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ق رراا امتته ررج المبونررة ادة ررب ا ررا  22م ررال اا ياقبررة الر ر الر ر
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بالغ مقدم من:

سني (ميثله احملامي رومان شولر)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب الشكوى

الدولة الطرف:

سويسرا

اتريخ تقدمي الشكوى:

 24تش ر رررين اكووبأ ر ر رروبر ( 2016اترير ر ررخ تقر ر رردمي
الرسالة اكوىل)

الواثئق املرجعية:

ال ابملادتني  114و 115من النظام
القرار امل خذ عم ً
ال رردا لي لل،ن ررةل واحمل رراو ىل الدول ررة الطر رررف 25
تشرين اكووبأ وبر ( 2016مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اع ماد القرار:

 5آببأغسطس 201٩

املوضوع:

الرتحيل ىل ثيوبيا

املسائل اإلجرائية:

ال يوجد

املسائل املوضوعية:

عدم اإلعادة القسرية؛ ال عذيب

مادة االتفاقية:

٣

 1- 1صاحب الشكوى هو سنيل مواطن من ثيوبيا ولد عام . 1٩77ويدعي أن الدولة
الطرفل إبعادته ىل ثيوبيال س ن هك أحكام املادة  ٣من اتفاقية مناهضة ال عذيب وغريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة .وأصدرت الدولة الطرف عالانً مبوجب
املادة  )1(22من االتفاقية  2انون اكووبديسمرب  .1٩86وميثل صاحب الشكوى حمام.
__________

*
**

اع مدته الل،نة دورهتا السابعة والس ني ( 22متوزبيوليه  ٩ -آببأغسطس.)201٩
شرراريف دراسررة ه ررذا ال ر الغ أعض رراا الل،نررة ال اليررة أر ررابه  :ويلرريس غ ررايرل وع ررد الوهرراب ه ررا ل و لررود هل ررر
وَب يار توزحممدوف.
رواسانل وينس مودويغل وأان را ول ودييغو رودريغيث  -بينزونل وس اس يان توزيهل خ
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 2- 1و  25تشرررين اكووبأ رروبر 2016ل طل ررجل ةن ررة مناهضررة ال ع ررذيبل ىل الدول ررة
الطرفل عن طريق مقررها املعين ابلشكاوى اةديدة وال دابري املؤق ةل أال تطرد صاحب الشكوى
ىل ث يوبيا ما دامجل شكواه قيد نظرر الل،نرة .و  27تشررين اكووبأ روبر 2016ل أبلغرجل
الدولة الطرف الل،نة ب أجيل ترحيل صاحب الشكوى اس ،ابةً لطلب الل،نة.
الدقائع كتا مرضها صاحب اللكدى
 1- 2نشأ صاحب الشكوى أديس أاباب .وعمل والداه لصاحل نظام منغس و هايلي مررمي
العسكري (الدرج) .وق ل والد صاحب الشكوى  1٩7٩الو نزاع مع مقاتلي املقاومة من
منطقة تيغراي .وبعد ذلكل عملجل والردة صراحب الشركوى لردى جهراز االسر خ ارات ال رابع
للحك الديك اتوري .وبعد سقوط النظام 1٩٩1ل س،نجل والدة صاحب الشكوى بس ب
عملها لصاحل احلك الديك اتوري .وتعرضجل لل عذيب لعدة سنوات الس،نل حيث توويجل.
 2- 2وب حميل النظام احلا املسؤولية عن وواة والديرهل أصر ص صراحب الشركوى معارضراً
نشرطاً للنظررام .و 2005ل انض ر ىل حررزب ال حررالج مرن أجررل الوحرردة والدميقراطيررة .و رران
ي مثرل دوره دا ررل احلرزب حشررد النرا ني الش ر ابل وضر أعضرراا جرددل وتوزيررع النش ررات
اإلعالنية .وواز حزب ال حالج من أجل الوحدة والدميقراطية ابن خاابت عام  2005ل غري أن
احلكومرة روضرجل ق روو الن ررائح .واح ،اجراً علرى ذلركل ألقررى صراحب الشركوى احل،رارة علررى
رجاو الشرطة وأضرم النار سيارات .وبعد ذلكل بدأت مالحق هل ما اضطره ىل اال اا.
 ٣- 2و تشررين اكووبأ روبر 2006ل حردد جهرراز االسر خ ارات اإلثيرون مكران وجررود
صاحب الشكوى وس،نهل أوالً س،ن مايكالوي وبعد ذلك س،ن اثنوي .وأثناا وجوده
السرر،نل تعرررض للضرررب وسرروا املعاملررة .وتررريف الضرررب نرردوابً علررى رهررره .وأورررج عنرره
ش اطبورباير  2007لعدم وجود أدلة اوية تدينه.
 4- 2و عرام 200٩ل حظرررت احلكومررة حررزب ال حررالج مررن أجررل الوحرردة والدميقراطيررة.
وأصر ص صراحب الشركوى عضرواً احلرزب الشرعغ غين روت  7الرذي لفره وسسررس أ رب
مرايو  2008علرى يررد بريهرانو نيغررا وأندارغاتشرو تسرريغيل ونرا العض روان السرابقان حررزب
ال حرالج مرن أجرل الوحرردة والدميقراطيرة .وأنشرأ حرزب غين رروت  7شر كة سررية مرن الناشررطني
دا ل ثيوبيا و ارجها .و حزب غين وت 7ل شرغل صراحب الشركوى نفرس املنصرب الرذي
س لدى الشرطة عدة
ان يشغله حزب ال حالج من أجل الوحدة والدميقراطية .وأودع احل خ
مررات بس ر ب ان مائره ىل حررزب غين رروت 7ل لكرن أورررج عنره ررل مرررة لعردم فايررة اكدلررة.
وعندما س،ن الشخص الذي يشرف عليه 201٣ل قرر صاحب الشكوى مغادرة ثيوبيال
شي ة أن ي عرض الشخص الذي يشرف عليه لل عذيب ويكشج عن معلومات ت علق بصاحب
الشكوى .وق ل مغادرة ثيوبيال طلب صاحب الشكوى ىل زوج ه أن خت ئ مع طفليهما.
 5- 2و  26أو 27أ ربمايو 201٣ل غادر صراحب الشركوى ثيوبيرا علرى مرر سريارةل
بروقة مهرب .ومكثا السودان ملدة شهر مث هراب ىل سويسرا .و  28حزيرانبيونيه  201٣ل
وصرل صراحب الشرركوى ىل سويسررا حيرث طلررب الل،روا .و  8متوزبيوليرره مث  15آبب
أغسرطس  201٣ل اسر ،وبه املك ررب االيرادي لله،رررة آنرذايفل الرذي أعيرردت تسرمي ه مانررة
الدولرة لله،ررة  .2015و  ٣تشررين الثرا بنوومرب 2015ل روضرجل أمانرة الدولرة لله،رررة
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طلرب الل،رروا الررذي قدمره صرراحب الشرركوى .و  14رانون الثا بينرراير 2016ل أصرردرت
احملكمررة اإلداريررة االياديررة ق رراراً مؤق راً يقضرري بررروب طلررب صرراحب الشرركوى احلصرروو علررى
املسرراعدة القانونيررةل عل ررى أسررائ أن االس ر لناف ي رردو للوهلررة اكوىل دون أسررائ موض رروعي.
و  ٣0آببأغسطس 2016ل روضجل احملكمة اسر لناف صراحب الشركوى .ومل يكرن يوجرد
أي س ل ان صاف حملية أ رى.
 6- 2و سويسرال اتبع صاحب الشكوى نشاطه السياسي ضد حكومة ثيوبيا من الو
املشار ة عدة أحداث .و  20تشرين الثا بنوومرب 201٣ل شاريف مظاهرة أمام سفارة
اململكة العربية السعودية برين لالح ،اج على العنج الذي ي عرض له اإلثيوبيون اململكة
العربية السعودية .و  7آببأغسطس  2014و  20آذاربمارئ 2015ل شاريف مظاهرات
اح ،اجيررة جنيررج ض ررد اح ،رراز اكم ررني العررام حل ررزب غين رروت  .7و ررالو هررذه املظ رراهرة
اك رريةل رورع صراحب الشركوى علر حرزب ج هرة ال حريرر الشرع ية ل يغرراي احلرا ومشرى
مقدمررة املظرراهرةل روار أ وريف أغيرردول أحررد قررادة حررزب غين رروت  .7و  ٣تشرررين اكووب
أ وبر  2015ل حضر االح فاو ابلذ رى السنوية اخلامسة لش كة القنوات ال لفزية واإلذاعيرة
الفضرائية اإلثيوبيررة ()ESATل الررا اع ربهترا حكومررة ثيوبيررا ذلررك الوقرجل منفررذاً مررن املناوررذ
الدعائيررة لل،ماعررات املعارضررة .و ررالو االح فرراول صررور صرراحب الش رركوى مررع قررس منش ررق
معروف .و  25انون الثا بيناير 2016ل شاريف صاحب الشكوى مظاهرة اح ،اج
جنيج من أجل ال ضامن العاملي مع مجاعة أورومرو اإلثنيرة .ويظهرر تسر،يل ابلفيرديو لل ،مرع
نشر على اإلنرتنجل صاحب الشكوى يسري اخلط اكمامي ورا عاً على ر يه مرا لرو ران
س،يناً .و  28ش اطبورباير 2016ل شاريف جتمع من أجل حزب غين وت  7ل وص ور مع
ورمي مادي ول زعي غين وت  7الروال ت امل حردة اكمريكيرة .و  5حزيرانبيونيره 2016ل
حضر صاحب الشكوى حداثً ةمع اكمواو لصاحل حزب غين وت 7ل وصور واقف اً على املنرب
وار السيد نيغا .و  16آببأغسطس 2016ل شاريف صاحب الشكوى مظاهرة عامة
جنيج اح ،اجاً على قمع املعارضة ثيوبيا .وقدم صاحب الشكوى أيضاً مسانات نقدية
من ظمة ملنظمة اإلغاثة وال نمية اإلثيوبية سويسرا.
اللكدى
 1- ٣يؤ د صاحب الشكوى أن الدولة الطرف س ن هك حقوقه إببعاده ىل ثيوبيرال حيرث
سيواجه طراً حقيقياً ابل عرض لل عذيب أو املعاملة الال نسانية أو املهينة .ويدعي أنه سي عرض
لل وقيررج بسر ر ب أنش ررط ه املعارضررةل عل ررى اكرج ررص مطررار أدي ررس أابابل وس رريح ،ز و ض ررع
لل عرذيب واالسر ،واب علرى يرد رجراو املخررابرات اإلثيوبيرة .وملرا ران قرد تعررض لل عررذيب
ثيوبيا املاضيل من امل وقع أن ي عرض خلطر ال عذيب مرة أ رى هنايف.
 2- ٣و القر ر ررارات الص ر ررادرة  2007و 2010و 2012و2016ل أحاط ر ررجل احملكم ر ررة
اإلدارية االيادية علماً ن السلطات اإلثيوبية ترصد أنشطة املغرتبني وأن الناشطني السياسيني
الذين ي ال عرف عليه قد يواجهون االع قاو لدى وصوهل ىل ثيوبيال ن ه مل ي خلوا عن
أنشط ه السياسية السابقة.
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 ٣- ٣و الق ررار بش ررأن طلررب الل ،رروا املقرردم م ررن صرراحب الش رركوىل ارست أمانررة الدول ررة
لشرؤون اهل،ررة أنره مل يقردم جراابت مفصرلة بشرأن أنشرط ه السياسريةل وأن هنرايف تناقضرات
سرده لوقائع اكحداث ذات الصلة .وعالوة على ذلكل ترى اكمانة أن رواية صاحب الشكوى
َبصرو سرر،نه تف قررر ىل املصرداقية .ورأت احملكمررة اإلداريررة االياديرة أن صرراحب الشرركوى
ال ميثل شخصية ابرزة مبا يكفي ليكون موضع اه مام السلطات اإلثيوبية.
 4- ٣ال أن صراحب الشركوى أبلرغ ررال مرن أمانرة الدولرة لشررؤون اهل،ررة واحملكمرة اإلداريررة
االيادية بشأن ال عذيب الذي تعرض له الس،ن .ما قدم صوراً للندوب على رهره .ويشري
شكل تلك الندوب بوضرو ىل أن اةررو سر ها سروط .ومرع ذلركل برد ًال مرن اإلذن إبجرراا
وحص طغل ا فجل احملكمة ابلقوو ن س ب الندوب غرري معرروفل وأن الصرور ال تث رجل أنره
تعررض لالضرطهاد .وعردم وحررص ادعراا صراحب الشركوى تعرضرره لل عرذيب املاضري علررى
النحو الواجب يربهن على أن السلطات السويسرية مل تقي ما جيب طر ال عذيب الذي قد
ي عرض له عند عودته ىل ثيوبيا(  .)1وال ميلك صاحب الشكوى اإلمكانيات إلجراا الفحص
الطغ على حسابه اخلا .
 5- ٣ورغ أن صاحب الشكوى ذ ر تعرضه لل عرذيب رالو اسر ،وابه طرار جررااات
الل،وال وإن مس ،وبه مل يطر أي أسللة لالس فسارل وعوضاً عن ذلكل غري املوضوع .وأواد
صاحب الشكوى نه تعرض للس،ن وال عذيب  2006و .2007ورداً على ذلكل سرأله
املس ،وب عما ذا ان هنايف أي أحداث هامة أ رىل ال تنسىل ىل جانب الس،ن .ومل تطر
على صاحب الشكوى أسللة ضاوية عن املرات اك رى الا أودع ويها احل س لدى الشرطة.
 6- ٣وجتاهل ررجل احملكم ررة اإلدارير ررة االيادي ررة أيضر راً الرسر ررالة الص ررادرة  20تش رررين الثر ررا ب
نروومرب  2015عرن وررع غين روت  7الروال ت امل حردة .وقرد ورد تلرك الرسرالةل مجلرة
أمورل أن صاحب الشكوى عضو حزب غين وت من أجل احلرية والعدالة والدميقراطية؛ وأنه
يشاريف بنشاط أنشطة احلزب من أجل حالو الدميقراطية ثيوبيا؛ وأن حزب غين وت 7
م يقن من أنه حاو عادته القسرية من سويسرا ىل ثيوبيال سيعا ثرياً على أيدي أعوان
النظام القمعي الذي ينفق ماليني الدوالرات لل ،سس على امل عاطفني مع حزب غين وت 7
أو املن سر ني ليره .ويرررد أيضراً الرسررالة ذاهترا أن أعضراا غين رروت  7مس ضرعفون وت رراجون
ىل احلماية من االضطهاد املنه،ي من جانب حكومة ثيوبيال الا تس خدم جهاز املخابرات
لل ،سررس عل ررى اإلثيرروبيني املقيم ررني اخل ررارج .ويؤ ررد ص رراحب الش رركوى أنررهل رغر ر أن و رررع
غين وت  7الوال ت امل حدة ال يقدم هذه الش هادات ال لألعضاا احلزب منذ أمد طويل
ولريس رررد امل عراطفني مرع احلر رةل ورإن احملكمررة مل س رذ بعرني االع رار هرذه اكدلرة احلارررة
قرارها بشأن االس لناف الذي روعه صاحب الشكوى.
مد من ال ضارب بني أقواو صاحب الشكوى أثناا مقابلة ورز
 7- ٣وأي اس ن اجات سل ية تس ّ
الطلب وأقواله أثناا مقابلة الل،وا اكساسية جيب أن ينظر ويها حبذرل كن املس ،وب عادة ما يطلب
ىل مقدم الطلب اإلجياز ويما يقدم من تفسريات أثناا املقابلة السابقة الذ ر(  .)2وعلى أية حاول

__________

( )1
( )2

4

يشري صاحب الشكوى ىل قضية علي واضل ضد سويسرا ( )CAT /C/53/D/450/2011ل الفقرة 6- 7؛
يس ش ر ررهد ص ر رراحب الش ر رركوى ابحملكم ر ررة اكوروبي ر ررة حلقر ر ررو اإلنس ر ررانل قض ر ررية م .أ .ض ر ررد سويسر ر ررا (االل مر ر ررائ
رق 5258٩ب)1٣ل احلك الصادر  18تشرين الثا بنوومرب 2014ل الفقرة .60
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الل وي س ابالتسا واملصداقية كنشط ه السياسية ثيوبيا
قدم صاحب الشكوى سرداً مفص ً
ول وقيفه واح ،ازه وما أعقب ذلك من اضطهاد .وقدم أيضاً أدلة ت ني أنه ميثل شخصية ابرزة
مبا يكفي ليكون موضع اه مام السلطات اإلثيوبية نظراً كنشط ه السياسية سويسرا.
 8- ٣ورغر مررا لصررجل ليرره السررلطات السويسرررية مررن اس ر ن اجات سررل ية َبصررو بقرراا
صرراحب الشرركوى ثيوبيررا بعررد طررال س رراحه مررن السرر،ن وسررفره ىل اتيلنررد عرردة مر ررات
كغ رراض العمررلل يرررى صرراحب الشرركوى أن ه ررذه الظررروف ال تررؤثر سررل اً علررى صررد أقوال رره
َبصو س،نه ومالحق ه .ورل صاحب الشكوى ثيوبيرا كنره ران انشرطاً سياسرياً ويرود
حدوث تغيريات وطنه .وذ ر عردة مررات رالو مقر ابالت الل،روا أنره مل يرغرب مغرادرة
ثيوبيا رغ أنه واجه مشا ل مع السلطات عدة مناس ات .وتريف ثيوبيا وقط بعد اع قراو
الشخص الذي يشرف عليهل وواً من االضطهاد املس ق ل.
 ٩- ٣وعلى عكس االس ن اج الذي لصجل ليه أمانة الدولة لشرؤون اهل،ررةل ورإن صراحب
الشكوى مل يقدم بياانت غامضة حوو مصدر مشا له ثيوبيا .وقد بني بوضو أنه شاريف
 2005اح ،اجرات ضرد احلكومررة إبلقراا احل،ررارة علرى أورراد الشرررطة و شرعاو النررار
السيارات .وذ ر أيضاً أنه شعر ن احلكومة انجل مسؤولة عن مق ل والديه .ورغ أنه مساند
للمعارضة منذ وواة والدته 1٩٩1ل وإن مقاوم ه النشطة للنظام مل ت دأ ال .2005
 10- ٣وبينما تع رب السلطات السويسرية أن صاحب الشكوى مل يشر مبا يكفي تنظي حزب
ال حالج من أجل الوحدة والدميقراطية وهيكلهل أوضص صاحب الشكوى بيان أدىل به أمام
احملكمرة اإلداريرة االياديرة أنره مل يفهر السرؤاو الرذي و ّجره ليره بشرأن هرذه النقطرة أثنراا مقابلرة
الل،وا .ومع ذلكل قدم صاحب الشكوى ىل املس ،وب بعب املعلومات عرن منشرأ احلرزب
ال عن أراا زعماا احلزب.
وأهداوهل وض ً
 11- ٣ورغر أن السرلطات السويسرررية تشركك أنره مل يكررن لصراحب الشركوى اتصرراالت
دا ل حزب غين روت  7ل وقرد ذ رر مناسر ني أنره ران علرى اتصراو وقرط ابلشرخص الرذي
يشرف عليه احلزب وأن عدم االج ماع عضاا ارموعرة اخ ررين رارسرة مع رادة حرزب
غين وت 7ل الذي يعمل ووق هيكل هرمي.
 12- ٣وأ رياًل اع ربت أمانة الدولة لله،رة طأً أن صاحب الشركوى قردم بيراانت م ضراربة
ويما ي علق بس ب مغادرته .وعلى الرغ من أن صاحب الشكوى ذ ر مرةً أثناا مقابلة ورز
طلب الل،وا أنه غادر ثيوبيا بعد س،ن الشخص الذي يشرف عليه ليقوو مرة أ رى أنه غادر
بعد س،ن صديقهل وهو أشار الواقع ىل نفس الشخص.
 1٣- ٣وأوادت عدة منظمات غري حكومية ن السلطات اإلثيوبية أعلنجل حزب غين وت 7
منظمة رهابيةل وأن السلطات احلكومية تراقب أعضاا اةماعات املنشقة وتس هدوه (  .)٣وووق ًا
لوزارة ارجية الوال ت امل حردةل ي عررض العديرد مرن قرادة حرزب املعارضرة لسروا املعاملرة أثنراا
__________

( )٣

GE.19-15116

يس شرهد صرراحب الشرركوىل مجلررة أمررورل مبنظمررة العفررو الدوليررةل
 ( crackdown on free speech in Ethiopiaانون اكووبديسمرب )2011؛ ومنظمة بيجل احلريةل
 Freedom of the Press 2016ل أيلووبس مرب .2016

Dismantling dissent: intensified
Ethiopia,

5

CAT/C/67/D/775/2016

االح ،از(  .)4ويقوو مر ز  LandInfoتقرير نه ألقي الق بل عام  200٩ل على العديد
من أعضاا حزب غين روت  7مبوجرب قرانون مكاوحرة اإلرهراب وأن مسرة مرنه حكر علريه
ابإلعرردام(  .)5ويرردوع صرراحب الشرركوى ن اكمررني العررام حلررزب غين رروت 7ل السرريد تسرريغيل
اح ،ز اليمن وسلّ ىل ثيوبيا  ٣0حزيرانبيونيه 2014ل حيث مت ختديره وتعذي ه على
ير ررد رجر رراو جهر رراز املخ ر ررابرات اإلثير ررون(  .)6وتفاقمر ررجل حالر ررة ع ر رردم االس ر ر قرار ثيوبير ررا من ر ررذ
آببأغسطس 2016ل بعد مق ل ما ال يقل عن  100شخص الو اح ،اجرات سياسرية.
وت ني هذه ال قارير أن اخراا املعارضة ختضع للقمع الشديد ثيوبيال وأن صاحب الشركوى
يواجه طراً حقيقياً ب عرضه لضرر ال ميكن صالحه ذا أعيد ىل ال لد.
م حظات الهولة الطرف ال األسس ا دضدمبة
 1- 4تقر الدولة الطرفل مالحظاهتا املؤر ة  25نيسانبأبريل 2017ل ن حالة حقو
اإلنسان ثيوبيا مقلقةٌ من نوا ثرية .غري أن هذه احلالة ال تشكل حد ذاهتا س ًا اوي ًا
للخلرو ىل أن صراحب الشركوى سريواجه طرر ال عررض لل عرذيب لردى عودتره ىل ثيوبيررا.
ومل يقدم صاحب الشكوى أدلة اوية تث جل هذا اخلطر.
 2- 4وال بد من مراعاة ما قد تعرض له صاحب الشكوى من تعذيب املاضي لدى تقيي
طر ال عذيب الذي قد يواجهه حاو عودته ىل ثيوبيا .بيد أن ادعااات صاحب الشكوى
بشرأن سروا املعاملرة الرذي تعررض لره غررري معقولرة .أوالًل رالو جررااات الل،روال ران وصررفه
لألنشطة السياسية الا اضطلع هبا غامضاً جداً وم ناقضاً .ون ي،ة لذلكل وإن ادعااه ال عرض
لالح ،از ن ي،ة ل لك اكنشطة يف قر ىل املصداقية أيضاً .وت ناقب ادعااات صاحب الشكوى
بشأن اح ،ازه مع حقيقة أنهل ووقاً الدعاااته الو جرااات الل،وال بقي ثيوبيا ملدة سجل
سنوات بعد أن أورج عنه دون ال عرض للمضايقة من ق ل السرلطات مررة أ ررى .وعرالوة علرى
ذلكل ادعى أنه غادر ثيوبيا عدة مرات  2011واز سفر صاحل وعاد ىل ال لرد دون أن
يواجه مشا ل مع السلطات .وبس ب عدم معروة مصدر الندوب على رهرهل واو قار ادعاااته
ىل املصداقيةل وإن الندوب الا أشار ليها ال تشكل أدلة تدع ادعاااته.
 ٣- 4ومل سذن سلطات الدولة الطرف إبجراا وحص طغ لل ث جل من عال مات ال عذيب كنه
مررن الواض ررص أن رواي ررة ص رراحب الش رركوى ال تق رروم علررى أس ررس س ررليمة وغ ررري م س ررقة .وووقر راً
لالج هادات السابقة للسلطات الوطنيةل جيب أن يشاريف طال و الل،وا ث ات الوقائعل و
هذه احلالةل مل يقدم صاحب الشكوى تقريراً ط ياً يدع ادعاااته .وميثل صاحب الشكوى حمام
وهو من فع ب غطية سمني صحي لزامي .و انجل لديه بذلك ورصة تقدمي تقرير طغ ىل السلطات
السويسرية.
__________

( )4
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 4- 4وادعاا صاحب الشكوى أنه مل ت ص له ورصة ال عليق ابل فصيل على ما تعرض له من
سوا املعاملة غري صحيص .وعقرب اةرزا مرن املقابلرة امل علقرة ابلل،روا الرذي أشرار ليره صراحب
الشكوىل عاد املس ،وب ىل مسألة اح ،از صاحب الشكوىل وطر عليه عدة أسللة بشأن
هذا املوضوع .و هناية اةلسةل دعا املس ،وب صاحب الشكوى صراحةً ىل اس كماو رواي ه.
ال أنه مل يكن قادراً على تقدمي تفاصيل
وعالوة على ذلكل ذا ان صاحب الشكوى يع قد وع ً
اويرة أثنرراا املقابلرةل وقررد أتيحرجل لرره الفرصرة للقيررام برذلك اس ر لناوه أمرام احملكمررة اإلداريررة
االيادية و هذا ال الغل لكنه مل يغ نمها .ورواي ه موجزةل ومل تاوو وصج سوا املعاملة الذي
يدعي أنه عاىن منه أو الظروف احمليطة به.
 5- 4وبينما يدعي صراحب الشركوى أنره تعررض لل وقيرج عردة مررات بعرد طرال سرراحه
 2007ل ذ ر أثناا جرااات الل،وا أنه مل يعد شى السلطات قط بعد طال سراحه كهنا
جتهل مكان ا ائه .وهذا تناقب واضص بشأن جانب أساسي من ادعااات صاحب ال الغ.
 6- 4و ان وصج صاحب الشكوى كنشط ه السياسية ثيوبيا ي س ابإلهبام واملراوغة .
وعنردما طلرب منره يديررد اكنشرطة الرا اضررطلع هبرا لفائردة حرزب ال حررالج مرن أجرل الوحرردة
والدميقراطيةل أوضص صاحب الشكوى أنه شاريف العديد من املظاهراتل وقام حبشد املناصرين
الش اب وقاد أنشطة خم لفة .وهذا الوصج سطحي .وعنردما طلرب ليره وصرج هيكرل حرزب
ال حرالج مرن أجرل الوحردة والدميقراطيرةل أجراب صراحب الشركوى ال دايرة أنرهل عنرد نشراا
حزب ال حالج من أجل الوحدة والدميقراطية من طرف اإلثيوبيني املقيمني الوال ت امل حدةل
مل يكن يعل أي شيا عنه .ورغ اكسللة العديدة الا و ّجهجل ليه بشأن هذا املوضوعل ع،ز
صاحب الشكوى عن تقدمي أجوبة ملموسة .وا فى ابلقوول عندما سلل عن هيكرل احلرزبل
نره سر ،رى ان خراابت بعرد وصروو أعضراا رريررني مرن الروال ت امل حردة .وهرذه اكجوبرة غررري
الدقيقرة واملراوغرة تعطرري انط اعراً قرو ً ن صرراحب الشركوى مل ميرارئ اكنشررطة السياسرية الررا
وصررفها .وويمررا ذخ ررر أررراا قررادة احل ررزبل ع،ررز عر رن تقرردمي وصررج موض رروعي هليكررل احل ررزب
أو لألنشطة الا اضطلع هبا.
 7- 4وويما ي علق ابكنشطة الرا اضرطلع هبرا صراحب الشركوى لفائردة حرزب غين روت 7ل
ادعى ال داية أنه ال قى عضاا جمموع ه واضطلع معه بعدد من اكنشطة .و الو مقابلرة
الل،وا الثانيةل ادعى أنه على اتصاو مع عضو واحد وقط حزب غين وت  .7وعندما سلل
عن هذا ال ناقب الظاهرل أوضص صاحب الشكوى أنه أساا الفه أثناا مقابلة الل،وا اكوىل.
بيد أن هذا ال فسري غري مقنعل نظراً ىل أن صاحب الشكوى قاو صراحة الو املقابلة اكوىل
نه عمل مع جمموع ه حزب غين وت .7
 8- 4وويمرا ي علرق ابكنشررط ه السياسرية سويس ررال تعررتف الدولررة الطررف ن السررلطات
اإلثيوبية ثفجل اخونة اك رية مراق ة املعارضني السياسيني الذين يعيشون اخلارج .غري أن
هذه السلطات تر ز اه مامها على اكوراد الذينل بغب النظرر عرن مشرار ه اح ،اجرات
سياسية غري ذات أنية اخلارجل يشغلون ورائج أو يقومون نشطة تشري ىل أهن معارضون
حقيقيون ورمبا يشكلون طراً على النظام .غري أن صاحب الشكوى ال يندرج ضمن هذه الفلة
من املعارضني .ومشار ه االح ،اجات سويسرا تع رب نشاطاً هامشرياً وال تشرري ىل أن
النظام اإلثيون سيع ربه معارضاً جد ً ومن احمل مل أن يكون طرياً .والصور الفوتوغراوية ملشار ه
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ال على مشار ه
االح ،اجات سويسرا الا قدمها ال ت ني أن له مكانة ابرزة وال تقي دلي ً
شخصرياً نشراط سياسري طرري .وبصررف النظررر عرن املشرار ة هرذه اكحرداث وعضرروي ه
املزعومة حزب غين وت  7ل ال تث جل الواثئق الا قدمها مشار ه أي نشاط سياسي حمدد.
والرسرالة الررا قرردمها صرراحب الشرركوى وتفيررد نره عضررو حررزب غين رروت  7هرري نسررخة؛
ومل يقدم صاحب الشكوى الوثيقة اكصليةل لذا وهو مل يث جل عضوي ه.
 ٩- 4وأشر ررار ص ر رراحب الشر ر ر كوى ىل قر ر ررار س ر ررابق صر رردر ع ر ررن احملكم ر ررة اإلداري ر ررة االيادي ر ررة
 2016ل ومفاده تزايد قمع الناشرطني اإلثيروبيني املن مرني ىل املعارضرة واملقيمرني اخلرارج
تقارن بقضية صاحب الشكوى .وفي القضية الا
ومراق ه  .ومع ذلكل وإن القضية املذ ورة ال خ
وصلجل ويها احملكمرة اإلداريرة االياديرة 2016ل أث رجل صراحب الشركوى دلرة معقولرة أنره
سري،ذب ان راه السررلطات اإلثيوبيرة بس ر ب أنشرط ه السياسررية ثيوبيرا ق ررل مغادرتره .وهررذا
مل تدث حالة هذا ال الغ.
 10- 4و الو مقابلا الل،وال يدث صاحب الشكوى بطريقة سطحية جداً ومراوغة ثري
من اكحيان .وعندما طلب منه وصج االضطهاد الذي تعرض لهل قاو ال داية ن مشا له
بدأت  2004أو 2005ل لكنه ع،ز عن يديد املشا ل املذ ورة .ودعي ىل وصج يج
بدأت مشا لهل وأشرار وقرط ىل أنره ران مرن غرري املمكرن االل حرا ابملدرسرة أو اةامعرة دون
االنضرمام ىل احلرزب احلرا ل وأن مواوقرة النظرام انرجل ضررورية للحصروو علرى تصرريص عمرل.
وعندما طلب منه توضيص ملاذا بدأت مشا له  2004أو 2005ل رد صاحب الشكوى أنه
أص ر ص معارض راً للنظررام بس ر ب وقرردان والدي رره .وهررذا ال يرران ال يفسررر س ر ب برردا مش ررا له
عام  2004أو 2005ل كنهل ما أواد صاحب الشكوى الو مقابلرة الل،ر وا اكوىلل ترو
والرداه  1٩7٩و1٩٩5ل علرى ال روا  .وعنردما دعرري ىل وصرج املشرا ل املرذ ورةل ادعررى
صرراحب الشرركوى أنرره ألقررى ابحل،ررارة وأشررعل النررار سرريارات وحرراوالت .و رررر املس ر ،وب
السؤاو بشأن املشا ل الا واجهها .وأجاب صاحب الشركوى ن االن خراابت بردأت .و ررر
املس ،وب ن فس السؤاو .مث أجاب صاحب الشكوى نه ال يطيق الوضع السياسري بلرده
كنه يع ربه س اً وواة والديهل وأنه أراد اإلطاحة ابلنظام .ومن الواضص أن صاحب الشكوى
مل يكن قادراً على اإلجابة على اكسللة بشأن املشا ل الا واجهها.
 11- 4وابإلضاوة ىل ال ناقضات السالفة الرذ رل انرجل روايرة صراحب الشركوى عرن اع قراو
الشخص الذي يشرف عليه م ناقضة أيضاً .وقد ادعىل الو املقابلة اكوىلل أن أحد أصدقائه
اع قل وا فى .وأواد صاحب الشكوى ن صديقه تعرض للضرب أثناا االح ،از و شج عن
أسرار ال نظي الذي ين مي ليه .وعند لقاا الق ب على الشخص الذي يشرف عليه ويما بعدل
قرر صاحب الشكوى الفرار من ثيوبيا .ومع ذلكل الو املقابلة الثانيةل قاو صاحب الشكوى
وقرط نرره ألقرري الق ر ب علررى شررخص واحررد .وعنرردما سررلل عررن هررذا ال نرراقبل أورراد صرراحب
الشكوى نه مل يكن ي حدث عن نفسه .وي دو أن هذا ان حماولة لل هرب من السؤاو .وبذلك
رر املس ،وب السؤاول طال اً خمن الشخص الذي ألقي عليه القر ب ابل حديرد .وررد صراحب
الشكوى ابلقوو ن زميالً العمل اح ،ز أيضاً .وبدعوته ىل توضيص أقوالهل أضاف أنه عل
هبذا االع قاو وغادر ال لد .ومن الواضص أن هذه ال ياانت تف قر ىل املصداقية.
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 12- 4وابمل ثلل وإن تصرتات صاحب الشكوى بشأن أسرته غري مقنعة .وهو مل ي مكن من
تقدمي معلومات عن زوج ه وطفليره .وذ رر أنره ق رل مغرادرة ثيوبيرال طلرب ىل زوج ره اال راا
ومل يعرف يج ي صل هبا بعد ذلرك .ومل يكرن قرادراً علرى تقردمي أي تفاصريل ضراوية عرن هرذا
اكمر .وعندما دعي ىل وصج املناقشات الا أجراها مع زوج ه ق ل مغادرته ثيوبيال هترب من
السؤاو وذ ر أنه ذلك الوقجلل ان يريد الن،اة وغادر ثيوبيا أسرع وقجل ركن .و ل ما
قاو لزوج ه هو أنه عليها اال اا .وهذه اكقواو مراوغة وغري مقنعة .ومن غري املعقوو أيضاً أنه
مل يكن لصاحب الشكوى أي وكرة عن يفية االتصاو بزوج ه.
 1٣- 4ومل ي مكن صاحب الشكوى من وصج رحل ه على مر السيارة الا نقل ه من أديس
أاباب ىل اخلرطرومل عرردا أنره قضررى ليلرة غونررديرل ثيوبيررال وعررب احلرردود سررياً علررى القرردمني.
ومل يكن قادراً أيضاً على تقدمي أي تفاصيل عن الرحلة من اخلرطوم ىل سويسرا .وهو قدم ىل
السرلطات السويسررية بطاقرة هويرة صررادرة  5آببأغسرطس 201٣ل بعرد مغادرتره ثيوبيررا.
وادعرى أنره ترريف بطاقرة اهلويرة حمرل كشرررطة الفيرديو ق رل مغرادرة ثيوبيرال وأن أصردقاا ذه روا
لل حث عنها هنايف .وعندما طلب منه توضيص هذه ال أ يداتل انجل ردوده مرت كة جداً.
 14- 4و ضوا ما تقدمل ترى الدولة الطرف أنه ال يوجد أس اب تدوع ىل االع قاد أن بعاد
صاحب الشكوى ىل ثيوبيا من شأنه أن يشكل ان ها اً الل زاماهتا مبوجب املادة  ٣من االتفاقية.
عمببقات صاحب اللكدى ال م حظات الهولة الطرف ا تعمبقة ابألسس ا دضدمبة
تعليقات مؤر ة  7حزيرانبيونيه 2017ل و 25انون الثا بيناير و 8حزيرانبيونيه
1- 5
 2018و 20آذاربمارئ 201٩ل أواد صاحب الشكوى نه اس طاعل بفضل املساعدة املاليةل
جراا وحص طغ للكشج عن عالمات ال عذيب .ويقدم تقريراً مؤر اً  10أ ربمايو 2017
صدر عن ط يب عامل جاا ويها أن صاحب الشكوى ضع لفحص  2أ ربمايو . 2017
ويرد ال قرير أيضاً أن صاحب الشكوى يزع تعرضه لل عذيب ابلضرب بعقب بندقية على
رأسه والضرب مراراً وتكراراً على رهره ساليف هرابئية .ويرد أيضاً أنه ميكن للمرا أن يالحظ
وجود 10 :ندوب مقوسةل على عرض العمود الفقري ويرتاو طوهلا بني  10و  15سن مرتًا .
وتقع الندوب بني الفقرات الدنيا وامل وسطة للعمود الفقري الصدري وهري غرري مل ه رة حاليراً.
وابإلضاوة ىل ذلكل هنايف ندبة صغرية هناية لو الك ج اكيسر و ذلك ندبة طويلرة علرى
اةانب اكيسر مرن اة هرة انمجرة عرن ضرربة بعقرب بندقيرة .و هنايرة الفحرصل قراو صراحب
الشكوى] عن صد ن أوعاو ال عذيب لعام  2006ال تزاو تؤثر ويه وتثقل اهله ثريًا وأنه
يود االع ناا بزوج ه وطفليه .ومثة تطابق بني الندوب احملددة شهادة الط يب والوصج الذي
قدمه صاحب الشكوى] وال ميكن ث ات اخالم الظهر املوصووة .وي ضمن ال قريرر أيضراً
تشخيصراً لالضرطراابت النفسرية الالحقرة لبصرابة .ويؤ رد صراحب الشركوى أن ال قريرر يردع
ادعاااته امل علقة ب عرضه لل عذيب.
 2- 5ويقردم صرراحب الشرركوى أيض راً تقري رراً ط ي راً اثني راً ب رراريخ  14ررانون اكووبديسررمرب
 2017ل وترمجرة .ويؤ ررد أن الط يررب الرذي أعررد ال قريررر هرو مس شررار منررذ وقرجل طويررل لرردى
الصرليب اكرررر السويسررري معرين بضررحا ال عررذيبل و رري وحررص آاثر ال عررذيب .وووق راً
لل قرير املرتج ل الحظ الط يب وجود مثانية ندوب مقوسة وملموسة ورراال بني الفقرة الصدرية
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الدنيا والع،زل تقع الوسط وو العمرود الفقرريل ي لرغ طوهلرا رو 4ىل  6سر وال ي ،راوز
ال ن الندوب ت سق مع منط ندبة عادية انمجة عن ضرابت بسلك
عرضها  5م  .وا قائ ً
ومرع روايررة صراحب الشرركوى عرن تعرضرره لل عرذيب بض ررابت سراليف هرابئيررة .2007
ويؤ د صاحب الشكوى من جديد أن السلطات السويسرية مل تج بواج ها ال أ د مرن مجيرع
الوقائع ذات الصلةل مبا ذلك اإلذن إبجراا وحص طغ للكشج عن عالمات ال عذيب.
 ٣- 5ورداً على س يدات الدولة الطرف بشأن قرار صاحب الشكوى ال قاا ثيوبيا ملدة
سجل سنوات بعد طال سراحهل يؤ د صاحب الشكوى أن السلطات مل تكشج عن مكان
وغري مكان قام ه عدة مرات .وزاوو أنشط ه السياسية
وجوده الو تلك الفرتة كنه ان خم لاً ر
سراًل حىت ال يعثر عليه النظام .وهذا يفسر أيضاً ملاذا متكن صاحب الشكوى من مغادرة ثيوبيا
والعرودة ليهرا مرران عردة مررات  .2011وبرردأ صراحب الشركوى شررى االضرطهاد وقررط
عنردما ألقري القر ب علرى رئريس ارموعرة الررا ران ين مري ليهرا نفرس السرنة .وق رل ذلرركل
مل يكن لدى السلطات أي دليل ضده.
 4- 5ويعرتض صاحب الشكوى على اد عااات الدولة الطرف أن جاابته رالو مقرابالت
الل،وا تف قر ىل تفاصيل اوية .وقد تضمنجل رواي ه عما تعرض له من تعذيب تفاصيل اويةل
و رران علررى السررلطات السويسرررية طررر أسررللة ضرراوية ذا رأت أن ردوده قصرررية جررداً .وعل ررى
النقيب من ذلكل مل تطر السلطات أسللة حمددةل لكنها غريت املوضوع ثري من اكحيان
الو اللحظات احلارة .ما وصج صاحب الشكوى أنشط ه السياسية ثيوبيا عدة مرات
لكرن مل يطلرب منره تقردمي تفاصريل ضراوية .ومرن مثل ال ميكرن ان قراده ل قدميره جراابت مراوغررة
أو غامضة بشأن هذا املوضوع .وقدم جاابت دقيقة وحمددة مبا ويه الكفا ية ويما ي علق ب نظي
غين روت  7ومل يسر طع أن يكرون أ ثرر دقرة كن املعلومرات امل علقرة ابل نظري الردا لي للحرزب
ال تقدم ىل اكعضاا العاديني مثل صاحب الشكوى .وال ي ناقب صاحب الشكوى مع نفسه؛
وأوضص عدة مرات أنه انشط وعضو حزب غين وت  7لكنه ليس علرى اتصراو م اشرر مرع
ال هرمياً حلماية أعضائه.
الرئيس .ويفيد ن حزب غين وت  7اع مد هيك ً
 5- 5ورداً علرى تعليررق الدولررة الطررف أن الرسررالة الررا تث رجل عضرروية صرراحب الشرركوى
حزب غي وت  7هي جمرد نسخةل يقدم صاحب الشكوى رسالة أصلية أ رى صادرة 11
حزيرانبيونيه  2017عن رثل ورع غين وت  7الوال ت امل حدة(  .)7ويؤ د املمثل من جديد
أن صاحب الشكوى عضو حزب غين وت 7ل ويشاريف بنشراط مهرام مرن ق يرل حضرور
االج ماعات واملظاهراتل ومجع اكمواو وتقدمي ال ربعات.
 6- 5ويدعي صاحب الشكوى أنه ثج أنشط ه السياسية سويسرا ويؤ د أن هذه اكنشطة
انرجل م كرررة وها مرة مبرا يكفري ري تثرري اه مرام السرلطات اإلثيوبيرة .وتشرمل مهرام صراحب
الشكوى حزب غين وت  7فالة اكمنل وجتنيد أعضاا جددل ودعوة اكعضاا ىل اكحداث
السياسريةل والنيابرة عرن رئريس احلررزب الكران ون رالو االج ماعرات الشرهريةل واملشررار ة
املناقشاتل وتوزيع النشرات اإلعال نية .ما وّقع صاحب الشكوى أيض ًا عريض ًة على اإلنرتنجل
بشأن مشروع قانون تشريعي الوال ت امل حدة يدع رساا الدميقراطية ثيوبيا.

__________

( )7
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 7- 5ويقدم صاحب الشكوى رسالة مؤر ة  26انون الثا بيناير  2017موجهة من اكمني
العام لفرقة العمل اإلثيوبية املعنية حبقو اإلنس ان والدميقراطية سويسرال يفيد ويها هذا اك ري أن
صاحب الشكوى عضو نشط منذ عام 2015ل وشاريف تنظي العديد من املناس ات العامة.
وعلى وجه ال حديدل  11ش اطبورباير 2017ل شاريف اج ماع ةمع اكمواو لفائدة حزب
غين وت  7وورقة العمل اإلثيوبية املعنية حبقو اإل نسان والدميقراطية وري ورغل سويسرا .و 11
ش اطبورباير 2017ل ساعد أيضاً تنظي مناقشة نقلجل على امل اشر عرب سكايب مع السيد
نيغا وتناولجل احلالة الراهنة ثيوبيا .وتوىل صاحب الشكوى ترتي ات النقل على مر حاوالتل
ودعا املشار ني اةلسة وساعد على ضمان اكمن الو املناقشة.
 8- 5و  6أ ربمايو 2017ل رهر صاحب الشكوى مؤمتر سنوي عقده سفري ثيوبيا
سويسرا مقر قامة السرفري جنيرج .و ران الغررض مرن االج مراع هرو مناقشرة املسرائل
السياسية الراهنة ثيوبيال ودعرا السرفري املمثلرني اإلقليميرني لل ،هرة الشرع ية ل حريرر تيغرراي
للحضور .وبينما ان ابب املشار ة احلدث مف وحاً ررياً أمام مجيع اإلثيوبينيل اتضص أنه ان
من املرحب نصار احلكومة وقط .وأجربت جمموعة من املعلرضنيل مبن ويه صاحب الشكوىل
ررو أثنراا االضرطراابتل واتصرل
على مغادرة قاعة االج ماع ابلقوة .وأصيب ثالثة أشخا
منسقو املؤمتر ابلشرطة .وقامجل الشرطة ابس ،واب صاحب الشكوى ومثانية معارضني آ رينل
وطل جل ليه تقدمي بياانهت الشخصية وواثئرق اهلويرة .وال يعلر صراحب الشركوى مرا ذا قردم
أعضراا اة هرة الشررع ية ل حريرر تيغرراي شرركوى جنائيرة ضرده أعقرراب احلرادث(  .)8وأجريررجل
مقابلررة مررع صرراحب الشرركوى علررى حمطررة ذاع رة  8 ESATأ ربمررايو  2017ويمررا ي عل ررق
ابحلادث .وهذه املقابلة ابللغة اكمهرية م احة على اإلنرتنجلل ويقدم صاحب الشكوى نسخة
نصية من املقابلة.
 ٩- 5ورداً علررى س يررد الدولررة الطرررف أن صرراحب الشرركوى ال ميكررن ربي رره علررى تسرر،يل
الفيديو للمؤمتر مقر قامة السفريل يفيد صاحب الشكوى أنه طلب تقريراً من شرطة جنيج
من أجل ث ات وجوده ذلك احلدث .وقدم ال قرير املؤرخ  28رانون الثا بينراير 201٩ل
الذي يفيد ن رثالً لقنصلية ثيوبيا اتصل ابلشرطة .وطلب من صاحب الشكوى تقدمي واثئقه
الشخصية لل عرف عليهل ومت يديد هوي ه ابالس واق يد من القنصلية ىل حمطة القطار .ويقدم
صاحب الشكوى أيضاً شريط ويديو آ ر يظهر ويه وهو أمام القنصلية  6أ ربمايو .2017
 10- 5وملا ان مورفو القنصلية يع ربون صاحب الشكوى معارضاً ثيوبيا حلكومة ثيوبيال وإن
سلطات ال لد لن تع ربه معارضاً ال يرقى ىل مس وى شخصية ابرزةل ما تزع الدولة الطرف.
ومبوجررب امل ررادة  241مررن الق ررانون اةن ررائي اإلثيررونل و ررإن االع ررداا علررى الس ررالمة اإلقليمي ررة
والسياسرية للدولرة هرو جرميرة يعاقرب عليهرا ابلسر،ن ملردة تررتاو برني  10سرنوات و 25سرنة.
وال ميكرن أن ي وقرع صراحب الشرركوى االن فراع ابلعفرو هرذه احلالررة اخلطرريةل حرىت و ن تغررري
الوضع السياسي ثيوبيا .2018
 11- 5و  22أ ربمايو 2017ل ساعد صاحب الشكوى على تنظي وتنسريق مظراهرة
جنيج أمام اكم امل حدة .واعرتض احمل ،ون على ترشص تيدروئ أدهانوم ملنصب املدير العام
__________

( )8
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ملنظمة الصحة العامليةل مدعني أنه مسؤوو عن مق ل العديد من اإلثيوبيني اكبر ا (  . )٩ون شرت
على صفحات ويس ويف أشرطة ويديو تنقل املظاهرة .وبعد احلدثل أجرت Kanal Kل وهي حمطة
ذاعيرة حمليرة توجرد ران ون أرغراول سويسررال مقابلرة مرع صراحب الشركوى ملردة  10دقرائق
تقري اً .وميكن أن يقدم عند الطلب تس،يل للمقابلة ابللغة اكمهرية.
 12- 5و  18حزيرانبيونيه 2017ل حضر صاحب الشركوى والسريد نيغرا اج مراع حرزب
غين وت  7برين .و ان صاحب الشكوى مسؤوالً عن اكمن ويرتدي سرتة برتقالية لل عريج
بنفسره .ويقردم صرورة ووتوغراويرة تظهررهل حسررب مرا يردعىل بروقرة السريد نيغرا .و  4تشرررين
الثر ررا بنوومرب 2017ل حضر ررر ص ر رراحب الشر رركوى حف ر ررل مؤسسر ررة  ESATالس ر ررنوي ابزول
سويسرال ويقدم صورة تظهره ىل جانب صحفيل حسب مزاعمه.
 1٣- 5وعررالوة عل ررى ذل رركل حكر ر ص ررادر قض ررية منفص ررلة  ٣0ررانون الثا بين رراير
 201٩ل منحجل احملكمة اإلدارية االيادية حق الل،وا ىل صاحب شركوى ثيرونل و لصرجل
ىل أنه رغ ال طورات اإلجيابية الا حدثجل ثيوبيال ال ميكن ال وقرع الوقرجل الرراهن مبردى
اس دامة عمليات اإلصال الا بدأها الوزير اكوو اةديد وأنه ليس من املؤ رد ي حراو مرن
اكحواو أن وضع حقو اإلنسانل ومن مث معاملة املعارضني السياسيني واكشرخا املنفيرني
الناشطني سياسيا ثيوبيال قد يسن وعالً املدى الطويل(  .)10ويدعي صاحب الشكوى أن
وقائع القضية الراهنة مشاهبة .وكالنا عضو املعارضة تعرض للس،ن وال عذيب ق ل مغادرة
ثيوبيا ورهر على ش كة القنوات ال لفزية واإلذاعية الفضائية اإلثيوبية  ESA Tأثناا وجوده
سويسرا .لذال يرى صاحب الشكوى أنه ال يزاو يواجه طر االضطهاد ثيوبيا.
م حظات إضافبة مال الهولة الطرف
مالحظرات ضرراوية مؤر ررة  27تشررين الثررا بنوومرب 2017ل و 15ش ر اطبورباير
1- 6
 2018و 7آذاربمارئ 201٩ل على ال وا ل رأت الدولة الطرف أن ال قرير الطغ اكوو الذي
قدمرره ص رراحب الش رركوى يش ررري وق ررط ىل أن رره تعرررض لص رردمةل ولكن رره ال ت رردد ر ررروف تل ررك
اكحداث الصادمة .والصدمات ليسجل ابلضرورة انمجة عن أوعاو ال عذيب وسوا املعاملة .ورغ
اإل شارة ال قرير اكوو ىل ندوبل ال ميكن قامة دليل ال عذيب ال من طرف أ صائيني
الطررب الشرررعي .والط يررب الررذي أعررد ال قريررر اكوو هررو ط يررب عررام ولرريس ط ي راً م خصص راً
أو ط ي راً نفسرياً؛ ومررن مثل ورإن القيمرة اإلث اتيررة لل قريرر حمردودة .وتكرررر الدولرة الطررف س يررد
موقفها بشأن عدم لزوم جراا وحص طغ الو جرااات الل،وا ضوا ال ناقضات رواية
صاحب الشكوى .وعالوة على ذلكل وحىت ذا انجل الندوب انمجة عرن جررو بفعرل أوررادل
وإن ذلك ال يكفي إلث ات سوا املعاملة من جانب اةهات الفاعلة احلكومية أو ش ه احلكومية.
ويك في ال قرير الطغ الثا ابإلشارة ىل أن صاحب الشكوى تعرض لسوا املعاملة وقجل غري
حمردد .وال يث رجل أنره تعررض لسروا املعاملرة علرى يرد السرلطات اإلثيوبيرة .وال يث رجل تشررخيص
اإلصابة ابلكرب ال ا للصدمة أن صاحب الشكوى تعرض لسوا املعاملة.
__________

(  )٩يقدم صاحب الشكوى صور ووتوغراوية تظهر ما يدعى أنه ان مقدمة احمل ،ني.
(  )10يس شررهد ص رراحب الشرركوى بقر رراري احملكمررة اإلداري ررة االياديررةل  D-6079/2015و D-6086/2015ل  ٣0ررانون
الثا بيناير 201٩ل الفقرة .6- 7
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 2- 6وتؤ رد الدولررة الطررف مررن جديررد أن صراحب ال شرركوى متكررن مرن ال قرراا أمرران
ثيوبيا ملدة سجل سنوات بعد اح ،ازه املزعوم وتعذي ه  2006و 2007وأنه غادر ثيوبيا
 2011عدة مرات ولكنه ا ار العودة ليها .و ضوا هذه الظروفل ال يوجد أي س ب
يدعو ىل االس ن اج أن صاحب الشكوى سي عرض لل عذيب ثيوبيا.
 ٣- 6و حرني يشرري صراحب الشركوى ىل العديرد مرن اكنشرطة السياسرية الرا قرام هبررا
اخونة اك رية سويسرال وإن هذه اكنشطة ال تث جل حد ذاهتا اخلوف املربر من االضطهاد
ثيوبيا .وتكرر الدولة الطرف س يد أن صاحب الشكوى مل يث رجل قيامره نشرطة سياسرية
تعرضه بدرجة شدي دة للخطر تربر االع قاد أنه موضع اه مام السلطات اإلثيوبية وأنه يشكل
طراً ملموساً على النظام احلا  .ورسالة ورقة العمل اإلثيوبية املعنية حبقو اإلنسان والدميقراطية
هي رسالة ترضية وال تربهنل حىت ذا نظر ويها ابالقرتان مع الصور الفوتوغراويرةل علرى مزاول ره
لن وع طري من العمل السياسي .وال ترقى املشار ة املزعومة لصاحب الشكوى اج ماعات
حزب غين وت  7 7و 18حزيرانبيونيه  2017و احلفل السنوي ملؤسسة 4 ESA T
تشرررين الثررا بنوومرب  2017ىل مس ر وى املشررار ة السياس ررية اخلطرررية .و وررالربامح الررا بث ه ررا
مؤسسة  ESATوحمطة  Kanal Kانجل قصرية نس ياً وتضرمنجل عردداً ررياً مرن املقرابالت مرع
أوراد خم لفني .وال مييز صاحب الشكوى نفسه عن سائر اكوراد الذين أجريجل معه مقابالت
على ذاعة  ESATل ومن غري املرجص أن يكون قد أاثر اه مرام السرلطات اإلثيوبيرة ن ي،رة هلرذا
الظهور .ومن غري املرجص أيضاً أن السلطات اإلثيوبية انجل على عل بربانمح  Kanal Kل الذي
ان بثاً ذاعياً على حمطة ذاعة حملية سويسرية .وابإلضراوة ىل ذلركل ورإن صراحب الشركوى
ال على جراا مقابلة معه الو الربانمح الذي بث ه .Kanal K
مل يقدم دلي ً
 4- 6ومل يظهرر صرراحب الشركوى ال سرر،يل ابلفيرديو للم رؤمتر الرذي عقررد مقرر قامررة
السفري  10أ ربمايو  .2017وعليهل ليس من املؤ د أنه شاريف ذلك احلدث .ومل يقدم
أي دليل على أن أوراد الشرطة جنيجل أو مورفو اكمن ال ابعون للسفارةل قد تعرووا عليه.
 5- 6وي دو أن الرسالة اةديدة امل علقة ابلعضوية الصادرة عن حزب غين وت  7هي رسالة
قدم واثئق مزورة
ترضية وال تث جل أن صاحب الشكوى عضو حزب غين وت  .7وغال اً ما ت ر
مرن هرذا الق يرل .وعرالوة علرى ذلركل مل يرذ ر الرسرالة اتريرخ انضرمام صراحب الشركوى ىل
احلزبل ومل يرد ويهرا وصرج مفصرل لألنشرطة الرا يضرطلع هبرا دا رل احلرزب .وخت لرج الرسرالة
اةديدة أيضاً ا الواً رياً عرن الرسرالة الصرادرة عرن حرزب غين روت  20 7تشررين الثرا ب
نوومرب  2011العديد من اةوانب اهلامةل أي الشعار واس احلزب والعنوان اإللكرتو .
 6- 6ويك في تقرير الشرطة املؤرخ  28انون الثا بيناير  201٩ىل اإلشارة ىل أن شرطة
جنيج انجل تعرف هوية صاحب الشكوى .وال يث جل أن السلطات اإلثيوبية انجل على عل
بنفس الشيا .وابملثلل ال يوور تس،يل الفيديو الذي قدمه صاحب الشكوى أدلة على ادعاااته.
 7- 6وحىت ولو انجل السلطات اإلثيوبية تعرف هوية صاحب الشركوىل تشرري ال طرورات
السياسية اك رية ال لد ىل أنه ذا عاد هنايفل وإنه لن ي عرض ملعاملة ت عارض مع املادة  ٣من
االتفاقية .ومنذ أن توىل رئريس الروزراا السريد أبيري أررد منصر ه نيسرانبأبريل 2018ل قرام
إبصالحات أو أعلن عنها العديد من اراالتل مبا ويها معاملة املعارضني .ودعجل حكومة
ثيوبيا املعارضني املنفيني ىل العودة ىل ثيوبيا واملشار ة العملية السياسيةل وبدأ املعارضون
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وامل مردون السابقون والصحفيون العودة ىل ثيوبيا منذ نيسانبأبريل  .2018و ري مثاو على
ذلك هو وييسا ليليسال الذي ال مس الل،وا الوال ت امل حدة بعد املشار ة اح ،اجات
سياس ر ررية ر ررالو اكلع ر رراب اكوليم ي ر ررة لع ر ررام 2016ل الربازي ر ررل .وف ر رري  21تشر ر رررين اكووب
أ وبر  2018ل عاد ىل ثيوبيا ورحب به املطار وزير ارجية ال لدل من بني أشخا آ رين.
ومنذ هناية حالة الطوارئ حزيرانبيونيه  2018و اتحة الوصوو من جديد ىل مواقع اإلنرتنجل
واحملطات اإلذاعية والقنوات ال لفزيونية الا تن قد احلكومةل انف ص احليز السياسي ثيوبيا .و
حزيرانبيونيه 2018ل ر صجل احلكومة الوصوو ىل  264من املواقع الش كية الا انجل حم،وبة
السابقل مبا ذلك موقع  ESATعلى اإلنرتنجلل الذي يدار من الوال ت امل حدة.
 8- 6ومن ررذ نيسر ررانبأبريل 2018ل أو رررج عر ررن آالف الس رر،ناا السياسر ررينيل وأغل ررق سر رر،ن
مايكراالوي املعرروف بكونره مرورق تسرود ويره أعمرراو ال عرذيب .ونفرذ السريد أرردل الرذي رران
مسررؤو ًال روي ررع املس ر وى و ال ررة االسر ر خ ارات اك منيررةل ص ررالحات ل غيررري رارس ررات الو ال ررة
وهيكلها .و حزيرانبيونيه 2018ل عزو أعضاا هيلة دارة جهاز اكمن واملخابرات الروطين.
و  12تشررين الثرا بنوومرب 2018ل صردرت أوامرر اع قراو حرق  ٣6مرن املسرؤولني عررن
اكمرن الروطينل ودعري امل همرون للمثروو أمرام احملكمرة االياديرة العليرا أديرس أاباب للررد علررى
اهتامات ضاع احمل ،زين لسوا املعاملة .وعالوة على ذلكل أعلن وزير العدول السيد برهانو
سيغاييل أن اإلدارة السابقة ةهاز اكمرن واملخرابرات الروطين مسرؤولة عرن اهل،روم علرى رئريس
الوزراا  2٣حزيرانبيونيه  .2018و  15تشرين الثا بنوومرب 2018ل ألقي الق ب على
السيد ريد زيريهرونل املردير السرابق ابلنيابرة ةهراز اكمرن واملخرابرات الروطينل والسريد غودي را
أوالانل رئيس شع ة اكمن شر ة االتصاالت اإلثيوبية اململو ة للدولة.
 ٩- 6وزعي حزب غين وت 7ل السيد تسيغيل الذي ان حم ،زاً منذ عام  2014ان ظ ار
تنفيذ حك اإلعدام الصادر حبقهل مت ع ابلعفو وأطلق سراحه أ ربمايو 2018ل ىل جانب 575
من احمل ،زين اخ رين .وعاد السيد تسيغي ىل اململكة امل حدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
حيث تعيش أسرته .وابملثلل ألغيجل عقوبة اإلعدام الصادرة حبق السيد نيغال الذي يعيش املنفى.
 10- 6و  22حزيرانبيوني رره 2018ل أعلر ررن حر ررزب غين ر رروت  7أنر رره نر ررزع السر ررال عقر ررب
اإلصالحات الا أعلن ها احلكومة اةديدة .و أوائرل متوزبيوليره 2018ل سرحب اسر حرزب
غين وت  7ومنظم ني أ ريني من قائمة املنظمات اإلرهابية الا وضع ها حكومة ثيوبيال و
أيلووبس مرب 2018ل أعلن السيد نيغا أن حزب غين وت  7سيواصل السعي ل حقيق أهداوه
السياسية من اخن وصاعداً بوسائل سلمية.
 11- 6و هناية آببأغسطس 2018ل أعلنجل حكومة ثيوبيا أهنا أبرمجل اتفاقاً مع عدد من
أحرزاب املعارضرةل مبرن ذلرك حرزب غين روت 7ل مرا أعلنرجل نشراا يران حكرومي مكلررج
ب نسريق عمليرة نررزع سرال املقراتلني السررابقني وتسررته و عرادة دمرراجه  .و أوائرل أيلررووب
س مرب  2018ل أوادت عدة وسائط عالم أن ملات من املقاتلني السابقني حزب غين وت
 7غادروا قاعدهت ريرت ل وعادوا ىل ثيوبيال حيث رح جل هب السلطات وار معات احمللية.
 12- 6و  ٩أيلووبس مرب 2018ل عاد السيد نيغا ىل ثيوبيال حيث اس ق له وزير ورثلون
حكوميون آ رون .واج مع اخالف من النائل مبن ويه أنصرار حرزب غين روت 7ل وسرط
أديس أ اباب و امللعب الوطين لالح فاو بعودته .وأعلن السيد نيغرا أنره سر ،ري مناقشرات
مجيع أ اا ال لد من أجل يديد الوسائل السلمية للعمل املس ق ل.
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 1٣- 6وجررت عررودة قرادة حررزب غين روت  7برردون عنرج .و واليررة أوروميرال رحررب آالف
اكشخا بقادة احلزب راوعني العل اإلثيون السابقل الذي اس خدم الو االح ،اجات ضد
النظرام السرابق .ومل يلحرق أي ضررر ابملشررار نيل حرني ألقري القر ب آذاربمررارئ 2018
على  12انشطاً بس ب روع العل نفسه .وقاو السريد نيغرا بنفسره ن احلالرة ثيوبيرا تغرريت
جذر ً منذ تعيني السيد أرد رئيساً للوزراا .وبناا على ذلكل ال يوجد طر ابل عرض لل عذيب
أو سوا املعاملة ابلنس ة لألعضاا حزب غين وت  7أو امل عاطفني معه ثيوبيال وال للعائدين
ىل ال لد.
القضااي واإلةراءات ا عروضة ممبى المبونة

النظر املق ولية
 1- 7ق ل النظر أي ادعاا يرد بالغ مال جيب على الل،نة أن تقرر ما ذا ان ال الغ
مق و ًال أم ال مبوجب املادة  22من االتفاقية .وقد س دت الل،نةل ووق ما تق ضيه الفقرة ( 5أ)
من املادة  22مرن االتفاقيرةل مرن أن املسرألة ذاهترا مل ت حرث وليسرجل قيرد ال حرث طرار أي
جراا آ ر من جرااات ال حقيق الدو أو ال سوية الدولية.
ال ابملادة () 5(22ب) من االتفاقيةل ال جيوز لل،نة أن تنظر أي بالغ يرد من
 2- 7عم ً
أي وررد ال بعرد ال أ ررد مرن أن الفرررد املعرين قررد اسر نفد مج يررع سر ل االن صرراف احملل يرة امل احررة.
وتالحررظ الل،نررة أن الدولررة الطرررفل هررذه القضرريةل مل تطعررن مق وليررة ال ر الغ علررى ه ررذا
اكسائ .وعليهل ال ترى الل،نة أي مانع لق وو ال الغل وتعلن أنه مق وو.

النظر اكسس املوضوعية
ال ابمل ررادة  ) 4(22م ررن االتفاقي ررةل نظ رررت الل،ن ررة
 1- 8عم ر ً
املعلومات الا أاتحها هلا الطروان.

ه ررذا الر ر الغ

ض رروا مجي ررع

 2- 8وتر لخص املسرألة املطروحرة علرى نظرر الل،نررة ويمرا ذا ران ترحيرل املشر كي قس رراً ىل
ثيوبيرا سيشركل ان ها راً الل رزام الدولررة الطررف مبوجرب املررادة  ٣مرن االتفاقيررة بعردم طرررد أي
(رده) أو تسررليمه ىل دولررة أ رررى عنرردما تكررون هنررايف أس ر اب موض رروعية
شررخص أو عادترره ّ
لالع قاد أنه سي عرض خلطر ال عذيب.
 ٣- 8وعلى الل،نةل القضية موضع النظرل أن يدد ما ذا انجل توجرد أسر اب حقيقيرة
يمل على االع قراد أن صراحب الشركوى سريواجه شخصرياً طرر ال عررض لل عرذيب حراو
عادته ىل ثيوبيا .وعند تقيي ذلك اخلطرل جيب على الل،نة أن تراعي مجيع االع ارات ذات
ال ابملادة  ) 2(٣من االتفاقيةل مبا ذلك وجود منط اثبجل من االن ها ات اةسيمة
الصلةل عم ً
( )11
أو الصررار ة أو اةماعيررة حلقررو اإلنسرران  .بيررد أن الل،نررة تررذ ّ ر ن اهلرردف امل ررو ى مررن
ال حديد ي مثل معروة مرا ذا ران الشرخص املعرين سريواجه شخصرياً طرراً م وقعراً وحقيقيراً
ابل ع رررض لل عر ررذيب ال لر ررد ال ررذي يعر رراد لير رره(  .)12ويرتت ررب علر ررى ذلر ررك أن وج ررود منر ررط مر ررن
__________

(  )11انظرل مجلة أمورل  .ت ضد هولندا ( )CAT /C/65/D/801/2017ل الفقرة .٣- 7
(  . )12ت  .ضد هولندال الفقرة .٣-7
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االن ها ات اةسيمة أو الصار ة أو اةماعية حلقو اإلنسان بلد ما ال يشكل حد ذاته
س اً اوياً ل حديد أن شخصاً معيناً سي عرض خلطر ال عذيب عند عودته ىل ذلك ال لد؛ وجيب
تقدمي أس اب ضاوية إلث ات أن الشرخص املعرين سري عرض شخصرياً للخطرر(  .)1٣و املقابرلل
ال يعين عدم وجود منط اثبجل من االن ها ات الصار ة حلقو اإلنسان أن شخصراً بعينره قرد
ال ي عرض لل عذيب الظروف اخلاصة به يديداً( .)14
 4- 8وتشري الل،نة ىل تعليقها العام رق  )2017(4بشأن تنفيذ املادة  ٣من االتفاقية
سيا املادة 22ل الذي رأت ويه أن االل زام بعدم اإلعادة القسرية قائ أينما وجدت أس اب
وجيهة تدعو ىل االع قاد ن الشخص املعين سي عرض خلطر ال عذيب الدولة الا سريحل
ليهال سواا فرد أو عضو جمموعة قد تكون معرضة خلطر ال عذيب بلد املقصد .وتقضي
املمارسرة الررا ت عهررا الل،نررة هررذا السرريا إبق ررار وجررود أس ر اب حقيقيررة مررىت رران طررر
ال عذيب م وقعاً وشخصياً وراهناً وحقيقياً .ومن املؤشرات على وجود طر شخصيل على س يل
املثاو ال احلصرل ما يلي( :أ) اكصل اإلثين( ( .)15ب) االن ماا السياسي أو اكنشطة السياسية
لصاحب الشكوى أو كوراد أسرته؛ (ج) ال وقيج أو االح ،از دون ضمان العدو املعاملة
واحملا مرة؛ (د) ال عرررض لل عررذيب سررابقاً؛ (ج) االح ،راز مررع منررع االتصرراو أو اخلضرروع كي
شكل آ ر من أشكاو االح ،از ال عسفي وغري القانو ال لد اكصلي؛ (و) اهلروب سراً من
ال لد اكصلي عقب تلقي هتديدات ابل عذيب؛ (ز) االن ماا الديين؛ ( ) ان هايف احلق حرية
الفكر والوجدان والدين( .)16
 5- 8وتشري الل،نة أيضاً ىل أن عبا اإلث ات يقع علرى صراحب الشركوى ذ جيرب عليره
مفصلة تث جل أن طر تعرضه لل عذيب
تقدمي ح،ة ميكنه الدواع عنهال أي أن عليه تقدمي ح،ح ّ
م وقع وقائ وشخصي وحقيقي(  .)17بيد أنه ذا ان وضع يع،ز ويه عن تفصيل ح ،هل أن
الل قد أث جل اس حالة حصوله على واثئق ت علق ابدعائه ال عرض لل عذيب أو يكون
يكونل مث ً
مسلوب احلريةل رورع عنره عربا اإلث رات وأصر ص علرى الدولرة الطررف املعنيرة أن يقرق هرذه
االدعااات وت حقق من صحة املعلومات الا تس ند ليها الشكوى(  .)18وتذ ّ ر الل،نة أيض اً أهنا
تعطي وزانً رياً للن ائح الوقائعية الا ختلص ليها أجهزة الدولة الطرف املعنية؛ غري أهنا غري ملزمة
ال للمعلومرات امل احررة هلررا ووق راً
ب لرك الن ررائح .ويعررين ذلررك أن الل،نرة س ر ،ري تقييم راً مس ر ق ً
للمادة  )4(22من االتفاقيةل مع مراعاة مجيع الظروف ذات الصلة بكل قضية( .)1٩
 6- 8وتالحظ الل،نة ادعاا صاحب الشكوى أنه شى أن يلقى الق ب عليه لدى وصوله
ىل ثيوبيا وال عرض لل عذيبل بس ب نشاطه السياسي دا ل حزب غين وت  7وحزب ال حالج
من أجل الوحدة والدميقراطية من ق له وييط الل،نة علماً أيضاً ابدعااات صاحب الشكوى أنه
__________

( )1٣
( )14
( )15
( )16
( )17
( )18
( )1٩
16

ي .ج .ضد سويسرا ( )CAT /C/65/D/822/2017ل الفقرة 2- 7؛
املرجع نفسه.
انظر ال عليق العام رق  )2017(4بشأن تنفيذ املادة  ٣من االتفاقية
املرجع نفسهل الفقرة .45
انظرل مجلة أمورل  .ت ضد هولندال الفقرة .5- 7
ال عليق العام رق )2017(4ل الفقرة .٣8
املرجع نفسهل الفقرة .50

سيا املادة 22ل الفقرة .11
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س،ن وتعرض لل عذيب تشرين اكووبأ وبر  2006ن ي،ة كنشط ه دا ل حزب ال حالج
مررن أج ررل الوحرردة والدميقراطي ررة ق ررل أن يطلررق سر رراحه ش ر اطبورباير  .2007م ررا تالح ررظ
ادعرااات صراحب الشركوى أنره أودع احلر س لرردى الشررطة عردة مررات بسر ب أنشررط ه
حزب غين وت  7وأنه غادر ثيوبيا  201٣وواً من أن يقوم الشخص الذي يشرف عليه
إببرالغ الشررطة عنره .وتالحرظ الل،نرة ادعرااات صراحب الشركوى بشرأن اسر مرار أنشرط ه
حررزب غين رروت  7سويسر ررا .وتالح ررظ الل،نررة أيضر راً أن ادع ررااات ص رراحب الش رركوى ن
سلطات الل،وا السويسرية أ طأت تقديرها للمصرداقية كن وصرفه لألحرداث ذات الصرلة
ان مفصالً وم سقاً؛ وأنه ان ين غي للسلطات السويسرية اإلذن إبجراا وحص طغ للكشج
عن عالمات ال عذيبل ابلنظر ىل أنه قدم صوراً للندوب على رهره؛ وأن السرلطات اإلثيوبيرة
أعلنجل حزب غين وت  7منظمة رهابية وتس هدف أعضاا اةماعات املعارضة؛ وأنه ي وأ مكانة
ابرزة مبا يكفي ليكرون موضرع ان راه السرلطات اإلثيوبيرة .وأ ررياًل يريط الل،نرة علمراً مبخ لرج
الواثئق الا قدمها صاحب الشكوى إلث ات ادعاااتهل مبرا ذلرك ال قرارير الط يرة والرسرال ان
الصادراتن عن حزب غين وت  7والصور الفوتوغراوية كنشط ه السياسية.
 7- 8وعالوة على ذلكل تالحظ الل،نة موقج الدولة الطرف الذي مفاده أن رواية صاحب
الشكوى عن تعرضه للس،ن وال عذيب ت س ابإلهبام واملراوغةل وهي ابل ا غري موثوقة .وييط
علماً أيضاً مبالحظات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى أنه غرادر ثيوبيرا عردة مررات
 2011رواز سررفر صراحل وعرراد ىل ال لرد دون مواجهررة مشرا ل مررع السرلطات .وتالحررظ
الل،نررة ررذلك موقررج الدولررة الطرررف الررذي مفرراده أن أنشررطة صرراحب الشرركوى سويسر ررا
ال تث جل أنه سي عرض خلطر ال عذيب لدى عودته ىل ثيوبيا .وتالحظ الل،نة أنه ووقاً للدولة
الطررفل يسرنجل أوضراع املعارضرني ثيوبيرا بشرركل رري منرذ أن أصر ص السريد أررد رئيس راً
للوزراال نيسانبأبريل  .2018و هذا الصددل ييط علماً أيضاً مبالحظة الدولة الطرف الا
مفادها أن حكومة ثيوبيا روعجل احلظر املفروض على حزب غين وت  7عام  2018ورح جل
ابملعارضني املنفيني العائدين ىل ال لد.
 8- 8وتذ ر الل،نة نه جيب عليها أن ت أ د را ذا ان صاحب الشركوى معرضراً حاليراً
خلطرر ال عرذيب ثيوبيررا(  . )20وبينمرا تالحررظ ادعراا صرراحب الشركوى أنرره تعررض لالع قرراو
وال عذيب ذلك ال لد منذ أوا ر عام  2006ىل أوائل عام  2007بس ب أنشط ه دا رل
حزب ال حالج من أجل الوحدة والدميقراطيةل ييط الل،نة علماً أيضراً ن صراحب الشركوى
متكن من مغادرة ثيوبيا والعودة ليها مان عدة مرات عام  .2011وتشري الل،نة ىل أنه
عندما يطلب صاحب شكوى جراا وحص طغ إلث ات ادعااات تعرضه لل عذيبل وإن هذا
الفحص ين غيل من حيث امل دأل أن جيرى بغب النظر عن تقيي السلطات ملصداقية االدعاا.
وهذا يكفل أن تكون السلطات الا تقرر قضية عادة قسرية قادرة على جرراا تقيري خلطرر
ال ع رررض لل عر ررذيب بص ررورة موضر رروعيةل ابالسر ر ناد ىل ن ر ررائح الفح ررص الطر ررغل دون أي شر ررك
معقوو(  .)21ومع ذلكل تشري الل،نة أيضاً ىل أنه رغ أن سوا املعاملة الذي تعرض له صاحب
الشكوى املاضي هو عنصر جيرب النظرر ويرهل يكمرن اهلردف الرئيسري مرن ال قيري يديرد
__________

(  )20انظرل على س يل املثاول ج .ب .م .ضد السويد ) (CAT /C/49/D/435/2010الفقرة .7- 7
(  )21انظرل مجلة أمورل ئ .ئ .ب ضد الدامنريفل ( )CAT /C/60/D/602/2014ل الفقرة .7- 8
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مرا ذا رران صرراحب الشركوى يواجرره الوقررجل ال رراهن طرر ال عرررض لل عررذيب ذا أعيررد ىل
ثيوبيا(  .)22و الظروف اخلاصة هلذه القضيةل تالحظ الل،نة أن سجل سرنوات ونصرج السرنة
تقري اً تفصل بني اتريخ ال عرض املزعوم لل عذيب وطلب جراا الفحص الطغ عام  201٣ل
وأن ذلك ال يعين ابلضرورة أن صاحب الشكوى ال يزاو يواجهل بعد تلك الفرتة الزمنيةل طر
ال عرض لل عذيب ذا أعيد ىل ثيوبيا.
 ٩- 8وويما ي علق ب أ يد صاحب الشكوى أن أنشط ه حزب غي وت  7س عرضه خلطر
االع قراو وال عرذيب مررن طررف جهراز املخررابرات بعرد عودترهل تالحررظ الل،نرة أنره حزي ررانب
يونيه 2018ل أعلن حزب غين وت  7ال خلي عن الكفا املسلص ضد حكومة ثيوبيا ن ي،ة
لبصالحات الا تع زم القيام هبا .وتالحظ أنهل متوزبيوليه 2018ل شط جل حكومة ثيوبيا
اس ر ر حر ررزب غين ر رروت  7مر ررن قائمر ررة املنظمر ررات اإلرهابير ررة(  .)2٣وتالحر ررظ الل،نر ررة أنر رره أ رب
مايو  2018ل عفا رئيس ثيوبيا عرن السريد تسريغيل اكمرني العرام حلرزب غين روت 7ل وأطلرق
سراحه(  .)24وبينما تالحظ ادعااات صاحب الشكوى الا مفادها أن حكومرة ثيوبيرا تع قرل
املعارضني املنفيني لدى عودهت ىل ال لدل تالحظ الل،نة أن احلكومة منحجل  2018العفو
للمنفيني اإلثيوبيني الذين انوا يع خربون رهابيني واملعارضني السياسيني وأن رئيس الوزراا دعاه
ىل العودة ىل ال لد ومواصلة النشاط السياسي بوسائل سلمية(  .)25وييط الل،نة علماً ابل قارير
الا تشري ىل صدور قرار ابلعفو عن اخالف من الس،ناا مبوجب قانون العفو(  )26وأن طوات
ملموسة خاختذت من أجل فالة املساالة عن ان ها رات حقرو اإلنسران الرا يرتك هرا مورفرو
الدولة(  .)27وويما تالحظ ا لل،نة أن صاحب الشكوى شى أن تس هدوه السلطات اإلثيوبية
بس ب صوره ىل جانب السيد نيغا زعي حزب غين وت 7ل تالحظ الل،نة أن هذا اك ري عاد
ىل ثيوبيا أيلووبس مرب  2018بعد سقاط مجيع ال ه املوجهة ليه ورحب به ال لد ار
املسؤولني احلكوميني(  .)28وبينما تالحظ أيضاً ادعاا صاحب الشكوى أن املقابالت اإلذاعية
على حمطة  ESATس عرضه خلطر االضرطهاد ثيوبيرال تالحرظ الل،نرة أن احلكومرة أسرقطجل
 2018مجيرع ال ر ه املنسرروبة ىل املرردونني علررى اإلنرتنررجل والصررحفيني ومنظمررات وسررائط
__________

( )22
( )2٣
( )24
( )25
( )26
( )27
( )28
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مجلرة أمرورل منظمرة هيرومن راير س ووترشل “ Ethiopia”, in World Report 2019: Events of 2018
انظررل
(نيويوريفل .)201٩
انظرر ن ن سري نيروزل  Ethiopia frees abducted Briton Andargachew T sege on death rowل 2٩
أ ربمايو .2018
انظررل مجلرة أمرورل رويررتزل  Ethiopia offers amnesty to recently freed political prisonersل 20
متوزبيوليرره 2018؛ وجمموع ررة اكزمررات الدولي ررةل  Managing Ethiopia’s unsettled transitionل ال قري ررر
رق 26٩ل  21ش اطبورباير .201٩
انظررل مجلرة أمرورل رويررتزل  Abiy’s Ethiopia pardons 13,000 accused of treason or terrorismل 22
انون الثا بيناير .201٩
Ethiopia: arrest of dozens of security officials a first step towards
انظررل مجلررة أمرورل
 accountabilityل  12تشرين الثا بنوومرب .2018
مجلة أمورل رويرتزل After years in exile, an Ethiopian politician returns home with hope and
انظرل
 fearل  7تشرين الثا بنوومرب .2018
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اإلعرالم اخلرارجل مبرا ويهرا مؤسسرة ESATل الرا و حرجل أبواهبرا مرن جديرد
حزيرانبيونيه .)2٩ (2018

أديررس أاباب

 8- 10وييط الل،نة علماً حب،ة صاحب الشكوى أنه انون الثا بيناير  201٩ل أيدت
احملكمة اإلدارية االياديرة اسر لناف طلرب الل،روا لشرخص زعر تعرضره للسر،ن وال عرذيب
ثيوبيا بس ب أنشط ه املعارضة دا ل منظمة مجيع أوراد شعب أمهرة والرذي واصرل أنشرط ه
السياسية ضد حكومة ثيوبيا سويسرا .وتالحظ الل،نة أيضاً أن احملكمة لصجل ىل أنه رغ
اإلصالحات احلكومية الواعدة ثيوبيال قد تعود حالة عدم االس قرار جمدداً ثيوبيال وهلذا
الس ب وإن مس ق ل الناشطني السياسيني ال لد غري واضص .ومع ذلكل تشري الل،نة ىل أنه
جيرب عليهررا أن تردرئ مررا ذا ران صرراحب الشركوى يواجرره طرراً م وقع راً ابل عررض شخصررياً
لألذى ثيوبيا .وال تس ند الل،نة تقييمها ملخاطر اورتاضية قد يواجهها أوراد نفس وضع
صاحب الشكوى ذا ما تس ب النظامل الذي ي وىل سدة احلك منذ أ ثر من سنةل زعزعة
اس قرار الوضع السياسي املس ق ل .وتالحظ الل،نة ذلكل أن احملكمة قد روضجلل قرار
طلب الل،وا الذي قدمه مواطن ثيون زع
مس قل صدر أيضاً انون الثا بيناير 201٩ل خ
أنه سيواجه طراً ثيوبيا ابع اره عضواً حزب غين وت  7وبس ب أنشط ه السياسية ذات
الصلة سويسرا(  . )٣0و ذلك القرارل بعد النظر ال قارير ذات الصلةل اع ربت احملكمة أن
احلالة ثيوبيا قد تغريت جذر ً رل قيادة الفريق احلكومي اةديد.
 11- 8و ذ تضع الل،نة اع ارها ال غيريات السالفة الذ ر احلالة احملددة كعضراا حرزب
غين وت  7ثيوبيا وحقيقة أن صاحب الشكوى قد متكن من مغادرة ثيوبيا مان والعودة
ليها عدة مرات  2011ل وإهنا ترى أن املعلومات الا قدمها صراحب الشركوى ال تكفري
إلث ات وجود أس ا ب حقيقية تدعو ىل االع قراد أنرهل ذا مرا أعيرد ىل ثيوبيرا اليرومل سريواجه
شخصياً طر ال عرض لل عذيب.
 - ٩واسر ر ناداً ىل م ررا تق رردمل ت رررى الل،ن ررةل ض رروا املر رواد املعروض ررة عليه ررال أن ص رراحب
الشركوى مل يقردم أدلرة اويرة مت ّكنهررا مرن اسر ن اج أن مرن شررأن ترحيلره قسرراً ىل بلرده اكصررلي
سي،عله يواجه طراً م وقعاً وحقيقياً وشخصياً ابل عرض لل عذيب ابملعىن املقصود املادة ٣
من االتفاقية.
 - 10وترررى الل،نررةل ذ ت صرررف مبوجررب املررادة  )7(22مررن االتفاقيررةل أن ترحيررل صرراحب
الشكوى ىل ثيوبيا لن يشكل ان ها اً من جانب الدولة الطرف للمادة  ٣من االتفاقية.

__________

(  )2٩انظرل مجلة أمرورل منظمرة هيرومن راير س ووترشل “ Ethiopia”, in World Report 2019: Events of 2018؛
وبيجل احلريةل ”.Freedom in the World 2019, “ Ethiopia
(  )٣0سويسرال احملكمة اإلدارية االيادية :احلك  E-4254/2017املؤرخ  8انون الثا بيناير .201٩
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