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 المروق

مررن اتفاقيررة مناىضررة  22قرررار لجنررة مناىضررة التعررذيب بموةررب المررا ة   
التعررذيب وغيررره مرررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية 

 ة واألربعوف()الدورة الثامنأو المهينة 
 شأفب

 393/2009البالغ رقم   
 (، طارؽ حسنياماحمل ا)ميثله ت. إ.   املقدـ من:

 الشكوى ةصاحب :الشخص املدعى أنو ضحية
 سويسرا   :الدولة الطرؼ
 )تاريخ الرسالة األوىل( 7006 سبوز/يوليو 74  :بالغتاريخ تقدمي ال

مػػػن اتفاقيػػػة مناىاػػػة التعػػػذيب  04، املنشػػػأة دبوجػػػب املػػػادة إف جلنػػػة مناىاػػػة التعػػػذيب 
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،7007أيار/مايو  72يف  وقد اجتمعت 
إىل جلنػػػة مناىاػػػة  الػػػذي قدمػػػو، 262/7006رقػػم  بالغمػػػن النيفػػػر يف الػػػوقػػد غرغػػػت  
قيػػػة مناىاػػػة التعػػػذيب مػػػن اتفا 77املػػػادة  دبوجػػػب ت.باسػػػم إ. طػػػارؽ حسػػػن  السػػػيد التعػػػذيب

 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
، وحماميهػػا الشػػكوىمػػات الػػا أتاحتهػػا بػػا صػػاحبة مجيػػا املعلو وقػػد أخػػذت يف اعتبارىػػا  

 والدولة الطرؼ،
 ما يلي:تعتمد  

 من اتفاقية مناىضة التعذيب  22من الما ة  7قرار بموةب الفقرة   
مواطنػػة إثيوبيػػة مػػن وىػػي  ت، إ. ىػػي 7006 وسبوز/يوليػػ 74 ؤرخػػةامل الشػػكوىصػػاحبة  0-0

مػػػػن قبػػػػل  وتػػػػدعي أف ترحيلهػػػػا إىل إثيوبيػػػػا  ػػػػكل انتها ػػػػاً . 0632أب/أغسػػػػط   20 مواليػػػػد
قاسػية أو مناىاة التعذيب وغػريه مػن ضػروب املعاملػة أو العقوبػة المن اتفاقية  2سويسرا للمادة 

 طارؽ حسن.  ياماحمل الشكوىوميثل صاحبة  ينة.الالإنسانية أو امله



CAT/C/48/D/393/2009 

3 GE.12-43990 

سػابقاً(  005 )املػادة 001طلبػت اللننػة دبوجػب املػادة ، 7006و سبوز/يولي 20ويف  0-7
إىل الشػػكوى  عػػدـ ترحيػػل صػػاحبةإىل الدولػػة الطػػرؼ  (،CAT/C/3/Rev.5الػػداخلي ) هػػامػػن نيفام

، أ ػػدت الدولػػة الطػػرؼ 7006 آب/أغسػػط  2إثيوبيػػا يف أثنػػار نيفػػر اللننػػة يف بالغهػػا. ويف 
 التدابري املؤقتة. ازباذ  امتثابا لطلب اللننة

  الشكوىالوقائع كما  رضتها صاحبة   
العرقيػػػػػػة الػػػػػػا يعػػػػػػي  معيفػػػػػػم أغرادىػػػػػػا يف مهػػػػػػارا األإىل أقليػػػػػػة  تنتمػػػػػػي صػػػػػػاحبة الشػػػػػػكوى 7-0

 20ألسػػباب سياسػػية ووصػػلت إىل سويسػػرا يف  وطنهػػاغػػادرت  قػػداإلثيوبيػػة الوسػػطى. و  املرتفعػػات
 حيث قدمت طلب جلور.  7002و سبوز/يولي

أمػػػػر و  ئهػػػػاجلو  طلػػػػباالربػػػػادي ابنػػػػرة رغػػػػت مكتػػػػب ، 7002و حزيراف/يونيػػػػ 01ويف  7-7
احملكمػػة اإلداريػػة االرباديػػة اسػػت ناغها ، رغاػػت 7004 آب/أغسػػط  6يف سويسػػرا. و  دبغادرهتػػا
لفػػػت انتبػػػاه  إىل حػػػد أظهرىػػػاقػػػد السياسػػػي يف سويسػػػرا  هاأف نشػػػاط ثبػػػتأسػػػاس أنػػػو   ي علػػػى

 السلطات اإلثيوبية. 
يف إطػػػػػار يف سويسػػػػرا، واصػػػػػلت عملهػػػػا السياسػػػػػي  الشػػػػػكوىأثنػػػػار إقامػػػػػة صػػػػاحبة يف و  7-2

الشػتات املعػروؼ باسػػم  ملعارضػة التنيفػيم السياسػييف  نشػطاً  أصػبحت عاػواً اإلثيػو.. و  الشػتات
وقػػد  سػػرا،يف سوي)حػػزب التحػػال (  "KINIJIT"مػػن أجػػل الوحػػدة والدميقراطيػػة  حػػزب التحػػال 

إىل أف حػزب ، الشػكوىصاحبة  تشريالسياسية. و   ار ت يف العديد من امليفاىرات والتنمعات
زب القمػػػػا الػػػػيواجػػػػو  يف إثيوبيػػػػا،واحػػػػد مػػػػن أىػػػػم حر ػػػػات املعارضػػػػة اإلثيوبيػػػػة. و التحػػػػال  ىػػػػو 

صػاحبة  وال يزاؿ أعااؤه يتعرضػوف لالضػطهاد. وتاػرب السياسي الذي سبارسو الكومة بانتيفاـ
 انوف   75يف  ألقى القبت عليهاالا  زبال كسا، وىي رئيسةيبريتو اف ميد بقاية غ مثالً البال

قلػػػب النيفػػػاـ الدسػػػتوري غحكػػػم عليهػػػا بالسػػػنن وأدينػػػت بتهمػػػة حماولػػػة  7005األوؿ/ديسػػػم  
بزيػػارة ، قػد قامػػت شػػهر تقريبػػاً ب إلقػػار القػػبت عليهػاقبػل  كسػػا،يميدالسػػيدة  . و انػتمػدى اليػػاة

آنػذاؾ وسػاعدهتا   خصػياً صاحبة الشكوى  قابلتهايف جني  و  لزب التحال ي السويسر  فرعال
 على تنيفيم اجتماعاهتا. 

لحر ػػة السياسػػية الػػا يف تنيفػػيم ذبمعػػات ل الشػػكوىولسػػنوات عػػدة، سػػاعدت صػػاحبة  7-1
املشػار ة ضػمن الشػود  يف وسػائ  اإلعػالـ . وقد ظهرت صور عديدة باتنتمي إليها يف سويسرا

، إىل مجعيػة حػزب التحػال ، إىل جانػب نشػاطها مػا شػكوىوانامت صاحبة ال ات.امليفاىر  يف
ثقاغيػػػة  مناسػػػبات، تػػػنيفم اإلثيػػػو. لشػػػتاتلمنتػػػدى ىامػػػة و  مجاعػػػةوىػػػي  .اإلثيػػػوبي  يف سويسػػػرا
يف حاور  ذلك با    اف. و 7001اللننة التنفيذية منذ  يفعاو  شكوىوسياسية. وصاحبة ال

ريػة مػا رية حيػث  انػت تتحػدث باللغػة األمهحمليػة سويسػ إذاعيػة بثتػو حمطػة إذاعػي إثيػو.برنامج 
 مواطنيها.
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 اسػتناداً  اً ثانيػ طلػب جلػور شػكوىصاحبة ال قدمت 7004 تشرين األوؿ/أ توبر 2ويف  7-2
االربػػادي طلبهػػا إىل احملكمػػة ابنػػرة مكتػػب إىل أنشػػطتها السياسػػية األخػػرية يف سويسػػرا. وأحػػاؿ 

 وحزيراف/يونيػػ 07تػػو طلػػب إعػػادة نيفػػر. ورغاػػت احملكمػػة طلبهػػا يف الػػا اعت   اإلداريػػة االرباديػػة
عودهتػػا إىل  خلطػػر حقيقػػي يف حػػاؿ صػػاحبة الػػبالغتعػػرض  تثبػػتغر أدلػػة  اغيػػة العػػدـ تػػو  7006

 بتػرحيلها.  إثيوبيا وأصدرت أمراً 

 الشكوى  
مػادة لل مػن سويسػرا إىل إثيوبيػا يشػكل انتها ػاً قسراً ترحيلها أف  الشكوىصاحبة تدعي  2-0
مػػػن االتفاقيػػػة ألتػػػا قػػػد تتعػػػرض للتوقيػػػ  والتعػػػذيب نتينػػػة ألنشػػػطتها السياسػػػية يف سويسػػػرا.  2

األسػ  املوضػوعية ، لػدى نيفرىػا يف احملكمػة اإلداريػة االرباديػة علػى أف الشػكوى وتشدد صاحبة
، أقػرت بػأف سػلطات حػزب التحػال  شػط  يفاملقدمة من اإلثيػوبي  الن اللنور السابقة اتطلبل
يف قاعدة بيانات إلكرتونية. وتاػي   ااإلثيوبي  يف املنفى وتسنلهأنشطة من اإلثيوبية تراقب األ

أف ربػػدد  اً  بػػري   أف ىنػػاؾ احتمػػاالً  االرباديػػةأنػػو يف قاػػية ةاثلػػة، أقػػرت احملكمػػة  الشػػكوىصػػاحبة 
أو  التحػػػال ىويػػػة اإلثيػػػوبي  املقيمػػػ  باخلػػػارج الػػػذين ينشػػػطوف يف حػػػزب  (1)السػػػلطات اإلثيوبيػػػة

 .غحسب يتعاطفوف معو
أف أنشػػػػػطتها تتعػػػػػدى بكثػػػػػري أنشػػػػػطة أي متعػػػػػاط  سػػػػػل .  وتؤ ػػػػػد صػػػػػاحبة الشػػػػػكوى 2-7

ات السياسػية غحسػب، بػل تنشػر مقػاالت انتقاديػة ناسػبال تكتفػي باملشػار ة يف امل وبالفعل، غإتا
بػػػا ىػػػي اإلثيػػػو.. و  شػػػتاتيف أوسػػػاط ال مسػػػموعاً  علػػػى  ػػػبكة اإلنرتنػػػت، وقػػػد أصػػػبحت صػػػوتاً 

. كسػػػاي مػػػا يشػػري إىل ذلػػك اجتماعهػػػا مػػا السػػيدة ميد صػػاالت مػػا زعمػػػار املعارضػػة املهمػػ ات
  لقوات األمن اإلثيوبية. عل منها ىدغاً جيربيفى باىتماـ  بري و  علهاجي اورال ىذاأف  دعيوت
 أف احملكمة اإلدارية السويسػرية   تبحػث بالتفصػيل مػا إذا  ػاف الشكوىوتؤ د صاحبة  2-2

 أياػػاً إىل إثيوبيػػا. وتؤ ػػد  قسػػراً  إعادهتػػاسػػي سػػيؤدي إىل تعرضػػها للتعػػذيب يف حالػة نشػاطها السيا
حبق زعمار املعارضة، وأف ىنػاؾ تقػارير الا ترتكبها حقوؽ اإلنساف  معروغة بانتها ات أف إثيوبيا
 دعي، تػػهبػػذا. و (2)يف الشػػتاتاإلثيػػوبي   أنشػػطةاإلثيوبيػػة تراقػػب  أف السػػلطاتهبػػا تؤ ػػد  اً موثوقػػ
أعيػػدت إىل توقي  والتعػػذيب إذا    مػػا بػػالأتػػا سػػتكوف معرضػػة خلطػػر حقيقػػي  شػػكوىة الصػػاحب
 إثيوبيا. 

التنيفػيم  لقمػاجهودىػا ملنيفمػات حقػوؽ اإلنسػاف، غقػد  ثفػت الكومػة اإلثيوبيػة  ووغقػاً  2-1
مشػػروع إعػػالف جديػػد ملكاغحػػة اإلرىػػاب  . وينػػاق  ال ملػػاف اإلثيػػو. حاليػػاً (3)املعػػارض السياسػػي
األنشػػػػطة السياسػػػػية، دبػػػػا غيهػػػػا  وىػػػػو مشػػػػروع يشػػػػب ود مػػػػا مجيػػػػا أوجػػػػو املعارضػػػػة يف البلػػػػق هبػػػػدؼ
__________ 

 .7006  باط/غ اير 07املؤرخ  غري املنشور E-368/2009 احملكمة اإلدارية االربادية يف سويسرا، الكم (1)

 ، إثيوبيا.7006تقرير منيفمة العفو الدولية  (2)

(3) Human Rights Watch, “An analysis of Ethiopia’s draft anti-terrorism law,” updated 30 June 2009. 
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إف مشػػروع القػػانوف سػػينيز   الشػػكوىرىابيػػة. وتقػػوؿ صػػاحبة اإلعمػػاؿ األامليفػػاىرات السػػلمية، ب
جػرائم مثػل إلػاؽ الاػرر باملمتلكػات أو  علػىوعقوبة اإلعػداـ  عقوبة السنن ملدة طويلة ذلك 

. ةاخلػػػدمات العامػػػة لغػػػرض خدمػػػة قاػػػية سياسػػػية أو دينيػػػة أو إيديولوجيػػػتعطيػػػل أي خدمػػػة مػػػن 
حملا متػػػو علػػػى  ػػػخص مػػػا بارتكػػػاب جرميػػػة مػػػن ىػػػذا القبيػػػل أف يهػػػدد أنػػػو يكفػػػي  وتفيػػػد أياػػػاً 

تا زبشى أف تتعرض لالضطهاد بسبب خلفيتها السياسػية بأ شكوىصاحبة ال إرىا.. وربتج أنو
إىل  أتػػػا سػػػتكوف معرضػػػة خلطػػػر التعػػػذيب إذا عػػػادتوتػػػدعي  البػػػارز يف حػػػزب االئػػػتالؼودورىػػػا 
 إثيوبيا.

 الموضو ية اوأسسه الشكوىمالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية   
قػػدمت الدولػػة الطػػرؼ مالحيفاهتػػا بشػػأف املقبوليػػة  ،7000  ػػانوف الثاي/ينػػاير  74يف  1-0

اقيػة، ظيفػر علػى الػدوؿ مػن االتف 2للمػادة  واألس  املوضوعية. وتفيد الدولػة الطػرؼ بأنػو، وغقػاً 
أسػباب حقيقيػة  إذا تػواغرت لػديهاأو تسلمو إىل دولة أخػرى  تعيدهأو  األطراؼ أف تطرد  خصاً 

وجػود ىػذه األسػباب،  يفالسلطات املختصة  بتللتعذيب. ولكي ت تعرض غيهالالعتقاد بأنو سي
جػػود  ػػ  ثابػػت و  جيػب عليهػػا مراعػػاة مجيػػا االعتبػػارات ذات الصػػلة دبػا يف ذلػػك، عنػػد االقتاػػار،

 جسػيمةوجود انتها ات غ. (4)ة أو الصارخة أو اجلماعية لقوؽ اإلنسافسيممن االنتها ات اجل
احتمػػاؿ تعػػرض  السػػتنتاجأسػػاس  يف حػػد ذاتػػو   يكفػػي أو صػػارخة أو مجاعيػػة لقػػوؽ اإلنسػػاف ال

أو ضػػػرورة وجػػػود أسػػػباب إضػػػاغية  ػػػي         غػػػرد مػػػا للتعػػػذيب بعػػػد عودتػػػو إىل بلػػػده األصػػػلي، 
، بأنػػػو "متوقػػػػا 2يتسػػػص وصػػػ  احتمػػػاؿ التعػػػرض للتعػػػذيب، وغقػػػػاً للمعػػػص املقصػػػود مػػػن املػػػادة 

 وحقيقي و خصي".
االنتخابػات  أفبالدولة الطرؼ  تدغاوخبصوص الالة العامة لقوؽ اإلنساف يف إثيوبيا،  1-7

سبثيػػػػل أحػػػػزاب  عػػػػززتيف إثيوبيػػػػا،  7002آب/أغسػػػػط  و  7002 أيار/مػػػػايوالػػػػا أجريػػػػت يف 
وتقر بأنو على الرغم من اعرتاؼ الدستور اإلثيػو. حبقػوؽ اإلنسػاف صػراحة، رضة يف ال ملاف. املعا

 أعاػػار أحػػزاب توقيػػ  واحتنػػازوخباصػػة  واالحتنػػاز التعسػػفي  للتوقيػػ توجػػد حػػاالت عديػػدة 
حػػزب سياسػػي  العاػػوية يفف جمػػرد أ غػػريجهػػاز قاػػائي مسػػتقل.   مػػا تقػػر بعػػدـ وجػػوداملعارضػػة  

. واألمػر تتلػ  بالنسػبة الضػطهادل ذاتػو إىل خطػر التعػرضيؤدي يف حد  ، الهتأييدمعارض، أو 
. ويف ضور املعلومات املذ ورة أعاله، (5)يف حزب من أحزاب املعارضة بارزاً  لشخص يشغل مر زاً 

لتحديػػد خطػػر التعػػرض لالضػػطهاد.  متباينػػاً  اعتمػػدت سػػلطات اللنػػور السويسػػرية املختصػػة تنػػاً 
ورومػو أو جبهػة األجبهػة ربريػر يف انتمائهم إىل  السلطات اإلثيوبية شتبوالذين تويعد األ خاص 

 مجاعػػػات لأل ػػػخاص املنتمػػػ  إىلبالنسػػػبة عرضػػػة خلطػػػر االضػػػطهاد. و الوطنيػػػة  األوغػػػادين ربريػػػر
__________ 

ف. ضػػػػد  ، ؾ.61/0664رقػػػػم  لبالغػػػػ ( وا0663)0 تشػػػػري الدولػػػػة الطػػػػرؼ إىل التعليػػػػق اللننػػػػة العػػػػاـ رقػػػػم (4)
 .2-3و 2-3 اف، الفقرت. أ. ضد سويسراسج. ، 000/0664 ورقم ،7-00، الفقرة سويسرا

 ",United Kingdom Border Agency, “Operational Guidance Note: Ethiopiaإىل الدولػة الطػرؼتشػري  (5)

issued March 2009, para. 3.7.9". 
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علػى يقيم خطر التعرض لالضػطهاد  ،مثل التحال  من أجل الوحدة والدميقراطيةمعارضة أخرى 
 وغيمػػا يتعلػػق دبراقبػػة األنشػػطة السياسػػيةللمعػػايري املبينػػة أعػػاله.  وغقػػاً  أسػػاس  ػػل حالػػة علػػى حػػدة

البعثػػػات وغقػػػاً للمعلومػػػات املتاحػػػة لػػػديها، غػػػإف  وأنػػػبالدولػػػة الطػػػرؼ  تػػػدغالإلثيػػػوبي  يف املنفػػػى، 
الػا سبكنهػا مػن املراقبػة املوارد ابيكلية  الدبلوماسية والقنصلية اإلثيوبية ال سبلك موارد املوظف  وال

ة لألنشػػػػطة السياسػػػية الػػػػا ميارسػػػها أغػػػػراد املعارضػػػة يف سويسػػػػرا. ومػػػا ذلػػػػك، غػػػإف أغػػػػراد املنهنيػػػ
 تػػػدعو إىل  يف املنيفمػػػات الػػػا تقػػػـو حبمػػػالت نشػػػطو ػػػذلك ال البػػػارزينالنشػػػط  و/أو املعارضػػػة 

بالتػػػػاط اضػػػػطهادىم يف حالػػػػة و  ربديػػػػد ىويػػػػاهتم وتسػػػػنيلهم،اسػػػػتخداـ العنػػػػ  معرضػػػػوف خلطػػػػر 
 إثيوبيا.  عودهتم إىل

أو          للتعػذيب أتػا تعرضػت   تػدع  الشػكوىوتوضح الدولػة الطػرؼ أف صػاحبة  1-2
الدولػػػة الطػػػرؼ باسػػػتنتاجات ، تػػػذ ر لػػػذااالحتنػػػاز مػػػن قبػػػل السػػػلطات اإلثيوبيػػػة. و  أو التوقيػػػ 
االرباديػػة ، واسػػتنتاجات احملكمػػة اإلداريػػة 7004 آذار/مػػارس 77يف االربػػادي ابنػػرة مكتػػب 

املتعلقػػة بتوقيفهػػػا يف  شػػكوىالػػا قاػػت بػػأف ادعػػػارات صػػاحبة ال 7004آب/أغسػػط   6يف 
الػػا تػػدعي أتػػا  انػػت تتعػػرض  الشػػكوىأف صػػاحبة  صػػداقية. وتوضػػح أياػػاً تفتقػػر إىل املإثيوبيػػا 

 صالة. خروجلالضطهاد بسبب أنشطتها السياسية يف إثيوبيا قد غادرت البلد بتأ رية 
سياسػػػية يف وطنهػػػا، تلخػػػص الدولػػػة الطػػػرؼ وغيمػػػا يتعلػػػق بأنشػػػطة صػػػاحبة الشػػػكوى ال 1-1

اسػػػتنتاجات السػػػلطات احملليػػػة الػػػا حبثػػػت قاػػػية صػػػاحبة الشػػػكوى بالتفصػػػيل وخلصػػػت إىل أف 
ادعارىػػا خبصػػوص ةارسػػتها ألنشػػطة سياسػػية يفتقػػر إىل املصػػداقية. وقػػدمت صػػاحبة الشػػكوى، 

شػػرطة االرباديػػة اعت ػػ ت تأييػػداً الدعائهػػا أمػػاـ السػػلطات احملليػػة، ثالثػػة اسػػتدعارات ووثيقػػة مػػن ال
مجيعها غري سليمة من حيث التوقيعات والطوابا والسلطات املفرتض أتا املسؤولة عن إصدارىا. 
 وعالوة على ذلك، ناقات صاحبة الشكوى نفسها بشأف مسائل ىامة يف اإلجرارات احمللية.

ة الشػػكوى تػػدعي أتػػا تنتمػػي إىل مجعيػػة اإلثيػػوبي  يف وتوضػػح الدولػػة الطػػرؼ أف صػػاحب 1-2
سويسرا وأتا  انت تتوىل تنيفيم عدد من األنشطة السياسية، دبا غيها امليفاىرات، بصػفتها عاػواً 
يف اللننػػػػة التنفيذيػػػػة. وربػػػػتج الدولػػػػة الطػػػػرؼ بػػػػأف مجعيػػػػة اإلثيػػػػوبي  يف سويسػػػػرا منيفمػػػػة حمايػػػػدة 

صاحبة الشكوى غري مسنلة  عاو يف اللننة التنفيذيػة. سياسياً، وغقاً للسنل التناري، وبأف 
وتوضح الدولة الطرؼ أيااً أف صاحبة الشكوى قد قدمت رسالة تأ يد من رئػي  جملػ  غػروع 
دعػػػم حػػػزب التحػػػال  يف أوروبػػػا وأغريقيػػػا وأسػػػرتاليا، وصػػػورة تيفهػػػر غيهػػػا مػػػا بريتو ػػػاف ميديكسػػػا. 

رسػالة، اقتصػر نشػاط صػاحبة الشػكوى علػى وربتج الدولة الطرؼ بأنػو حبسػب مػا ورد يف تلػك ال
اإلعداد لزيارة وغد من الزب إىل سويسػرا. وتػذ ر أنػو لػي  مػن بػ  الوثػائق الػا قػدمتها صػاحبة 
الشكوى ما يثبت أف مشار تها السياسية تتناوز اخلروج يف ميفاىرات، وىو نشاط ميارسو غالبية 

ة الطػػػرؼ أف السػػػلطات اإلثيوبيػػػة تر ػػػز اإلثيػػػوبي  النشػػػط  سياسػػػياً يف سويسػػػرا. وتاػػػي  الدولػػػ
اىتمامهػػػػػا، يف ظػػػػػل مواردىػػػػػا احملػػػػػدودة، علػػػػػى األ ػػػػػخاص الػػػػػذين تتنػػػػػاوز أنشػػػػػطتهم "السػػػػػلوؾ 
االعتيػػادي" أو الػػػذين يشػػػغلوف وظيفػػػة معينػػػة أو ميارسػػػوف نشػػػاطاً معينػػػاً حبيػػػث ميكػػػن أف يشػػػكلوا 
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ري أف صػاحبة الشػكوى خطراً على النيفاـ القائم. وقاية بريتو ػاف ميديكسػا مثػاؿ علػى ذلػك. غػ
  تكػػن سبلػػك ىػػذه الصػػفات السياسػػية عنػػد وصػػوبا إىل سويسػػرا، وتػػرى الدولػػة الطػػرؼ أنػػو مػػن 
املعقػػوؿ اسػػتبعاد ا تسػػاهبا ىػػذه الصػػفات الحقػػاً. وتؤ ػػد الدولػػة الطػػرؼ أف الوثػػائق الػػا قػػدمتها 

لسػػػلطات صػػػاحبة الشػػػكوى ال تثبػػػت قيامهػػػا بػػػأي نشػػػاط يف سويسػػػرا مػػػن  ػػػأنو أف يثػػػري انتبػػػاه ا
اإلثيوبيػػػة. وتػػػدعي صػػػاحبة الشػػػكوى أتػػػا  ػػػار ت يف أربػػػا ميفػػػاىرات يف الفػػػرتة مػػػا بػػػ  عػػػامي 

 7004وأربعػػػة ذبمعػػػات عقػػػدىا حػػػزب التحػػػال  يف الفػػػرتة مػػػا بػػػ  عػػػامي  7003و 7002
. و وف صاحبة الشكوى قد مت التعرؼ عليها يف صػور أو  ػرائ  غيػديو للمشػار   يف 7005و

بػػػات تعرضػػػها خلطػػػر االضػػػطهاد إذا عػػػادت. وتؤ ػػػد الدولػػػة الطػػػرؼ أف امليفػػػاىرات ال يكفػػػي إلث
ميفػػاىرات سياسػػية عديػػدة تػػنيفسم يف سويسػػرا وأف الصػػور وتسػػنيالت الفيػػديو، الػػا ييفهػػر غيهػػا 
أحيانػػػاً امل ػػػات مػػػن األ ػػػخاص، تتػػػاح للعمػػػـو عػػػن طريػػػق وسػػػائ  اإلعػػػالـ ذات الصػػػلة وأنػػػو مػػػن 

ة علػػى ربديػػد ىويػػة  ػػل  ػػخص، أو حػػ  أف تكػػوف املسػػتبعد أف تكػػوف السػػلطات اإلثيوبيػػة قػػادر 
 على علم بانتمار صاحبة الشكوى إىل املنيفمة           املذ ورة أعاله.

وربػتج الدولػػة الطػرؼ  ػػذلك بػأف ادعػػار صػػاحبة الشػكوى بأتػػا ربػدثت باللغػػة األمهريػػة  1-3
رد أعػاله، وخباصػة ألف يف حمطة إذاعة حملية سويسرية ملخاطبة مواطنيها ال يغري تقيػيم القاػية الػوا

حمطػة اإلذاعػة قػػد نفػت ادعػار صػػاحبة الشػكوى وذ ػػرت أف نشػاطها اقتصػر علػػى إرسػاؿ مقػػال  
 إىل احملرر املسؤوؿ.

وتقوؿ الدولة الطرؼ إنو ال يوجد دليل يثبػت أف السػلطات اإلثيوبيػة قػد غتحػت دعػوى  1-4
وعليػػو، غػػإف سػػلطات  جنائيػػة ضػػد صػػاحبة الشػػكوى، أو أتػػا قػػد ازبػػذت تػػدابري أخػػرى ضػػدىا.

ابنػػػرة يف الدولػػػة الطػػػرؼ   تعتػػػ  أف ادعػػػار صػػػاحبة الشػػػكوى بػػػأف توليهػػػا وظيفػػػة يف الشػػػتات 
اإلثيػػو. يف سويسػػرا مػػن  ػػأنو أف يثػػري انتبػػاه السػػلطات اإلثيوبيػػة ادعػػاًر مقنعػػاً. وبعبػػارة أخػػرى،   

سياسػية يف سويسػرا تثبت صاحبة الشكوى أتا ستتعرض خلطر إسارة املعاملة بسػبب أنشػطتها ال
 إذا عادت إىل إثيوبيا.

ويف ضػػػور مػػػا سػػػبق، تػػػدغا الدولػػػة الطػػػرؼ بأنػػػو ال يوجػػػد مػػػا يشػػػري إىل وجػػػود أسػػػباب  1-5
حقيقيػػػة تػػػدعو إىل اخلػػػوؼ مػػػن أف تػػػؤدي عػػػودة صػػػاحبة الشػػػكوى إىل إثيوبيػػػا إىل تعرضػػػها خلطػػػر 

أف إعػادة صػاحبة تعذيب متوقا وحقيقي و خصي، وتدعو جلنػة مناىاػة التعػذيب إىل اسػتنتاج 
 من االتفاقية. 2الشكوى إىل إثيوبيا لن يشكل انتها اً اللتزامات سويسرا الدولية دبوجب املادة 
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 تعليقات صاحبة الشكوى  لى مالحظات الدولة الطرف  
،  ػػػػررت صػػػػاحبة الشػػػػكوى ادعارىػػػػا األوؿ وأ ػػػػدت أتػػػػا      7000آذار/مػػػػارس  73يف  -2

ي وأتػػا قػػد  ػػار ت يف العديػػد مػػن أنشػػطة حػػزب التحػػال . مػػا زالػػت تشػػارؾ يف العمػػل السياسػػ
وأ ػػػارت بصػػػفة خاصػػػة إىل أتػػػا  ػػػار ت يف اجتمػػػاع لر ػػػة العدالػػػة والريػػػة والدميقراطيػػػة )حر ػػػة 

" وميكػن مشػاىدهتا يف الصػور الفوتوغراغيػة مػا بريىػانو نيغػا مؤسػ  الر ػة GINBOT 7العدالػة( "
" تنتقػػػػد غيػػػػو التشػػػػريا اجلديػػػػد ملكاغحػػػػة WARKAالشػػػػهري. ونشػػػػرت  ػػػػذلك مقػػػػااًل يف منتػػػػدى "

اإلرىػػػاب. و ػػػررت صػػػاحبة الشػػػكوى أتػػػا عاػػػو نشػػػ  للغايػػػة يف الر ػػػة املنشػػػقة لإلثيػػػوبي  يف 
سويسػػرا وأتػػا قابلػػت بريتو ػػاف ميديكسػػا قبػػل توقيفهػػا. ونيفمػػت اجتماعػػات عديػػدة و ػػار ت يف 

ض غيهػا وجهػات نيفرىػا عدد  بري مػن امليفػاىرات،  مػا نشػرت عػدة مقػاالت علػى اإلنرتنػت تعػر 
السياسػػػية. وتالحػػػة صػػػاحبة الشػػػكوى، اسػػػتناداً إىل تقيػػػيم منيفمػػػة مرصػػػد حقػػػوؽ اإلنسػػػاف غػػػري 
الكوميػػة، أف السػػلطات اإلثيوبيػػة قػػد زادت مراقبتهػػا للمعارضػػ  السياسػػي ، دبػػا يف ذلػػك علػػى 

 خصػياً . ولذلك غهي تصر على أتا ستواجو خطر تعذيب و يكاً وحقيقياً و (6) بكة اإلنرتنت
 إذا جرى ترحيلها إىل إثيوبيا.

 المسائل واإلةراءات المعروضة  لى اللجنة  

 النيفر يف املقبولية  
قبػػػل النيفػػػر يف أي ادعػػػارات تػػػرد يف بػػػالغ، جيػػػب أف تقػػػرر اللننػػػة مػػػا إذا  ػػػاف الػػػبالغ  3-0

           مػػػػػن االتفاقيػػػػػة. وقػػػػػد تأ ػػػػػدت اللننػػػػػة، وغقػػػػػاً ملػػػػػا تقاػػػػػي بػػػػػو  77مقبػػػػػواًل أـ ال دبوجػػػػػب املػػػػػادة 
من االتفاقية، من أف املسألة ذاهتػا   تبحػث مػن قبػل وال جيػري حبثهػا  77)أ( من املادة 2الفقرة 

 يف إطار إجرار آخر من إجرارات التحقيق الدوط أو التسوية الدولية.
من االتفاقية، ال تنيفر يف أي  77)ب( من املادة 2وتذ ر اللننة بأتا، دبقتاى الفقرة  3-7

ـ من غرد من األغراد ما   تتحقق من أف ذلك الفرد قد استنفد مجيػا سػبل االنتصػاؼ بالغ مقد
احمللية املتاحة. وتالحة اللننة يف ىذه القاػية، أف الدولػة الطػرؼ تعػرتؼ بػأف صػاحبة الشػكوى 
قد استنفدت مجيا سبل االنتصاؼ احمللية املتاحة. ودبػا أف اللننػة ال ذبػد أي عراقيػل أخػرى أمػاـ 

 ية، غهي تعلن أف البالغ مقبوؿ.املقبول

 النيفر يف األس  املوضوعية  
من االتفاقية، نيفرت اللننة يف ىذا الػبالغ يف ضػور مجيػا  77من املادة  1وغقاً للفقرة  4-0

 املعلومات الا أتاحتها با األطراؼ املعنية.

__________ 

(6) Human Rights Watch, “One hundred ways of putting pressure: Violations of freedom of 

expression and association in Ethiopia,” March 2010. 
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شػػكوى إىل وتتعلػػق املسػػألة املعروضػػة علػػى اللننػػة بتحديػػد مػػا إذا  ػػاف إبعػػاد صػػاحبة ال 4-7
مػػن االتفاقيػة بػػأف سبتنػا عػػن طػػرد  2إثيوبيػا سيشػػكل انتها ػاً اللتػػزاـ الدولػة الطػػرؼ دبوجػػب املػادة 

إىل بلػػد آخػػر إذا تػػواغرت لػػديها أسػػباب حقيقيػػة تػػ ز االعتقػػاد بػػأف  )رده(أي  ػػخص أو إعادتػػو 
م    مػا ىذا الشخص سيواجو خطر التعرض للتعذيب يف ذلك البلد. ويتع  على اللننة أف تقػي  

إذا  انػػت ىنػػاؾ أسػػباب حقيقيػػة تػػدعو لالعتقػػاد بػػأف صػػاحبة الشػػكوى سػػتواجو  خصػػياً خطػػر 
التعػػػرض للتعػػػذيب عنػػػد عودهتػػػا إىل إثيوبيػػػا. ويتعػػػ  علػػػى اللننػػػة، عنػػػد تقييمهػػػا بػػػذا اخلطػػػر، أف 

ود من االتفاقية، دبا يف ذلك وجػ 2من املادة  7تراعي مجيا االعتبارات ذات الصلة، وغقاً للفقرة 
   ثابت من االنتها ات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية لقوؽ اإلنسػاف. ومػا ذلػك، تػذ ر 
اللننػػة بػػأف ابػػدؼ مػػن ىػػذا األمػػر ىػػو ربديػػد مػػا إذا  ػػاف الفػػرد املعػػ  سػػيواجو  خصػػياً خطػػراً 

 متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعود إليو.
مػػػن االتفاقيػػػة  2بشػػػأف تطبيػػػق املػػػادة  (7)(0663)0عػػػاـ رقػػػم وتػػػذ  ر اللننػػػة بتعلقهػػػا ال 4-2

الػػذي ورد غيػػو أف "خطػػر التعػػذيب جيػػب أف يقػػيم علػػى أسػػ  تتنػػاوز جمػػرد االغػػرتاض أو الشػػك. 
(، ولكػػن 3ومػػا ذلػػك، لػػي  مػػن الاػػروري إثبػػات أف ىػػذا اخلطػػر مػػرجح وقوعػػو بشػػدة" )الفقػػرة 

ت اللننػػػة يف قػػػرارات سػػػابقة إىل أف ينبغػػػي أف يكػػػوف  خصػػػياً وحمػػػدقاً. ويف ىػػػذا الصػػػدد، خلصػػػ
. وتػذ  ر اللننػة بأتػا، وغقػاً ألحكػاـ (8)خطر التعذيب جيب أف يكػوف متوقعػاً وحقيقيػاً و خصػياً 

، تػػوط أةيػػة  بػػرية لتقريػػر الوقػػائا الػػذي ذبريػػو أجهػػزة الدولػػة الطػػرؼ املعنيػػة، 0تعليقهػػا العػػاـ رقػػم 
مػػن االتفاقيػػة،  77مػػن املػػادة  1اػػى الفقػػرة لكنهػػا يف الوقػػت نفسػػو ال تتقيػػد بػػو بػػل سبلػػك، دبقت

 سلطة يف تقييم الوقائا حبرية، استناداً إىل جممل مالبسات  ل قاية.
وربػػػي  اللننػػػة علمػػػاً دبػػػا عرضػػػتو صػػػاحبة الشػػػكوى بشػػػأف مشػػػار تها يف أنشػػػطة حػػػزب  4-1

ر صػاحبة التحال  يف سويسرا ويف مجعية اإلثيػوبي  يف سويسػرا. وربػي  اللننػة علمػاً أياػاً بادعػا
الشػػكوى أتػػا سػػاعدت يف تنيفػػيم اجتماعػػات لشخصػػية سياسػػية إثيوبيػػة معارضػػة  ػػهرية يف أثنػػار 
زيارهتػػػا لسويسػػػرا، وبأنػػػو  ػػػاف لػػػديها حاػػػور علػػػى  ػػػبكة اإلنرتنػػػت وأثنػػػار امليفػػػاىرات ويف حمطػػػة 
اإلذاعػػة احملليػػة.  مػػا تالحػػة اللننػػة أف صػػاحبة الشػػكوى   تػػدع أتػػا أوقفػػت أو تعرضػػت لسػػور 

املػة مػن السػلطات اإلثيوبيػة،  مػا   تػدع أنػو مت توجيػو أي هتػم إليهػا دبوجػب قػانوف مكاغحػػة املع
اإلرىػػػاب أو أي قػػػانوف وطػػػ  آخػػػر. وربػػػي  اللننػػػة علمػػػاً أياػػػاً بادعػػػار صػػػاحبة الشػػػكوى بػػػأف 
السػػػلطات اإلثيوبيػػػة تسػػػتعمل وسػػػائل تكنولوجيػػػة متطػػػورة ملراقبػػػة املنشػػػق  اإلثيػػػوبي  يف اخلػػػارج، 

الحػػػة أف صػػػاحبة الشػػػكوى   تػػػدؿ بػػػأي تفاصػػػيل يف ىػػػذا الصػػػدد و  تقػػػدـ أي دليػػػل لكنهػػػا ت
لدعم ادعائها. وترى اللننة أف صاحبة الشكوى   تقدـ أدلة  اغية بشػأف ةارسػتها ألي نشػاط 
سياسػػي مػػن  ػػأنو أف يثػػري انتبػػاه السػػلطات اإلثيوبيػػة،  مػػا   تقػػدـ أي دليػػل ملمػػوس لتػػ ىن أف 

__________ 

 .HRI/GEN/Rev.9نيفر ا (7)
تشػػػػرين  72، القػػػرار املعتمػػػد يف دادار ضػػػد  نػػػدا، 725/7001انيفػػػر، علػػػى وجػػػو التحديػػػد، البالغػػػ  رقػػػػم  (8)

 .7002أيار/مايو  3القرار املعتمد يف  ث. أ. ضد السويد،، 773/7002؛ ورقم 7002الثاي/نوغم  
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ت  عنها أو أتا سػتواجو  خصػياً خطػر التعػرض للتعػذيب إذا مػا عػادت السلطات يف وطنها تف
 إىل إثيوبيا.

وعليػػػو، زبلػػػص اللننػػػة إىل أف املعلومػػػات الػػػا قػػػدمتها صػػػاحبة الشػػػكوى، دبػػػا يف ذلػػػك  4-2
أنشػػطتها السياسػػية غػػري الواضػػحة يف إثيوبيػػا وأنشػػطتها السياسػػية قليلػػة األةيػػة يف سويسػػرا، غػػري  

هػا بأتػا سػتواجو  خصػياً خطػر التعػرض للتعػذيب إذا مػا عػادت إىل إثيوبيػا.  اغية إلثبات ادعائ
ويساور اللننة قلق إزار ما وردىػا مػن تقػارير عديػدة عػن انتها ػات حقػوؽ اإلنسػاف دبػا يف ذلػك 

مػػن االتفاقيػة، جيػػب أف  2، ولكنهػا تػػذ  ر بأنػو، ألغػػراض املػادة (9)اللنػور إىل التعػذيب يف إثيوبيػػا
عػػ  خطػراً متوقعػاً وحقيقيػػاً و خصػياً بػػالتعرض للتعػذيب يف البلػد الػػذي يعػاد إليػػو. يواجػو الفػرد امل

 ويف ضور ما تقدسـ خلصت اللننة إىل أنو   يثبت وجود ىذا اخلطر.
مػن املػادة  4ويف ضور ما ورد أعاله، غإف جلنة مناىاػة التعػذيب، عمػاًل دبوجػب الفقػرة  -5
ضروب املعاملػة أو العقوبػة القاسػية               أو  من اتفاقية مناىاة التعذيب وغريه من 77

الالإنسػػػانية أو املهينػػػة، زبلػػػص إىل أف قػػػرار الدولػػػة الطػػػرؼ بإعػػػادة صػػػاحبة الشػػػكوى إىل إثيوبيػػػا         
 من االتفاقية. 2ال يشكل انتها اً للمادة 

لػػػػنص األصػػػػلي. ]اعت مػػػػد باإلسػػػػبانية واإلنكليزيػػػػة والفرنسػػػػية، علمػػػػاً بػػػػأف الػػػػنص اإلنكليػػػػزي ىػػػػو ا
وسيصػػدر الحقػػاً بالعربيػػة والروسػػية والصػػينية  نػػزر مػػن تقريػػر اللننػػة السػػنوي املقػػدـ إىل اجلمعيػػة 

 العامة.[

    

__________ 

             ة التعػػػذيب وغػػػريه مػػػن ضػػػروب املعاملػػػةتشػػػري اللننػػػة إىل أف إثيوبيػػػا ىػػػي أياػػػاً دولػػػة طػػػرؼ يف اتفاقيػػػة مناىاػػػ (9)
، (CAT/C/ETH/CO/1) 7000أو العقوبػة القاسػية أو الالإنسػانية أو املهينػػة، وتػذ  ر دبالحيفاهتػا اخلتاميػة لعػػاـ 

 .01إىل  00الفقرات من 


