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 تحرك عاجل
 أويغورْيين إلى الصين أوِقفوا ترحيل رجلين 

وال وايلي وصديقه نورميميتي روزي خطًرا كبيًرا باإلعادة القسرية إلى أيميداألويغوري  يواجه عاِلم الدين
سجن ذهبان في ؛ فمنذ ذلك الحين، ُيحتَجزان 2020الصين، بعد اعتقالهما في نوفمبر/تشرين الثاني 

أي سبب العتقالهما أو توجيه أي تهم  إبداء ، في المملكة العربية السعودية، دون جدةبالمركزي 
ير يشمن جدة إلى الرياض، ما ُيعتَقد أنه إجراء  ن، ُنِقل األويغوريا2022مارس/آذار  16إليهما. وفي 

يتعّرضا لالحتجاز التعسفي والتعذيب.  من المرّجح للغاية أنتسليمهما الوشيك إلى الصين، حيث إلى 
، اإلعادة القسرية يرقى إلى من شأنه أن ودية وقف تسليمهما، الذيومن َثّم، يجب على السلطات السع

   .على الفور

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

 دالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو جاللة 

 الديوان الملكي،، مكتب جاللة الملك

 سعوديةالمملكة العربية الالرياض، 

 ،3125 403 11 966+الفاكس: 

 KingSalman@تويتر: 

 وزير العدل ُترَسل نسخ إلى:

 @MojKsaتويتر: 

 

https://twitter.com/mojksa_en
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 ،جاللة الملك

 تحية طيبة وبعد ...

)المعروف أيًضا باسم حمد  وال وايليأيميدنكتب إلى جاللتكم لإلعراب عن بالغ قلقنا بشأن عاِلم الدين، 
 20)المعروف أيًضا باسم نور محمد رضي(، اللذين ُيحتَجزان منذ  نورميميتي روزي قه وصدي ،هللا ولي(

. وبالنظر إلى جدة، في المملكة العربية السعوديةبذهبان المركزي في سجن  2020نوفمبر/تشرين الثاني 
 لقيبعث على الق 2022مارس/آذار  16، فإن نقلهما إلى الرياض في ب العتقالهمااسبعدم إبداء أي أ

يغورْيين، إذ و . وال يجوز تسليم األتسليمهما الوشيك إلى الصين إلى يشيرما ُيعتَقد أنه إجراء ، البالغ
 عند، وغيره من ضروب المعاملة السيئة يتهددهما خطر كبير بالتعرُّض لالحتجاز التعسفي والتعذيب

على  يغور. لذلك، يجبو األ قليةإعادتهما إلى الصين، كما يظهر جلًيا في معاملة الحكومة الصينية أل
حكومة جاللتكم العدول عن تسليم الرجلين، إذ أن ذلك سيرقى إلى انتهاك اللتزامات المملكة العربية 

 اإلعادة القسرية. بمبدأ عدم المتعلقةالسعودية 

تتمثّل في جرائم ضد اإلنسانية  ارتكبتالتي ُتثبت أن الحكومة الصينية  اآلنوثمة ما يكفي من األدلة 

واألقليات العرقية األويغور  األفراد المنتمين إلى أقليةبحق على أقل تقدير،  ،ضطهاداالتعذيب و الو  السجن
وتتضمن هذه األدلة وثائق  على أساس دينهم وعرقهم، ،شينجيانغ إقليماألخرى ذات األغلبية المسلمة في 

ُمسيَّرة وصور رات صورة من طائ، وكذلك مقاطع فيديو مُ الشهادات المدلى بهاومئات  حكومية ُمسرَّبة
 ُملتَقطة باألقمار الصناعية.

، شينجيانغأن ُتواري انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها في إلى الحكومة الصينية جاهدًة  سعت وقد
من الحديث علًنا عن تلك حول العالم  شتاتالذين يعيشون في األويغور  األفراد المنتمين إلى أقليةومنع 

الذين يعيشون في  كانت الحكومة الصينية تطلب تسليم العديد من األويغور. وفي هذا الصدد، االنتهاكات
سلمية. وُيعرِ ف القانون الصيني  ةأنشطب قيامهم " لمجردالمتطرفين" و"اإلرهابيينالخارج، واصمًة إياهم بـ "

في قمع  كام القانونية"اإلرهاب" و"التطرف" بصياغة فضفاضة ومبهمة للغاية، وقد ُاسُتِغلت هذه األح
 من األقليات العرقية المسلمة.وغيرها األويغور  أقلية األفراد المنتمين إلى
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حال في ، سيكونان في مواجهة خطر فعلي نورميميتي روزي و أيميدوال وايلي لعلمنا بأن  قلق عميقوينتابنا 
ت ل ترحيلهما انتهاًكا اللتزامارحيلهما إلى الصين، بالتعرُّض لالحتجاز التعسفي والتعذيب، وسُيشك  تتّم 

 المملكة بموجب القانون الدولي.

وال وايلي ونورميميتي روزي إلى الصين، وأن ُتفرجوا أيميدعلى أن ُتوِقفوا ترحيل  جاللتكملذا نحث 
 أدلة كافية ومقبولة وذات مصداقية على ارتكابهما جريمة ُمعتَرف بها دولًيا.عنهما، ما لم تتوفر 

 وافر االحترام والتقدير. وتفضلوا بقبول

 معلومات إضافية

الحكومة الضطهاد  تعرضالتي ت ،عاِلم دين صيني ينتمي إلى أقلية األويغور المسلمةأيميدوال وايلي 
أيميدوال وكان  .م شينجيانغ أويغور ذاتي الحكم شمال غرب الصينإقليفي  2017منذ  الصينية بوحشية

بشينجيانغ،  2013، قد اُعُتقل قباًل في أغسطس/آب والدأيه أربعة عاًما ولد 54، البالغ من العمر وايلي
إذ حرَّض أحد الموظفين بمصنعه على تنظيم انتفاضة، كما ُزِعم. وذكر وايلي لمنظمة العفو الدولية أنه 

لمدة تصل إلى تعر ض للتعذيب داخل السجن، حيث ُصِعق بالكهرباء وُأرِغم على الوقوف على الثلج 
. وبعد إكماله فترة العقوبة في دون ارتداء أي مالبس سوى خف ين ومالبس داخليةومًيا ثالث ساعات ي

له أوراق إقامة تسمح له بالبقاء في البالد إلى أجل  تر ، ُأفِرج عنه وذهب إلى تركيا، حيث ُأصدِ 2016
سياحية  بتأشيرةمن تركيا ، سافر إلى المملكة العربية السعودية 2020غير ُمسمى. وفي فبراير/شباط 

 .نورميميتي روزي ألداء الُعمرة مع صديقه 

، قد سافر إلى المملكة العربية والدأعاًما ولديه خمسة  46، البالغ من العمر روزي نورميميتي وكان 
، ألداء الُعمرة واستقر الحًقا في مكة للعمل في 2013أول مرة من الصين في يونيو/حزيران  السعودية

 كفالة.ظام المطعم بموجب تصريح إقامة بن

ينتمي أكثر من نصف إذ وُيَعد إقليم شينجيانغ أحد أكثر المناطق التي تزخر بالتنوع العرقي في الصين؛ 
، المسلمةاألغلبية المجموعات العرقية التركية وذات مليون نسمة، إلى  22سكان اإلقليم، البالغ تعدادهم 

مليون نسمة(، ومجموعات  1.6)حوالي  ينمليون نسمة( والكازاخي 11.3األويغور )حوالي بما فيهم 
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عن أبناء عرقية الهان الذين يشكلون اختالفاً واضحاً  اأساليب حياتهو  اوثقافاته اسكانية أخرى تختلف لغاته
 األغلبية في مناطق الصين الداخلية.

، ارتكبت الحكومة الصينية العديد من االعتداءات على نطاق واسع ونحو ممنهج ضد 2017ومنذ 
ر الم  أنسلمين الذين يعيشون في شينجيانغ، تحت ستار حملة ضد "اإلرهاب" و"التطرف الديني". وُيقدَّ

 .2017منذ  في أرجاء شينجيانغ االحتجازتعسفًيا داخل معسكرات  احتجزواأكثر من مليون شخص 

 مئات اآلالف من تعرُّض كشفت فيه تقريًرا، نشرت منظمة العفو الدولية 2021وفي يونيو/حزيران 
 م شينجيانغ أويغور ذاتي الحكم بالصين لالحتجاز الجماعي التعسفيإقليالمسلمين والمسلمات في 

سابقون  معتقلون التي أدلى بها  السياسي واإلدماج الثقافي القسري. وُتوضح الشهادات التلقينوالتعذيب و
، والرامية 2017التدابير القاسية التي اتخذتها السلطات الصينية منذ  بالتفصيل عسكرات االحتجازبم

 اللغات، وكذلك الممارسات الثقافية وأساسهابشكل أساسي إلى اجتثاث المعتقدات والتقاليد اإلسالمية من 
 قليم.المحلية للمجموعات العرقية المسلمة باإل

سعت الحكومة الصينية جاهدًة إلى أن ُتواري انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها في وعالوة على ذلك، 
حول العالم من الحديث علًنا عن تلك  شتاتالذين يعيشون في األويغور ، ومنع أبناء شينجيانغ

أبناء ن وغيرهم من و كازاخيعُتقل فيها األويغور والا  وقد وث قت منظمة العفو حاالت عديدةاالنتهاكات. 
لمجرد أنهم عاشوا أو سافروا أو درسوا في الخارج، أو  ،في شينجيانغ المجموعات العرقية التركية المسلمة

روا أو ساف بل اُعُتقل العديد من األشخاص لمجرد "صلتهم" بأشخاص عاشوا اتصلوا بأشخاص في الخارج،
 أو تواصلوا مع أشخاص في الخارج. أو درسوا

دولية دعت فيها إلى إغالق معسكرات االحتجاز، مع عرض تفصيلي  حملةلقت منظمة العفو الدولية وأط
من  ا. واعتبارً د بأنهم محتجزون حالًيالذين ُيعتقَ أولئك امن  بالبعضخاصة  ةحال 70 أكثر منات لملف

باإلفراج عن توقيع من شتى أنحاء العالم للمطالبة ألف  300ع ما يزيد على ، ُجمِ 2021سبتمبر/أيلول 
 في معسكرات االحتجاز والسجون في شينجيانغ. جميع المعتقلين حالًيا

هضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية من اتفاقية منا 3وتُنص المادة 
تسليم أي شخص إلى دولة أخرى يتهدده فيها خطر  طرف أو المهينة على أنه ال يجوز ألي دولة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/06/china-draconian-repression-of-muslims-in-xinjiang-amounts-to-crimes-against-humanity/
https://xinjiang.amnesty.org/
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سبتمبر/أيلول  23التعرُّض للتعذيب. وقد أصبحت المملكة العربية السعودية طرًفا في هذه االتفاقية في 
1997 . 

االستنتاج بأن الحكومة الصينية  إليه يستند اوقائعيً ا أساسً  الدولية ألدلة التي جمعتها منظمة العفورسي اوتُ 
بحق األويغور  متمثلة في السجن والتعذيب واالضطهاد جرائم ضد اإلنسانية ،على أقل تقدير ،ارتكبت

 .األقليات العرقية ذات األغلبية المسلمةغيرها من والكازاخيين و

 اإلنجليزيةأو  العربيةاللغة فضلة: المخاطبة المُ لغة 
ً  يمكنو  ماستخدام لغة بلدك أيضا
 

 2022مايو/أيار  20 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 
سال المناشدات بعد الموعد إر أردتم ، في حال ممنظمة العفو الدولية في بلدكمكتب وُيرجى مراجعة 

 .المحدد
 

 ،)صيغ المذكر( )المعروف أيًضا باسم حمد هللا ولي( أيميدوال وايلي: رة الُمفضلةاالسم وصيغ اإلشا
 )صيغ المذكر( نورميميتي روزي )المعروف أيًضا باسم نور محمد رضي(و 


