
 

 

 

 

 
 

جانب :  
السید آصف علي زرداري ، رئیس دولة باكستان  
السید یوسف رضا جیالني ، رئیس وزراء باكستان  

السید قائم علي شاه ، رئیس حكومة كاراتشي ، إقلیم السند    
ني ، الوزیر االتحادي لشؤون حقوق  اإلنسانالسید ممتاز عالم جیال  

السید محمد أیاز سومرو ، وزیر الشؤون القانونیة والبرلمانیة ودائرة االدعاء الجنائي  
السیدة نادیا غابول ، وزیرة حقوق اإلنسان في حكومة إقلیم السند   

اإلنسانالسید میشیل فورست، مقرر األمم المتحدة الخاص بالمعني بالمدافعین عن حقوق   
فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي  
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السید الرئیس ،   

تحیة وبعد   

ُتعّد الشبكة العالمیة للحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة من الشبكات الكبرى التي تضم أفراًدا وجماعات من 
وھي تعمل على تحقیق العدالة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة مستندة إلى حقوق اإلنسان عن جمیع أنحاء العالم . 

  . دولة 70عضًوا والمنتشرین في  270طریق أعضائھا البالغ عددھم 

نتوّجھ لسیادتكم بھذه الرسالة لإلعراب عن قلقنا العمیق إزاء اعتقال السید سعید بلوش ، العضو في الشبكة العالمیة 
لحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ، وأمین عام منتدى صیادي األسماك في باكستان المنظمة العضو في ل

الشبكة .   

، وھو قید   2016ینایر  /كانون الثاني  16ُتفید التقاریر الواردة إلینا أن السید بلوش اعتقل یوم السبت الواقع فیھ 
كریة . وقد لُفقت إلیھ تھمة اإلقدام على توفیر المساعدة المالیة لألفراد االحتجاز لدى قوات أمن الحدود شبھ العس

المتورطین في الجریمة المنظمة واختالس أموال مصاید األسماك . وبصرف النظر عن غیاب األدلة التي تثبت 
السند بموجب صحة التھم المنسوبة إلى السید بلوش ، إن السلطات الواسعة الممنوحة لقوات أمن الحدود في إقلیم 

توجیھ أي اإلبقاء على احتجازه مدة تصل إلى ثالثة أشھر من غیر  القانون مكافحة اإلرھاب ُتجیز لھ األحكام المبھمة
  تھم جرمیة رسمیة إلیھ.

 

 

 

 

 

مجلس االدارة   
 

كاثي ألبیسا   
للحقوق االقتصادیة المبادرة الوطنیة 

الوالیات المتحدة ة، واالجتماعی
األمیركیة   

 
روث أورا أدیامبو  

إتحاد المحامیات ، كینیا  
 

بعید بلوش  
في باكستانمنتدى صیادي األسماك   

 
حسن البرغوثي  

مركز الدیمقراطیة وحقوق العاملین 
في فلسطین  

 
ھیرمان كومارا  

الحركة الوطنیة للتضامن مع مصاید 
األسماك، سریالنكا  

 
ساندرا راتجین  

لجنة الحقوقیین الدولیة ، سویسرا  
 

فرانسیسكو روكایل  
مجلس الشعوب األصلیة ، غواتیماال  

 
 
 
 
 
 
 
 

كریس غروف   
المدیر   
جادة لیكسینغتون  370  
700جناح   

10017نیویورك ،  نیویورك   
الوالیات المتحدة   

212.681.1236 1+: ھاتف  
 

net.org-info@escr  
net.org-www.escr  

 
 

إن الشبكة العالمیة للحقوق 
االقتصادیة واالجتماعیة الثقافیة 

مشروعات مركز تایدز.واحدة من   

mailto:info@escr-net.org
http://www.escr-net.org


 

الذائع الصیت عن حقوق تّود الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تأكید تقدیرھا الجماعي لعمل السید بلوش ، المدافع 
 اإلنسان والقیادي في المجتمع الدولي لحقوق اإلنسان.  إلى جانب عضویة السید بلوش في الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

ع الصیادین والثقافیة ، یتولى أیًضا زعامة منتدى صیادي األسماك في باكستان منذ مدة طویلة، وھو منظمة غیر حكومیة تعمل بسالم م
وغیرھم من أفراد المجتمع في الدعوة إلى تحقیق األمن الغذائي وحمایة  مصادر رزق صغار الصیادین في باكستان ، والتصدي 

لممارسات الصید غیر المستدام مستعینین بإطار حقوق اإلنسان. كان السید بلوشي بطًال ناشًطا في سبیل تحقیق العدالة البیئیة حیث شارك 
لمحافظة على حریة األنھار، والدعوة إلى التصدي لسفن الصید في أعماق البحار والشباك المدمرة للبیئة وتلوث المیاه في حملة ا

وتجمعات مناطق الصید فضال عن معامل تولید الطاقة النوویة والعاملة بالفحم. إلى جانب عمل السید بلوش مع منتدى صیادي األسماك 
العام لفرع فیدرالیة العمال المتحدین في كاراتشي ، وعضویة لجنة حقوق اإلنسان في باكستان ، فضال  في باكستان ، یشغل منصب األمین

-عن عضویتھ في كّل من اللجنة االقلیمیة لحقوق االنسان التابعة للیوبیل الجنوبي حركة الشعوب اآلسیویة المعنیة بالدیون والتنمیة،  
   . ك التنمیة اآلسیوي، ومنتدى شعوب آسیا وأوروبامنتدى المنظمات غیر الحكومیة المعنیة ببنو

لتعبیر إن الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تستنكر االعتقال التعسفّي البّین للسید بلوش وإنتھاك حقوقھ في حریة ا
وتكوین الجمعیات. ونّود لفت عنایتكم إلى أن باكستان ، بصفتھا دولة طرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، قد 

ضمان مثول أي بت حق كل فرد في الحریة واالمن والحمایة من االعتقال االحتجاز التعسفیین. كذلك یقع على عاتق باكستان االلتزام كفل
شخص ُمعتقل أو محتجز أمام المحكمة في غضون مدة معقولة من الزمن أو اإلفراج عنھ ، مع وجوب تطبیق كل الضمانات التي تكفل 

لة وعلنیة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزیھة منشأة بموجب القانون. ویتعین على باكستان الحرص على حق كل فرد في محاكمة عاد
معاملة جمیع األشخاص المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة تحترم الكرامة اإلنسانیة المتأصلة.  

ص علیھا إعالن االمم المتحدة المتعلق بالمدافعین عن حقوق عالوة على ذلك، ُنود التذكیر بالتزام باكستان بتأیید المعاییر الدولیة التي ین
اإلنسان ، ویشمل ذلك اتخاذ كل التدابیر الالزمة التي تكفل لكل فرد الحمایة من أي عنف أو تھدیدات أو انتقام أو تمییز ضارأو ضغط أو 

.  أي إجراء تعسفّي آخر رًدا على ممارستھم ألنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزیزھا  

: بناء على كل ما تّقدم ، نناشد سیادتكم العمل على  

1( عتمد في التھم الموجھة إلى السید بلوش ، والحرص على االفراج عنھ بال قید أو إجراء تحقیق فوري ومستقل یتناول األساس المُ  
شرط ، في ظل غیاب األدلة الموثوقة التي تؤید االدعاءات الموجھة إلیھ.  

2( التي تشمل، سید بلوش مھما كانت المدة، القیام بخطوات فوریة تكفل حمایة كل حقوقھ أثناء االحتجاز في حال استمرار حبس ال 
من جملة أمور أخرى، حقھ في االتصال بمحام یختاره بنفسھ .   

3( ضمان تمتع المواطنین في باكستان بحقوق اإلنسان كافة ، بما في ذلك الحق في حریة التعبیر وتكوین الجمعیات عن طریق  
ضمان توافق التشریعات الوطنیة مع االلتزامات الدولیة بحقوق اإلنسان التي وافقت علیھا باكستان من جملة تدابیر أخرى.   

4( اءات التي تتخذھا الحكومة أو موظفوھا أو القیود المفروضة من قبلھم في ما یتعلق اتخاذ خطوات فوریة تكفل أن تكون االجر 
بعملیات مكافحة االرھاب المزعومة من المنصوص علیھا في القانون وُتعد ضروریة في مجتمع دیمقراطي ومتناسبة مع 

الھدف .   
5( باكستان عملیا بكل الحمایات التي یكفلھا لھم القانون اتخاذ اجراءات عاجلة تكفل تمتع المدافعین عن حقوق اإلنسان العاملین في  

الدولي لحقوق اإلنسان ، ویشمل ذلك قیام المدافعین عن حقوق االنسان بالدعوة إلى تعزیز الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
من الحقوق األخرى.  والثقافیة والسیاسیة لمجتمعات الصید وحمایة وحمایة الموارد الطبیعیة في باكستان ، إلى جانب جملة   

 
في الختام ، نسأل سیادتكم اطالعنا على المستجدات بشأن التدابیر المتخذة في ھذا الصدد.  

 
 
 

بالنیابة عن  الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة      
                                              

المدیر كریس غروف             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


