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إلى أمناء مختلف لجان الحزب المحلية المعنية بالشئون السياسية  على وجه السرعة ]مكتوب بخط اليد[ يرجى ارساله

 والقانونية حتى يتسنى لهم ترتيب االختبارات.

 6/16تشو هايلون  

 "منصة العمليات المشتركة المتكاملة"ـاليومية الخاصة بنشرة األساسيات 

 2رقم 

 الخطوط األمامية على والهجوممستقلة للجنة الحزب االقليمية للقضاء القيادة ال

 2017 ،حزيران /يونيو 16

 بخصوص الوضع " قرائن"منع االرتداد، ارسال

شخصا من شينجيانغ حصلوا على  1،535توصل الفحص الذي أجرته "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" إلى أن هناك أوال. 

طالعوا المرفق(، بما في ذلك  -في تركيا  344أجنبية وتقدموا أيضا بطلبات للحصول على تأشيرات صينية )يشمل ذلك  جنسيات

في  10في إيلي، و  167في تشانغجي، و 20في التاي، و 14في هامي، و  9في هوتان، و  34شخصا في أورومكي، و  979

كي في  47في باتشو، و 22في كاراماي، و 65في تاتشنغ، و 26وفي كاشغر،  68في أقسو، و 50في توربان، و 28بوتشو/ و

 1شخصا تم تدوين دخولهم إلى البالد منذ تاريخ  637في شيهيزي. من ضمن األشخاص المذكورين أعاله، هناك  1و ، تشو

الناس بعض  ؛شخصا تأكد وجودهم داخل البالد )شخص واحد هارب 75)طالعوا المرفق(، من ضمنهم  2016يونيو/حزيران 

شخصا، نظرا الحتمال استخدامهم لعدة هويات  562وبالنسبة لعدد  .لديهم صالت قوية مع أشخاص رئيسيين، طالعوا المرفق(

 23، وا  تركي 26شخصا، هناك  75عالوة على مسائل أخرى، ال يمكن استبعاد أنهم ما زالوا ناشطين بالبالد. من ضمن الـ 

 5من المملكة المتحدة، و 2من أزبكستان، و 3من نيوزيالندا، وواحد من هولندا، و 2ن، وسويديي 5أميريكيين، و 3، وا  استرالي

 فنلنديين، وواحد فرنسي، وواحد من قرغيزستان.  3كنديين، و



وحدات  دفاع  10يجب على جميع المحافظات االستفادة الكاملة من قوى المحافظة على االستقرار على مستوى القاعدة و 

]مالحظة: هذا هو نوع من الوحدة الشعبية حيث ينظم الحزب الشيوعي الصيني عشر أسر مع ا في وحدة دفاعية[ أسرية مشتركة 

ا الذين حصلوا على جنسية أجنبية وتقدموا بطلبات  1535ويجمعها مع منصة "متكاملة" في سلسلة لتحليل هؤالء الـ  شخص 

ا الذين 637للحصول على تأشيرات صينية ، وخاصة الـ  ا الذين قرروا   75 الـ سجلوا دخولهم في العام الماضي و شخص  شخص 

يجب التحقق من مستندات الهوية، كل واحدة على حدا. فبالنسبة للذين ألغوا جنسيتهم والذين ال  .أن يكونوا ناشطين في البالد

اتهم بعد وال يمكن استبعاد اشتباههم يمكن استبعاد اشتباههم باإلرهاب، يجب ابعادهم عن البالد. وبالنسبة للذين لم يلغوا جنسي

 باإلرهاب، يجب أوال اخضاعهم لتعليم وتدريب مكثف ويتم فحصهم. 

شخصا من شينجيانغ خارج  4،341وصل الفحص الذي أجرته "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" إلى أن هناك ت  ثانيا.

في تركيا، طالعوا المرفق(، ويشمل ذلك  607اتنا )بما فيهم البالد وحصلوا على شهادات سارية المفعول من سفاراتنا وقنصلي

في  62في التاي، و 109في إيلي، و 400في كاشغر، و 486في باتشو، و 67في توربان، و 65شخصا في أورومكي، و 1409

 122كي تشو وفي  1088في بوتشو، و 23في هوتان، و  337في أقسو، و 71في تشانغجي، و  61في هامي، و 34كاراماي، و

شخصا لم يغادروا  1707في فيلق االنتاج والبناء في شينجيانغ. من ضمن األشخاص المذكورين أعاله، هناك    7في تاتشنغ، و 

شخصا في  354طالعوا المرفق( ويشمل ذلك  -ساري المفعول تم الحصول عليها في تركيا  امستند 187البالد )يشمل ذلك 

في  17في كاراماي، و 17في التاي، و 14في إيلي، و 148في كاشغر، و 205في باتشو، و 31في توربان، و 23أورومكي، و

في  2نغ، و في تاتش 21ي تشو وفي ك 662في بوتشو، و 9في هوتان، و  178في أقسو، و 15في تشانغجي، و  11هامي، و

 فيلق االنتاج والبناء في شينجيانغ.

وحدات دفاع أسرية  10يجب على جميع المحافظات االستفادة الكاملة من قوى المحافظة على االستقرار على مستوى القاعدة و 

على شهادات سارية المفعول  شخصا الذين حصلوا 4341مشتركة ودمجها مع المنصة "المتكاملة" في سلسلة لتحليل هؤالء الـ 

شخصا الذين لم يغادروا البالد بعد.  يجب فحص مستندات الهوية كل واحدة  1707في سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج، خاصة الـ 

ات على حدا. بالنسبة للذين ما زالوا خارج البالد وال يمكن استبعاد اشتباههم باإلرهاب، ستتم قراءة مستنداتهم يدويا بواسطة سلط

الحدود للتأكد من اعتقالهم لحظة عبورهم للحدود.  بالنسبة للذين دخلوا البالد وال يمكن استبعاد اشتباههم باإلرهاب، يجب أوال 

 اخضاعهم لتعليم وتدريب مكثف لغرض فحصهم.

األمنية الحكومية، فإنه بالنسبة ألي شخص ينحدر أصال من  األجهزةي المستقبل، بجانب األشخاص الذين تتحقق منهم ف ثالثا.

شينجيانغ ويحصل على جنسية أو جواز سفر أجنبي، ويتقدم للحصول على تأشيرة بسفاراتنا أو قنصلياتنا بالخارج، أو بالنسبة 

تنا بالخارج، يجب على ألي أشخاص من شينجيانغ يتقدمون بطلبات الستبدال مستندات سارية المفعول لدى سفاراتنا أو قنصليا

اللجنة السياسية والقانونية بلجنة الحزب المحلية أن تتولى الصدارة وتستفيد االستفادة الكاملة من قوى المحافظة على االستقرار 

وحدات دفاع أسرية والمنصة "المتكاملة" في سلسلة لتحليل هؤالء األشخاص وتعزيز عملية التقصي واطالق األحكام.  10والـ 

نسبة للذين ال يمكن استبعاد اشتباههم باإلرهاب، يجب تطبيق الرقابة على الحدود العتقالهم أو رفض السماح لهم بدخول وبال

 البالد. 

 



 سري 
 

]مكتوب بخط اليد[ يرجى ارساله إلى أمناء مختلف لجان الحزب المحلية المعنية بالشئون السياسية 
 والقانونية حتى يتسنى لهم ترتيب االختبارات. 

 
     6/21هايلون تشو 

 
  "منصة العمليات المشتركة المتكاملة"ـالخاصة بنشرة األساسيات اليومية 

 9رقم 
 

 على الخطوط األمامية والهجوممستقلة للجنة الحزب االقليمية للقضاء القيادة ال
 2017 حزيران /يونيو 21
 

 قرائن حالة "قطع االتصال"
 

هذا العام، استخدم يوينو/حزيران من  19إلى تاريخ  2015وجدنا أنه في الفترة من شهر سبتمبر/أيلول أوال. 
شخصا نفس بطاقة الهوية لفتح حساب وإغالقه ثالث مرات على األقل. التفاصيل كما  4،122ما ال يقل عن 

في  730و  ،في هوتان 1,110و  ،شخصا في كاشغر الصينية 1،324يلي: أشار تسجيل األسر المعيشية إلى 
في فيلق  103و ،في أورومكي 135و ،في كي تشو 138و ،في توربان 192و ،في إيلي 255و  ،أقسو

في  10و ،في بوتشو 10و ،في تشانغجي 17و ،في هامي 21و ،في باتشو 74و ،شينجيانغاالنتاج والبناء في 
 .للحصول على التفاصيل( 1في تاتشنغ . )طالعوا الملحق  3و  ،كاراماي

 
 ،وإزالة البرامج الضارة ،الشبكة حجبمن خالل تعزيز  العام،يناير/كانون الثاني من هذا  1منذ تاريخ ثانيا. 

كبحنا بشكل فعال زخم االتصاالت المحلية  ،إلخ ،وتعديل نماذج تحديد الهوية وتعزيز تدابير صارمة
 أشخاص. 10حيث انخفضت االتصاالت المحلية واألجنبية اليومية إلى أقل من  ،واألجنبية

 
ا. التفاصيل 1552" إلجمالي 9.13تم إغالق " اآلن،حتى  كما يلي: أشار تسجيل األسر المعيشية إلى  شخص 
 104و ،في اورومكي 143في هوتان )اسن رسمي(، و  290و  ،في كاشغر 345و  ،في أقسو شخصا 363

في  في فيلق االنتاج والبناء في  35في باتشو   و 58و ،في كي تشو 73وفي توربان   76و ،في إيلي
 5و  ،في تشانغجي 9و  ،غي تاتشنغ  10و   ،في باتشو 10في كاراماي  و 15في هامي  و 15و ،شينجيانغ

 للحصول على التفاصيل( 2في شيهيزي  )طالعوا الملحق   1في ألتاي  و 
فورا األفراد المذكورين أعاله وأن تراجعهم فردا فردا.  إذا كان  أن تقبليجب على جميع السلطات المحلية 

مشتبه باالرهاب، من الضروري إصالح األدلة والضرب بموجب القانون في الوقت هناك أي شخص 
 المناسب. تأكدوا من االبالغ عن المالحظات المتعلقة باالعتقال )االحتجاز( خالل ثالثة أيام من 

 إصدار اإلشعار.
 

 
 

 

 

 



 )كاشغر؟(

 1487)سري( رقم  

، وأمناء لجان الشئون السياسية محافظة شينجيانغ]مكتوب بخط اليد[ يرجى ارساله إلى أمناء الحزب األربعة بجنوب 

 والقانونية، ورؤساء الشرطة.   يرجى االسراع في اتباع متطلبات هذا التقرير لتعزيز شدة التحقيقات وابالغنا بالنتائج. 

 6/25تشو هايلون  

 سري 

 "منصة العمليات المشتركة المتكاملة"ـ نشرة األساسيات اليومية الخاصة ب

 نشرة 

 14رقم 

 على الخطوط األمامية والهجومستقلة للجنة الحزب االقليمية للقضاء مالقيادة ال

 2017 حزيران /يونيو 25

 للواليات األربع بجنوب شينجيانغ "المتكاملة"المنصة 

 اشعار بالبيانات والتحقق من الوضع

منصة العمليات ] يونيو/حزيران عن بناء المنصة "المتكاملة" 19ودراسته بتاريخ  تشو لولونوفق ا للبحث الذي قام به الرفيق 

ومتابعة  المحافظات،إلى  وكميا  "ينبغي على االقليم المتمتع بالحكم الذاتي دفع البيانات بنشاط  كي تشوفي  [المشتركة المتكاملة

العملية برمتها لتتبع الفعالية. يمكن تعزيز متطلبات العملية في جنوب شينجيانغ، ويتعين على لجان الحزب المحلية األربع أن 

 تنتبه لألمر وتطبقه بهّمة.

 يونيو/حزيران، قامت المنصة المتكاملة للواليات األربع بجنوب شينجيانغ باشعار)حكومات( 25إلى  19في الفترة بين 

كي في  2،596في هوتان، و 3،282ى كاشغر، وف 16،354، بما في ذلك مشخصا مشتبه به 24،412 عنالمقاطعة والمدينة 

 85في هوتان، و 542شخصا جنائيا، بما فيهم  706في أقسو.  بعد إجراء عملية التحقق والمعالجة، تم احتجاز  2،380و  تشو

في هوتان،  2،475في كاشغر، و 11،165ى التعليم والتدريب، بما في ذلك إل 15،683في أقسو.  تم ارسال  79، وكي تشوفي 

في  1033و كي تشو،في  825تم وضعهم تحت المراقبة الوقائية بما فيهم  2،096في أقسو، و 1،306و، كي تشوفي  737و

في  825في كاشغر، و 4،156فيهم  عليهم بماشخص لم يتسنى مؤقتا  القبض  5،508في أقسو. وهناك  290كاشغر، و

 للحصول على التفاصيل( 1في هوتان. )طالعوا الملحق  237في أقسو، و 290، و{SIC}كاشغر

، هناك مشاكل تتعلق باألشخاص المقيمين لفترة طويلة في مكان آخر، أو الذين مشاكل: أوالص عن ست حأسفرت نتائج الف

وا. ثانيا، هناك مشاكل تتعلق بالهواتف المحمولة غير المسجلة بأسماء حقيقية حّولوا تسجيل أسرهم، أو األفراد الذين غادر

واألشخاص الذين ال يتطابقوا مع مستندات هويتهم. ثالثا، هناك مشاكل تتعلق بأشخاص يستخدمون مستندات هوية أخرى وتكون 

البحث عنه بينما ال تزال مستنداته مستندات هويتهم غير مطابقة. رابعا، هناك مشاكل حيث يكون الشخص ميتا وال يمكن 



، وإلى الموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات التعامل معتُستخدم بواسطة أشخاص آخرين. خامساُ، هناك مشكلة تتعلق بصعوبة 

. سادسا، هناك مشكلة تتعلق باألشخاص غير المعروفين وال يمكن التحقق منهم. المشاكل المذكورة أعاله أدت إلى تجاهل آخره

عملية التحقق وإلى حالة خوف خطيرة، حيث ال توجد معالجة أو تحقق، ومعالجة ضئيلة، ومخاطر خفية حقيقية ال يمكن حتى 

 اآلن القضاء عليها.

متطلبات الخطوة العملية التالية: أوال، إيالء أهمية كبيرة لألمر والتغلب على الصعوبات. األشخاص المثيرون للمشاكل والقرائن 

المنصة "المتكاملة" يُعتبرون مخاطر خفية كبيرة تؤثر على االستقرار.  إن األشخاص أو القرائن التي يصعب  التي تحددها

التحقق منها تُعتبر مخاطر ضمن المخاطر، وأخطار خفية ضمن أخطار خفية، لذا يجب على جميع المحافظات والمدن أن توليها 

المستقلة للجنة الحزب االقليمية  لمتطلبات القيادةالتطبيق الصارم وفقا  أهمية كبيرة وأن تكون يقظة، وأن تقوم بعمل جيد في

على الخطوط األمامية، كما يجب بشكل محدد بذل جهد إزاء العمل الدؤوب للتغلب على الصعاب، وإجراء  والهجومللقضاء 

 لى تقارير التفتيش. الدراسات بشكل شخصي واالنتشار، ودراسة تدابير المعالجة بشكل شخصي، واالشراف الشخصي ع

ثانيا ، دمج المجموعات الخاصة مع عملية التحقق المفّصل.  يجب على جميع المحافظات التقيد بدمج المجموعات الخاصة، 

العنان لدور القوى األمنية على مستوى القاعدة مثل األجهزة األمنية الحكومية، والمنظمات القاعدية، والفرق الزائرة  وإطالق

الذي تصدره تقنية المنصة "المتكاملة" لدخول  لإلشعاروحدات دفاع أسرية، ويجب عليهم العمل وفقا  10والـ وفرق العمل، 

دخال معلومات األشخاص غير الُمرضيين االبيوت، والزيارة، والتحقق، والتحقيق الدقيق.  في ذات الوقت، من الضروري 

هم فنيا ، واستكمال وتحديث المعلومات بشكل دوري حتى يتسنى تنبيه وغير الموثوق بهم في المنصة "المتكاملة" من أجل مراقبت

أنظمة الحواس الخمس في الوقت المناسب. وسيتم ربط قوى االستقرار االجتماعي مع بعضها البعض حتى تعمل بشكل فاعل 

الوقت، من الضروري توضيح  إزاء عمليات التفتيش والوقاية والرقابة وجمع البيانات، إلخ، لمنع المشاكل قبل حدوثها. في ذات

وتفاصيل  الجامعات،الحاالت التي تم فيها نقل تسجيالت األسر المعيشية، والوضع الخاص للمسؤولين الحكوميين وطالب 

للحصول على  2واالبالغ عن نتائج التحقق التفصيلية من خالل استمارات النص والبيانات. )طالعوا الملحق  الوجهات،

 التفاصيل(

ين معالجة األشياء ووضع التدابير في نصابها وفقا  للمواصفات. بالنسبة لبيانات األشخاص الذين لديهم أنواع مختلفة من ثالثا، يتع

 لألضرار،وفق ا لألوزان النوعية والكمية  المختلفة،يجب على المحافظات  "،العالمات الدالة التي تدفع بها المنصة "المتكاملة

االحتجاز  والتدريب،جات المختلفة من طرق المعالجة مثل "االحتجاز الجنائي والتعليم التعامل مع الحاالت وفقا للدر

" هناك الكثير من األنواع المختلفة للعالمات الدالة للشخص الواحد، خاصة عندما يشّكل الناس  .واالستجواب والوقاية والرقابة

عصابات ويكون هناك الكثير من األشخاص في العصابة لديهم عالمات دالة ترفع من مستوى األخطار وترفع من مستوى 

الضروري االبالغ عن التدابير التي تم اتخاذها. تدابير التخلص منهم.  بالنسبة لألشخاص مثيري المشاكل في المنطقة، من 

بالنسبة لألشخاص مثيري المشاكل من غير الموجودين بالمنطقة، يجب توضيح أماكن تواجدهم، وعلى وجه التحديد عما إذا 

ابة التي تم كانوا خارج البالد، أو خارج شينجيانغ )ولكن داخل الصين(، أو بداخل شينجيانغ، عالوة على تدابير اإلدارة والرق

اتخاذها إزاءهم. إذا انتقلت األسرة، أو غادر أشخاص، أو كانت األجهزة المحمولة غير مسجلة باألسماء الحقيقية أو كان االسم 

ومستند الهوية غير متطابقين، يجب على المعنيين في مكان المنشأ ومكان الوجهة أن يجروا عمليات البحث وأن يديروا األمور 

دابير الرقابة.  إذا توفي الشخص، أو ال يوجد شخص بهذا االسم، أو إذا كان الشخص ال يطابق مستندات ويحددوا بوضوح ت

هويته، إلخ.، أو كان الشخص يستخدم هوية شخص آخر، أو كان مكانه غير معروف، يجب اتباع سياسة شاملة والبدء في عملية 

ظف حكومي، وإذا كانت هناك مشكلة تتعلق بعملية التحقق، ولم ذا كان هدف العملية موإمطاردة لتحديد مكان الشخص وفحصه. 

تكن هناك مشكلة وفقا للقوانين والنظم، يجب على الشخص نفسه أن يعالج األمر مع جهة العمل وأن يكتب ضمانا . إذا كان 

 ا للقانون.الهدف طالبا ، يجب أن يجري نقدا وارشادا  تعليميا ، وإذا كانت لديه مشاكل، يجب التعامل معه وفق



رابعا، يتعين االنتباه للحفاظ على أدلة الجريمة واصالحها. من أجل تسهيل عملية االنقضاض، يجب على أجهزة األمن الحكومي 

المحلية أن تحافظ على بيانات األدلة وترقمنها في الوقت المناسب. على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بسلوك المشتبه به 

 مج لتشكيل سلسلة من األدلة تُحّول إلى وكالء النيابة والمحاكم.وعالقاته يجب أن تُد

أن تهتم بشكل خاص  القاعديةفي ذات الوقت، أثناء إجراء االستطالع والتحقيق، يجب على قوى المحافظة على االستقرار 

واد المتفجرة، وغير ذلك من األدلة بالبحث عن المواد الدعائية غير القانونية، والتسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو العنيفة، والم

 الجنائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1522)كاشغر؟( )سري( رقم 

الشئون السياسية والقانونية بالحزب في  أمناء لجنة]مكتوب بخط اليد[ يرجى ارساله إلى مختلف 

يُرسل إلى مختلف أمناء لجنة  غريبة،حالة وجود أية حاالت  والتحقيق، وفيالمحافظة لكي يقوموا بالتحقق 

 الحزب بالمدينة. 

 تشو هايلون   

 سري 

 "منصة العمليات المشتركة المتكاملة"    ـنشرة األساسيات اليومية الخاصة ب

  2860الجهاز الجديد رقم 

 20رقم 

 الخطوط األمامية على والهجوممستقلة للجنة الحزب االقليمية للقضاء القيادة ال
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 الوضع المتعلق بأعداد عمليات الحفر، والخفض، وتجريف التربة.  

 القرائن

الحكم الذاتي بشأن "أعداد عمليات الحفر، والخفض، وتجريف  بإقليموفق ا لمتطلبات انتشار لجنة الحزب 

لنشر  "Kuai Yaبرمجية  "التربة"  التي تستهدف العناصر االرهابية والمتطرفة العنيفة التي تستخدم 



الحكم الذاتي أجرت  بإقليمتسجيالت صوتية ومقاطع فيديو ذات سمة ارهابية عنيفة، فإن  المنصة "المتكاملة" 

حتى اآلن، بلغ  2016يوليو  7واكتشفت أنه خالل الفترة من  Kuai Yaفحصا وتحليال لمستخدمي برمجية 

 3925)من االيغور(، من بينهم  1869310في شينجيانغ  "Kuai Yaبرمجيات "العدد اإلجمالي لمستخدمي 

 مرتبطين شخصا 5،576أئمة غير مرخص لهم )في أربع واليات هي كاشغر وهوتان وأقسو وكي تشو( و 

ا مرتبطون بـ "الهجرة" ، و  72"هجرة" ، و  124لهم ، و  المرخصباألئمة غير  ا  594شخص  شخص 

يلة. من ضمن األشخاص ذوي العالقة يوجد مرتبطون بأولئك الذين غادروا البلد ولم يرجعوا منذ مدة طو

شخص غير معروف،  38له، و مرخصمام غير إ 2783محتجز ألسباب جنائية، و 26602هارب، و 298

شخص غادروا البالد ولم يرجعوا منذ فترة طويلة،  301شخص غادروا البالد بشكل غير مشروع، و 214و

 32ا االتصال أكثر من ثالث مرات، وشخص من األهداف" مقطوعة االتصال" الذين قطعو 1،597و

 شخص التحقوا بمنظمات ارهابية مثل الحركة االسالمية لشرق تركستان. 

لمجموعات المذكورة أعاله ولديهم في ا Kuai Yaة شخصا استخدموا برمجي 40،557هناك  ما يصل إلى 

شخصا  15،635للتفاصيل(، ويشمل ذلك بشكل أساسي  1الكثير من العالمات الدالة المؤذية )طالعوا الملحق 

في  1449و، كي تشوفي  1865في إيلي، و 3526في هوتان، و 5740في أقسو، و 8008في كاشغر، و

في  268في  تشانغجي، و 434في توربان، و 1611في  بوتشو، و 300في باتشو، و 1086أورومكي ، و

في فيلق االنتاج والبناء في  340في التاي، و 51في كاراماي، و 95في تاتشنغ، و 149هامي، و

في  150الزراعية الثانية، والشعبة في  4الزراعية األولى، و الشعبة في  36في شيهيزي، و 11شينجيانغ،)

في  2الزراعية الخامسة، و الشعبة في  13لزراعية الرابعة، واالشعبة في  38الزراعية الثالثة، و الشعبة

في  18الزراعية الثانية عشر، والشعبة في  15الزراعية السابعة، والشعبة في  1الزراعية السادسة، والشعبة 

 الزراعية الرابعة عشر(.الشعبة في  52الزراعية الثالثة عشر، والشعبة 

املة من قوى المحافظة على االستقرار على مستوى القاعدة. يتعين يجب على جميع المحليات االستفادة الك

أسرية مشتركة والمنصة "المتكاملة" أن يجروا التحقيقات وعمليات التحقق، لكل حالة  وحدات دفاع 10على 

من الضروري إصالح األدلة والضرب بموجب القانون في الوقت  ،باإلرهابعلى حدا. وبالنسبة للمشتبهين 

فمن الضروري وضع المشتبه بهم  الشكوك،المناسب. إذا لم يكن من الممكن في الوقت الحالي القضاء على 

تحت تدريب مكثف واخضاعهم لمزيد من الفحص والمراجعة. يجب االبالغ عن حالة التحقق خالل ثالثة 

الحاالت بالجدول المرفق كل على حدا. نطلب أيضا من المحليات تقديم قوائم باألئمة  أيام، ويجب االبالغ عن

لهم، واألشخاص الذين يتلقون التعليم والتدريب، والمشتبه بالتحاقهم بالحركة االسالمية لشرق  المرخصغير 

 تركستان وغيرها من المنظمات اإلرهابية، وذلك خالل ثالثة أيام.

 

 


