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تحرك عاجل

سجين ينهي إضرابه عن الطعام ،دون إعادة لمحاكمته

في  8يونيو /حزيران أنهى منصور ماينغلوف إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة ثالثة أسابيع تقريباً بعدما زاره بعض المسؤولين

التركمانستانيين في السجن وتحسن موقف سلطات السجن تجاهه ،حسبما ورد .ومع ذلك ،ال يوجد أي مؤشر رسمي أنه سيكون هناك

إعادة المحاكمة لقضيته بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كان منصور ماينغلوف مضرباً عن الطعام منذ  19مايو /ايار احتجاجا على احلكم عليه بالسجن ملدة  22عاماً يف جرائم مزعومة تتعلق

باملخدرات واملواد اإلباحية وذلك بعد حماكمة جائرة .بدأ منصور ماينغلوف يتناول الطعام السائل مرة أخرى يوم  8يونيو /حزيران .وهو ال يزال يف
مستشفى السجن ،حيث يتغذى عن طريق التنقيط يف عروقه .ووفقا ملصدر غري معلن ،فإنه بدأ يف تناول الطعام نتيجة لعدة زيارات من املسؤولني.
ولكن ال تتوفر معلومات عن مضمون مناقشاهتم .وحبسب ما ورد فقد غريت سلطات السجن مواقفها جتاه منصور ماينغلوف .وأصبحوا اآلن
يتعاملون معه بأدب ويستفسرون بانتظام عن حسن أحواله .يف  19مايو /ايار كتب منصور ماينغلوف ،إىل إدارة سجن  LBK/11يف سايدي،
مبقاطعة ليباب شرقي تركمانستان ،حيث يقضي عقوبته ،إلبالغهم عن قراره اإلضراب عن الطعام .أم منصور ماينغلوف زارته يف  10يونيو/
حزيران.
ووفقا للمصدر غري املعلن ،ينكر منصور ماينغلوف مجيع االهتامات ويصر على براءته .وقد واجه ضغطاً متزايداً يف السجن بعد أن حتدث علنا عن
عدم عدالة حماكمته واحتج على نقله احملتمل إىل سجن أوفادان ديب شديد احلراسة نأن هذا يتعار مع شرو عقوبته .هددت سلطات
السجون بقطع زيارات أسرته واحلد من حجم الطرود املسموح له بتلقيها.
وزعم أنه تعر للضرب على أيدي ضبا جهاز احلماية انأمنية للمجتمع السليم يف تركمانستان يف  6يونيو/
واعتقل منصور ماينغلوف نأول مرة ُ
حزيران  .2012وكان ذلك متعلقاً بقضية جنائية لشقيقه الذي كان قد اعتقل يف اليوم السابق .وكان منصور ماينغلوف شهد شقيقه وهو يتعر
للضرب من قبل انأجهزة انأمنية أثناء االستجواب .وأطلق سراح منصور ماينغلوف وأعيد اعتقاله بعد أن تعر حلاالت التعذيب وغريه من
ضروب سوء املعاملة من انأفراد يف احلجز .ويف  10سبتمرب /أيلول  ،2012صدر احلكم عليه إثر حماكمة جائرة.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية حاالت من تركمانستان نأفراد عانوا من انتهاكات حقوق اإلنسان وعاىن معهم من يرتبطون هبم ،مبن فيهم أفراد
أسرهم ،وواجهوا مضاي قات وأعمال انتقامية بعد أن عرفت حاالهتم على املستوى الدويل .هناك خماوف من أن منصور ماينغلوف ليس وحده
ولكن أعضاء عائلته الكبرية كذلك قد يتعرضون خلطر االنتقام.
يرجى الكتابة فورا باللغة التركمانية أوالروسية أواإلنجليزية أو بلغتكم األصلية:
 ملطالبة السلطات للبدأ بإعادة حماكمة منصور ماينغلوف فوراً مبا يتماشى مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،مبا يف ذلك السماح له
بتوكيل حمام من اختياره؛

 حلث السلطات على الشروع يف إجراء حتقيق سريع ونزيه وفعال يف مجيع مزاعم التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة اليت أبلغ عنها
منصور ماينغلوف ،وحتديد اجلناة وتقدميهم إىل العدالة؛
 ملطالبتها بضمان سالمة منصور ماينغلوف وكذلك سالمة أفراد عائلته وأي شخص يرتبط معه.
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كما نرجو إرسال نسخ إىل املمثلني الديبلوماسيني املعتمدين يف بالدكم .نرجو إدخال عناوين هذه اهليئات أدناه:
االسم العنوان  1العنوان  2العنوان  3فاكس رقم الفاكس الربيد االلكرتوين عنوان الربيد االلكرتوين صيغة املخاطبة
نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ممكناً .هذا هو التحديث الثاين للتحرك العاجل /97
 14ملزيد من املعلومات أنظرhttp://amnesty.org/en/library/info/EUR61/003/2014/en :

تحرك عاجل
سجين ينهي إضرابه عن الطعام ،دون إعادة لمحاكمته
معلومات إضافية
يف  10سبتمرب /أيلول  2012أدين منصور ماينغلوف بعد حماكمة جائرة يف هتم تتعلق باستخدام انأحداث يف " أفعال غري الئقة اجتماعياً" ،ويف
إنتاج املواد اإلباحية وتوزيعها ،واملواد املهربة ،وإنتاج املخدرات أو توزيعها مبوجب املواد 156و 164و  254و  292من القانون اجلنائي
لرتكمانستان .ووفقا ملصدر غري معلن ،فقد أفاد منصور ماينغلوف بأنه مل ير احملامي املعني من قبل الدولة سوى مرتني ،مرة عندما التقيا نأول مرة
وبعد ذلك أثناء احملاكمة نفسها .أما أثناء التحقيق واحملاكمة فلم يسمح له باالتصال بأقاربه وال تغيري حماميه .ومت نقل منصور ماينغلوف قسراً بعد
اعتقاله ،إىل مركز إقليمي إلعادة تأهيل مدمين املخدرات حيث بقي هناك ملدة  15يوماً ،مث أفرج عنه يف  22يونيو /حزيران  .2012مث تقدم
بشكاوى حول تعذيب أخيه وسوء معاملته إىل مكتب املدعي العام ورئيس تركمانستان .مت فصل اثنني من ضبا الشرطة يف وقت الحق .ويف
الفرتة من  25يونيو /حزيران وحىت  2أغسطس /آب  ،2012عندما ألقي القبض على منصور ماينغلوف مرة أخرى ،قام جبمع أدلة على
التعذيب وسوء املعاملة من أفراد آخرين ،معظمهم من أصول بلوشية ممن يعيشون يف حمافظة ماري يف جنوب شرق تركمانستان.
وقد سجل منصور ماينغلوف أحد عشر من حوادث التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة من داخل اجملتمع البلوشي يف حمافظة ماري .وقد
سجل هذه املعلومات على أقراص مدجمة وأرسلها إىل السفارة انأمريكية يف عشق أباد ،عاصمة تركمانستان ،ومنظمة انأمن والتعاون يف أوروبا
( ) OSCEومكتب املدعي العام .ووفقا ملنصور ماينغلوف مشلت هذه التقارير من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ادعاءات باستخدام
ضبا إنفاذ القانون انأزاميل على عظام املعتقلني ،وسحبهم من أكياس الصفن بالكماشات ،والصدمات الكهربائية ،واستخدام أرجل الكراسي
والزجاجات البالستيكية يف ضرهبم .ووصف مشاهدته لصندوق به أدوات خمصصة للتعذيب يف جهاز احلماية انأمنية للمجتمع السليم يف
تركمانستان يف عشق أباد.
وفقا ملا ذكره بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني الرتكمانستانيني يف املنفى ،فإن التعذيب وسوء املعاملة منتشرين على نطاق واسع يف
تركمانستان .لكن مناخ اخلوف يعم حبيث ال جترؤ سوى قلة من الناس على اإلفادة بوقوع حوادث التعذيب وسوء املعاملة اليت حتدث يف
االحتجاز ،أو حىت احلديث عن ذلك بعد اإلفراج عنهم من االحتجاز .فذلك يعرضهم وأفراد أسرهم لالنتقام من قبل السلطات ،ووثقت منظمة
العفو الدولية حاالت حترش واضطهاد نأولئك الذين جترأوا على الفضح العلين هلذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان يف تركمانستان .يرجى االطالع
على تقرير منظمة العفو الدولية تركمانستان :إن "عصر السعادة" أو مزيد من القمع ذاته؟ ( EUR 61/005/2013رقم الوثيقة) ملزيد من
املعلومات ،ميكن الوصول إليها يفhttp://www.amnesty.org/en/library/info/EUR61/005/2013/en :

منظمة العفو الدولية ليست على علم حبالة واحدة قدم فيها مرتكب التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة إىل حماكمة جنائية يف تركمانستان،
وال علم هلا كذلك حبالة واحدة مت فيها استبعاد انأدلة املنتزعة عن طريق استخدام التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة من إجراءات احملكمة.
وأشارت جلنة انأمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف مالحظاهتا اخلتامية على تركمانستان ،أن "غياب البيانات الشاملة أو املصنفة بشأن الشكاوى
والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يعوق بشدة حتديد
انأمنا احملتملة من اإلساءة اليت تتطلب اهتماما " ،وأوصت بأن تقوم السلطات الرتكمانستانية بتجميع وتوفري بيانات إحصائية واضحة يف مثل
هذه القضايا.
أعربت جلنة مناهضة التعذيب لألمم املتحدة يف مالحظاهتا اخلتامية يف يونيو /حزيران  2011عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات
الضمانات انأساسية ضد التعذيب مثل احلق يف الوصول الفوري إىل حمام الدفاع عند االعتقال.
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