
  2022 آذار/مارس 2 بتاريخ:    المغرب      MDE 29/5262/2022رقم الوثيقة:     UA 14/22 :األول التحرك العاجل

 تحرك عاجل
 إلى الصين هتسليمب مهّدد أحد أبناء عرقية األويغور

 2021/تموز زُاعُتقل إدريس حسن، أحد أبناء عرقية األويغور الذي يقيم في تركيا، في يوليو 
، والتي ُألغيت )اإلنتربول( طة الجنائية الدوليةمنظمة الشر بالمغرب، بناًء على نشرة حمراء صادرة عن 

وهو وصف فضفاض َيِرد في القانون  ،"إرهابًيا"الحكومة الصينية  تعتبرهوبحسب ما َوَرد،  بعد ذلك.
منظمات األنشطة التي شارك فيها ذات عالقة بالصيني بصياغة مبهمة بصورة كبيرة، وذلك بسبب 

تسليم  طلبنقض المغربية بتأييد حكمت محكمة ال، 2021/كانون األول جنبرد 15. وفي األويغور
إدريس حسن؛ وال يزال ُمحتجًزا حتى اللحظة وُيحتَمل بصورة كبيرة تسليمه إلى الصين، حيث سيواجه 

ض لالحتجاز التعسفي والتعذيب. ومن َثم   فعلًياخطًرا  ، يجب على السلطات المغربية إلغاء قرار بالتعرُّ
 تسليمه على الفور.

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

  المغربية رئيس الحكومة
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 الموَقر حكومةالرئيس حضرة 

 تحية طيبة وبعد ...

مواطن  ،سمه الرسمي يدريسي إيشان(اإدريس حسن )حالة بشأن  بالغ قلقنانكتب إليكم لإلعراب عن 
بمطار الدار البيضاء،  2021/تموز زيوليو  19صيني مسلم ينتمي إلى عرقية األويغور اُعُتقل في ليلة 

السلطات  طلب بناًء علىمنظمة الشرطة الجنائية الدولية )اإلنتربول( رة حمراء صادرة عن نشبموجب 
المغرب، حيث ال يزال  في شمال غرب تيفليتمدينة الصينية. وُاقتيد بعد ذلك إلى سجن بالقرب من 

 ُمحتجًزا.
رك فيها ذات عالقة األنشطة التي شاوتعتبر الحكومة الصينية إدريس حسن "إرهابًيا"، كما َوَرد، بسبب 

. وُيعر ِّف 2016في  معاهدة تسليم المجرمين مع المغرببموجب  األويغور، وطلبت تسليمه منظماتب
ل هذا التعريف في القانون الصيني "اإلرهاب" و"التطرف" بصياغة فضفاضة ومبهمة للغاية ، وقد ُاسُتغِّ

 لمة.اضطهاد أبناء عرقية األويغور وغيرهم من األقليات العرقية المس

فادات الشهود على ارتكاب الحكومة الصينية جرائم ضد اإلنساني لة ُمستقاة من الوثائق وا  ، ةوثمة أدلة ُمفصَّ
 شينجيانغتمثلت في سجن أبناء األويغور واألقليات العرقية ذات األغلبية المسلمة في  على أقل تقدير،

 وتعذيبهم واضطهادهم، على أساس دينهم وعرقيتهم.
بعدم نقل أي شخص، سواء بترحيله أو تسليمه أو غير ذلك، إلى بلد يتهدده فيه التزاٌم غرب الم ويقع على

 خطر فعلي بالتعرُّض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة.

 أن نعلم باستمرار احتجاز إدريس حسن داخل السجن، على الرغم من إلغاء اإلنتربول للنشرةيقلقنا و 
، حكمت محكمة 2021/كانون األول جنبرد 15مخالفتها النظام األساسي للمنظمة؛ وفي الحمراء، نظًرا ل

ذا ُسل ِّم إدريس حسن إلى 1799تسليمه إلى الصين )قرار المحكمة رقم  طلب النقض المغربية بتأييد (. وا 
هاًكا الصين، سيواجه خطًرا فعلًيا بالتعرُّض لالحتجاز التعسفي والتعذيب، بينما سُيشكل تسليمه انت

 اللتزامات المغرب بموجب القانون الدولي.

 إلغاء قرار تسليم إدريس حسن إلى الصين على الفور. م ، نحثكم علىمن ثَ و 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  



 معلومات إضافية

 مع زوجته 2012عاًما، ُمصمم حاسوب، وُيقيم في تركيا منذ  34حسن، البالغ من العمر  يعمل إدريس
األويغور العرقية. مجموعة ، وينتمي إلى شينجيانغوأطفاله الثالثة، وهو مواطن صيني من كورال في 

خالل رحلة كان في مرور عابر  بمطار الدار البيضاء، حينما 2021/تموز زيوليو  19واُعُتقل في ليلة 
 .لم يُعد يشعر باألمانتركيا، حيث ته لسفره إلى غرب أوروبا بعد مغادر 

ر، 2021آب /غشتوفي  الحظر  اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدةن بواليات في إطار و الُمكلَّف كر 
لخطر التعذيب أو غيره من  ان يتعر ضون فيهاكمأعادة األشخاص إلى إل، وغير قابل لالنتقاصالمطلق 

دولة طرف.  افيه ي ُيشكل المغرب، التمن اتفاقية مناهضة التعذيب 3سوء المعاملة، وذلك وفًقا للمادة 
على مبدأ عدم اإلعادة  القسري  االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاءوتشتمل أيًضا 

بالتقُيد باألحكام  القسرية. وبصفته دولة طرف في الصكوك القانونية اآلنف ذكرها، يقع على المغرب التزامٌ 
 الواردة بها.

 1799رقم  القرار بموجبتسليم إدريس حسن وقًفا مؤيًدا لمك، أصدرت محكمة النقض المغربية ومع ذل
الحكومة المغربية، في  أربعة مقررين خاصين باألمم المتحدة. وحث 2021/كانون األول دجنبر 15في 

لى عدم تنفيذ قرار محكمة النقض، مشيرين إلى ، ع2021/كانون األول جنبرد 16اليوم التالي، في 
 االختفاء القسري ، بما في ذلك االحتجاز التعسفي و ]بحقه[ نوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسا"احتمالية 

 .والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقاب القاسية والإلنسانية والمهينة"

، على تدابير مؤقتة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وافقت لجنة2021/كانون األول جنبرد 20وفي 
، ال يزال إدريس حسن في دوليةضغوط المغرب بعدم تسليم إدريس حسن إلى الصين. وبفضل  ُمطالبة

المغرب، إال أنه ال يزال يتعين على السلطات المغربية الرد على طلب لجنة مناهضة التعذيب بشأن 
بتسليمه إلى الصين، حيث ُيتوَقع أن  خطر كبير في مواجهةتدابير المؤقتة، وبالتالي، يظل إدريس ال

نتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االحتجاز التعسفي أو االختفاء القسري أو اليتعرَّض 
 .التعذيب

صين؛ فينتمي أكثر من نصف بالتنوع العرقي في ال تزخروُيَعد إقليم شينجيانغ أحد أكثر المناطق التي 
، المسلمةاألغلبية المجموعات العرقية التركية وذات ، إلى نسمة مليون  22دهم اعدتسكان اإلقليم، البالغ 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26609
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27974&LangID=E
https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/5216/2021/en/


مليون نسمة(، ومجموعات  1.6)حوالي  والكازاخيين مليون نسمة( 11.3)حوالي  األويغوربما فيهم 
عن أبناء عرقية الهان الذين يشكلون األغلبية في  اأساليب حياتهو  اثقافاتهو  الغاتهسكانية أخرى تختلف 

 مناطق الصين الداخلية.

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

 ليون شخص ُمحتجزين تعسفًيا داخل معسكرات االعتقال في أرجاء شينجيانغ.أكثر من م

حملة االحتجاز  "وكأننا أعداء في حرب":، بعنوان 2021في  الصادر وُيَعد تقرير منظمة العفو الدولية
شمواًل  توثيقاتالأكثر  ،في شينجيانغ سلمينالجماعي والتعذيب واالضطهاد التي تمارسها الصين ضد الم

ن وغيرهم من أبناء األقليات العرقية ذات األغلبية المسلمة األويغور والكازاخيو ما يتعرض له ل، حتى اليوم
انتهاكات حقوق اإلنسان التي في شينجيانغ من قمع غاشم. وتوضح تحقيقات منظمة العفو تفاصيل 

، بما في ذلك االنتهاكات التي تقع خارج 2021و 2017شينجيانغ بين ارتكبتها الحكومة الصينية في 
الذي تقوم عليه  األساس الوقائعيمعسكرات االعتقال. وُترسي األدلة التي جمعتها منظمة العفو 

تمثلت في سجن أبناء و  االستنتاجات بأن الحكومة الصينية ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية على أقل تقدير،
 .واألقليات العرقية ذات األغلبية المسلمةاخيين والكاز األويغور 

  اإلنكليزية الفرنسية أو أو العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 يمكنكم استخدام لغة بلدكم

 2022 نيسان/أبريل 27 وُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل:

 إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكم، في حالة 

 إدريس حسن )االسم الرسمي يدريسي إيشان(اإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ
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