
 

 ابكستان: حث احلكومة على ضمان سالمة طالبني من أصل مصري يف ابكستان
 

تشعر منظمة العفو الدولية بقلق ابلغ على سالمة أخوين ابكستانيني من أصل مصري يعتقد أن أجهزة االستخبارات 

 الباكستانية اختطفتهما الشهر املاضي.

 29و  25سنة قد فقدت آاثرمها يومي  17سنة و إبراهيم وعمره  22وكان األخوان عبد هللا حممد الشرقاوي البالغ وعمره 

حزيران/يونيو أنه نقل إىل سجن آدايال يف روالبندي قرب العاصمة  6أاير/مايو على التوايل. وقد اكتشفت عائلة إبراهيم يف 

 إسالم آابد على يد وكالة االستخبارات االحتادية )فيا(.

ختفائه ومل توجه إليه أي هتمة. وختشى منظمة العفو الدولية من أن يكون ضحية ومل تسمع أي أخبار عن إبراهيم منذ ا

اختفاء قسري وأن يكون حبيساً  يف أحد املعتقالت السرية حيث حيدق به خطر جسيم من أن يتعرض للتعذيب أو غريه 

 .من املمارسات املسيئة يف املعاملة. كما ختشى املنظمة من أن تكون حياة عبد هللا يف خطر

جيب على السلطات الباكستانية أن حتقق يف االختفاء القسري املفرتض لعبد هللا وأن تكشف ما حصل له وأين مكانه على 

الفور، وعليها أن تكشف إن كان حمتجزاً لدى أحد أجهزة الدولة. فلو كان رهن االعتقال، فيجب إطالق سراحه  فوراً ما مل 

للحبس االحتياطي  أبمر من حمكمة مستقلة ابنتظار موعد آخر للدعوى. وجيب أن توجه له هتمة جنائية معروفة وأن يعاد 

حيتجز يف معتقل رمسي ومعرتف به وُيسمح لعائلته وحماميه ابللقاء به، وأن ميثل أمام حمكمة مدنية مستقلة، وأن يتمتع 

 ابحلماية من التعذيب وغريه من املمارسات املسيئة يف املعاملة. 

سري هو جرمية حسب القانون الدويل، وهو انتهاك خطري لعدد من حقوق اإلنسان. كما يشكل ذلك إن االختفاء الق

 انتهاكاً  لبعض أحكام الدستور الباكستاين.



وحسب عائلة عبد هللا وإبراهيم، فليس هلما أي ارتباطات مع أي حركة سياسية. وكان عبد هللا وهو طالب يدرس اهلندسة 

مساًء يوم  6م آابد بعد مغادرته مسكنه يف دار الطلبة متوجهاً  إىل املتاجر القريبة حنو الساعة قد اختفى يف العاصمة إسال
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أاير/مايو، وبينما كانت والدة عبد هللا تشارك يف مؤمتر صحفي عن اختفائه، قالت إهنا تلقت مكاملة هاتفية من  27ويف 

تحقيق على يد رجال يّدعون أهنم عناصر من "فرع الشرطة اخلاصة" يف منزل إبراهيم خيربها أنه كان خيضع  هو وأشقاؤه لل

 كلم مشايل غرب إسالم أابد.   90العائلة يف أّتوك الواقعة على بعد 

أما إبراهيم فقد اختفى من أّتوك بعدها بيومني، إثر مغادرته منزله يف الصباح لشراء سلع من البقالة. وقال صاحب أحد 

أنه شاهد احلادثة إن إبراهيم اقتيد عنوًة على يد بضعة رجال مبالبس مدنية ضربوه وأخذوه بعيداً. وقال  املتاجر الذي ادعى

 صاحب احملل إنه شاهد سيارة املعتدين متوقفة جبوار منزل العائلة يف الليلة السابقة للحادث. 

م السلطات يف سجن أدايال أن وكالة وطبقاً  ألحد املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ميثـّلون العائلة فقد أخربهت

االستخبارات االحتادية وجهت إلبراهيم هتمة اإلقامة بصورة غري قانونية يف ابكستان ومبقاومة االعتقال. وكانت والدة إبراهيم 

أايم واحتـُجز يف زنزانة مع رجال حزيران/يونيو وأخربها أنه تعّرض للضرب ومت تقييده لبضعة  6قد التقته يف سجن أدايال يف 

 ابلغني. 

سنة فهو يعترب طفالً وعلى السلطات الباكستانية التزاٌم قانوين أبن تعامله  17ومبا أن إبراهيم حممد الشرقاوي يبلغ من العمر 

عضاء املوقعة حسب القوانني املنصوص عنها يف اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق الطفل، حيث ابكستان أحد البلدان األ

عليها. وجيب السماح لعائلته وحملاميه ابللقاء به، وجيب أن يتاح له املثول أمام حمكمة مدنية مستقلة، وأن يتمتع ابحلماية من 

التعذيب وغريه من املمارسات املسيئة يف املعاملة أثناء احتجازه.  وحسب االتفاقية الدولية ال جيوز اعتقال األطفال إال  

وألقصر مدة ممكنة، وجيب إخطار عائالهتم ابحتجازهم ومبكان اعتقاهلم. كما جيب أن يكون مكان احتجازهم كخيار أخري 

منفصالً عن مكان احتجاز السجناء البالغني. إن منظمة العفو الدولية لتشعر بقلق ابلغ للغاية من أن السلطات الباكستانية 



ري لتسعة أايم دون الكشف عن مصريه أو مكانه، وهو أمر يرقى إىل عمدت بدالً  من ذلك إىل إبقاء إبراهيم يف معَتقل س

 اعتباره اختفاءً  قسرايً.

 عام يف ابكستان يف عليه املصدق ابألحداث اخلاص القضائي النظام مرسوم من 10 الفقرة فإن ذلك، إىل وإضافة

 بعد ممكن وقت أبقرب املعتقل لطفلا أمر ويل إبالغ واجب ذلك يف مبا األطفال، واحتجاز العتقال ضوابط تضع ،2000

 .  االعتقال

 ابكستان يف ولد أنه مبا ،و ابكستانيان مواطنان كالمها  إبراهيم فوالدا. أسباب لعدة سند بدون ظاهرها يف االهتامات وتبدو

 ليس سنة 18الـ سن حتت األفراد فإن ذلك، عن وعدا. الباكستاين القانون وفق الباكستانية اجلنسية على احلصول حقه فمن

 . ابكستان يف منفصلة هوية بطاقات على احلصول حقهم من

 حىت بقي والدمها ألن سنوات طيلة الباكستانية اهلوية بطاقات على للحصول العائلة كافحت  فقد ذلك، من الرغم على لكن

 وكانت. الضرورية تاملستندا لتوقيع ابكستان إىل السفر عن  وعاجزاً  مصر يف اإلداري االحتجاز رهن فقط قريب عهد

 إبصدار املختصة السلطات أمرت حيث ، 2010  يناير/الثاين كانون  يف العائلة لصاحل حكمت قد العليا بيشاور حمكمة

 .  للتجاوزات عرضة أبقاهم ما وهو الواثئق، تلك تقدم مل السلطات أن غري. هلم ابكستانية سفر وجوازات هوية بطاقات

 قبل ابكستان يف للتعذيب كالمها  تعرضا قد الرمحن، عبد األكرب وأخومها الشرقاوي، الرحيم عبد حممد األخوين، والد وكان

 عبد األكرب أخومها وكان. التعذيب من ملزيد هناك تعرضا حيث التوايل على 2006و 1995 عام مصر إىل تسليمهما

 تسليمه قبل شهراً  14 ملدة حمتجزاً  بقتهأ واليت 2004 عام يف الباكستانية االستخبارات أجهزة يد على اعتقل قد الرمحن

 . ملصر

 

 

 


