
 ا1مارات العربية ا%تحدة

 -فخ سياسي إداري
ً بحـجة استدعائه زورا عد  خالق ـب دوّن أحـمد عـبد اـل خـطر ترحـيل ا%

تسوية وضعه ا1داري

 – مراسلون ب/ حدود25/05/2012

كتروني مواطن ا;ـل وشيك لـل حدود الترـحيل اـل راسلون ب/  منأحـمد ـعبد اـلخالق تدين ـم عدّ  الذي ـي  
مارات في الب/د اLعروفـK بمجمـوعة ا;  Kمايو/22.  فقد استدعي في5 أبرز خمـسة نـاشط أيار  

سه2012 التي تحـمل اWسم نـف اصمة ا;مارة  وهي ـع بدائرة عجـمان  امة  سية وا;ـق إلى دائرة الجـن  
( ً إلى عدم ـحيازته الجنسية( شمال شرق دبي بـحجة تسوية وضعه ا;داري الذي تم تصعيبه ـنظرا

( . ومـن اLـرتـقـب أن تتم إحالته قريبـاً إلى سجن( شرق أبوظبي ا;ماراتية، فاحتجز في سجن الوثبة 
 على أن يتم ترحيله إلى جزر القمر.بحاWت ا;ساءة إلى اLعتقلK فيه الصـدر اLعروف

تدعو اLنظمة إلى إط/ق سراحه فــوراً ووقف عملية إج/ئه.

" هي: ما  أخرى  مرة  ؤكد  قال الجـديد ـي هذا اWعـت إن  حدود  نت مـراسلون ب/  طار، أعـل هذا ا; في 
السلطات ا;ماراتية قادرة عليه ;سكات اxصوات اLعارضة. وقد ثبت خبثها غير مرة W سيما من

 العقيد عبد الرحيم بن شافي التي كشفت إلى العلن ازدراء بالرأي العام والحرياتتصريحات خ/ل
". اxساسية

بأنهم/21 في سية  لون جـن الذين W يحـم أسرته  وأفراد  خالق  بد اـل لّغ أحـمد ـع اضي، تـب Lمايو اـ أيار  
سيحصلون على جوازات سفر من جزر القمر، ما يتيح لهم اWستفادة من اLواطنة اWقتصادية في

( ؛ وهي( من دون حقوق سياسية  – -خطوة تخوّل رسميـاً عديمي الجنسية الذين يعيشون جزر القمر 
موجب( ـب وقت Wحق  في   Kصبحوا مجـنّـس حدة أن ـي ية اLـت دولة ا;مارات العرـب في في  أبرم  فاق  اـت

 بK دولة ا;مارات العربية اLتحدة وجزر القمر.  2009   العام

عديمو الجنـسية الـسلطات دارية الجـديدة يقتـضي أن يـسلّم  هذه الوثيـقة ا; إW أن الحـصول عـلى 
إلى دائرة خالق  استدعاء أحـمد عـبد اـل برر  ما  التي بـحوزتهم،  ا;ماراتـية بطـاقة انـعدام الجنـسية 

مايو اLاضي. وبذريعة الرغبة في منحه جواز سفر من جزر القمر،/22 الجنسية وا;قامة في  أيار
مع صوت مـعارض  في إبـعاد  بذلك  لترحيله مـساهمةً  دوّن  Lقــررت الـسلطات ا;ماراتـية توقـيف ا

ا;شارة إلى تسليم أفراد أسرته جوازات من جزر القمر.

ريل/ أـب سان في نـي قل  قد اعـت خالق  بد اـل بأن أحـمد ـع حدود  راسلون ب/  بل أن يخـلى2011 تذكّر ـم  ـق
نوفمبر/سبيله في أ .واخر تشرين الثاني

 إلى الدول قيد اLراقبة في Wئحة أعداء ا;نترنت التي نشرتهادولة ا;مارات العربية اLتحدة تنتمي
مارس/ مراسلون ب/ حدود . وكثف النظام مؤخراً ضغوطه على اLواطنK ا;لكترونيK.  2011   في آذار


