل ،ال تفرق

المصذ ذذا ر أحيانا بوضذ ذوص ما بلن العو الطوعية واإلعا القسذ ذرية .وف ذ ذذال عن ذلل ،هناذ مسذ ذذتجدات
في الحذالة في ىريتريا منذب التوقيع في عام  2018على اتفذاق السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالم بلن ىثلوبيذا وإريتريا .و د كان من
نت ذذائ ه ذذبا االتف ذذاق فتم ثالث ذذة ح ذذدو بري ذذة في أيلوإ/سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2018وفتم ح ذذد راوع في  7ك ذذانون

ير عن التغلر البي
الثاني/يناير  . 2019و د نش ذ ذذر أحد الص ذ ذذحفللن في تشذ ذ ذرين األوإ/أكتوبر  2018تقر ا
ش ذ ذذهدته حالة الحدو وكيف أن عش ذ ذرات ااالف من الموا نلن اإلرتلريلن د تركوا البلد ون جواز س ذ ذذفر

و ون ىذن والخروج( .)12ونظ ار ىلى عدم توفر أي معلومات في هبا الشذ ذ ذ ن ،يبدو أن السذ ذ ذذلطات اإلريترية
لم تمنع أشذذخاصذذا اضذذعلن لرذن والخروج من عبور الحدو واتجال ىثلوبيا .فمع أن السذذلطات اإلريترية

تسعى جاهد ىلى وضع هياكل مراقبة أكثر فعالية عند الحدو وإلى ىعا العمل وإلزامية ت شلر الخروج،
يبدو أنه يتم التغاض ذذي في مخفر الحدو أمهاجر-حملر عن حاالت عبور الحدو ون تلل الت ش ذذلر في

الو ت الحاضر.
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وليس اسذذتدعاء  5كانون الثاني/يناير  2015من النوع البي يثبت أن صذذاحب الشذذكوى سذذيجند

حتما ،وص ذذرف النظر عن مدى ص ذذحة الوثيقة من عدمه .فص ذذاحب الش ذذكوى لم يبلن الس ذذبب البي يجعل

من الواضذ ذ ذ ذ ذذم أن هبا االسذ ذ ذ ذ ذذتدعاء من السذ ذ ذ ذ ذذلطة اإل ارية في بلد ها يش آ ي  -وليس الجيش  -يعني

تجنلدل في الجيش بلنما لم يبكر في هبل الوثيقة الهدف من ىصذذدارها .وعالو على ذلل ،عندما صذذدرت

هبل الوثيقة ،كان صذاحب الشذكوى يبلغ من العمر  16سذنة هبا ،ىذا ما تم التسذليم و نه ولد في أيار/مايو
 .1998فهو لم يكن عندئب د بلغ سذ ذ ذذن الخدمة ولم يكن د أشذ ذ ذذرف على بلوغ هبا السذ ذ ذذن وما يكفي .أما

مقتطد تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء ،البي ذكرل صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى ،فقد جاء طيه أن الشذ ذ ذ ذذباب
البين اضذذطروا ىلى االنقطاع عن المدرسذذة بل بلوغ سذذن الثانية عشذذر د تجندهم اإل ار المحلية مباشذذر

عندما يبلغون سذذن الثامنة عشذذر  .كما أن االسذذتدعاء د س ذلم ىلى أسذذر صذذاحب الشذذكوى وعد مرور أكثر

من ثالثة أش ذ ذ ذ ذ ذ ذذهر على التاريخ البي يدعى أنه ام طيه والمغا ر غلر القانونية .وعالو على ذلل ،أعلن
صاحب الشكوى أمام أمانة الدولة لشتون الهجر أنه لم يستدع ىلى الخدمة العسكرية وأنه كان يخشى أن

يجند سذ ذ ذ ار في ى ار ىحدى الكبسذ ذ ذذات .وف ذ ذ ذذال عن ذلل ،ال توجد مصذ ذ ذذا ر معلومات موثو ة ومتطاوقة

تمكن من تص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذديق القوإ ىن السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات اإل اريذة المحليذة اإلريتريذة ،في تلذل الفتر  ،كذانذت تذدأب على

اس ذ ذ ذ ذذتدعاء اص ذ ذ ذ ذرين منقطعلن عن الد ارس ذ ذ ذ ذذة ويقومون واألعماإ الزراعية مع أس ذ ذ ذ ذذرهم ىلى مكاتبها ألجل

ىكراههم على الحيام والخدمة العس ذ ذ ذ ذ ذذكرية حتى لو أنهم اص ذ ذ ذ ذ ذذرون .ومن هنا يتبلن أنه ال يوجد في الوا ع

سذ ذذبب جدي السذ ذذتنتاج أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ،في حاإ عو ته الطوعية ىلى ىريتريا ،سذ ذذيعتبر منتهكا اللتزاماته

العسكرية بل مغا رته غلر القانونية وأنه سيعا ب على ذلل.
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وال يدعي صذذاحب الشذذكوى أنه تعرل للتعبيب أو لسذذوء المعاملة في بلدل األصذذلي .وعالو على

ذلل ،لم يكن احتجازل السذذبب في هروبه من ىريتريا .وال يدعي صذذاحب الشذذكوى أنه مار أنشذذطة سذذياسذذية
ا ل ىريتريا أو ارجها .وهو لم يمار

ع أي نشذ ذذاط كان لمعارضذ ذذة للنظام اإلريتري .وي ذ ذذاف ىلى هبا

أن ص ذذاحب الش ذذكوى د س ذذلم االس ذذتدعاء المترخ  5كانون الثاني/يناير  2015في ى ار ىجراء الطعن فقع،
أي وعد مرور سنتلن على صدورل ،ون أن يبكر حتى وجو ل بل ذلل.
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ع ات صاحب الشكمى ع ى م حظات الهيلة الطرف اش
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األسس الممضمع ة

يكرر صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى في تعليقذاتذه المتر ذة  30كذانون الثذاني/ينذاير  2020عرل حججذه

ويفص ذ ذذلها طيطعن في وعب آراء الدولة الطرف .وهو يتمس ذ ذذل والقوإ ىنه ال يوجد ثمة ض ذ ذذمان لتش ذ ذذخاص

البين يخرجون من ىريتريا وص ذ ذذور غلر انونية و ن يعو وا ىلى بلدهم و مان .فقلللة هي المعلومات الموثو ة

المتوفر وش ذ ذ ن مو د السذ ذذلطات اإلريترية من اإلريتريلن البين يعا ون واإلكرال .وتسذ ذذلم أمانة الدولة لشذ ذذتون

الهجر نفسها ،في تقريرها ،وعدم وجو أمان انوني في هبا السياق .بلد أن هبل األمانة د غلرت ممارستها

في حزيران/يونيذذه  2016طيمذذا يتعلق وذذالمغذذا ر غلر القذذانونيذذة إلريتريذذا وذذاالسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذذا ىلى هذذبا التقرير ،حلذل
اعتبرت أن تلل المغا ر لوحدها لم تعد تعتبر من بلن مخا ر االضذذطها  .وفي هبل الحالة تحديدا ،أعطت

أمانة الدولة من الوزن للمعلومات الوار من الس ذ ذذلطات اإلريترية ومن المص ذ ذذا ر الدبلوماس ذ ذذية الدولية أكثر
مم ذذا أعطت ذذه للمعلوم ذذات الوار من منظم ذذات غلر حكومي ذذة ومنظم ذذات ولي ذذة ،في عملي ذذة اتخ ذذاذ ارراته ذذا.

وباإلضذ ذذافة ىلى ذلل ،يلد الغمول اإلشذ ذذارات المتعلقة والمصذ ذذا ر المبكور والصذ ذذا ر عن النظام اإلريتري

وعن مصذذا ر بلوماسذذية ىريترية .فالمصذذا ر التي اعتمد عللها في تغللر الممارسذذة التي تتبعها أمانة الدولة

والمحكمة اإل ارية االتحا ية ضعيفة جدا وكثل ار ما تبكر ارج سيا ها .وبالنظر ىلى ما سبق ،فإنه ال يمكن

اعتبار أن المعلومات التي استخدمتها أمانة الدولة تستند ىلى أسا
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كاف لتبرير تغللر في ممارستها.

أما مس ذ لة العو الطوعية والنسذذبة لصذذاحب الشذذكوى فهي غلر ذات صذذلة والموضذذوع .فصذذاحب

الشذذكوى يرفب رف ذذا ا عا الخ ذذوع لواجب الخدمة العسذذكرية في ىريتريا ،وهو الرفب البي سذذلت ي ىلى
عقوبات والس ذذجن وس ذذوء المعاملة .فعدم توفلر ىمكانية رفب الخدمة ألس ذذباب تتعلق وال ذذملر هو األس ذذا

المس ذذتند ىليه في الحاجة ىلى الحماية الدولية عندما يكون الش ذذخص المعني معرض ذذا لظروف ال ىنس ذذانية في
حاإ الحيام والخدمة العس ذ ذ ذذكرية .وعالو على ذلل ،يرفب ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى التوقيع على طاب ندم كما
يرفب فع ال ذ ذ ذريبة ومقدراها  2في المائة ألجل االسذ ذ ذذتفا من مزايا مركز قفر من أف ار الشذ ذ ذذتاتق .ومن
الص ذذعب للغاية أن تجبرل الس ذذلطات الس ذذويس ذرية على التوقيع على طاب ندم يعترف وموجبه أنه ،ومغا رته

ىريتريا ،يكون د ارتكب جنحة .فهو ىن فعل ذلل ،س ذ ذ ذ ذذيقبل أي عقوبة تفرل عليه .وباإلض ذ ذ ذ ذذافة ىلى ذلل،
ليس التوقيع على طاب ندم كاطيا لتصذديق أن هبا الفعل سذيمكن من اإلفالت من أي ى انةف فبلل التوقيع

واألحرى أش ذ ذذبه واعتراف والبنب .وف ذ ذذال عن ذلل ،ال يتكد أي مص ذ ذذدر مس ذ ذذتقل أن اإلرتلريلن البي فعوا
ال ريبة المفروضة على أف ار الشتات صاروا في م من من الخطر في حاإ العو .
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وفي ثالث حاالت أ رى ،اعترفت أمانة الدولة لشذ ذ ذذتون الهجر وصذ ذ ذذفة الالج لموا نلن ىريتريلن

غا روا البلد وصذ ذ ذ ذذور غلر انونية وكان الثالثة جميعهم في سذ ذ ذ ذذن أ اء الخدمة في الجيش اإلريتري .ويبكر
ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى العديد من التقارير التي تدعم حجته والتي جاء فلها أن حالة حقوق اإلنس ذ ذذان في ىريتريا

لم تتحسذ ذ ذ ذ ذذن .فالتطورات اإليجابية التي ذكرتها المحكمة اإل ارية االتحا ية ال تسذ ذ ذ ذ ذذتند سذ ذ ذ ذ ذذوى ىلى معطيات
مصدرها النظام اإلريتري.
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وحتى لو أكدت الس ذذلطات الس ذذويس ذرية التو د عن ممارس ذذة اإلعا القس ذرية لرريتريلن ،فإنها مع

ذلل ت ذ ذ ذذع هتالء في حاالت عيش كارثية تشذ ذ ذذبه بوضذ ذ ذذوص أشذ ذ ذذكاإ سذ ذ ذذوء المعاملة والمعنى المقصذ ذ ذذو في

الما تلن  3و 16من االتفاقية .فال يحق لصذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى الحصذ ذ ذذوإ سذ ذ ذذوى على مسذ ذ ذذاعد

ارئة ومبلغ

ذدرل  10فرنكذات سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريذة في اللوم في كذانتون فريبورغ .و ذد حرم من فتر األجذانذب ،الذبي تبلغ مذد

صذالحلته سذتة أشذهر ويكون ابال للتجديد ،البي يمكنه بواسذطته ىثبات هويته في حاإ تعرل لتد لق هوية

من بل وات حفظ النظام .فهو ىذا من محروم من وثيقة ىثبات الشرعية هبل ويجد نفسه مقلدا في ممارسته
حرية التنقل .ويجد صاحب الشكوى نفسه في ضائقة شخصية شديد .
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و دم صذاحب الشذكوى النسذخة األصذلية من االسذتدعاء البي أصذدرته السذلطات اإل ارية اإلريترية.

والت كد من ص ذ ذ ذ ذذحة هبل الوثيقة من الس ذ ذ ذ ذذلطات اإلريترية أمر عائد ىلى الدولة الطرف ىن هي ش ذ ذ ذ ذذككت في

أمرها .فالدولة الطرف لم توضذ ذ ذ ذذم بتاتا ىلى ما اسذ ذ ذ ذذتندت في التقللل من الحيمة الحجية لالسذ ذ ذ ذذتدعاء المقدم.
فالدولة الطرف نفسذ ذذها تقر و نه ال توجد مصذ ذذا ر معلومات موثو ة ومتفقة طيما يتعلق وممارسذ ذذة التجنلد من
بل السلطات اإل ارية المحلية اإلريترية.

6-5

وحس ذ ذ ذذب القانون اإلريتري ،يقع على كل موا ن ىريتري ،وص ذ ذ ذذرف النظر عن نوع الجنس ،واجب

الخدمة في الجيش ما بلن سذذن الثامنة عشذذر وسذذن الخمسذذلن سذذنة .وعليه ،فإن صذذاحب الشذذكوى ،في حاإ
ىعا ته ىلى ىريتريا سذيكون ملزما والخدمة في الجيش مد غلر محد وعلى األ ل ىلى أن يبلغ  50سذنة من

العمر .ومن ثم ،يكون من المرجم جدا أن يعا ب صذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى ،في حاإ عو ته ،وأن يكرل على أ اء
الخدمة العسذكرية التي تشذبه وشذكل من أشذكاإ الرق وأعماإ السذخر مد غلر محد  ،وهو ما يشذكل انتهاكا

لحقو ه األسذاسذية .فمثل هبل الواجبات المفروضذة على شذعب تتجاوز ىلى حد كبلر نطاق قواجبات الموا نة

العا يةق ويتبلن أنها ،على العكس من ذلل ،وسائل ىكرال معية تستهدف السيطر على السكان حتى يخ ع

هتالء في الوا ع وينجزوا أعماال تس ذ ذ ذ ذ ذذتفلد منها أ لية تحتل مو ع الس ذ ذ ذ ذ ذذلطة في البلد – على س ذ ذ ذ ذ ذذبلل المثاإ،
شركات استغالإ أجنبية أو أ ر عاملون في الجهاز العسكري.

7-5

وس ذ ذذي ذ ذذطهد ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى في حاإ عو ته ىلى ىريتريا ألن أ ويه الموجو ين في س ذ ذذويسذ ذ ذ ار

د هربا من الجيش اإلريتري .ومن المرجم جدا ،لهبا الس ذ ذذبب ،أن تكون أسذ ذ ذرته تحت المراقبة الش ذ ذذديد من

السلطات اإلريترية .وسلتعرل صاحب الشكوى ،في حاإ ىعا ته ،لل غع وسبب هروب أ ويه.
8-5

ويعلن صاحب الشكوى أنه ال يمار أي نشاط سياسي حاليا .بلد أنه شارذ في مظاهرات عديد

نظمت في سويس ار لمناه ة الحكومة اإلريترية.
م حظات كمي ة قهمتها الهيلة الطرف اش

1-6

الم مل ة ياألسس الممضمع ة

تتمسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل الذذدولذذة الطرف ومو فهذذا في مالحظذذاتهذذا التكملليذذة المتر ذذة  19آذار/مذذار

.2020

فالتقارير األحدث عهدا ال تبرر تغللر الممارس ذ ذ ذذة طيما يتعلق وحاالت اللجوء واإلعا ىلى ىريتريا .ومن بلن
هبل التقارير هناذ تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء المترخ في أيلوإ/سذ ذ ذ ذذبتمبر  ،)13(2019وتقرير ى ار

الهجر الذدانمركيذة ،المترخ في كذانون الثذاني/ينذاير  ،)14(2020وتقرير الوزار االتحذا يذة للعذدإ والشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ذة،
المترخ في تشذرين الثاني/نوفمبر  ،)15(2019ر ا على رسذالة مفوضذة األمم المتحد السذامية لحقوق اإلنسذان

المتر ة  19حزيران/يونيه .2019
2-6

ويدعي صذاحب الشذكوى أن عو ته ىلى ىريتريا سذتكون غلر وعية ،والنسذبة للدولة الطرف ،بلنما

يتلخص السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتاإ الوجيذه في معرفذة مذا ىذا كذانذت قىعذا مصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحوبذة بتذدابلر ىكرالق ممكنذة أم ال .وفي هذبا

الصذ ذ ذ ذذد  ،تكون المسذ ذ ذ ذذتولية عن أمن ائر ما ملقا على عاتق الربان وحدل ،البي يجوز له رفب نقل أي

ش ذ ذ ذ ذذخص يعبر عن اعت ارض ذ ذ ذ ذذه على ىعا ته ىلى بلدل واألمر وإنزاله ون أن يكون عليه تقديم مبررات لبلل.

وعليذه ،يتعذبر اتخذاذ أي تذدبلر لتنفلذب ىعذا مذا  -سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذواء ومحب ى ار الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص المعني أو بذدونهذا أثنذاء
()13

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

()14

.Danemark, Service de l’immigration, Eritrea: National Service, Exit and Entry, janvier 2020

()15

Suisse, Département fédéral de justice et police, « Situation des requérants d’asile érythréens en
Suisse : pratique en matière d’asile et de renvoi, levée des admissions provisoires, retour et principe
.de l’aide d’urgence », 30 novembre 2019
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التح ذ ذذلرات للمغا ر  ،ىذا ما رفب الشذ ذذخص المعني في آ ر لحظة ،البهاب ىلى المطار ،وركوب الطائر

أو البقاء على متن الطائر  .كما أن اإلعا المص ذ ذ ذ ذذحوبة بتدابلر ىكرال (مرافقة الش ذ ذ ذ ذذر ة) غلر ممكنة حلل

ال يوجد اتفاق على ىعا الد وإ ما بلن سذذويس ذ ار وإريتريا .ومن ثم ،فإن صذذاحب الشذذكوى ،ىذا رفب البدء
في اإلجراءات المناسذذبة أمام تمثللية بلوماسذذية أو نصذذلية ىريترية وغرل العو ىلى بلدل ،ال يكون وإمكان

الس ذ ذ ذ ذ ذذلطات الس ذ ذ ذ ذ ذذويسذ ذ ذ ذ ذ ذرية ىال أن تحيع علما واألمر .وليس بوس ذ ذ ذ ذ ذذعها التحكم في اإلجراءات التي يتخبها

صاحب الشكوى.
3-6

وتعترل الدولة الطرف على مقبولية وعب ا عاءات ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى .فلم يس ذ ذذبق لهبا األ لر

أن ا عى حتى اان أن روف معيش ذذته والمعاملة التي يلقاها في س ذذويسذ ذ ار تش ذذكل انتهاكا للما تلن  3و16

من االتفاقية .فاألشذ ذذخاص البين يكرهون على مغا ر سذ ذذويس ذ ذ ار يحصذ ذذلون على كل ما هو الزم من الناحية
الما ية لحيا كريمة تللق وكل ىنسذان .وعالو على ذلل ،لم يدع صذاحب الشذكوى أنه تعرل ألي اضذطها

متعمذد ال في الطعن الذبي تقذدم وذه أمذام المحكمذة اإل اريذة االتحذا يذة وال في تعليقذاتذه التي وجههذا ىلى اللجنذة.

و د ا عى ،أمام المحكمة ،أنه س ذ ذ ذذيعتبر أنه يعامل معاملة ش ذ ذ ذذخص غلر مرغوب طيه في ىريتريا ألن أ ويه
كانا د هربا من الجيش وألنه ال يوجد ما ي ذ ذ ذ ذذمن له أنه س ذ ذ ذ ذذلتلقى عما من أسذ ذ ذ ذ ذرته هناذ .ومن ثم تكون

شذكاوى صذاحب الشذكوى طيما يتعلق والمعاملة التي يلقاها في سذويسذ ار واالضذطها المتعمد غلر مقبولة لعدم
استنفا سبل االنتصاف ولعدم استنا ها الواضم ىلى أي أسا .

مهايالت ال جنة

النظر في المقبولية
1-7

بذل النظر في أي ا عذاء ير في بالغ مذا ،يتعلن على اللجنذة أن تقرر مذا ىذا كذان البالغ مقبوال

أم ال وموجب الما  22من االتفاقية .و د ت كدت اللجنة ،وفق ما تقت ذ ذذيه (الفقر (5أ)) من الما  22من

االتفاقية ،من أن المس ذ لة ذاتها لم تبحل وليسذذت لد البحل في ى ار أي ىجراء آ ر من ىجراءات التحقلق
الدولي أو التسوية الدولية.

2-7

وتذبكر اللجنذة وذ نذه ال يجوز لهذا ،وفقذا (للفقر (5ب)) من المذا  22من االتفذاقيذة ،ان تنظر في

أي بالغ يقدمه أحد األف ار ما لم تكن د ت كدت من أن ذلل الفر د اسذتنفد جميع سذبل االنتصذاف المحلية
المتاحة .وتالحظ اللجنة أن صذ ذذاحب الشذ ذذكوى لم يثر أمام السذ ذذلطات السذ ذذويس ذ ذرية ا عاءاته التي مفا ها أن
روف عيشذ ذه وكبلل المعاملة التي يلقاها في سذ ذذويسذ ذ ار تشذ ذذكل انتهاكا للما تلن  3و 16من االتفاقية ،ومن

ثم ،تعلن اللجنة أن هبا الجانب من البالغ غلر مقبوإ وموجب (الفقر (5ب)) من الما  22من االتفاقية.
3-7

وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ،حسب وإ الدولة الطرف ،لم يعتد أمام السلطات السويسرية

وخطر االضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطهذا المتعمذد في حذالذة عو تذه ىلى ىريتريذا ،وأنذه ا عى أمذام المحكمذة اإل اريذة االتحذا يذة أنذه

سذذيعتبر شذذخصذذا غلر مرغوب طيه في ىريتريا ألن أ ويه هربا من الجيش ،وألنه لن يكون واسذذتطاعة والديه

مسذذاعدته .وتالحظ اللجنة أن صذذاحب الشذذكوى ،عندما لبت ىليه سذذلطات الهجر توضذذيم سذذبب لبه اللجوء
أثناء االس ذذتماع ىلى أ واله أمام أمانة الدولة لش ذذتون الهجر في  8حزيران/يونيه  ،2015اإ ىنه اعتقل وسذ ذجن
في عام  2014وحرم من ىمكانية مواصلة راسته ،وإنه كان يخاف أن يلقى عليه الحبب في ىحدى الكبسات.

و اإ صذاحب الشذكوى ،أثناء االسذتماع ىليه في  14تموز/يوليه  ،2016ىنه غا ر ىريتريا ألنه ر فلها من
المذدرسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذةف وألنذه لم يكن يرغذب في أن يصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبم جنذديذا وأن يبقى جنذديذا للذة حيذاتذهف وألنذه ،في كثلر من

األحيان ،كانت تنفب كبس ذ ذ ذ ذ ذ ذذات كان يختب أثناءهاف وألنه لم يكن ح ار ع وا تار مغا ر ىريتريا ألنه لم يكن
يرغب في أن يلقى عليه الحبب أثناء ىحدى الكبسذذاتف وألنه سذذللقى وه في السذذجن ىن هو عا ىلى ىريتريا.
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وتالحظ اللجنة أن صذذاحب الشذذكوى ،في سذذياق الطعن البي تقدم وه ،د سذذلم ىلى المحكمة اإل ارية االتحا ية

االس ذذتدعاء المترخ  5كانون الثاني/يناير  2015البي لل ىن الس ذذلطات اإلريترية د س ذذلمته ىلى أس ذرته وعد

مغا رته .وبالنظر ىلى هبل الو ائع ،ترى اللجنة أن ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى د اس ذ ذذتنفد س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف المحلية
طيما يتعلق وحجته أنه عرضذذة لخطر التعبيب وسذذبب ىمكانية تجنلدل س ذ ار في الخدمة العسذذكرية ،أو وسذذبب

مغا رته ىريتريا وصذ ذ ذذور غلر انونية .وبناء عليه ،ترى اللجنة أنه ليس في الما ( 22الفقر (5ب)) من االتفاقية

ما يمنع النظر في هبا الجانب من البالغ.
4-7

وترى اللجنة أن اال عاءات األ رى التي تقدم بها صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى واالسذ ذ ذ ذذتنا ىلى الما تلن 3

و 16من االتفاقية لها ما يكفي من اإلثباتات ألغرال المقبولية ومن ثم تعتبرها مقبولة وتش ذ ذ ذ ذ ذذرع في النظر
فلها من حلل أسسها الموضوعية.

النظر في األسس الموضوعية
1-8

عمال والفقر  4من الما  22من االتفاقية ،نظرت اللجنة في هبل الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى في ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع

2-8

وفي الق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة لذد النظر ،يتعلن على اللجنذة أن تقرر أوال ما ىذا كانت الدولة الطرف ،وإعا تهذا

المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى ىلى ىريتريا ،سذ ذ ذ ذذتخل وااللتزام الوا ع على عاتقها وموجب الما  3من االتفاقية .وتبكر
اللجنة العامة بتعليقها العام ر م  ،)2017(4البي جاء طيه( :أ) أن هناذ التزاما وعدم اإلعا القس ذ ذ ذرية كلما

كانت هناذ قأس ذ ذذباب ححيحيةق تدعو ىلى االعتقا أن الش ذ ذذخص المعني س ذ ذذيكون في طر التعرل للتعبيب

في ولة يواجه الترحلل ىللها ،سذ ذواء كفر أم كع ذ ذو في مجموعة د تكون في طر التعرل للتعبيب في
بلد المقصذدف (ب) أن اللجنة أبت في هبا السذياق على اعتبار قاألسذباب الححيحيةق موجو كلما كان طر

التعبيب قمتو عا وش ذ ذذخص ذ ذذيا و ائما وححيحياق( .)16وتبكر أي ذ ذذا و ن عبء اإلثبات يقع على عاتق ص ذ ذذاحب

الش ذذكوى البي يجب عليه تقديم حج يمكن االعتدا بها ،أي حج تش ذذرص الظروف التي تبرهن على وجو

طر التعرل للتعبيب وعلى أن هبا الخطر ابل للتنبت وه و ائم وشذ ذ ذذخصذ ذ ذذي وححيقي .بلد أنه عندما يجد

ص ذذاحب الش ذذكوى نفس ذذه في روف ال يمكنه فلها ىعطاء تفاص ذذلل عن حالته ،فإن عبء اإلثبات ينتقل ىلى

عذذاتق الذذدولذذة الطرف المعنيذذة التي يتعلن عللهذذا التحقلق في اال عذذاءات والتحقق من المعلومذذات التي يقوم

عللهذا البالغ( .)17وتولي اللجنذة أهميذة كبلر السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنتذاجذات أجهز الذدولذة الطرفف بلذد أنهذا غلر ملزمذة بهذبل

االس ذ ذ ذذتنتاجات وتحتفظ وحرية التقدير في ما تعطيه من وزن للمعلومات التي تقدم ىللها وموجب الفقر  4من

الما  22من االتفاقية مع وضع جميع الظروف المحيطة وكل ا عاء
3-8

()18

في االعتبار.

وتحيع اللجنة علما و واإ صذ ذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذ ذذكوى التي جاء فلها أن أف ار ا من الجيش احتجزول مد

شذ ذ ذذهرين ونصذ ذ ذذد في عام  2014وعد أن اشذ ذ ذذتبه في اعتنا ه يانة أ رى بلنما هو يتبع المبهب الكاثوليكي

وأنه غا ر ىريتريا وص ذ ذ ذ ذ ذذور غلر انونية .وتحيع اللجنة علما و ن مدير ش ذ ذ ذ ذ ذذتون ريته أبلغ والد ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب

الشذذكوى بوجوب أن يبدأ هبا األ لر تدريبه العسذذكري ألنه انقطع عن المدرسذذة ،وباسذذتدعائه لخدمة السذذكان
وعد مغا رته ىريتريا .وتالحظ اللجنة أنه ،حسذ ذ ذ ذ ذ ذذب الدولة الطرف ،ليس ثمة ما يدعو ىلى االعتقا أن هناذ

أسذ ذذباوا جدية للخوف من أن يكون صذ ذذاحب الشذ ذذكوى معرضذ ذا وصذ ذذور ححيحية وشذ ذذخصذ ذذية للتعبيب في حاإ

عو ته ىلى ىريتريا.

()16

لجنة مناه ة التعبيب ،التعللق العام ر م  ،)2017(4الفقر .11

()17

المرجع نفسه ،الفقر .38

()18

المرجع نفسه ،الفقر .50
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4-8

وتحيع اللجنة علما وحجة صذذاحب الشذذكوى أن السذذلطات السذذويسذرية المختصذذة وشذذتون اللجوء لم

تنظر وص ذ ذذور معمقة في حججه وال في الو ائع ذات الص ذ ذذلة والمعلومات الحديثة عن حالة حقوق اإلنس ذ ذذان

في ىريتريا .وهي تبكر و ن الحق في سذ ذ ذذبلل انتصذ ذ ذذاف فعاإ ،المنصذ ذ ذذوص عليه في الما  3من االتفاقية،
يس ذ ذ ذذتلزم في هبا الس ذ ذ ذذياق ىتاحة ىمكانية ىجراء مراجعة فعالة ومس ذ ذ ذذتقلة ونزيهة لقرار اإلوعا أو اإلعا  ،وعد

اتخاذ القرار ،ىذا ما تبلن أن اال عاء المقدم له من المص ذ ذذداقية ما يجعل الش ذ ذذل يحوم حوإ التقلد والما 3

ااند ذكرها ( .)19وتحيع اللجنة علما و ن صاحب الشكوى يطعن في استنتاجات السلطات السويسرية .بلد

أن اللجنة ،ىذ نظرت في التعللل المفصذ ذل البي تسذ ذذتند ىليه اررات منم اللجوء ،ترى أن المعلومات المتاحة
ال تمكنها من الخلوص ىلى أن اتباع ىجراء اللجوء يش ذ ذ ذ ذ ذذكل انتهاكا من بل الدولة الطرف اللتزامها وموجب

الما  3من االتفاقية المتمثل في ىجراء راسة فعالة ومستقلة ونزيهة.
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ثم ىن اللجنة ،ألغرال تحديد ما ىذا كان صذاحب الشذكوى معرضذا للتعبيب في حاإ اإلعا ىلى

ىريتريا ،تحلل ىلى تقارير حديثة عن حالة حقوق اإلنسذان في ىريتريا ،وتحيع في الو ت نفسذه علما والتقارير

المبكور أ نال التي نش ذرت وعد أن أص ذذدرت الس ذذلطات الس ذذويس ذرية ارراتها وش ذ ن لب اللجوء البي تقدم وه

صذذاحب الشذذكوى .فحسذذب تقرير صذذا ر في عام  2019عن المقرر الخاصذذة المعنية وحالة حقوق اإلنسذذان

في ىريتريا ،ورغم اتفاق السذ ذ ذ ذذالم البي أبرمته ىريتريا وإثلوبيا في عام  ،2018فإن حالة حقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان في
ىريتريا ال تزاإ مدعا للقلق ألس ذذباب من بلنها أن مد الخدمة العس ذذكرية والو نية ال تزاإ غلر محد  ،وألن

المجندين معرضذ ذ ذذون لسذ ذ ذذوء المعاملة وللتجاوزات ،وألن من ش ذ ذ ذ ن الهروب من التجنلد في الجيش أن يت ي

ىلى االعتقاإ واالحتجاز ،وألنه أعلد العمل بواجب الحصوإ على ت شلر الخروج بل السفر ىلى الخارج(.)20
و ائما حسذذب هبا التقرير ،الت الحكومة اإلريترية في آذار/مار  2019ىنها سذذتشذذرع في ىصذذالص الخدمة

العس ذ ذ ذذكرية مس ذ ذ ذذتقبال ،عندما تتوافر لديها الموار الكاطية إلنش ذ ذ ذذاء فرص عمل للمجندين( .)21وحس ذ ذ ذذب تقرير

منظمذة هلومن رايتس ووتش غلر الحكوميذة لعذام  ،2019وكذبلذل تقرير المقرر الخذاص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة المعنيذة وحذالذة

حقوق اإلنسان في ىريتريا لعام  ،2020فإنه لم يتم ىجراء هبل اإلصالحات وعد(.)22
6-8

وباإلضذ ذ ذ ذ ذذافة ىلى ذلل ،تحيع اللجنة علما واسذ ذ ذ ذ ذذتنتاجات أمانة الدولة لشذ ذ ذ ذ ذذتون الهجر  ،وهي التي

حررت التقرير الذبي نشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرل المكتذب األوروبي لذدعم اللجوء في أيلوإ/سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر  .2019فقذا جذاء في هذبا

التقرير أن الخدمة الو نية في ىريتريا تت لد من شذ ذ ذذقلن عسذ ذ ذذكري ومدني( .)23وكل المجندين يشذ ذ ذذاركون في

تدريب عسذ ذذكري ويعلنون وعد ذلل ىما في الشذ ذذق العسذ ذذكري ،البي تديرل وزار الدفاع ،أو في الخدمة المدنية

تحذت ىشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذراف وزار أ رى .وال تزاإ تطبق العقوبذات على الهروب والتمر والخروج غلر القذانوني من البلذد

تطبيقا تعسذفيا ومت ذاربا على يد ا القوات المسذلحة وممثلي وات حفظ النظام( .)24وتدإ هبل المعلومات

المتنا لة على أن الهاربلن من الجيش والمعترضذ ذذلن على الخدمة طيه د يتعرضذ ذذون وعد عو تهم من الخارج

لالعتقاإ أثناء كبس ذ ذذات وعلى أنهم يس ذ ذذجنون عموما لفترات تتراوص ما بلن ش ذ ذذهر واحد واثني عش ذ ذذر ش ذ ذذه ار.
()19

م .غ .ضد سويس ار ،الفقر .4-7

()20

 ،A/HRC/41/53ال ذف ذق ذرات  8و 13و 26ىل ذذى  .30ان ذظ ذذر أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا  ،A/HRC/38/50ال ذف ذق ذذر (108ب) و(ج) و(ص)ف

()21

 ،A/HRC/41/53الفقرة 3

()22

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

و ،CCPR/C/ERI/CO/1الفقر .37

Conscription Restricts Young People’s Rights, Access to Education in Eritrea, août 2019
و ،A/HRC/44/23الفقرات  32ىلى .39
()23
()24
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ويمكن أن يقعوا أثناء احتجازهم ض ذ ذ ذ ذ ذذحية أعماإ تعبيب .ويمكن أن ي س ذ ذ ذ ذ ذذجن أول ل البين غا روا البلد
ون ىذن مس ذ ذ ذ ذ ذذبق فترات أ وإ د تبلغ ثالث س ذ ذ ذ ذ ذذنوات .أما العائدون ىلى البلد البين يت ون ضذ ذ ذ ذ ذ ذريبة

ويو عون على طاب ندم فلتعرض ذ ذذون لالعتقاإ والتجنلد سذ ذ ذ ار في الخدمة الو نية وعد انق ذ ذذاء مهلة

عفو .ولم تتوفر أي معلومات رسذمية عن المعاملة التي يلقاها الهاربون من الجيش والمعترضذون على

الخدمة طيه واألش ذذخاص البين غا روا ىريتريا وص ذذور غلر انونية .وفي آب/أغس ذذطس  ،2019لم يكن
ثمذذة مذذا يذذدإ على أن التوقيع على اتفذذاق الس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالم مع ىثلوبيذذا في عذذام  2018ذذد أ ى ىلى مزيذذد من

التسامم مع هبل المجموعات.
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وتبكر اللجنة وق ارراتها السذاوقة الصذا ر منب مد صذلر وشذ ن

ذية مجهوإ ضذد سذويسذ ار(،)25

وترى أن المحكمة اإل ارية االتحا ية لم تبرر استنتاجها أن مصلحة السكان في ها يش  -آ ي ليست من أعد

االسذ ذ ذ ذذتدعاء البي تلقته عائلة صذ ذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذ ذذكوى ،البي كان آنباذ يبلغ من العمر  16سذ ذ ذ ذذنة ،ألغرال

تجنلدل س ذ ار ،نظ ار ىلى عدم توفر معلومات عن األسذذاللب المسذذتخدمة لتجنلد الشذذباب في ىريتريا .وتحيع

اللجنة علما و ن الكبس ذ ذذات ،حس ذ ذذب ما اله ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى ،تنظم في أحيان كثلر في ريته ألغرال
التجنلد ،وأنه كان يختب أثناء هبل الكبس ذ ذ ذذات .وترى اللجنة أن ا عاءات ص ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذذكوى وش ذ ذ ذ ن تلل

الكبس ذ ذذات تتطابق مع المعلومات المتاحة عن الحالة العامة في ىريتريا ،وفقا للوص ذ ذذد البي أور ته أمانة

الدولة لش ذ ذ ذذتون الهجر في تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء الص ذ ذ ذذا ر في أيلوإ/س ذ ذ ذذبتمبر .)26(2019
وتحيع اللجنذة علمذا وذ ن التجنلذد العسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكري في ىريتريذا ،حس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب تقرير منظمذة هلومن رايتس ووتش،
يسذذتهدف أحيانا شذذباوا تقل أعمارهم عن  18سذذنة( .)27وعالو على ذلل ،تحيع اللجنة علما و ن صذذاحب

الشذ ذ ذ ذذكوى د تجاوز اان  20سذ ذ ذ ذذنة من العمر ،وب نه د تجاوز ببلل سذ ذ ذ ذذن التجنلد العسذ ذ ذ ذذكري الرسذ ذ ذ ذذمية
وهي  18سنة(.)28
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وبالنظر ىلى ا عاءات ص ذ ذذاحب الش ذ ذذكوى التي مفا ها أن الكبس ذ ذذات تنفب كثل ار في ريته ألغرال

التجنلد ،وهو ما فع وه ىلى مغا ر بلدل وصذور غلر انونيةف وبالنظر أي ذا ىلى معلومات حديثة عن لجوء

ىريتريا وصذ ذ ذ ذذور عامة ىلى تجنلد الشذ ذ ذ ذذباب ،وال سذ ذ ذ ذذيما البكور منهم ،وعن ىمكانية أن يقع المتمر ون وأول ل

الذبين يغذا رون البلذد وصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور غلر ذانونيذة ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذة أعمذاإ تعذبيذب لذدى عو تهمف وبذالنظر تذامذا ىلى لذة
المعلومذات المتوفر والموثو ذة عن نطذذاق هذبا الخطر ،فذإنذه يتعذذبر على اللجنذذة في هذبل الق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة تحذذديذدا

اسذ ذ ذذتنتاج عدم وجو

طر ابل للتنبت وه وححيقي وشذ ذ ذذخصذ ذ ذذي والنسذ ذ ذذبة لصذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكوى في أن يتعرل

للتعذبيذب في حذاإ ىعذا تذه ىلى ىريتريذا ،األمر الذبي من ش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ نذه أن يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل انتهذاكذا من بذل الذدولذة الطرف

للما  3من االتفاقية.
-9

وبالنظر ىلى ما سذ ذ ذ ذذبق ،وإذ تتصذ ذ ذ ذذرف اللجنة وموجب الما  )7(22من االتفاقية ،فإنها تسذ ذ ذ ذذتنت

أن ىعا ص ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذذكوى ىلى ىريتريا س ذ ذ ذ ذذتش ذ ذ ذ ذذكل انتهاكا من بل الدولة الطرف للما  3من االتفاقية.

وإذ اسذ ذذتنتجت اللجنة وجو انتهاذ للما  3في حاإ ىعا صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ،فإنها ال ترى ضذ ذذرور للنظر
في اال عاء المتعلق وانتهاذ الما  16من االتفاقية.

()25

.CAT/C/71/D/900/2018

()26
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انظر ،في جملة أمور ،المرجع نفسه.
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و بقذذا للمذذا  3من االتفذذاقيذذة ،ترى اللجنذذة أنذذه يتعلن على الذذدولذذة الطرف االمتنذذاع عن ىعذذا

-11

وتذدعو اللجنذة ،بقذا للفقر  5من المذا  118من نظذامهذا الذدا لي ،الذدولذة الطرف ىلى ى العهذا،

صاحب الشكوى ىلى ىريتريا س ار.

ض ذ ذ ذ ذ ذذمن أجل ال يتعدى  90يوما ابتداء من تاريخ ىرس ذ ذ ذ ذ ذذاإ هبا القرار ،على التدابلر التي تكون د اتخبتها

متاوعة للمالحظات الوار في هبا القرار.
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