
M A R C H 2 0 2 1

THE UYGHUR

GENOCIDE:
An Examination of China’s Breaches 

of the 1948 Genocide Convention



 

 1 

 

 الملخص التنفیذي

 

جرائم إبادة جماعیة   ھا رتكابإلأن جمھوریة الصین الشعبیة (الصین) تتحمل مسؤولیتھا كدولة    إلىھذا التقریر    یخلص .1

إتفاقیة اإلبادة  (  ا م بخصوص اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھ۱۹٤۸بحق اإلیغور في إنتھاك إلتفاقیة  

 على األرض.  الوقائعوتطبیقات القانون الدولي على  ألدلة المتوفرةلواسع  استعراضعلى  الجماعیة). وذلك بناءً 

ت الجماعیة ااإلبادوفي القانون الدولي    بالخبرة  التحقق بواسطة فریق من الخبراء المستقلین والمشھود لھملقد تمت عملیة   .2

 .(XUAR)سیاسات الصین العرقیة ومنطقة الحكم الذاتي شینجیانغ أویغورو

التدمیر، بشكل  قصدب ". بموجب المادة الثانیة من إتفاقیة اإلبادة الجماعیة، فإن لجنة اإلبادة الجماعیة تتطلالتدمیر قصد .3

یُستدل  یمكن أن  .  یتطلب اإلفصاح عنھ صراحةال  التدمیر"    قصد". إن "بصفتھا ھذهكلي أو جزئي [لمجموعة محمیة]  

من خالل مجموعة من الحقائق الموضوعیة التي تُنسب إلى الدولة، بما في ذلك البیانات الرسمیة، والخطة   القصدعلى 

تدمیر إلى    یفضيا، ونمط السلوك واألفعال التدمیریة المتكررة التي لھا تسلسل منطقي  العامة، وسیاسة الدولة وقانونھ

 .بصورة كلیة أو جزئیة مجموعة على ھذا النحو

"حرب الشعب  شي جینبینغرئیس دولة الصین  شن، م۲۰۱٤. في عام عالیة المستوى والخطة العامة  المقاصدبیانات  .4

بالمائة من السكان في خط المواجھة.    ۹۰  قرابة، مما جعل المناطق التي یشكل فیھا األویغور  شینجیانغعلى اإلرھاب" في  

المستوى  رفیعو  المسؤولون  وفر  ذلك   تابع  جذورھم  تدمیر  تماًما..  علیھم  و"القضاء  الجمیع"،  "جمع  عھم"، وبأوامر 

األویغور بعبارات غیر   الرسمیون  المسؤولون  وصفأصولھم".    استئصالوروابطھم  وو"كسر نسبھم وقطع جذورھم 

 .األورام" استئصال شبھوا مراًرا االعتقال الجماعي لألویغور بـ "قد إنسانیة و

 سیاسة الدولة الشاملة ونمط السلوك وأعمال التدمیر المتكررة.  .5

، نشرت حكومة الصین (الحكومة) كوادر الھان في منازل األویغور  م۲۰۱٤منذ العام    التفویض الحكومي للمساكن. .أ

، مما أدى إلى تمزیق الروابط األسریة. كثفت حكومات المقاطعات فرض وتحفیز وتعزیز الزیجات لإلقامة فیھا كمراقبین

 بین الھان واألویغور.

الجماعي .ب ا بإقرار االعتقال الجماعي لألویغور  المجلس التشریعي لشینجیانغ رسمیً   عَ رَ ، شَ م۲۰۱۷. في عام  االعتقال 

دلیالً ومجموعة من الوثائق في   والھیئاتالمسؤول األمني األعلى    بعثوقد  بموجب لوائح "القضاء على التطرف".  

معسكرات االعتقال الجماعي،   فيوالتوسع    "تاإلنشاءاو"تسریع  مراقبة األویغور  ل  وتوجیھاتجمیع أنحاء المنطقة  

 التي ووالحفاظ على "السریة التامة" على جمیع المعلومات    المعتقالتوالعقاب" داخل    الضبط"زیادة    لتعزیز  توجیھاتو

للجمھور". یحدد الدلیل التسلسل الھرمي المعقد للمسؤولین والكیانات ونظام المراقبة   إتاحتھا نشرھا" أو "  عدم"  یجب

 لذي یشرف على الحملة بأكملھا.الرقمیة المركزي ا

لتعقیم القسري لنساء األویغور حیث فرضت االصین استراتیجیة مزدوجة    انتھجت.  استراتیجیة مشددة لمنع الوالدات  .ت

المجموعة  نع قدرة  وذلك لمالرجال األویغور في سنوات اإلنجاب،    في الوقت نفسھ عمدت العتقالو،  في سن اإلنجاب



 

 2 

وفقًا لإلحصاءات والتوجیھات الحكومیة، بما في   لتدمیر المجموعة بیولوجیًا.  قصداً یظھر  ما    نفسھا، وھوإلعادة انتاج  

لمنع   حملةمستویات الخصوبة" و"عدم ترك أي زوایا عمیاء" تنفذ الصین  ضذلك "إجراء تعقیم تنظیم األسرة" و "خف

الن فیھ  تستھدف  الدولة  من  وبتمویل  جیدًا  موثق  وذلك  فیھا الوالدات،  یتركز  التي  المناطق  في  اإلنجاب  سن  في  ساء 

ھذه   من  الغرض  بأن  صراحة  الصین  تعترف  اللوالب.  ووضع  واإلجھاض  الجماعي  القسري  التعقیم  مع  األویغور 

 الحمالت ھو ضمان أن نساء األویغور "لم یعدن آالت إلنتاج األطفال". 

بدأت الصین   م۲۰۱۷وفقًا لسیاسة الحكومة الجدیدة في عام  .  النقل القسري ألطفال األویغور إلى مرافق تدیرھا الدولة .ث

التشدید األمني درجة عالیة من  على  في بناء شبكة واسعة من المدارس الداخلیة ودور األیتام الضخمة التي تدیرھا الدولة  

. تتلقى مقاطعات شینجیانغ حصًصا محددة من السلطات العلیا بدوام كامل أطفال األویغور بما في ذلك الرضع إلحتجاز

 على ھؤالء "األیتام" الذین غالبًا ما یفقدون كال الوالدین بسبب االعتقال أو العمل القسري. الرسميإلضفاء الطابع 

ة على تعلیم . تبعًا للحمالت الحكومیة قضت السلطات المحلیلقضاء على ھویة األویغور ومجتمعھم وحیاتھم المنزلیةا .ج

أو ھدمت بالكامل الغالبیة من  وبدلت  األویغور، ودمرت طرازھم المعماري وخصائصھم المنزلیة، وألحقت أضراًرا  

 أو تحویلھا إلى مساحات تجاریة.األخرى  ، مع إغالق المواقعفي اإلقلیم مساجد والمواقع المقدسةال

المجتمع. .ح وقادة  المفكرین  األویغ  قصدیتضح    استھداف  المتعمد  تدمیر  الحكومة  استھداف  خالل  من  كمجموعة  ور 

بغض  الفكرھویة األویغور لالحتجاز المطول أو الموت، بما في ذلك أرباب األسر والمثقفین وقادة  وموجھيألوصیاء 

 النظر عن االنتماء الحزبي أو الحالة التعلیمیة.

األویغور   لقادة  المتعمد  االستھداف  ھذا  األویغور  للتدمیر  ا  قصدالمقدسة    ھممواقعویُظھر  لھویة  األساسیة  لعناصر 

 على ھذا األساس. ھم التي تمیز المجتمعیة ھموروابط

  نیةظھر  سات الصین وممارساتھا في استھداف األویغور في المنطقة بشكل شمولي، وھو ما یٌ سیا نظر إلى  یجب أن یُ  .6

 .النحو في جوھرھا على ھذا اً وجزئیأ ةكلیبصوة تدمیر األویغور كمجموعة ل

الجماعیة  .7 اإلبادة  حینأعمال  أیاً   . في  إرتكاب  األعمال    یعد  الجماعیة  المذكورةمن  اإلبادة  اتفاقیة  النیة    في  مع وجود 

اإلبادة الجماعیة ضد نتائج  برھن حدوث اإلبادة الجماعیة، فإن األدلة المقدمة في ھذا التقریر تدعم  ی  المطلوبة یمكن أن

 األویغور في انتھاك لكل فعل محظور في المادة الثانیة من فقرة (أ) حتى (ھـ). 

ن ُحكم علیھم . تشیر التقاریر عن موت جماعي ووفیات لقادة األویغور البارزین الذی"(أ) قتل أعضاء من الجماعة" .8

 كبار السن على جھ الخصوص بسنوات سجن طویلة المدى.  الحكم علىأو ،بشكل انتقائي باإلعدام

یعاني األویغور من أذى جسدي وعقلي خطیر جراء   ."(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة"  .9

الجنسي واالستغالل واإلذالل العلني على أیدي التعذیب المنھجي والمعاملة القاسیة بما في ذلك االغتصاب واالعتداء  

. تحتوي معسكرات االعتقال  التوجیھ الحكوميمسؤولي المعتقالت وكوادر الھان المخصصة لمنازل األویغور بموجب 

معتقلو األویغور ألسالیب تعذیب متسقة ووحشیة، بما في ذلك الضرب    فیھا   یتعرضإستجواب" مخصصة  غرف  "على  

تم تصمیم برامج االعتقال الجماعي والبرامج الحكومیة  لقد  الصعق بالصدمات الكھربائیة والسیاط.  بالعصي المعدنیة و

ھروباً من االنتحار    .ذلكأو محاولة    اإلنتحارالعقول ودفع األویغور إلى  غسل  و"الغسل النظیف"    ذات الصلة لتلقین
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، بما في ذلك عملیات اإلعدام الوھمیة،  المعتقالتل النفسي داخ الجسدي والیومیة للتعذیب  الوحشیة االعتقال أو األشكال 

 والحبس االنفرادي.  ""النقد الذاتي 

تستھدف السلطات بشكل    "(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معیشیة یراد بھا تدمیرھا المادي كلیاً أو جزئیاً". .10

وقادة المجتمع لالحتجاز في ظروف غیر صالحة للعیش، وفرض  راألس وأربابمنھجي األویغور في سنوات اإلنجاب 

إلى  واسع  نطاق  على  األویغور  ونقل  آبائھم  عن  األویغور  أطفال  وفصل  األویغور،  نساء  على  الوالدة  لمنع  تدابیر 

  جمیع الظروف   فرضعمد الصین  توازي االعتقال الجماعي. باختصار، تتة  األشغال الشاقة القسریة بطریق  مشروعات

 األویغور كمجموعة.  وجودإلنھاء  التخطیط لھا التي تم 

. یتم تعزیز حملة ممنھجة لمنع الوالدة في "(د) فرض تدابیر تستھدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة" .11

إلدخال في المعتقالت  ملة االعتقال الجماعي. تتعرض نساء األویغور  المناطق التي یتركز فیھا األویغور من خالل ح 

اللولب القسري واإلجھاض والحقن أو األدویة التي توقف الدورة الشھریة، بینما یتم استھداف الرجال األویغور في سن  

مترابطة، تقترب معدالت  اإلنجاب لالعتقال مما یحرم السكان األویغور من القدرة على اإلنجاب. نتیجة لھذه السیاسات ال

 النمو في المناطق التي یتركز فیھا األویغور من الصفر بشكل متزاید. 

. تؤدي عملیات االحتجاز والسخرة إلى ترك أطفال األویغور "(ھـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى"  .12

 ووفقاً لدولة وتربیتھم في بیئات باللغة الصینیة  محرومین من كال الوالدین، فیتم إرسالھم إلى دور األیتام التي تدیرھا ا

 تربیة أطفال الھان. لطرق

الجماعیة مسؤولیة   .13 اإلبادة  اتفاقیة  الجماعیة بموجب  اإلبادة  كامل  تحكم  ،  . الصین دولة شدیدة المركزیةالصین عن 

في اتفاقیة اإلبادة الجماعیة. األشخاص والكیانات الذین    عضو دولة    والصینأراضیھا وسكانھا، بما في ذلك شینجیانغ،  

السلطة الفعلیة  بموجب یتصرفون –الدولة أو أجھزتھا  موظفو جمیعھم  أنفاً أعمال اإلبادة الجماعیة المشار إلیھا  ارتكبوا

ة اإلبادة الجماعیة. لذلك في المادة الثانیة من اتفاقی  المرادلتدمیر األویغور كمجموعة بالمعنى    اً مقصدویظھرون    -  للدولة

یخلص ھذا التقریر إلى أن الصین تتحمل مسؤولیة الدولة عن اإلبادة الجماعیة المستمرة ضد األویغور في انتھاك التفاقیة 

 اإلبادة الجماعیة.
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