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 ملخص
 

... الستئصال أفكار التطرف ألنظمةلتدریب غرض واحد فقط: تعلّم القوانین وال
یدیولوجیة. إن لم یسر التثقیف األمراض اإلمعالجة الدیني واإلرھاب العنیف، ول

من  وارضیة ویتخرجمُ بشكل جید، سنواصل توفیره مجانا، حتى یحقق الطالب نتائج 
 .دون عوائق

 2017، مارس/آذار سنجان" فرع الشباب الشیوعي الصینيمن خطاب "رابطة 
 

 ال یبقى منّا سوى اسمنا،البلد، بحیث  للتشابھ مع إجبارنا على االندماج "یریدون
 ویجّردونھ من معناه". ،األویغور

 2018مارس/آذار ، 2017عام سنجان  غادر الذي ،توھتي
 

سنجان (المعروفة أیضا بـ في منطقة  المسلمین التركالحكومة الصینیة سیاسات قمعیة ضد  تنفّذ
قومیة األویغور، شمال غرب الصین، منذ التي تسكنھا  ذاتیة الحكم ستان الشرقیة)شنجیانغ أو ترك

الحزب  أمینعندما انتقل ، 2016منذ أواخر عام  برز تصعید كبیر في ھذه السیاساتفترة طویلة. 
 .الحكم في سنجانمن منطقة التبت ذات الحكم الذاتي لتولي  والشیوعي تشن كوانغو

 
من جانب والتعذیب وإساءة معاملة  االحتجاز التعسفي الجماعي نجدیدة ع یقدم ھذا التقریر أدلة

والواسعة االنتشار على  لممنھجةاقیود ال یفّصل، وسنجانفي ترك المسلمین البحق حكومة الصینیة ال
حقوق األساسیة في حریة التعبیر والدین بالھذه االنتھاكات المنتشرة تمس الحیاة الیومیة ھناك. 

 قیود. على نطاق أوسع، تؤثر الغیر العادلةوالخصوصیة والحمایة من التعذیب والمحاكمات 
ما وغیرھم من األقلیات اإلثنیة،  كازاخعلى األویغور وال سنجانالحكومیة على الحیاة الیومیة في 

 .ییزالدولي لمناھضة التم ضوابط القانونلیشّكل انتھاكا 
 

معتقلین سابقین  5 مفیھ ن، بمسنجانمن المقیمین السابقین في  58إلى مقابالت مع  أوالیستند التقریر 
 .2017منذ ینایر/كانون الثاني  سنجانمن الذین قوبلوا  19من أقارب محتجزین. غادر  38و

 .سنجانفي  14یأتي األشخاص الذین قوبلوا من جمیع المقاطعات الـ 
 

. منذ ذلك سنجان، أطلقت الصین "حملة صارمة ضد اإلرھاب العنیف" في 2014في مایو/أیار 
مقارنة بالسنوات الخمس  ،أضعاف 3ألقي القبض علیھم رسمیا  الذین الحین، قفز عدد األشخاص

السابقة، وفقا لألرقام والتقدیرات الرسمیة الصادرة عن المنظمة غیر الحكومیة "المدافعین عن حقوق 
 ھيوفي سجون، و ین". احتجزت الحكومة أشخاصا في مراكز احتجاز قبل المحاكمةاإلنسان في الص
القانون الصیني. ُحرم ھؤالء  فيفي معسكرات التثقیف السیاسي، التي ال أساس لھا ومرافق رسمیة، 

 .المحتجزون من حقوق اإلجراءات القانونیة وتعرضوا للتعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة
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. رغم أن في سنجان وسائل اإلعالم الدولیة حتى اآلن على معسكرات التثقیف السیاسيتركز اھتمام 
الحكومة الصینیة ال تقدم معلومات عامة عن عدد المعتقلین في ھذه المعسكرات، إال أنھ من الموثق 

داخل ھذه المنشآت السریة، یُجبر المعتقلون  1أن العدد في ھذه المخیمات یبلغ حوالي ملیون شخص.
 .لى الخضوع للتلقین السیاسي ألیام أو أشھر أو حتى أكثر من عامع
 

، مناطق سنجانھوتان وكاشغر في جنوب  ، خصوصا فياألویغور تعتبر السلطات مناطق تواجد
معسكرات  المباشرة موجودون فينصف أفراد أسرھم  . یقول األویغور إنّ ساخنة معارضة للحكومة

إن  امرأة قابلناھاللمحاكمة والسجن. على سبیل المثال، قالت  التثقیف السیاسي واالحتجاز السابق
في معسكرات یقبعون  –أي جمیع رجال العائلة  – خوتھاإمن أبناء  12خوتھ األربعة، وإزوجھا و

 .2017التثقیف السیاسي منذ 
 

 تقاریر عن وفیات في معسكرات التثقیف السیاسي، ما أثار المخاوف بشأن اإلساءات الجسدیة وردت
والنفسیة، فضال عن اإلجھاد الناجم عن سوء الظروف، واالكتظاظ واالحتجاز ألجل غیر مسمى. 

أمراض خطیرة أو  یعانون منحتى عندما  فراداأل یُحتجزبینما تتوفر الرعایة الطبیة األساسیة، 
 وكبار السن، وھناك أیضا أطفال في سن المراھقة، ونساء حوامل ومرضعات، وأشخاص ذویكونون 

 .اقة. كما أفاد معتقلون سابقون عن محاوالت انتحار وعقوبات قاسیة بسبب العصیان في المرافقإع
یصفون ھذه المعسكرات بـ "مراكز التدریب ، ال بل نفى المسؤولون الصینیون حدوث انتھاكات

لألمم  بسیطة". مع ذلك، ال یسمحون انتھاكاتفي  متورطینالمھني والتوظیف" لـ "المجرمین ال
 .بمراقبة مستقلة لھذه المرافق المتحدة أو منظمات حقوق اإلنسان أو وسائل اإلعالم

 
خصصت الحكومة الصینیة موارد مالیة وبشریة وتقنیة ھائلة للسیطرة  ،في السنوات األخیرة

. وظفت السلطات عشرات اآلالف من أفراد األمن اإلضافیین أثناء بناء عدید سنجاناالجتماعیة في 
سریة مراكز الشرطة "المالئمة" ونقاط التفتیش في المنطقة. راقبوا عن كثب الشبكات األُ  من

األفراد وتفرض علیھم أشد واالجتماعیة للناس كمؤشرات لمستوى الثقة السیاسیة بھم. تعتقل الحكومة 
یُعتبر  .سلوكھم أو معتقداتھم، بل أیضا على أساس سلوك أفراد عائالتھم لىلیس فقط بناء عالقیود، 

 .أحد أشكال العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ھذا
 

استخدام الحكومة  ھو إجراءات القمع في سنجانمن بین   –وإثارةً للقلق  –ا ابتكاركثر التدبیر األلعل 
 بیانات للشامالجمعا إجباریا  ألنظمة المراقبة الجماعیة عالیة التقنیة. تُجري سلطات سنجان

، مثل عینات الصوت والحمض النووي، وتستخدم الذكاء االصطناعي والبیانات الضخمة البیومتریة
لتحدید وتعریف وتتبع الجمیع في سنجان. صّورت السلطات ھذه األنظمة على أنھا سلسلة من 

                                                           
1  China Brief, vol. 18, issue 10, May ” Education Campaign in Xinjiang,-s Political Re’New Evidence for China“Adrian Zenz in 

15, 2018, https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-in-xinjiang/ and Chinese 
Human Rights Defenders and Equal Rights Initiative, “China: Massive Numbers of Uyghurs & Other Ethnic Minorities Forced 
into Re-education Programs,” August 3, 2018, https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-numbers-of-uyghurs-other-

ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/   2018أغسطس/آب  24(تم االطالع في.( 
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ید أنھا تشیر إلى تھد تعتقد"الفالتر"، حیث یتم انتقاء األشخاص الذین لدیھم سلوك أو خصائص معینة 
لحكم الحزب الشیوعي في سنجان. مّكنت ھذه األنظمة أیضا السلطات من تطبیق الرقابة الدقیقة، 

 وإخضاع األشخاص لقیود مختلفة وفقا لمستویاتھم المتصورة من "الجدارة بالثقة".
 

تبریر المعاملة القاسیة باسم الحفاظ على االستقرار واألمن في سنجان، إلى  سعت السلطات
ئك اإلرھابیین والمتطرفین بطریقة "دقیقة" و"متعمقة". یزعم مسؤولو سنجان أن و"ضرب" أول

جذور ھذه المشاكل ھي "األفكار اإلشكالیة" للمسلمین الترك. تشمل ھذه األفكار ما تصفھ السلطات 
بالعقائد الدینیة المتطرفة، ولكن أیضا أي شعور بالھویة الصینیة غیر الھانیة، سواء كانت إسالمیة أو 

تركیة أو أویغوریة أو كازاخیة. تصر السلطات على ضرورة "تصحیح" ھذه المعتقدات 
 ".القضاء علیھاواالنتماءات، أو "

 
 من ُجناة خالل السنوات الخمس الماضیة، أُبلغ عن وقوع عدد من الحوادث العنیفة المنسوبة إلى

األویغور في سنجان وأماكن أخرى من الصین، وھناك تقاریر عن انضمام مقاتلي األویغور إلى 
من تلك  الجماعات المتطرفة المسلحة في الخارج. فرضت الحكومة قیودا على األویغور أكبر بكثیر

لذین استھداف الكازاخ ا، تزاید 2016األقلیات العرقیة األخرى. مع ذلك، منذ أواخر المفروضة على 
 شمال سنجان في إطار "الحملة الضاربة".غالبا في  یعیشون

 
معاقبة ومحاسبة المسلمین في سنجان ب ،مع ذلك، ال یمكن تبریر التفویض الواسع للحملة الضاربة

 كجزء من مسؤولیة الدولة لضمان األمن العام. ،بسبب ھویتھم
 

المحتجزین منھم واألحرار  ان،سنجمن نواح كثیرة، تنطوي معاملة جمیع المسلمین الترك في 
. داخل معسكرات التثقیف السیاسي، یُجبَر المعتقلون على تعلم لغة مقلقةظاھریا، على أوجھ تشابھ 

للحزب الشیوعي الصیني، وحفظ القواعد التي تنطبق في المقام تردید المدیح الماندرین الصینیة، و
حضور احتفاالت رفع العلم أسبوعیا أو  األول على المسلمین الترك. یطلب ممن خارج المعسكرات

حتى یومیا، واجتماعات التلقین السیاسي، وفي بعض األحیان صفوف تعلیم الماندرین. یُقال 
مقطع من األبجدیة  1,000للمحتجزین أنھ ال یُسمح لھم بمغادرة المعسكرات إال إذا تعلموا أكثر من 

موالین. یتعرض المسلمون الترك خارج بروا أنھم أصبحوا مواطنین صینیین الصینیة أو اعتُ 
المعسكرات لقیود على التنقل تتراوح بین اإلقامة الجبریة ومنعھم من مغادرة مناطقھم المحلیة، أو من 

مغادرة البالد. داخل المعسكرات، یعاقب الناس على ممارسة الدین بسالم، وفي الخارج، القیود 
نعت اإلسالم فعلیا. في الداخل، یُراقب الناس عن كثب ة صارمة للغایة لدرجة أنھا میحكومالالدینیة 

بون في منازلھم من من قبل الحراس ویمنعون من االتصال بعائالتھم وأصدقائھم. وفي الخارج یراقَ 
ال یسمح لھم باالتصال بمن یعیش ، وجماعیةالمراقبة تكنولوجیة لل قبل جیرانھم ومسؤولیھم وأنظمة

 في الدول األجنبیة.
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العالقات  سنجانأیضا آثار في الخارج. جعلت السلطات في  سنجانة الضاربة في كان للحمل
 26الخارجیة جریمة یعاقب علیھا القانون، وتستھدف األشخاص الذین لھم صالت بقائمة رسمیة من "

كازاخستان وتركیا ومالیزیا وإندونیسیا. تم استجواب األشخاص الذین زاروا ھذه منھا  دولة حساسة"،
أو لدیھم عائالت أو تواصل مع أشخاص ھناك، وتم احتجازھم وحتى محاكمتھم وسجنھم.  البلدان

یذكر من قوبلوا أنھ حتى أولئك الذین لھم صالت ببلدان خارج ھذه القائمة، والذین تم القبض علیھم 
أو غیره من برامج االتصاالت األجنبیة، تم احتجازھم أیضا. في السنوات  "تساباو"الستخدام 

رة، صعّدت الحكومة الصینیة ضغوطھا على حكومات أخرى إلعادة األویغور قسرا من بالدھم األخی
 إلى الصین.

 
كما توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أن الحملة الضاربة أدت إلى تقسیم العائالت، حیث قُبض على 

على  ن في الخارج بشكل غیر متوقع بسبب تشدید الرقابةیوآخر سنجانبعض أفراد العائالت في 
في بلد دون والدیھم. ألن عالقین  جوازات السفر والمعابر الحدودیة. في بعض األحیان كان األطفال

تعاقب األشخاص على االتصال بعائالتھم في الخارج، قال عدید من األشخاص الذین  سنجانسلطات 
قوبلوا إنھم فقدوا االتصال، بما فیھ مع األطفال الصغار، لعدة أشھر أو أكثر من عام. قال آخرون إنھ 

 عندما تمكنت عائالتھم من االتصال، علموا أنھم تلقوا تعلیمات من السلطات بالضغط علیھم للعودة
إلى سنجان، أو للحصول على معلومات مفصلة عن حیاتھم في الخارج. نتیجة لذلك، یعیش عدید من 

وثیقة مع  ةواألویغور في الخارج في خوف وقلق، وال سیما في بلدان حكوماتھا على عالق الكازاخ
 ال یحملون حتىبكین، ویشعرون أنھم تحت سیطرة الحكومة الصینیة، رغم أنھم خارج الحدود أو 

 الجنسیة الصینیة.
 

*** 
 

الیوم في نطاق واسع لم تشھده الصین منذ "الثورة  سنجانتندرج انتھاكات حقوق اإلنسان في 
. یشیر إنشاء وتوسیع معسكرات التثقیف السیاسي والممارسات المسیئة 1976-1966 في الثقافیة"

 جل.طویل األھو إلى صورة عنھا  سنجانالتزام بكین بتحویل  أن األخرى إلى
 

الصین نفوذھا  حمىالمسیئة.  سنجانمن الواضح أیضا أن الصین ال تتوقع تكلفة سیاسیة كبیرة لحملة 
التابع لألمم المتحدة"  العالمي إلى حد كبیر من النقد العام. وجودھا كعضو دائم في "مجلس األمن

ا المجلس أو عقوبات یفرضھعلى شكل  یعني أن بإمكانھا تغییر مسار العمل الدولي، سواء كان
 "المحكمة الجنائیة الدولیة"، التي لیست الصین طرفا فیھا. أماممالحقات جنائیة 

 
العقبات السیاسیة التي تحول دون محاسبة الصین على انتھاكاتھا ال تعفي األمم المتحدة والحكومات 

مثل "مجلس  االستفادة من المنتدیات الدولیة امن مسؤولیاتھا في الدفاع عن حقوق اإلنسان. علیھ
حقوق اإلنسان" التابع لألمم المتحدة لجلب االھتمام العالمي للقضایا، ال سیما في المراجعة الدوریة 

الشاملة للصین، والسعي إلى اتخاذ إجراءات متضافرة، مثل إنشاء تفویض خاص للتحقیق في 



 

5 

ھاكات في سنجان، على "الحملة الضاربة". إذا لم تقم األمم المتحدة بإنشاء آلیة للتحقیق في االنت
الحكومات المعنیة أن تنشئ آلیة خاصة بھا لجمع األدلة على االعتقاالت التعسفیة وغیرھا من 

 االنتھاكات.
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 توصيات
 

 إلى حكومة جمهو�ية الصين الشعبية
 ، وإطالق سراح جمیع المحتجزین فورا.سنجانإغالق جمیع معسكرات التثقیف السیاسي في  •
، بما في ذلك فرق سنجانالوقف الفوري لـ "الحملة الضاربة ضد اإلرھاب العنیف" في  •

المراقبة  فرض "لنصبح عائلة" وغیرھا من البرامج اإللزامیة التي تھدف إلى، وو"یجو"فانغ
 رك.والسیطرة على المسلمین التُ 

ان تمكین احترام حقوق حریة التعبیر والتجمع وتكوین الجمعیات والدین والثقافة لضم •
 رك من المشاركة في األنشطة السلمیة وإثارة المخاوف واالنتقادات.التُ  ینالمسلم

و وغیره من كبار المسؤولین غوالتحقیق بشكل محاید مع سكرتیر الحزب تشن كوان •
المتورطین في ممارسات مزعومة مرتبطة بالحملة الضاربة، ومحاسبة المسؤولین عن ذلك 

 على نحو مالئم.
میع حاالت المعتقلین أو المسجونین بتھم تتعلق بأمن الدولة أو اإلرھاب أو استعراض ج •

، والتماس إعادة المحاكمة العادلة في القضایا التي لم الظالمةالتطرف وإسقاط جمیع التھم 
 یتلق فیھا المدانون محاكمات تفي بالمعاییر الدولیة لإلجراءات القانونیة.

إلى أن یتم إنشاء قانون وطني شامل  سنجانفي  ومتریةالبیانات البیتعلیق جمع واستخدام  •
والبیانات ذات الصلة التي تم جمعھا  البیومتریةیحمي خصوصیة األفراد ویحذف البیانات 

 مسبقا بموجب السیاسات الحالیة.
واستخدامھا ما لم ینص القانون على ذلك ویثبت أنھ ضروري  البیانات البیومتریةوقف جمع  •

 . لحكومةالشرعیة ل افھداألویتناسب مع 
 ."منصة العملیات المشتركة المتكاملة"وقف برنامج البیانات الضخمة،  •
 ووقف سیاسة مصادرة جوازات السفر. سنجان فوراإعادة جوازات السفر إلى سكان  •
التوقف عن الضغط على المسلمین الترك في الخارج للعودة، أو جمع المعلومات عنھم.  •

 مواطنین الترك المسلمین في الخارجالومات المضیفة إلعادة التوقف عن الضغط على الحك
 إال بموجب طلب تسلیم ألغراض إنفاذ القانون المشروع. قسرا

الرعایة الطبیة والنفسیة، للمحتجزین بشكل تعسفي  منھاتقدیم تعویضات فوریة وكافیة،  •
 وضحایا المعاملة السیئة في إطار الحملة الضاربة.

 سنجان بحسب طلب عدة آلیات تابعة لألمم المتحدة. الوصول إلى  إتاحة •

 

 إلى اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي الوطني

تعدیل قانون مكافحة اإلرھاب بشكل كبیر لجعلھ متسقا مع القانون الدولي وحمایة حقوق  •
األحكام  الإلرھاب والتطرف، بما فیھ جدا أو الغامضةالفضفاضة اإلنسان. إبطال التعریفات 
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إلرھاب أو الجرائم المتطرفة على ا تي تجرم األعمال التي ال ترقى إلى التحریض المباشرال
 العنیفة.

لضمان امتثالھا للمعاییر البیومتریة  استعراض وتنقیح التشریعات ذات الصلة بجمع البیانات •
 الدولیة لحقوق اإلنسان:

o ه البیانات من إطار قانوني یضمن أن جمع ھذ ایجب أن تكون ھذه المعاییر جزء
د بشكل مناسب مع عدم توفر واستخدامھا ونشرھا واالحتفاظ بھا للضرورة مقیَّ 

تدابیر أقل تطفال، لضمان أن یكون اإلجراء متناسبا مع غرض مشروع مثل 
السالمة العامة، وال تضعف جوھر الحق في الخصوصیة والحقوق األخرى 

 ذات الصلة.
o بیانات لجمع ال ن أي برنامجضمان تطبیق ھذه المعاییر، یجب أن یتضمل

تفویضا مستقال أیضا للتحصیل واالستخدام، واإلخطار العام، البیومتریة 
ووسائل رقابة مستقلة، باإلضافة إلى سبل للناس للطعن في االنتھاكات 

 والحصول على االنتصاف.
o  على السلطات أیضا نشر معلومات حول جمع واستخدام تقنیة التعرف باستخدام

الكشف عن قواعد البیانات التي تم إنشاؤھا  ذلك ، بما فيلبیومتریةالبیانات ا
 وعملیات البحث المحددة التي تجریھا.

 

  سنجانإلى المجلس الشعبي اإلقليمي ذاتي الحكم لألويغور في 
 ".التنفیذیة لقانون مكافحة اإلرھاب وتعلیماتھسنجان تدابیر "إلغاء  •
وجمیع األنظمة والقواعد والتوجیھات األخرى التي  "للشؤون الدینیة "شروط سنجانإلغاء  •

 د انخراط الناس في الممارسات والمعتقدات الدینیة السلمیة.تقیّ 

 

 إلى حكومة كازاخستان

إثنیة  حّث الحكومة الصینیة على إنھاء حملتھا المسیئة ضد المسلمین الترك، بمن فیھم •
 .سنجانالكازاخ، واإلفراج عن جمیع المعتقلین في معسكرات إعادة التأھیل السیاسي في 

را. تعجیل عملیة لجوء الكازاخ وطالبي قسن لصیالی وء إللجاالبي ن وطلالجئیعدم إعادة ا •
الذین لدیھم خوف مبرر من التعرض لالضطھاد إذا ما عادوا سنجان اللجوء اآلخرین من 

 .إلى الصین
لمواطنة السریع ل لبرنامجلمن الصین وفقا المنحدرین  على منح الجنسیة للكازاخالموافقة  •

 .التابع للحكومة
اللجوء لألطفال الكازاخي في كازاخستان المعرضین لخطر االضطھاد في تسریع إجراءات  •

ن في إطار الحملة الضاربة، والسماح لھم والصین ألن آباءھم أو أولیاء أمورھم محتجز
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للحصول على الجنسیة وفقا لبرنامج الحكومة السریع. ضمان حصولھم على  بالتقدم بطلب
 التعلیم.

 

 إلى حكومة تركيا
ضمان حمایة األویغور في تركیا من اإلعادة القسریة إلى الصین، وأن أولئك الذین یعیشون  •

على تصاریح اإلقامة اإلنسانیة القصیرة األجل في تركیا لدیھم الحق مع الوقت في التقدم 
 طلب للحصول على إقامة طویلة األجل على نفس األساس.ب
تصاریح إقامة إنسانیة. ضمان  الحصول علىالسماح لألطفال األویغور غیر المصحوبین ب •

 حصولھم على التعلیم.

  

 إلى الحكومات المعنية
على أعلى المستویات إلنھاء الحملة في االتصاالت المغلقة، وعلنا  ،حّث الحكومة الصینیة •

 الضاربة.
في  2018خالل االستعراض الدوري الشامل للصین لعام  سنجانرفع المخاوف بشأن  •

 مجلس حقوق اإلنسان.
فة، مثل قانون ماغنیتسكي األمریكي الدولي وغیره من بروتوكوالت فرض عقوبات مستھدِ  •

، وغیره من كبار المسؤولین المرتبطین والتأشیرات، ضد سكرتیر الحزب تشن كوانغو
 ھاكات في الحملة الضاربة.باالنت

فرض آلیات مناسبة لمراقبة الصادرات لحرمان الصین من الوصول إلى التكنولوجیات  •
 المستخدمة في انتھاك الحقوق األساسیة.

عدم إعادة األویغور أو الكازاخ أو المسلمین الترك اآلخرین قسرا إلى الصین دون النظر  •
اد أو التعذیب أو سوء المعاملة في بشكل فردي كامل وعادل لخطر تعرضھم لالضطھ

 .الصین
التحقیق في ترھیب الحكومة الصینیة للمجتمعات التركیة المسلمة في الشتات واستخدام  •

 القوانین المحلیة حسب االقتضاء.
 تعجیل طلبات اللجوء للمسلمین الترك المعرضین لخطر اإلعادة قسرا إلى الصین. •
. إلى سنجاناألمم المتحدة للتحقیق في االنتھاكات في الدعوة إلى إنشاء آلیة خاصة من خالل  •

معلومات عن االعتقاالت التعسفیة وغیرھا بشكل مستقل  أن یتحقق ذلك، على الدول أن تجمع
 .سنجانمن االنتھاكات في 

، بما فیھا سنجانعلى الحكومات المعنیة مراقبة التطورات المتغیرة لحقوق اإلنسان في  •
 اان المسلمین الترك، من أجل توفیر استجابة دولیة سریعة، بما فیھتصاعد قمع الحكومة للسك

 فة.اإلدانات العامة والعقوبات المستھدِ 
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 سنجانإلى الشركات الصينية والدولية العاملة في 
جمع أن العملیات التجاریة ال تدعم الحملة الضاربة، وال سیما أنظمة المراقبة وضمان  •

 .سنجانالتي یدیرھا مكتب األمن العام في البیانات البیومتریة 
أو قوات األمن األخرى ال تساھم في  سنجانأن الترتیبات التجاریة مع شرطة ضمان  •

 االنتھاكات، والعمل الفوري على إنھاء ھذه العالقات.
بحیث یمكن لألفراد المتضررین من العملیات أو االستثمارات  ،إنشاء آلیات فعالة للتظلم •

 یطلبوا االنتصاف.التجاریة أن 
اعتماد سیاسات واضحة لدعم حقوق اإلنسان ووضع إجراءات لضمان أال تؤدي عملیاتھا  •

حقوق اإلنسان في االستثمارات أو األثر على أو تساھم فیھا. تحلیل یة إلى انتھاكات حقوق
العملیات المقترحة، وتنفیذ استراتیجیات لتخفیف اآلثار السلبیة. یجب إجراء مثل ھذه 

 حقوق اإلنسان" بالتنسیق مع مجموعات المجتمع المدني.لألثر على  تقییماتال"
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