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إن املؤسستني املوقعتني أدناه يطالبان املجلس القومي لحقوق اإلنسان بتحرك فوري لوقف االنتهاكات التي يتعرض لها
أفرا ًدا من أقلية اإليغور يف مرص عىل خلفية القبض عىل عرشات منهم خالل الشهر املايض.
كانت قوات الرشطة املرصية قد بدأت حملة منظمة للقبض عىل اإليغور من منازلهم يف منطقة مدينة نرص منذ
بداية شهر يوليو ،وكذلك داهمت بعض املحال التجارية واملطاعم التي ميلكها ويعمل فيها بعضهم وألقت القبض عىل
عرشات منهم ،من بينهم طالب بجامعة األزهر دون أي سند قانوين .كام تم القبض عىل آخرين يف مطارات القاهرة
وبرج العرب والغردقة وكذلك ميناء نويبع البحري أثناء محاولتهم السفر خارج البالد.
وحصلت املؤسستان عىل شهادات من مصادر مختلفة تفيد باحتجاز أعدا ًدا –مل نستطع حرصها -من اإليغور يف أحد
سجون طرة دون أن يحالوا للنيابة العامة أو أي جهة تحقيق أخرى ودون توجيه أي اتهامات .كام تؤكد شهادات
حصلت عليها املؤسستان أن من بني املحتجزين ثالثة أطفال عىل األقل.
كام وثقت املؤسستان شهادة تفيد بتوقيف أحد اإليغور ويدعى عبد الغفار وزوجته الحامل يف الشهر الثالث وتدعى
خري النساء يف مطار القاهرة يف الرابع من يوليو املايض ،واستجوابهم من أحد الجهات األمنية باملطار .مل يخضع اإلثنان
ألي تحقيق رسمي ،وتم إىل اآلن وتم ترحيل عبد الغفار إىل سجن طرة ،بينام ظلت زوجته محتجزة باملطار حتى يوم
 2أغسطس إىل أن سمح لها بالسفر إىل تركيا.
الجهات األمنية الرسمية املرصية مل تنفي القبض عىل أفراد من اإليغور ،حيث رصحت مصادر أمنية ألكرث من موقع
إخباري مرصي أنه تم بالفعل القبض عىل عدد منهم وعزى عمليات القبض تلك إىل «اجراءات طبيعية لفحص أوراق
إقامتهم يف مرص» .إال أن معلومات رسمية بخصوص أعداد من تم القبض عليهم أو االجراءات التي ات ُخذت أو سوف
تتخذ ضدهم مل تصدر حتى اآلن .ويؤدي ذلك إىل إرباك الرأي العام وعدم متكني املحامني الحقوقيني من تقديم الدعم
القانوين الالزم ألفراد اإليغور املحتجزين.
استطاعت املؤسستان الحصول عىل صور ضوئية من األوراق الثبوتية لعدد من املحتجزين لدى السلطات املرصية
والتي أفادت بصحة إقامتهم يف مرص.
قالت مصادر من اإليغور أن محققني صينيني يتولون التحقيق مع املحتجزين منهم داخل السجون املرصية إال أن
املؤسستان مل تستطيعا التحقق من هذه املعلومة من مصادر مستقلة.
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وأبدى العديد ممن تواصلت معهم املؤسستان من اإليغور ممن مل يلقى القبض عليهم بعد خشيتهم من القبض عليهم
يف حال عودتهم ملنازلهم التي تركوها مع بداية الحملة األمنية ،كام أعربوا عن تخوفهم الشديد من قيام السلطات
املرصية برتحيلهم إىل الصني.
قد يواجه أفراد أقلية اإليغور حال ترحليهم إىل الصني انتهاكات لحقوق اإلنسان كأحكام بالسجن املؤبد دون محاكامت
عادلة والتعذيب واإلعدام .وميثل ترحيلهم إىل الصني مخالفة جسيمة للمواثيق الدولية التي تلتزم بها الحكومة
املرصية .لذا تحظى هذه القضية بأهمية كبرية عىل املستوىني املحيل والدويل.
إن املجلس القومي لحقوق اإلنسان ،مبا له من دور يف تلقي الشكاوي يف مجال حامية حقوق اإلنسان ودراستها
–خصوصا سجن االستقبال-
ومخاطبة جهات االختصاص ،عليه أن يتدخل فو ًرا وأن يقوم بزيارة مجموعة سجون طرة
ً
للتأكد من وجود محتجزين إيغور بشكل غري قانوين والسعي لإلفراج عنهم فو ًرا أو إعالن االتهامات التي وجهت إليهم
وضامن تواصلهم مع محامني .وأخ ًريا عىل املجلس أن يعمل عىل وقف أي عمليات ترحيل لأليغور مخطط لها من قبل
السلطات املرصية.
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