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 تحرك عاجل
 احتجاز باكستاني بمعزل عن العالم الخارجي بعد ترحيله القسري 

عاًما، والذي ُيدير شركة  37حفيظ، البالغ من العمر ول ألقت السلطات اإلماراتية القبض على عبد
، 2022يناير/كانون الثاني  27 خارج منزله في ،في دبي لتركيب وصيانة الُمعدات واألجهزة الكهربائية

ل إلى باكستان قسًرا، بينما لم ُتطِلع الشرطة ُرح  ، فقط . وبعد مرور ثمانية أيامبعد ذلكوُاحُتِجز 
 ومنذ ذلك الحين، اإلماراتية أسرته على أي معلومات بشأن اعتقاله، وطلبت منها جواز سفره فحسب.

هة إليه، أو حتى ُسُبل االنتصاف القانونية لم تصلهم أي معلومات عن مكان وجوده، أو التهم  الُموجَّ
هو ما في باكستان، و  شديدُمعرَّض لخطر  هالتي يمكنهم اللجوء إليها. وتعتقد أسرة عبدول حفيظ أن

، بعد وقوع هجمات مميتة ضد أفراد من رة إلى اإلمارات العربية المتحدةإلى الهج 2012في قباًل دفعه 
، وتوفير الُسُبل له هالسلطات الباكستانية الكشف فوًرا عن مكان وجودومن َثم، يجب على  أسرته.

تاحة المجال أمامه لممارسة حقوقه في المحاكمة العادلة  لالتصال بأسرته ومحاميه على نحو منتظم، وا 
 واألصول القانونية الواجبة. اإلجراءاتمراعاة و 
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ته سلطات دبي لعتقلته ورح  الذي ا حفيظ ول عبد وحياة بشأن سالمةلنعرب عن بواعث القلق كُتب إليكم ن
فبراير/شباط  4من اإلمارات العربية المتحدة وأعادته قسرًا إلى باكستان في  على نحو غير قانوني

ما للوصول إليه، أو أي معلومات عن مكان وجوده أو أي وسيلة  ، لم تُتح ألسرته. ومنذ ترحيله2022
 إن كان حتى على قيد الحياة.

، حينما تعرَّض هو وأسرته إلى تهديدات عنيفة بالقتل. وينتاب 2012باكستان في  عبدول حفيظ غادرو 
أو مصير  بلوشستانزوجته وابنه الخوف بأن يواجه عبدول نفس مصير والده الذي ُقتل بالرصاص في 

على أيدي قوات األمن، كما يُزَعم، وعُِثر عليه قتياًل بعد أسبوعين.  2010الذي ُاختُِطف في  شقيقه
وبالتالي، يجب إطالع أسرته على مكان وجوده والتهم المُوجَّهة إليه، كي يتسنى لها اتخاذ ما يلزم للتجهيز 

 لمحاكمته، التي تَُعد حًقا دستوريًا بصفته مواطنًا باكستانيًا.

مكان وجود عبدول حفيظ ألفراد أسرته وأن تُتيحوا له المجال فورًا عن  على أن تُفصحواونحثكم 
للتواصل بانتظام معهم ومع محامٍ يختاره. وفي حالة اتهامه بارتكاب جريمة تحظى باالعتراف الدولي، 

 يجب ضمان حقوقه بالكامل في المحاكمة العادلة واحترامها.

 مع خالص التحيات
  



 يةمعلومات إضاف

 27في  ومسؤولون من مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية جاء رجال عر فوا أنفسهم بأنهم من شرطة دبي
وسألوا  اإلمارةفي إلى المبنى السكني الذي يعيش فيه عبدول حفيظ مع أسرته  2022يناير/كانون الثاني 

عند البوابة واعتقلوه في وأوقفوه  إلى المنزل حتى لحظة عودتهحارس العقار عن مكان وجوده، ثم انتظروه 
 .منطقة وقوف السيارات

لإلبالغ عن اعتقاله، لكن ُطِلب منهم المجيء الحًقا.  مركز شرطة الخوانيجوتوجَّهت أسرة عبدول إلى 
، اتصلت بهم الشرطة لتطلب منهم جواز سفره. وحينما حاولوا 2022يناير/كانون الثاني  31وفي 

 ، نفت احتجازه لديها.عبدول بشأن الحصول على مزيد من المعلومات

حياته. ُتحدق ب األخطاربدأت  حينما، 2012ووفًقا لما أفادت به أسرته، انتقل عبدول حفيظ إلى دبي في 
بخوزدار في بلوشستان. وفي  2012في فبراير/شباط  رصاصعد إصابته بالولقي والده مصرعه ب
زَعم على أيدي أجهزة األمن في البالد، ثم ، ُاخُتِطف شقيقه األصغر، كما يُ 2010أكتوبر/تشرين األول 

، رشيد عبدول أحد أقرباء، كان ينتقل 2018وفي ديسمبر/كانون األول  ُعِثر على جثته بعد أسبوعين.
ل إلى مقر عمله، حينما اعتقلبسيارة حسين، مع ثالثة من زمالئه  ته قوات األمن اإلماراتية في دبي، ثم ُرح 

، ولم َتِرد عنه أي أنباء الحًقا، وأُعلن أن رشيد هو المشتبه به سابيعإلى باكستان بعد ذلك ببضعة أ
 .2018الرئيسي في الهجوم الُمسلح الذي تعر ضت له القنصلية الفرنسية بكراتشي في 

ل بمعزل عن العالم الخارجي تعريف القانون الدولي األساسي  ويستوفي هذا النوع من االحتجاز الُمطوَّ
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من من  2المادة نصوص عليه في لالختفاء القسري، الم

هذه االتفاقية، ستان واإلمارات العربية المتحدة إلى . وعلى الرغم من عدم انضمام باكالقسري  االختفاء
 ُتمثِ ل كلتاهما دولتين طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، في حين أنه وَردت تقارير موثوقة حول تعرُّض

قت ب ضافة إلى ذلك، صد  اكستان على األشخاص المختفين قسرًيا للتعذيب وغيره من سوء المعاملة. وا 
 حقوق المدنية والسياسية.العهد الدولي الخاص بال

هة ن كانت هناك تهم ُموجَّ إلى عبدول حفيظ، سواء في باكستان أو اإلمارات، فيجب اتخاذ إجراءات  وا 
ضده في إطار دعوى قضائية علنية، مع االحترام الكامل لحقه في تسليمه أو أي إجراءات قانونية 
بدًءا من اللحظات  الوصول إلى محاٍم على نحو يتسم بالسريةإمكانية المحاكمة العادلة، الذي يشمل 



إلى موطنه األصلي ي شخص مهاجر أل األولى من احتجازه. ويحظر القانون الدولي اإلعادة القسرية
 .لالضطهاد في بالده أسباب وجيهة من التعرُّض ىتستند إللديه مخاوف و 

تعرُّض الُمشتبه في انتمائهم إلى  عنوال تزال أزمة حقوق اإلنسان في بلوشستان قائمة، مع األنباء الواردة 
الجماعات البلوشية المسلحة ونشطاء المعارضة الذين تتهمهم الحكومة بالضلوع في أنشطة إرهابية 

 موقًفاخارج نطاق القضاء على أيدي قوات األمن. وال تتخذ منظمة العفو الدولية لالختفاء القسري والقتل 
األشخاص الذين ُيزَعم اشتراكهم في الهجمات التي تصفها الحكومة بأعمال اإلرهاب، سواء بشأن  انً معي  

ة في بمجموعة حقوق اإلنسان المكفولبالكامل كانوا مذنبين أو أبرياء؛ بيد أنه يجب أن يتمتع كل شخص 
هة ضد المدنيين و المحلي  ْينالقانونَ  من الدولي. وُتدين منظمة العفو أيًضا الهجمات العشوائية وتلك الُموجَّ
الجماعات المسلحة، وتعترف اعتراًفا كاماًل بواجب السلطات الباكستانية تجاه مكافحة الجرائم، بما جانب 

إلى ساحة  مسؤوليتهم عن ارتكاب هذه الجرائمفيها جرائم العنف كأعمال اإلرهاب، وتقديم الُمشتبه في 
، فإن باكستان لم تنتهك على نحو صارخ فقط الحقوق على الرغم من ذلكو  العدالة ومعاقبة مرتكبيها.

جماعات إرهابية بتعريضهم ب تهملصفي اإلنسانية لألشخاص الُمشتَبه في ممارستهم أنشطة إرهابية أو 
ن واجبها المتمثل في توجيه تهم واضحة إلى هؤالء األشخاص لالختفاء القسري، بل تقاعست أيًضا ع

 ومحاكمتهم ومعاقبتهم، حال ثبوت إدانتهم، في إطار محاكمات عادلة.
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