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 المرتق

مررن اتفاقيررة مناىضررة  00قرررار لجنررة مناىضررة التعررذيب بموةررب المررالة   
نية ة أو الالإنسررارالتعررذيب وغيررره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسيرر

 )الدورة الثامنة واألربضوف(أو المهينة 
 بشأف

 414/0212رقم  بالغال  
 ف. ت. و. )ديثلو احملامي طارؽ حسن(   ادلقدـ من:

 صاحب الشكوى الشخص ادلدعى أنو ضحية:
 سويسرا   الدولة الطرؼ:

 )تاريخ الرسالة األوىل( 0282آذار/مارس  88  تاريخ تقدن الشكوى:
مػػػن اتفاقيػػػة مناىاػػػة الرضػػػحيب  87ادلنشػػػأة بوجػػػب ادلػػػادة حيب، إف جلنػػػة مناىاػػػة الرضػػػ 

 وغريه من ضروب ادلضاملة أو الضقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة، 
 ،0280أيار/مايو  86ت  وقد اجرمضت 
ف. ت. و. إليهػػا  ا قػػدمهيت، الػػ484/0282رقػػم  الشػػكوىمػػن الن ػػر ت  وقػػد غرغػػت 

ناىاة الرضحيب وغريه من ضػروب ادلضاملػة أو الضقوبػة القاسػية أو من اتفاقية م 00بوجب ادلادة 
 الالإنسانية أو ادلهينة،

مجيػػػمل ادلضلومػػات الػػػيت أتاحهػػػا ذلػػا شػػػل مػػن صػػػاحب الشػػػكوى  وقػػد أخػػػحت ت اعربارىػػا 
 وزلاميو والدولة الطرؼ،

 ما يلي: تضرمد 

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 00من المالة  7قرار بموةب الفقرة   
، ملرمس جلػوء 8974صاحب الشكوى ىو ف. ت. و.، مواطن إثيويب مولود ت عاـ  8-8

رُغػػػل طلػػػب جلوئػػػو. وىػػػو يػػػدعي أف إعادتػػػو القسػػػرية إىل إثيوبيػػػا سرشػػػكل انرهاشػػػاً مػػػن جانػػػب 
مػػن اتفاقيػػة مناىاػػة الرضػػحيب وغػػريه مػػن ضػػروب ادلضاملػػة أو الضقوبػػة  3سويسػػرا ألحكػػاـ ادلػػادة 
 ادلهينة. وديثلو احملامي طارؽ حسن.القاسية أو الالإنسانية أو 
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سػػػابقاً مػػػن  828مػػػن ادلػػػادة  8، وبوجػػػب أحكػػػاـ الفقػػػرة 0282آذار/مػػػارس  04ت  8-0
إىل  شػػػكوىصػػاحب الطػػػرد طلبػػػت الل نػػة مػػػن الدولػػة الطػػػرؼ عػػدـ  ،(1)الن ػػاـ الػػػداخلي لل نػػة

 قيد الن ر من جانب الل نة. ت شكواهإثيوبيا ما دام
 الشكوىالوقائع كما مرضها صاحب   

نشػػأ ت أديػػس أبابػػا وعمػػل ت  ،ىػػو مػػواطن إثيػػويب مػػن إثنيػػة أورومػػو الشػػكوىصػػاحب  0-8
ىرمامػو بالسياسػة خػالؿ ا الشػكوىصػاحب  ىرلاؿ البناء بضػد أف درس اذلندسػة ادلضماريػة. وأبػد

، واناػػم إىل مديػػدي حػػحب الرحػػال  مػػن أجػػل 0225محلػػة االنرخابػػات الػػيت ُأجريػػت ت عػػاـ 
. وقػد  (KINIJITأو  CUDP   بطية )الحي يشار إليو ت مض م األحياف ت اخلػارج الوحدة والدديقرا

ضمل امسو على القائمة الرمسية ألنصار احلػحب. ووغقػاً شاف نشطاً ت محلة مرشحي ذلك احلحب ووُ 
الرحػال  ، بدأ احلحب احلاشم، بضد أف متخات االنرخابات عػن اػاح حػحب الشكوىلصاحب 

قُرػػل الضديػػد مػػن أعاػػاء حيػػ  محلػػة علػػى حػػحب ادلضارضػػة شػػن ، باطيػػةمػػن أجػػل الوحػػدة والدديقر 
حتػػػػحيراً مػػػػن صػػػػديب لػػػػو اتصػػػػاالت بػػػػاحلحب احلػػػػاشم بأنػػػػو  الشػػػػكوىادلضارضػػػػة. وتلقػػػػى صػػػػاحب 

تشػرين إثيوبيػا إىل السػوداف ت  الشػكوىمسرهدؼ وأف الشرطة تبح  عنو. وقػد غػادر صػاحب 
ا إىل سويسػػػػػرا، حيػػػػػ  وصػػػػػل إليهػػػػػا ت وسػػػػػاغر مػػػػػن اخلرطػػػػػـو ع ػػػػػ  أدلانيػػػػػ 0225الثػػػػػام/نوغم  
 وقدَّـ طلب الل وء. 0226ححيراف/يونيو 

سػػػػرمر ت ةارسػػػػة نشػػػػاطو السياسػػػػي أثنػػػػاء إقامرػػػػو ت مأنػػػػو  الشػػػػكوىويػػػػدعي صػػػػاحب  0-0
مكرػب  -الرحػال  مػن أجػل الوحػدة والدديقراطيػة سويسرا، وأنو أحػد األعاػاء ادلدسسػز حلػحب 

ت  0226اـ ػي ىػػػػو اىرمػػػػاـ حقيقػػػػي وأنػػػػو يشػػػػارؾ منػػػػح عػػػػسويسػػػػرا. ويشػػػػري إىل أف اىرمامػػػػو السياسػػػػ
م اىرات عديدة مضادية للن ػاـ ت أديػس أبابػا. وقػاؿ إنػو يكرػب تضليقػات علػى اإلنًتنػت بشػأف 

عػػن آرائػػو السياسػػية ت منرػػديات علػػى الشػػبكة بػػا ت ويضػػرب  ،تطػػورات سياسػػيةمػػا يسػػر د مػػن 
 اإلثيوبية. ةعن السياسشهري ذلك منردى 

نػػػاء علػػػى طلبػػػو األوؿ لل ػػػوء ب 0226ححيراف/يونيػػػو  03ت  الشػػػكوىاحب وقػػػدـ صػػػ 0-3
 0226آب/أغسػػػطس  88أنشػػطرو ت إثيوبيػػػا. ورغاػػػت سػػػلطات الل ػػػوء السويسػػػرية طلبػػػو ت 

ثانيػاً  طلبػاً  الشػكوى، قدـ صػاحب 0229آذار/مارس  88. وت 0228متوز/يوليو  88واسرئناغو ت 
، ومػن 0229نيسػاف/أبريل  32االحتػادي ت  ةلل وء. ورُغل الطلػب مػن جانػب مكرػب اذل ػر 

، احملكمػػة ادلػػحشورة . وبضػػد حكػػم0282شػػباف/غ اير  82حتاديػػة ت الجانػػب احملكمػػة اإلداريػػة ا
. ويػدعي 0282آذار/مػارس  85مغادرة سويسرا ت موعػد أقصػاه  الشكوىطُلب من صاحب 

 وبيا.إىل إثيسررم إعادتو قسراً طوعاً،  غادرأنو إذا مل ي الشكوىصاحب 
حرشػػة الرحػػال  مػػن أجػػل أف احملكمػػة وجػػدت أف مرشػػحه ت  الشػػكوىويػػدعي صػػاحب  0-4

بػا يكفػي إلثػارة خػوؼ مػ ر مػن الرضػرت ليسا مهمز  امشارشرو غيهالوحدة والدديقراطية وطبيضة 
__________ 

 .(CAT/C/3/Rev.5)من الن اـ الداخلي احلايل  884من ادلادة  8الفقرة  (1)
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كرػب ادلدسسػز دلاألعاػاء ىػو أحػد  الشػكوىبأف صػاحب  اعًتاغهالالضطهاد، على الرغم من 
احملكمة أيااً أنو ال  ذشرتعديدة. و  وأنو شارؾ ت م اىرات وأنشطة سياسيةحلحب ت سويسرا ا

ديكن اغًتات أف مشارشرو شانت ذات طابمل حيمل احلكومة اإلثيوبيػة علػى اعربػاره دديػداً للن ػاـ. 
وخلصت إىل أنو ال يواجو خطراً غضلياً للرضرت للرضحيب أو غػريه مػن ضػروب ادلضاملػة الالإنسػانية 

 ت حاؿ عودتو إىل إثيوبيا.أو ادلهينة 
وواقػمل  0225أف أنشطرو ادلرضلقة حبملة االنرخابات ت عػاـ  الشكوىويدعي صاحب  0-5

أنػػو يُضػػرب صػػراحًة عػػن رأيػػو السياسػػي عنػػدما ينػػاق  ادلسػػدولز ت احلػػحب احلػػاشم، وشػػحلك شونػػو 
د أف دشػػبيػػة. ويأصػػبش شخصػػية تالح هػػا وتسػػرهدغها احلكومػػة اإلثيو  ومهنيػػاً مرضلمػػاً، أدى إىل أنػػ

عمليات إلقاء القػبل الػيت يريهػا حكومػة إثيوبيػا ال تقرصػر علػى السياسػيز رغيضػي ادلسػروى وأف 
. ويػدعي أف علػى السػواء داخل إثيوبيػا وت ادلنفػى ،(2)احلكومة تراقب عن شثب حرشات ادلضارضة
شػريمل الػحي بضػد الرحػددا مػن جانػب احلكومػة قػد ازدادت محالت مالحقة ادلنشقز السياسػيز 

دلكاغحػة اإلرىػاب. وتػػنص أحػد مػواد الرشػريمل ادلشػار إليػػو أعػاله علػى غػرت عقوبػػة مػدخراً اعُرمػد 
الف ػسػػنة علػػى شأي شػػخص يقػػـو بكرابػػة أو حتريػػر أو طبػػمل أو إصػػدار أو اإلعػػ 02السػػ ن دلػػدة 

اع أي بيػػػػػػاف تروعػػػػػػي يشػػػػػػ مل أو يػػػػػػدعم أو يػػػػػػدعو إىل أغضػػػػػػاؿ ػن أو نشػػػػػػر أو عػػػػػػرت أو إمسػػػػػػػعػػػػػػ
. (4)إىل أف شالرشريمل خيلط بز ادلضارضة السياسية واإلرىابشالرحليالت شري أحد ي. و (3)شإرىاب

ىػػحا ىيػػومن رايػػرس ووتػػ  بشػػأف ن مػػة حتليػػل صػػادر عػػن مأياػػاً إىل  الشػػكوىويشػػري صػػاحب 
الػحي يثػ  القمػمل يواجهوف علػى السػواء  شمضارضي احلكومة وادلواطنز الضاديز حشر أفيالقانوف، 
 . (5)شويضاقب عليهما ر والنشاف السياسيالرضبري احلعن 
أنو شث  نشاطو السياسي بضػد وصػولو إىل سويسػرا وأنػو قػدـ  الشكوىويدعي صاحب  0-6

صوراً عديدة تثبت مشارشرو ت ادل اىرات وادلناسبات السياسية، ومجيضها منشورة على اإلنًتنػت. 
ت  جػداً ت احلرشػة اإلثيوبيػة أصػبش شخصػية بػارزة لثابػتويدعي أنو من خػالؿ نشػاطو ادلسػرمر وا

ادلنفػػى. وأشػػد علػػى أف شػػاًل مػػن غيابػػو الطويػػل عػػن إثيوبيػػا وآرائػػو السياسػػية سرضرضػػو خلطػػر غضلػػي 
إىل تقػارير وزارة اخلارجيػة  الشػكوىلالضطهاد ت حاؿ عودتو إىل بلده األصلي. ويشػري صػاحب 
ادلضارضػز والناقػدين ضػد رضػحيب األمريكية اليت تشري إىل أف الشرطة اإلثيوبية تسػرضمل أسػاليب ل

__________ 

 United States Department of State 2009 Country Reports on Human:يشػري صػاحب الشػكوى إىل (2)

Rights Practices: Ethiopia  الصػػادرة عػػن ، 0229)الرقػػارير القطريػػة بشػػأف ةارسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف لضػػاـ
 وزارة اخلارجية األمريكية، بشأف إثيوبيا(.

 ”Committee to Protect Journalists, “Attacks on the press 2009: Ethiopia: إىل الشػكوىيشػري صػاحب  (3)
 .(: إثيوبياش0229تقرير جلنة محاية الصحفيز شاالعرداءات على الصحاغة، )

 ادلرجمل نفسو. (4)

 Human Rights Watch, World Report 2009 (New York, 2009), p. 71يشػري صػاحب الشػكوى إىل:  (5)
مػػػن الػػػنص  78(، الصػػػفحة 0229)نيويػػػورؾ،  0229)من مػػػة ىيػػػومن رايػػػرس ووتػػػ ، الرقريػػػر الضػػػادلي لضػػػاـ 

 اإلنكليحي(.



CAT/C/48/D/414/2010 

5 GE.12-43902 

ىيػػومن وتقريػػر صػػادر عػػن من مػػة  (6)السياسػػيز. ويشػػري أياػػاً إىل تقػػارير جلنػػة محايػػة الصػػحفيز
ادلدانز يواجهوف على السػواء الرضػحيب وغػريه مػن   ناءيشري إىل أف احملر حين والسرايرس ووت  

جلػػوء الشػػرطة اإلثيوبيػػة وادلػػو فز مػػن نفػػس ادلن مػػة يشػػري إىل  اً بيانػػ حشرضػػروب سػػوء ادلضاملػػة، ويػػ
إىل الرضػػػحيب.  الضسػػػكريز ت شػػػل مػػػن مراغػػػب االحر ػػػاز الرمسيػػػة والسػػػرية ت مجيػػػمل أ ػػػاء إثيوبيػػػا،

أيار/مػػػايو الصػػػادر ت  ،: إثيوبيػػػاش0229احلريػػػة شحريػػػة الصػػػحاغة  بيػػػتويشػػػري أياػػػاً إىل تقريػػػر 
ومػػدونات ادلضارضػػة علػػى ، الػػحي يفيػػد بػػأف حكومػػة إثيوبيػػا تقػػـو برصػػد وح ػػب مواقػػمل 0229

 اإلثيوبيوف الحين يضيشوف ت اخلارج.ادلواقمل اإلخبارية اليت يديرىا شبكة اإلنًتنت، با ت ذلك 

 الشكوى  
سويسػػرا مػػن أف إعادتػػو القسػػرية إىل إثيوبيػػا سرشػػكل انرهاشػػاً  الشػػكوىيػػدعي صػػاحب  -3

ب ادلضاملػػػة أو الضقوبػػػة مػػػن اتفاقيػػػة مناىاػػػة الرضػػػحيب وغػػػريه مػػػن ضػػػرو  3حلقوقػػػو بوجػػػب ادلػػػادة 
القاسػية أو الالإنسػانية أو ادلهينػة، ألنػػو سػيرضرت خلطػر الرضػحيب أو غػػريه مػن ادلضاملػة الالإنسػػانية 

 .إعادتووادلهينة من جانب السلطات اإلثيوبية ت حاؿ 

 الموضومية اوأسسه الشكوىمالحظات الهولة الطرف بشأن مقبولية   
 الشػػػػكوىأف صػػػػاحب بػػػػالدولػػػػة الطػػػػرؼ الل نػػػػة  بلغػػػػت، أ0282آذار/مػػػارس  32ت  4-8

 الل نة ت قايرو أو حىت تُرغمل الردابري ادلدقرة.أثناء ن ر سي ل ت سويسرا 
 03ت وء ت سويسػرا، ػاً لل ػػقدـ طلبػاً أوليػ الشكوىوتدعي الدولة الطرؼ أف صاحب  4-0

، ألنػػو مديػػد 0225ات عػػاـ ػأنػػو خيشػػى الرضػػرت للماػػايقة بضػػد انرخابػػ ىدعػػا. و 0226ححيراف/يونيػػو 
 88الدديقراطيػػػة. وقػػػد رغػػػل مكرػػػب اذل ػػػرة االحتػػػادي، ت و حلػػػحب الرحػػػال  مػػػن أجػػػل الوحػػػدة 

 88، طلبو. ورغات احملكمة اإلدارية االحتادية الطضن ت ىػحا القػرار، ت 0226آب/أغسطس 
طلبػػػاً ثانيػػػاً لل ػػػوء،  الشػػكوى، قػػػدـ صػػػاحب 0229آذار/مػػػارس  82. وت 0228متوز/يوليػػو 
إلقػػاء بأف طبيضػػة أنشػػطرو السياسػػية ت سويسػػرا تػػرجش اىرمػػاـ السػػلطات اإلثيوبيػػة الكبػػري  مػػدعياً 

، رغػل مكرػب اذل ػرة االحتػادي ىػحا الطلػب. وقػد 0229نيسػاف/أبريل  32القبل عليػو. وت 
صػػراحًة ت دعػػوى الطضػػن الػػيت رغضهػػا أمػػاـ احملكمػػة اإلداريػػة االحتاديػػة،  الشػػكوىاعػػًتؼ صػػاحب 

وأف دواغمل طلبػو ال تسػرند إال  قد دخل حيح النفاذ 0228متوز/يوليو  88ر ت صادالبأف القرار 
إىل أنشػػطة سياسػػية شػػارؾ غيهػػا ت سويسػػرا. ورغاػػت احملكمػػة اإلداريػػة االحتاديػػة ىػػحا الطضػػن ت 

 .0282شباف/غ اير  82قرارىا الصادر ت 
رت خلطػػػر حيػػػرم أمػػػاـ الل نػػػة بأنػػػو سػػػيرض الشػػػكوىوتػػػدعي الدولػػػة الطػػػرؼ أف صػػػاحب  4-3

إىل بلػده، وذلػك بسػبب أنشػطرو السياسػية ت إعادتػو للرضػحيب ت حػاؿ  جّديشخصي وغضلي و 

__________ 

 ”Committee to Protect Journalists, “Attacks on the press 2009: Ethiopiaيشػري صػاحب الشػكوى إىل:  (6)
 .(: إثيوبياش0229عرداءات على الصحاغة، النة محاية الصحفيز شاتقرير جل)
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عػن  0282شػباف/غ اير  82سويسرا. وىو ال يقدـ أي عناصر جديػدة تشػكك ت القػرار الصػادر ت 
احملكمػػة اإلداريػػة االحتاديػػة، الػػحي صػػدر بضػػد إجػػراء دراسػػة مفصػػلة لقاػػيرو، لكنػػو يضػػًتت علػػى 

الوقائمل واألدلػة مػن جانػب احملكمػة. وتػدعي الدولػة الطػرؼ أمػا سػرقـو بإثبػات صػحة قػرار  تقييم
وتصر على  ،القاائي لل نة وتضليقادا الضامة االجرهادمن االتفاقية، و  3احملكمة، ت ضوء ادلادة 
 إىل إثيوبيا لن يشكل انرهاشاً من جانب سويسرا ألحكاـ االتفاقية. الشكوىأف ترحيل صاحب 

مػػن االتفاقيػػة، حي ػػر علػػى الػػدوؿ األطػػراؼ،  3وتػػدعي الدولػػة الطػػرؼ أنػػو وغقػػاً للمػػادة  4-4
العرقػاد تػدعو إىل ا حقيقيػة بابطرد أو إعػادة أو تسػليم شػخص إىل دولػة أخػرى توجػد غيهػا أسػ
، يرضػػػز علػػػى السػػػلطات باببأنػػػو سػػػيرضرت خلطػػػر الرضػػػحيب. ولرحديػػػد وجػػػود مثػػػل ىػػػحه األسػػػ

بػا ت ذلػك وجػود ثػط ثابػت مػن االنرهاشػات  ،ذات الصػلة العربػاراتاادلخرصة أف تراعي مجيػمل 
. (7)، حينمػػػا ينطبػػػب ذلػػػكت الدولػػػة ادلضنيػػػة حلقػػػوؽ اإلنسػػػاف ماعيػػػةأو الصػػػارخة أو اجل الفادحػػػة

حلقػػوؽ اإلنسػػاف لػػيس ت حػػد ذاتػػو أساسػػاً شاغيػػاً  أو مجاعيػػةصػػارخة  وغادحػػة أووجػػود انرهاشػػات 
للرضػػػحيب عنػػػد عودتػػػو إىل بلػػػده، وينبغػػػي أف تكػػػوف ىنػػػاؾ  قػػػد يرضػػػرتشخصػػػاً مػػػا السػػػرنراج أف 

أي أف  3سػروت الشػرف ادلنصػول عليػو ت ادلػادة يإضاغية خلطػر الرضػرت للرضػحيب لكػي  بابأس
ًً وشخصياًش.يكوف  ًً  شخطراً مروقضاً وحقيقيًا

قػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف ت إثيوبيػػػػػا، تػػػػػدعي الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ أف الضامػػػػػة حلالػػػػػة باحلوغيمػػػػػا يرضلػػػػػب  4-5
قػػد عػػحزت  0225وت آب/أغسػػطس  0225بػػات الػػيت جػػرت ت إثيوبيػػا ت أيار/مػػايو االنرخا

الدسػػرور اإلثيػػويب يضػػًتؼ علػػى الػػرغم مػػن شػػوف  ومتثيػػل أحػػحاب ادلضارضػػة ت ال دلػػاف. وتضػػًتؼ بأنػػ
واالحر ػػاز الرضسػػفيز، وال سػػيما للروقيػػ  صػػراحة حبقػػوؽ اإلنسػػاف، غػػإف ىنػػاؾ حػػاالت عديػػدة 

وغاػػاًل عػػن ذلػػك، غػػإف السػػلطة القاػػائية تفرقػػر لالسػػرقاللية. ومػػػمل  عاػػاء أحػػحاب ادلضارضػػة.أل
حػػحب سياسػي مضػػارت أو تأييػػده ال يػددي، مػػن حيػ  ادلبػػدأ، إىل خطػػر الضاػوية ت ذلػك، غػػإف 

الرضرت لالضطهاد. وإف األمر خيرل  بالنسبة لألشخال الحين حيرلوف مرشحاً بػارزاً ت أي حػحب 
ضرمػػػد سػػػلطات الل ػػػوء السويسػػػرية ادلخرصػػػة تأعػػػاله،  . وت ضػػػوء ادلضلومػػػات(8)سياسػػػي مضػػػارت

األغراد الػػػػحين تشػػػػربو غػػػػحتديػػػػد خطػػػػر الرضػػػػرت لالضػػػػطهاد. قػػػػادرة علػػػػى الرمييػػػػح عنػػػػد ةارسػػػػات 
لرحريػػػر الػػػوط  أوغػػػادف لأمػػػم أعاػػػاء ت جبهػػػة حتريػػػر أورومػػػو أو جبهػػػة ت السػػػلطات اإلثيوبيػػػة 

ادلنرمػز مموعػات مضارضػة أخػرى،  يضر وف مضرضز خلطر االضطهاد. وغيما يرضلػب باألشػخال

__________ 

ار ادلػادة ػمػن االتفاقيػة ت إطػ 3( بشػأف تنفيػح ادلػادة 8997)8تشري الدولػة الطػرؼ إىل تضليػب الل نػة الضػاـ رقػم  (7)
الراسػػمل(، (، ادلرغػػب A/53/44) 44الوثػػائب الرمسيػػة لل مضيػػة الضامػػة، الػػدورة الثالثػػة واخلمسػػوف، ادللحػػب رقػػم ) 00

اآلراء ادلضرمػدة ، ؾ. ف. ضػد سويسػرا، 94/8997رقػم  بالغالقاائي لل نػة ت الػ االجرهاد، و 8و 6الفقرتاف 
اآلراء ، ج. يػػػػو. أ. ضػػػػد سويسػػػػرا، 822/8997رقػػػػم  بالغوالػػػػ ،0-82، الفقػػػػرة 8998أيار/مػػػػايو  89ت 

 .5-6و 3-6، الفقرتاف 8998تشرين الثام/نوغم   82ت ادلضرمدة 
 UK Border and Immigration Agency’s Operational Guidance Note on: دولػة الطػرؼ إىلتشػري ال (8)

Ethiopia of March 2009, para. 3.7.9 .( لوشالػة احلػدود واذل ػرة ت ادلملكػة ادلرحػدة،  الروجيػو الرنفيػحيمػحشرة
 .من النص اإلنكليحي( 9-7-3، الفقرة 0229بشأف إثيوبيا الصادرة ت آذار/مارس 
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مثػػل حػػحب الرحػػال  مػػن أجػػل الوحػػدة والدديقراطيػػة، غػػإف خطػػر الرضػػرت لالضػػطهاد يػػرم تقييمػػو 
أعػاله. وغيمػا يرضلػب برصػد األنشػطة  ػا ادلشار إليهػريياعلى أساس شل حالة على حدة، وغقاً للمض

ادلراحػػػة لػػػديها، غػػػإف البضثػػػات السياسػػػية ت ادلنفػػػى، تػػػدعي الدولػػػة الطػػػرؼ أنػػػو وغقػػػاً للمضلومػػػات 
القنصلية اإلثيوبية تفرقر للموارد البشرية واذليكلية لكي تقـو بصورة منر مة برصد  وأالدبلوماسية 

األنشطة السياسية ألغراد ادلضارضة ت سويسػرا. ومػمل ذلػك، غػإف أعاػاء ادلضارضػة الناشػطز و/أو 
، يرضرضػػوف خلطػػر ضنػػ سػػرخداـ الالت  ت ادلن مػػات الػػيت تشػػن محػػالزالبػػارزين، وشػػحلك الناشػػط

 .إعاددمحتديد ىويادم وتس يلهم وبالرايل لالضطهاد ت حاؿ 
ال يػػدعي أنػػو عػػال مػػن الرضػػحيب أو أنػػو  الشػػكوىوتالحػػا الدولػػة الطػػرؼ أف صػػاحب  4-6

 ألقي القبل عليو أو احر ح من جانب السلطات اإلثيوبية.
غيها ت بلػده األصػلي،  الشكوىصاحب شارؾ أما غيما يرضلب باألنشطة السياسية اليت  4-7

لكػػن الضمػل الػػحي لسياسػة، و بػدا وشأنػػو مهػرم با الشػػكوىغػإف الدولػة الطػػرؼ تػدعي أف صػاحب 
طػػابمل عضلػػو شخصػػية يهػػرم  ػػا  امل يكػػن ذ 0225انرخابػػات أيار/مػػايو سػػياؽ قػػاـ بػػو غضػػاًل ت 

مػة اإلداريػة االحتاديػة بػأف صػاحب الن اـ اإلثيويب. وتكرر الدولة الطرؼ احل ة اليت قػدمرها احملك
مل يقدـ بصورة مقنضة ما يثبت أنو شاف سيرضرت لالضطهاد من جانب السلطات بضػد  الشكوى
إىل أوجػػو الراػػارب بػػز أقػػواؿ صػػاحب  اسػػرنراجهااالنرخابػػات. وقػػد اسػػرندت احملكمػػة ت تلػػك 

0226متوز/يوليػػػػػو  06وت  0226متوز/يوليػػػػػو  88ت  الشػػػػػكوى
مل يكػػػػػن مػػػػػن و ػوإىل أنػػػػػ، (9)

أـ  0225ت عػاـ اقػد شػارؾ ت م ػاىر  الشكوىالواضش من مل  القاية ما إذا شاف صاحب 
مل يػرمكن مػػن  الشػكوىأف صػػاحب  ليػةدلػا ورد أعػاله، اسػػرنر ت سػلطات الل ػوء احملن ػراً ال. و 

بسػبب  0225تبح  عنػو بضػد انرخابػات عػاـ شانت تقدن دليل ديكن تصديقو بأف السلطات  
أو أف السػػػلطات اإلثيوبيػػة شانػػػت سػػررخح أي إجػػراء ضػػػده بسػػبب أنشػػػطرو.  ،يةأنشػػطرو السياسػػ

مػػن الكشػ  عػػن اذلويػػة الشخصػػية  الشػػكوىوتصػر الدولػػة الطػػرؼ علػى أف عػػدـ متكػػن صػاحب 
الػػيت اسػػرخدمها للم ػػيء إىل أوروبػػا جػػواً )مػػن اخلرطػػـو بالسػػوداف إىل غرانكفػػورت بأدلانيػػا ومػػن   

 ا االسرنراج.إىل ميالنو بإيطاليا( قد أشد ىح
يػػػدعي أمػػػاـ الل نػػػة أنػػػو عاػػػو مدسػػػس  الشػػػكوىوتالحػػػا الدولػػػة الطػػػرؼ أف صػػػاحب  4-8

حػػحب الرحػػال  مػػن أجػػل الوحػػدة والدديقراطيػػة ت سويسػػرا. ومػػمل ذلػػك، غإنػػو ذشػػر أمػػاـ دلكرػػب 
ت ىحه ادلن مػة الػيت ت تأسيسػها قبػل وصػولو إىل سويسػرا، ت  بأنو أصبش عاواً  ليةالسلطات احمل
احلػػػحب مكرػػػب ، غإنػػػو شػػػاف عاػػػواً نشػػػطاً ت الشػػػكوى. ووغقػػػاً لصػػػاحب 0226آب/أغسػػػطس 

ادلػػحشور ت سويسػػرا، وأنػػو شػػارؾ بصػػفة خاصػػة ت بضػػل ادل ػػاىرات واالجرماعػػات الػػيت ن مهػػػا 
ت الفػػًتة بػػز  علػػى اإلنًتنػػت  cyberethiopia.com منرػػدىوسػػاىم ت  ،احلػػحب ت سويسػػرامكرػػب 

أنػو شػارؾ ت  الشػكوى. ومل يػدع صػاحب 0229وشباف/غ اير  0228شانوف األوؿ/ديسم  
__________ 

و ت احليػاة ػب بشارشرػػيربز من ادلرغقات لرسالة الدولة الطرؼ أف صاحب الشكوى قػدـ مضلومػات مراػاربة ترضلػ (9)
 الشرطة(. ـحب سياسي أػالسياسية وباألسباب اليت تدعو إىل البح  عنو واجلهة اليت ترغب ت ذلك )أغراد ح
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. وتالحا الدولة الطػرؼ أف ياً ت ادلن مةأو أنو احرل مرشحاً قياداألنشطة ادلحشورة ر اوز تأنشطة 
، وأف احملكمػػػػة الشػػػػكوىصػػػػاحب احملكمػػػػة اإلداريػػػػة االحتاديػػػػة أجػػػػرت حتلػػػػياًل مسػػػػهباً إلدعػػػػاءات 

دودة للغايػػػة ت سويسػػػرا. وتػػػدعي الدولػػػة الطػػػرؼ احملػػػالح ػػت بصػػػفة خاصػػػة مشػػػارشرو السياسػػػية 
أياػػػػاً أنػػػػو بسػػػػبب ادلػػػػوارد احملػػػػدودة لػػػػدى السػػػػلطات اإلثيوبيػػػػة، غإمػػػػا ترشػػػػح شػػػػل اىرمامهػػػػا علػػػػى 

أو نشػػاف األشػػخال الػػحين تر ػػاوز أنشػػطرهم شالسػػلوؾ الضػػاديش أو الػػحين يػػددوف مهمػػة خاصػػة 
مل يبػػد أيػػة مالمػػش  الشػػكوىاـ اإلثيػػويب. ومػػمل ذلػػك، غػػإف صػػاحب ػدد الن ػػػخػػال ديكػػن أف يهػػ

سياسػػية عنػػد وصػػولو إىل سويسػػرا، وتضرقػػد الدولػػة الطػػرؼ أف مػػن ادلضقػػوؿ اسػػربضاد أنػػو طػػور ىػػحه 
ال تبز أف  الشكوىادلالمش غيما بضد. وتصر الدولة الطرؼ على أف الوثائب اليت قدمها صاحب 

قػد  الشػكوىع النشاف ت سويسػرا ديكػن أف عػحب انربػاه السػلطات اإلثيوبيػة. وشػوف صػاحب نو 
 هػػر ت صػػور للمشػػػارشز ت بضػػل ادل ػػػاىرات ونشػػر مقػػػاالت علػػى شػػػبكة اإلنًتنػػت ال يكفػػػي 

دولة الطػػػرؼ علػػػى أف م ػػػاىرات ػر الػػػػ. وتصػػػإعادتػػػوإلثبػػػات خطػػػر الرضػػػرت لالضػػػطهاد ت حػػػاؿ 
را، وأف الصػػور أو تسػػ يالت الفيػػديو الػػيت تبػػز أحيانػػاً مئػػات سياسػػية عديػػدة حتػػدث ت سويسػػ

، وأف من غػري ادلػرجش أف ادلضنية األشخال، ىي مراحة لضامة اجلمهور من خالؿ وسائل اإلعالـ
حتديػػد ىويػػة شػػل شػػخص أو أف يكػػوف ذلػػا حػػىت ادلضرغػػة باناػػماـ مػػن تػػرمكن السػػلطات اإلثيوبيػػة 

 ه.ادلن مة ادلحشورة أعالإىل  الشكوىصاحب 
وتػػػػدعي الدولػػػػة الطػػػػرؼ عػػػػدـ جػػػػػود أي دليػػػػل يثبػػػػت أف السػػػػلطات اإلثيوبيػػػػة ا ػػػػػحت  4-9

أو أما اعرمػدت تػدابري أخػرى متسػو. ووغقػاً لػحلك، غػإف  الشكوىإجراءات جنائية ضد صاحب 
مػػػمل رلموعػػػة  دوراً  الشػػػكوىصػػػاحب بػػػأف لدعػػػاء السػػػلطات اذل ػػػرة ت الدولػػػة الطػػػرؼ مل تضرػػػ  ا

أخػرى، غػإف  ة. وبضبػار ادعػاء مقنضػاً   سويسرا عحب انرباه السلطات اإلثيوبيػةت ادلغًتبز اإلثيوبيز
مل يثبػػػػت أنػػػػو سػػػػيرضرت خلطػػػػر سػػػػوء ادلضاملػػػػة بسػػػػبب أنشػػػػطرو السياسػػػػية ت  الشػػػػكوىصػػػػاحب 

 إىل إثيوبيا. إعادتوسويسرا، ت حاؿ 
 اً أسػػبابوتػػدعي الدولػػة الطػػرؼ أنػػو وغقػػاً دلػػا جػػاء أعػػاله، ال يوجػػد مػػا يشػػري إىل أف ىنػػاؾ  4-82

وشخصػػػياً  روقضػػػاً وحقيقػػػاً سػػػيواجو خطػػػراً م الشػػػكوىصػػػاحب أف اخلشػػػية مػػػن حقيقيػػػة تػػػدعو إىل 
عػػودة تقػػرر أف بػػالرضرت للرضػػحيب إثػػر عودتػػو إىل إثيوبيػػا، وتػػدعو جلنػػة مناىاػػة الرضػػحيب إىل أف 

 مػن 3شكل انرهاشاً لاللرحامات الدولية لسويسرا بوجب ادلػادة ت نإىل إثيوبيا ل الشكوىصاحب 
 االتفاقية.

 

 ملى مالحظات الهولة الطرف الشكوىتعليقات صاحب   
أف سػػػػػػػػلطات اذل ػػػػػػػػرة  الشػػػػػػػػكوى، ادعػػػػػػػػى صػػػػػػػػاحب 0282آب/أغسػػػػػػػػطس  32ت  5-8

أف يكػوف قػد شػارؾ ت  رجشوأف مػن ادلػ الً شػام اً سياسي اً السويسرية اعًتغت بنفسها أف لو اىرمام
ت محلػػػة  0225ت عػػػاـ عليػػػة بفا. ويدشػػػد أنػػػو شػػػارؾ 0225مناقشػػػات سياسػػػية ىامػػػة ت عػػػاـ 
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 مسػرنري حلرشػةاالنرخابات ادلديدة حلحب الرحال  من أجل الوحػدة والدديقراطيػة، وأنػو شػاف داعيػة 
ادلضارضػػػة. ويػػػدعي أنػػػو عمػػػمل بػػػز صػػػفات مرضػػػددة يضلػػػو عػػػاماًل زلػػػرماًل لحعحعػػػة ن ػػػاـ احلكػػػم ت 

نشػػب ت ادلنفػػى مأخػػح اجلديػػة. نشػػاطو ادلذلػػك الن ػػاـ أخػػح يوعليػػو غمػػن احملرمػػل جػػداً أف  ،إثيوبيػػا
ويدعي أيااً أنو مل يسرمر بانر اـ ت النشاف السياسي ت احلحب ادلحشور من خالؿ ادلشارشة ت 

ثػل احلػحب ت شػانروف دياإلنًتنػت غحسػب، بػل إنػو منرػديات م اىرات وشرابة مقاالت نشػرت ت 
 زيوريخ.

ائل حديثػػػة للغايػػػة لرصػػػد أف السػػػلطات اإلثيوبيػػػة لػػػديها شوسػػػ الشػػػكوىد صػػػاحب دشػػػوي 5-0
ت ادلنفػىش. وت حػػاؿ الضػػودة، يػرم غحػػص األعاػػاء ت احلرشػة ادلضارضػػة اإلثيوبيػػة  ةأنشػطة ادلضارضػػ

إىل حالة القاضػي  الشكوىويرضرضوف خلطر الس ن بسبب أنشطرهم ت ادلنفى. ويشري صاحب 
الػحي ت إلقػاء  ،الػةبريتوشاف ميديكسا، وىو رئيس سابب حلحب الوحدة من أجل الدديقراطية والضد
تضليقػات تنرقػد  ئػوالقبل عليو ت تاريخ رلهػوؿ عنػد عودتػو إىل إثيوبيػا بضػد سػفره إىل أوروبػا وإبدا

إثيوبيػة أنو قاـ بنشر مقاالت انرقادية مرضددة على مواقمل  الشكوىالن اـ الضاـ. ويدعي صاحب 
ة ادلرقدمػػػػة للغايػػػػةش ادلراحػػػػة شسػػػػبل الرصػػػػد الرقنيػػػػ  وأنػػػػو ن ػػػػراً ل ،دلنشػػػػقز سياسػػػػيز علػػػػى اإلنًتنػػػػت

للسلطات اإلثيوبيػة، مػن ادلػرجش للغايػة أنػو ت حتديػد ىويرػو شضاػو ناشػط ت ادلضارضػة ت ادلنفػى، 
ت شػػػانروف الرحػػػال  مػػػن أجػػػل الوحػػػدة والدديقراطيػػػة وبصػػػفة خاصػػػة ن ػػػراً دلنصػػػبو شممثػػػل حلػػػحب 

 زيوريخ.
النرقػػػادات ضػػػداء شػػػديد ايواجػػػو بأياػػػاً أف الن ػػػاـ ت بلػػػده  الشػػػكوىويػػػدعي صػػػاحب  5-3

وادلضارضػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة. ويػػػػدعي أف قمػػػػمل اخلطػػػػب السياسػػػػية وادل ػػػػاىرات السػػػػلمية أصػػػػبش أمػػػػراً 
. واحر ػػاز أشػػخال يشػػربو ت أف لػػديهم مػػدخراً  تشػػريمل مكاغحػػة اإلرىػػابصػػدور مشػػروعاً بضػػد 

 ،إىل إثيوبيػػا أنػػو ت حػػاؿ عودتػػو الشػػكوىد صػػاحب دشػػصػػلة بػػأححاب مضارضػػة ىػػو أمػػر شػػائمل. وي
سػوأ ت الضػامل، األوأف  ػروؼ السػ ن ت إثيوبيػا ىػي مػن بػز  ،سيرضرت لالعرقػاؿ واالسػر واب

أيااً إىل قاية منحت غيهػا سػلطات  الشكوىةارسة شائضة. ويشري صاحب يضد وأف الرضحيب 
اذل ػػػرة السويسػػػػرية مرشػػػػح الالجػػػػيب إىل مػػػواطن إثيػػػػويب شػػػػاف يضمػػػػل لػػػدى رللػػػػس حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف 

أحػػػد للرحػػػال  مػػػن أجػػػل الوحػػػدة والدديقراطيػػػة ت ةػػػثاًل ناشػػػطاً بصػػػفرو حاؾ وشػػػاف آنػػػ ،اإلثيػػػويب
علػى أف ادعػاءات الدولػة صػاحب الشػكوى وبالرايل يصػر  ،الكانرونات. ويدعي أف قايرو ةاثلة

السػػػلطات اإلثيوبيػػػة ال تقػػػدـ أي لػػػدى قػػػد ُسػػػ ل  والطػػػرؼ بػػػأف مػػػن غػػػري ادلػػػرجش أف يكػػػوف امسػػػ
دلضاملػػةش. ويكػػرر أف إعادتػػو القسػػرية مػػن جانػػب سويسػػرا إىل لسػػوء ا وتضرضػػإزاء احرمػػاؿ ضػػماف ش

 من االتفاقية. 3إثيوبيا سرنرهك الرحامات سويسرا بوجب ادلادة 

 المسائل واإلةراءات المعروضة أمام اللجنة  
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 الن ر ت ادلقبولية  
 بالغالػػقبػػل الن ػػر ت ادعػػاء يػػرد ت بػػالغ مػػا، عػػب علػػى الل نػػة أف تقػػرر مػػا إذا شػػاف  6-8

)أ( 5من االتفاقية. وقد تأشػدت الل نػة، وغقػاً دلػا تقراػيو الفقػرة  00مقبواًل أـ ال بوجب ادلادة 
مل تبح  وال تبح  ت إطار أي إجراء آخػر نفسها من االتفاقية، من أف ادلسألة  00من ادلادة 

 من إجراءات الرحقيب أو الرسوية الدوليز.
مػػا لػػن غإ ،االتفاقيػػةمػػن  00ادلػػادة )ب( مػػن 5ة وتػػحّشر الل نػػة أنػػو وغقػػاً ألحكػػاـ الفقػػر  6-0

غػػػرد مػػػػا مل ترحقػػػب مػػػن أف ىػػػػحا الفػػػرد قػػػد اسػػػػرنفد مجيػػػمل سػػػػبل أي تن ػػػر ت أي بػػػالغ يػػػػرد مػػػن 
، اعًتغػػػت الدولػػػة الطػػػرؼ بػػػأف القاػػػية. وتالحػػػا الل نػػػة أنػػػو ت ىػػػحه ليػػػة ادلراحػػػةاالنرصػػػاؼ احمل
حػػة. وبػػا أف الل نػػة ال يػػد أي قػػد اسػػرنفد مجيػػمل سػػبل االنرصػػاؼ احملليػػة ادلرا الشػػكوىصػػاحب 

 ، غإما تضلن عن مقبوليرو.الشكوىعقبات أخرى أماـ مقبولية 

 الن ر ت األسس ادلوضوعية للبالغ  
ت ضػػػوء مجيػػػمل ادلضلومػػػات الػػػيت أُتيحػػػت ذلػػػا مػػػن جانػػػب  بالغالػػػن ػػػرت الل نػػػة ت ىػػػحا  -7

 ية.من االتفاق 00من ادلادة  4وغقاً ألحكاـ الفقرة  ،األطراؼ ادلضنية
إىل إثيوبيػػػا  الشػػػكوىأمػػػاـ الل نػػػة ىػػػو مػػػا إذا شػػػاف ترحيػػػل صػػػاحب ادلطػػػروح وادلوضػػػوع  7-0

( دّ من االتفاقية بضدـ طرد أو إعادة )ر  3سيشكل انرهاشاً اللرحامات الدولة الطرؼ بوجب ادلادة 
لالعرقػػاد بأنػػو سػػيكوف مضرضػػاً تػػدعو حقيقيػػة  بابشػػخص إىل دولػػة أخػػرى إذا شانػػت ىنػػاؾ أسػػ

ضحيب. وعب على الل نة تقييم ما إذا شانت ىنػاؾ أسػباب حقيقيػة تػدعو إىل االعرقػاد لرطر اخل
سػػيرضرت شخصػػياً خلطػػر الرضػػحيب عنػػد عودتػػو إىل إثيوبيػػا. ولرقيػػيم ىػػحا  الشػػكوىبػػأف صػػاحب 

مػػن  3مػػن ادلػػادة  0اخلطػػر، علػػى الل نػػة أف تراعػػي مجيػػمل االعربػػارات ذات الصػػلة، عمػػاًل بػػالفقرة 
أو الصػارخة أو اجلماعيػة  الفادحػةذلك مدى وجػود ثػط ثابػت مػن االنرهاشػات  االتفاقية، با ت

ىػػو الرأشػػد مػػن أف الفػػرد الرحديػػد حلقػػوؽ اإلنسػػاف. بيػػد أف الل نػػة تػػحّشر بػػأف اذلػػدؼ مػػن ذلػػك 
 للرضحيب ت البلد الحي سيضود إليو.خطراً مروقضاً وحقيقياً بالرضرت شخصياً  اجوادلض  سيو 

الػحي جػاء غيػو أنػو شعػب أف يُقػدَّر خطػر الرضػحيب  8ضليقها الضػاـ رقػم وّتحشر الل نة بر 7-3
أو الشػػػك. غػػػري أنػػػو ال يرحػػػرم أف يكػػػوف ىػػػحا اخلطػػػر مواغقػػػاً  يػػػةعلػػػى أسػػػس تر ػػػاوز رلػػػرد الن ر 

ت قػػرارات و  .زلػػدقاً (، بػػل ينبغػػي أف يكػػوف شخصػػياً و 6الخربػػار مػػدى احرمػػاؿ وقوعػػوش )الفقػػرة 
أف خطػر الرضػرت للرضػحيب عػب أف يكػوف مروقضػاً وحقيقػاً  سابقة  حا اخلصػول، قػررت الل نػة

، غإمػػػا تضطػػػي وزنػػػاً شبػػػرياً 8أنػػػو وغقػػػاً ألحكػػػاـ الرضليػػب الضػػػاـ رقػػػم بتػػػحّشر الل نػػػة . و (10)وشخصػػياً 
غػري اليت توصلت إليها ىيئات الدولة الطرؼ ادلضنية، وت الوقت نفسػو غإمػا السرنراجات الوقائمل 

__________ 

تشػػرين الثػػام/نوغم   03ر اعُرمػػد ت ، قػػرادادار ضػػد شنػػدا، 058/0224رقػػم الػػبالغ ان ػػر، ت مجلػػة أمػػور،  (10)
 .0225أيار/مايو  6، قرار اعُرمد ت ت. أ. ضد السويد، 006/0223رقم البالغ ، و 0225
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مػػن  00مػن ادلػػادة  4إمػػا متلػك صػػالحية بوجػب أحكػػاـ الفقػػرة  بػػل ، ػػحه االسػرنراجاتملرحمػة 
 كاملة من ال روؼ ت شل حالة.الموعة اماالتفاقية إلجراء تقييم حر للوقائمل باالسرناد إىل 

بشػأف مشػارشرو ت  الشػكوىالل نة علماً بادلضلومات الػيت قػدمها صػاحب  حاطتوقد أ 7-4
حػػػػػحب الرحػػػػػال  مػػػػػن أجػػػػػل الوحػػػػػدة مكرػػػػػب طة وت أنشػػػػػ 0225احلملػػػػػة االنرخابيػػػػػة ت عػػػػػاـ 
 الشػكوىالل نػة علمػاً أياػاً بادلضلومػات الػيت قػدمها صػاحب  حاطػتوالدديقراطية ت سويسرا. وأ

لديػو اتصػاالت بػاحلحب احلػاشم، شانػت مػن صػديب،   0225اليت تفيد بأنو تلقى حتحيراً ت عاـ و 
مل يقػدـ  الشػكوىصػاحب  تفيد بأف الشرطة شانػت تبحػ  عنػو. ومػمل ذلػك، تالحػا الل نػة أف

أي دليل يثبت أف الشرطة أو أي سلطات أخرى ت إثيوبيػا شانػت تبحػ  عنػو منػح ذلػك احلػز. 
أو سػػػوء مضاملػػػة مػػػن ألي احر ػػػاز قػػػط مل يرضػػػرت  الشػػػكوىوتالحػػػا الل نػػػة أياػػػاً أف صػػػاحب 
م أنػػو وجهػػت إليػػو دػػ يدع  ػيػػال أو بضػػدىا، شمػػا أنػػو  0225جانػػب السػػلطات خػػالؿ انرخابػػات عػػاـ 

. وتالحػػا الل نػػة أياػػاً أف صػػاحب أخػػرف زللػػي و بوجػػب قػػانوف مكاغحػػة اإلرىػػاب أو أي قػػان
لرصػػد ادلنشػػقز  مرقدمػػةيشػػري إىل أف السػػلطات اإلثيوبيػػة تسػػرخدـ وسػػائل تكنولوجيػػة  الشػػكوى

ىحا االدعاء شما أنو مل يقدـ أي دليل شرح لكنها تالحا أنو مل يروسمل ت  ،اإلثيوبيز ت اخلارج
االضػػػطالع بػػأي نشػػػاف  لػػىمل يقػػػدـ أدلػػة شاغيػػػة ع الشػػكوىوتػػػرى الل نػػة أف صػػػاحب  لدعمػػو.

السػػػلطات اإلثيوبيػػػة، وال أي دليػػػل ملمػػػوس آخػػػر يثبػػػت أف تثػػػري اىرمػػػػاـ سياسػػػي ىػػػاـ إىل درجػػػة 
إىل إعادتػػو السػػلطات ت بلػػده تبحػػ  عنػػو أو أنػػو ت خطػػر شخصػػي للرضػػرت للرضػػحيب ت حػػاؿ 

 إثيوبيا.
، با ت الشكوىومات اليت قدمها صاحب ػف ادلضلإغ ،أنو وغقاً لحلك إىلالل نة  لصو  7-5

 ذلػػك مسػػروى أنشػػطرو السياسػػية ادلػػنخفل ت إثيوبيػػا وأنشػػطرو الالحقػػة ت سويسػػرا، غػػري شاغيػػة
إىل إثيوبيػا.  إعادتػولرضػحيب ت حػاؿ شبػرياً بػالرضرت ل اً شخصياً خطػر  واجوبأنو سيإلثبات ادعائو 

انرهاشات حقػوؽ اإلنسػاف ت إثيوبيػا، بػا ت ذلػك عن اء الرقارير الضديدة ويساور الل نة القلب إز 
مػن االتفاقيػة ينبغػي للفػرد أف يواجػو  3أنو ألغػرات ادلػادة بلكنها تحّشر ، (11)الل وء إىل الرضحيب

وحقيقياً وشخصياً للرضرت للرضػحيب ت البلػد الػحي سػُيضاد إليػو. وت ضػوء مػا جػاء  مروقضاً خطراً 
 الل نة أنو مل يرم إثبات وجود مثل ىحا اخلطر. أعاله، ترى

 7وجب الفقػرة ػصرؼ بػػالرضػحيب، وىػي ترػمناىاػة جلنػة غػإف وت ضوء ما جاء أعاله،  -8
مػػن اتفاقيػػة مناىاػػة الرضػػحيب وغػػريه مػػن ضػػروب ادلضاملػػة أو الضقوبػػة القاسػػية أو  00مػػن ادلػػادة 

 نإىل إثيوبيػػا لػػ الشػػكوىإعػػادة مقػػدـ طػػرؼ ب لػػص إىل أف قػػرار الدولػػة الالالإنسػػانية أو ادلهينػػة، 
 من االتفاقية. 3لمادة لثل انرهاشاً دي

__________ 

تالحػػػا الل نػػػة أف إثيوبيػػػا ىػػػي أياػػػاً دولػػػة طػػػرؼ ت اتفاقيػػػة مناىاػػػة الرضػػػحيب وغػػػريه مػػػن ضػػػروب ادلضاملػػػة أو  (11)
، CAT/C/ETH/CO/1) 0288بالح ادػػػػا اخلراميػػػػة لضػػػػاـ  الالإنسػػػػانية أو ادلهينػػػػة، وتػػػػحّشرالقاسػػػػية أو الضقوبػػػػة 
 (.84-82الفقرات 
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]اعُرمد باللغات اإلسبانية واإلنكليحية والفرنسية، علماً بأف النص اإلنكليػحي ىػو الػنص األصػلي. 
ادلقػدـ الل نػة السػنوي الصػينية والضربيػة ش ػحء مػن تقريػر الروسػية و وسيصدر الحقاً أيااً باللغػات 

 . اجلمضية الضامة إىل

    
 


