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 تحرك عاجل
  ل مواطًنا باكستانًيا بصورة غير قانونيةالسلطات اإلماراتية ُترح   

حسين بروهي قسرًيا إلى  راشدأعادت اإلمارات العربية المتحدة ، 2019يونيو/حزيران  22في 
دون  2018ديسمبر/كانون األول  26االحتجاز في باكستان؛ حيث وضعته قوات األمن اإلماراتية قيد 

اشًطا بالحركة ن راشد. وكان عن العالم الخارجي لمدة سبعة أشهر   إبداء أي أسباب. واحتجزته بمعزل  
، في خطرإلى اإلمارات. وبهذا، فإن الترحيل يضع حياته  قبل االنتقال في باكستان الوطنية البالوتشية

 إعادة قسرية غير قانونية. عملية  ذلك تالي، يمثل، وبالالنتمائه العرقينظًرا 

 .ال حاجة إلى المزيد من المناشدات. وجزيل الشكر لمن أرسل المناشدات

ت اإلمارات العربية المتحدة المواطن الباكستاني والناشط البالوتشي ل  رح  ، 2019يونيو/حزيران  22في 
العالم الخارجي لمدة سبعة أشهٍر. ولم تتمكن  إلى باكستان، بعد احتجازه بمعزٍل عن حسين بروهيراشد 

نظًرا  أسرته من الحصول على أي معلومات عن مكان وجوده في باكستان، حيث يتهدد حياته خطر  
، وجميعهم من عدما لقي أفراد من أسرته وزمالئهإلى اإلمارات، ب راشدللعرقية التي ينتمي إليها. فقد انتقل 

وحم ل  في ظل ظروف غامضة. 2016و 2010بين عامي باكستان  مصرعهم في ،لطائفة البالوتشيةا
 أفراد أسرهم قوات األمن الباكستانية مسئولية مصرعهم.

على  حسين بروهيراشد قوات األمن اإلماراتية  ، اعتقل اثنان من2018ديسمبر/كانون األول  26وفي 
لم ُير  رشيد حسين إال مرة واحدة السريع بإمارة الشارقة، بعدما اعترضا سيارته. وبعد ذلك،  E88طريق 

منزل ذوييه، حيث اقتادوه معهم  حين اقتحم أفراد أمن مسلحون ، 2018 ديسمبر/كانون األول 29فقط في 
عنه واستفساراتها عبر القنوات اإلماراتية الرسمية،  راشدبحًثا عن جواز سفره. وعلى الرغم من بحث أسرة 

 .موجهة ضدهالتهم الب اعتقاله أو اسبأأو  لم ُتفصح السلطات اإلماراتية عن مكانه

 .لراشدوقد اطلعت منظمة العفو الدولية على الوثائق الرسمية التي تؤكد ترحيل اإلمارات العربية المتحدة 



[ بسبب عرقه أو دينه أو خطر]"حياته أو حريته فيها  تهددي قد إلى بلدٍ  راشديل وتدين منظمة العفو ترح
الخاصة  1951اتفاقية عام من " 33ة معينة أو بسبب آرائه السياسية" )المادة انتمائه إلى فئة اجتماعي

عمليات اإلعادة القسرية من  ا من الضمانات القانونية؛ إذ أن"(؛ فلم يراع ذلك اإلجراء أيً بوضع الالجئين
 هذا القبيل ُتنافي القانون الدولي. 

، دعت فيه السلطات بروهيحسين  راشدتحرًكا عاجاًل من أجل  قد أصدرت منظمة العفو وكانت
نافى مع القانون تت بصورةعدم إعادته قسرًيا اإلماراتية إلى اإلفصاح عن مكان وجوده والعمل على 

 . نبغيي كما تطورات ألي وستستجيب ،أوضاعه. وستواصل المنظمة متابعة الدولي
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