رقم الوثيقةEUR 58/001/2013 :

هل سيكون للعدالة مكان؟ فشل قرغيزستان في التحقيق في
حوادث العنف التي وقعت في يونيو/حزيران  2010وما بعده.
قبل ثالث سنوات ،وفي يونيو/حزيران  ،2010اندلعت أعمال عنف بيين ال مياعيين العيرقييين
القرغيزية واألوزبكية في منطقيي أوش و الل أباد ب نوب قرغيزسيان ،اسيمرت لمدة أربعية
أيام ،وأسفرت اليي عن مقيل مئات األشخاص و رح آالف آخيرين ونيزوح مئيات ا الف مين
ديارهم .وقد أدى عدم إ راء يحقيقات وافية ومحايدة في ال يرائم وانيااكيات حقيوإل اانسيان،
ومناا رائم ضد اانسانية ،إلى حرمان ضحايا يلك االنيااكات من يحقيإل العدالة.
في األسبوع الماضي كيبت منظمة العفو الدولية رسالة إلى المدعي العام ووزيير الداخليية فيي
قرغيزسيان ،أعربت فياا عن قلقاا بشأن فشل السلطات في إ يراء يحقييإل فعيال ومحاييد فيي
أعمال العنف اليي وقعت في يونيو/حزيران  2010وما بعده .كما دعت المنظمية إليى اليحقييإل
في مزاعم اليعذيب واساءة المعاملة ،وإلى إ راء مرا عية مسييقلة لكافية الحياالت ،نييا عنايا
إدانة أشخاص على رائم زُ عم أناا اريُكبت أثناء أحداث يونيو/حزيران .2010
وفي الوقت الذي بدا أن وييرة االعيقاالت اليعسفية اليي طالت أفراد ماعة األوزبيك العرقيية
بشكل رئيسي قد انخفضت فيي العيام الماضيي ،فقيد اسييمر ورود أنبياء عين وقيوع انيااكيات
خطيرة لحقوإل اانسان ضد األوزبك على خلفيية اليحقيقيات ال اريية فيي أعميال العنيف الييي
وقعت في يونيو/حزيران  2010وما بعده ،ومناا اليعذيب وغيره من ضيروب إسياءة المعاملية
في الح ز واالعيرافات القسرية والمحاكمات ال ائرة .وال يزال األوزبك مسيادفين باالعيقيال
واالضطااد بشكل غير ميناسب فيما ييعلإل بأحداث العنف في يونيو/حزيران .2010
إن منظمة العفو الدولية يشعر بالقلإل ألن العدييد مين األشيخاص ظليوا قييد االحي ياز بانيظيار
المحاكمة لمدد وصلت إلى ثالث سنوات بسبب عدم يوفر أدلة قاطعة ضدهم .ولعل أوضح مثال
على ذلك حالية ديلميراد حييدروف .ففيي  27يونييو/حزيران  2010اعيقليت قيوة مين الشيرطة
ديلمراد حيدروف في أوش ،وذُكر أنه يعرَّ ض لليعذيب وغيره من أشكال إسياءة المعاملية لميدة
ثالثة أيام على أيدي الشرطة فيي مكاييب اادارة ااقليميية للشينون الداخليية فيي أوش بايدف
انيزاع اعيرافات منه .ولم ي ر أي يحقيإل في يلك المزاعم حيى اليوم .وبدالً من ذليك ،أُرسيلت
المحاكم ،ومناا المحكمة العليا ،قضييه ا راء مزيد من اليحقيقات بشيأناا خميم ميرات .ومي
ذلك ،فإنه ال ييوفر أدلة قاطعة على اشيراكه في يلك ال رائم اليي ايُام باريكاباا .وعلى اليرغم
من ذلك فإن حيدروف ال يزال قيد االحي از بانيظار المحاكمة ،ويمكن أن يوا ه عقوبة الس ن
المنبد إذا وُ د مذنب ًا.
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وقد فشلت السلطات مرار ًا في إ راء يحقيقات نزياة وعا لة في مزاعم يعذيب خطيرة .فعليى
سبيل المثال ،لم ييم محاسبة أحد على وفاة عثمان زهان خالميرزايف ،وهو مواطن روسي من
أصل أوزبكي ،الذي قضى نحبه في  9أغسطم/آب  ،2011يحت وطأة اليعذيب اليذي يعيرَّ ض
له في مركز للشرطة في قرية بازار – كورغون.
وال يزال أقرباء األوزبك ييرددون في يقديم شيكاوى عليى الشيرطة والميدعين العيامين بشيأن
أفعال اليعذيب وإساءة المعاملة اليي ييعرض لاا المعيقلون من أفراد ماعيام العرقية وأعميال
اليرهيب واالبيزاز اليي يوا اوناا ،وذليك خوفي ًا مين اا يراءات االنيقاميية .وظيل المحيامون
الذين يدافعون عن األوزبك ييلقون الياديدات وييعرضون لالعييداءات ال سيدية ،بميا فيي ذليك
أثناء و ودهم في قاعة المحكمة .وع زت كافة المحاكم ،بما فياا المحكمة العليا ،عين اسييبعاد
أو اليحقيإل في األدلة اليي ذُكر أناا انيُزعت يحت وطيأة اليعيذيب .وفيي حادثية اعييداء وقعيت
منخر ًا في  2أبريل/نيسان  2013يعرضت ياييانا يومينا وزميلاا أولوغ بيك عثمانوف العييداء
داخل مبنى المحكمة وخار ه على أيدي م موعة من الرعاع منلفة من اثني عشر شخصي ًا أو
أكثر أثناء لسة اسيماع إشرافية للمحكمة العليا في بيشكيك وييعلإل بقضيية ر يل مين أصيل
أوزبكي أُدين فيي أكيوبر/يشيرين األول  ،2010ولكين أُطليإل سيراحه فيي يناير/كيانون الثياني
 2013ب ريمة االشيراك في قيل عدد من األشخاص مين أصيل عرقيي قرغييزي بيالقرب مين
مصن حلا القطن "سيانبا" خيالل أحيداث يونييو/حزيران  .2010وكيان الرعياع ،مين أقربياء
وأنصار الضحايا من أصل عرقي قرغيزي ،ييلفظون بالشيائم ضد المحيامين وينايالون علييام
باللكم والركل ويحياولون خطيف األوراإل مينام .واضيطر المحيامون إليى الفيرار ،وييم يأ ييل
ال لسة حيى وقت الحإل من ذلك اليوم .وييعين على السلطات إ راء يحقيقيات وافيية ومحاييدة
ومسيقلة في مي حوادث المضايقة واالعيداء على المحامين وأقرباء األوزبيك بيدون ييأخير،
ويحقيييإل بيير الضييرر وايخيياذ خطييوات مناسييبة لضييمان يييوفير الحماييية للمحييامين واألقييارب
والشاود.
ويساور منظمة العفو الدولية قلإل عميإل ألن داعية حقوإل اانسان وس ين اليرأي عظييم خيان
عسييكروف ال يييزال يقب ي فييي الس ي ن .وكييان عسييكروف قييد قييام خييالل أحييداث العنييف فييي
يونيو/حزيران  2010بيصوير أفالم واليقاط صور فويوغرافية لبعض مشاهد العنف وعملييات
القيل إشعال الحرائإل ،اليي طال معظماا منازل األشخاص من أصل عرقيي أوزبكيي وغيرهيا
من المباني في بازار – كورغون .وقد ُحكم عليى عظييم خيان عسيكروف بالسي ن المنبيد فيي
محاكمة لم يف بالمعايير الدولية بيام يعيقد منظمة العفو الدولية أناا ملفقية ،وذليك فيي محاولية
لوقف عمله المشروع في م ال حقوإل اانسان .وينبغي إطالإل سراح عظييم خيان عسيكروف
فور ًا وبال قيد أو شرط لضمان أال يكون قرغيزسيان قد انياكت الحإل في حريية اليعبيير اليذي
يكفله المادة  31من دسيور قرغيزييا والميادة  19مين العايد اليدولي الخياص بيالحقوإل المدنيية
والسياسية ،الذي أصبحت قرغيزسيان دولة طرف ًا فيه.
وطلبت قرغيزسيان يسليم عشيرات األشيخاص مين أصيل عرقيي أوزبكيي يييامام السيلطات
بينظيم أو المشاركة في أحداث العنيف فيي يونييو/حزيران  2010فيي أوش و يالل أبياد .وفيرَّ
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معظم المطلوبين إلى روسيا ،بينما طلب عدد أقل منام الل وء في كزاخسييان وأوكرانييا .وفيي
 16أكيوبر/يشرين األول  2012قضت المحكمة األوروبية لحقوإل اانسيان فيي قضيية محميود
زهان إرغاشيف ضد روسيا ،بأنه إذا يم يسليم مقيدم الطليب ،وهيو شيخص مين أصيل عرقيي
أوزبكي يحمل ال نسية القرغيزية ،إلى كرغيزسييان ،فيإن ذليك سييعيبر انيااكي ًا للميادة  3مين
االيفاقية األوروبية لحقوإل اانسان (حظير اليعيذيب أو إسياءة المعاملية ،بميا فيي ذليك إرسيال
األشخاص إلى أماكن يمكن أن ييعرضوا فياا لخطر المعاملة السييئة الييي يشيكل انيااكي ًا لايذا
الحظر) .وكانت يلك هي المرة األولى اليي يُصيدر فيايا المحكمية حكمي ًا بشيأن حظير اليعيذيب
وغيره من ضروب إساءة المعاملة اليي ييادد األوزبك لدى عوديام إلى قرغيزسيان.
ويُذكر أن قرغيزسيان دولة طرف في عدة معاهدات دوليية يينص عليى الحظير الييام لليعيذيب
واليزام الدولة الطرف بإ راء يحقيإل فعال ومحايد في مي مزاعم اليعذيب وإسياءة المعاملية،
ومناا العاد الدولي الخاص بالحقوإل المدنيية والسياسيية ،الميادة  7وايفاقيية مناهضية اليعيذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والماينة.
إن منظمة العفيو الدوليية ييدعو السيلطات القرغيزيية إليى احييرام اليزامايايا بمو يب القيانون
الدولي وإلى إ راء يحقيإل عا ل ومحايد وشامل في مي مزاعم اليعذيب وغييره مين أشيكال
إساءة المعاملة ،وضمان يقديم كل شرطي ييبين مسنولييه عن اليعيذيب وإسياءة المعاملية إليى
ساحة العدالة.
خلفية
بعد أشار من ظاور اليويرات العرقية ،يسارعت وييرة المصادمات بين عصابات معظماا من
أصل عرقي قرغيزي وشباب من أصل عرقي أوزبكي في  10يونيو/حزيران  2010في أوش.
وفي األيام األربعة الياليية ا ياحيت مو يات مين إشيعال الحرائيإل وأعميال النايب والا ميات
العنيفة ،بما فياا عملييات القييل والعنيف ال نسيي ،منطقييي أوش و يالل أبياد .وأسيفرت يليك
المصادمات عن إصابة نحو  1900شخص ب روح بالغة ،ومقيل أكثر مين  400شيخص آخير.
وأظارت صور األقمار االصطناعية أن  1807مبنى فيي مدينية أوش وحيدها قيد دُميرت كليي ًا،
ويعود ملكية أغلبيياا العظمى إلى األوزبك .وفي الوقت الذي اريُكبت فيه يرائم خطييرة عليى
أيدي أفراد من ال ماعيين العرقييين ،فيإن أغلبيية األضيرار وااصيابات والوفييات كانيت مين
نصيب األوزبك .وقد أكدت هذا األمر األرقام الرسمية اليي نُشرت في غير مناسبة .وم ذليك،
فإن السلطات في قرغيزسيان ظلت يصرُّ على رفضاا االعيراف علن ًا بايذه الحقيقية ،وهيو ميا
سبَّب خيبة أمل لمنظمة العفو الدولية.
وحدات تحقيق متخصصة
فييي يونيييو/حزيران  2011ويونيييو/حزيران  2012قييدمت منظميية العفييو الدولييية إلييى سييلطات
قرغيزسيان يوصية رئيسية بإنشاء وحدات ميخصصة داخيل الشيرطة ومكييب الميدعي العيام
والقضاء لليعامل م ال رائم وانيااكات حقوإل اانسان اليي اريُكبت خالل أحيداث العنيف فيي
يونيو/حزيران  2010وبعده ،ومن بيناا رائم ضد اانسانية .وي ب أن يكون اليعيينات في هذه
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الوحدات ميوازنة من حيث األصل العرقي ونوع ال نم .ويساور منظمة العفو الدولية قلإل ألنه
لم يُيخذ أية خطوات في هذا االي اه.
إن منظميية العفييو الدولييية علييى دراييية ياميية بييالموارد المطلوبيية ،ويييدرك الصييعوبة فييي إي يياد
ويخصيص الموارد الكافية ،والسيما الموظفين ذوي الخبرة في اليحقيإل في آالف الحاالت .بييد
أنه إذا أخذنا بعين االعيبار االخفاقات الواضحة العديدة والمثالب واالنيااكات واليحيز العرقيي
فييي اليحقيقييات ال نائييية والمحاكمييات علييى مييدى السيينوات الييثالث األخيييرة واسيييمرار يييردد
الموظفين المكلفين ب ينفيذ القوانين عن اليصدي لاذه القضايا ،فإن إنشاء نظام يحقيقيات مسييقل
وغير ميحيز في أقرب وقت ممكن ،بات أمر ًا أساسي ًا .وإذا نُفذ هذا النظام بشكل سليم ،فإن هذه
الوحدات يمكن أن يلعب دور ًا مام ًا في بناء المنسسات ،وأن يعود بالفائيدة عليى نظيام العدالية
في األ ل الطويل ،حيث يقدم مثاالً على الممارسات الفضلى بشأن اليحقيقات الوافية والمحايدة
اليي يمكن يكرارها على مسيوى البالد بأسرها.
حالة عظيم خان عسكروف
عظيم خان عسكروف هو مداف عن حقوإل اانسان مين أصيل عرقيي أوزبكيي ،يعميل ميدير ًا
لمنظمة "فوزدوخ" (الاواء) ،وهي منظمة غير حكومية مسيقلة لحقوإل اانسيان ،يشيكل يزء ًا
من شبكة إقليمية لحقوإل اانسيان فيي قرغيزسييان .وكيان عسيكروف قيد اعيُقيل فيي بيزار –
كورغيييون فيييي  15يونييييو/حزيران  ،2010مييي أن اعيقاليييه ليييم يُسييي َّ ل رسيييمي ًا حييييى 16
يونيو/حزيران .وفي  15سبيمبر/أيلول ُحكيم علييه بالسي ن المنبيد ومصيادرة مميلكاييه ،بييام
"يخزين الذخيرة" و"االشيراك في القييل مي سيبإل ااصيرار" و"االشييراك فيي قييل موظيف
مكلف بينفيذ القانون" .ويعيقد منظمة العفو الدولية أن اليام المو اة ضده يم يلفيقاا في محاولة
لوقف عمله المشروع في م ال حقيوإل اانسيان .وقيد اعيبرييه المنظمية سي ين رأي ،وييدعو
باليالي إلى إطالإل سراحه فور ًا وبال قيد أو شرط .وهو يقضي حالي ًا حكم ًا بالسي ن المنبيد فيي
الس ن رقم  47في بيشكيك.
وذكر عظيم خان عسكروف أنه يعرَّ ض للضرب المبرح في األيام الثالثة األولى العيقاله ،فيي
محاولة ارغامه على االعيراف ب ريمة قيل شيرطي مين أصيل عرقيي قرغييزي خيالل أييام
العنف ،وعلى يوريط آخرين في ذلك العنف .وقد يم َّكن محاميه نور بيك يوكياكونوف من اليقاط
صور فويوغرافية للرضوض الظاهرة على سده أثنياء ا يماعيه بيه فيي  22يونييو/حزيران،
ولكن نائيب الميدعي العيام لمنطقية بيازار – كورغيوث ،اليذي كيان مرنوسيوه حاضيرين فيي
اال يماع ،رفض مطالبيه بإ راء فحص طبيي مسييقل ليه .وفيي  26يوليو/يميوز  .2010أيَّيدت
محكمة مدينة الل أبياد قيرار ًا بعيدم إ يراء يحقييإل فيي ميزاعم يعيرُّ ض عسيكروف لليعيذيب
وإساءة المعاملة عقب اعيقاله .ووفق ًا ليقرير أصدريه منظمة "أطباء من أ ل حقيوإل اانسيان"
غير الحكومية في أكيوبر/يشرين األول  ،2012فإن الحالة الصحية لعظيم خان عسيكروف قيد
يدهورت بشكل خطير أثناء حبسه ،بما في ذلك بصره و اازه العصبي وينفسه ،ولكنه لم ييليإلَّ
الرعاية الطبية الضرورية ،وهو ما يشكل ضرب ًا من إساءة المعاملة .وعقب فحص طبي أ راه
خبراء من منظمة "أطباء من أ ل حقوإل اانسان" في يناير/كانون الثاني  ،2012خلص أولئك
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الخبراء إلى نيي ة مفادها أن حالة عظيم خان عسكروف أظارت أدلة طبية على و ود إصيابة
في الدماغ نيي ة ليعرُّ ضه لليعذيب .وفي نوفمبر/يشرين الثاني  2012قدم محامييه شيكوى إليى
ل نة األمم الميحدة لحقوإل اانسان.
ويعرَّ ض محامي عظيم خان عسكروف وأقربانه للمضايقة واالعيداء على أيدي م موعات من
األشييخاص مييرات عييدة ،مناييا داخييل مبيياني مركييز االعيقييال الييياب للشييرطة .وميين بييين يلييك
الم موعات أقرباء الشرطي الذي ايُام عظييم خيان يقيليه .وفيي  21يوليو/يميوز  ،2010ألقيت
م موعة من النسياء الح يارة عليى إحيدى قريبيات عسيكروف داخيل مركيز االعيقيال اليياب
للشرطة ،عندما حاولت يسيليمه صُ يرة طعيام .وفيي  2أغسيطم/آب يعيرَّ ض محامييه العييداء
داخل مباني مركز االعيقال الياب للشرطة .وقال إن م موعة من الر ال والنسياء أحياطوا بيه
وهددوا بمعاقبيه إذ اسيمر في الدفاع عن ماعة األوزبيك العرقيية .وقبيل ييوم واحيد مين بيدء
المحاكمة في  2سبيمبر/أيلول  ،2010ايُخذ قرار بنقل المحاكمة من بازار – كورغون إلى قرية
"ماسي" ،اليي يق على بعد  20كيلومير ًا مناا في مقاطعة "نيوكن" الم ياورة .وقيال نيور بييك
يوكييياكونوف ،محييامي عظيييم خييان ،إن هييذه المسييافة ليسييت كافييية لضييمان أميين الميامييين أو
أقربائام .ولم ييمكن المحامي نور بيك من حضور المحاكمة في  2سبيمبر/أيلول بسبب المالية
القصيرة اليي أُعطيت له فيما ييعلإل بيغيير المكان وبسبب الياديدات الخطيرة اليي يلقاها.
حالة عثمان زهان خالميرزايف
عثمييان زهييان خييالميرزايف مييواطن روسييي ميين أصييل عرقييي أوزبكييي ،قضييى نحبييه فييي 9
أغسطم/آب  2011نيي ة لليعذيب بحسب ما ذكر ،وذلك بعيد ييومين مين اعيقاليه يعسيفي ًا فيي
قرية بازار-كورغون على أيدي أفراد شرطة يريدون مالبم مدنية ،ونقله إلى مركز الشيرطة
المحلي .وبعد إطالإل سراحه من مركز الشرطة في  7أغسطم/آب ،أبلغ زو يه بأنام وضعوا
قناع غاز على و اه واناالوا عليه بالضرب .وعنيدما انايار قيام أحيد أفيراد الشيرطة بضيربه
بركبيه على صدره مريين أو ثالث مرات إليى أن فقيد اليوعي .وأُدخيل المسيشيفى فيي صيباح
اليوم اليالي ،حيث فارإل الحياة ميأثر ًا ب راحه بعد يوم واحد .وقالت زو يه إنه كان قد أخبرهيا
بأن أفراد الشرطة هم المسنولون عن ااصيابات الييي لحقيت بيه .وذكيرت زو ييه ومحامييه،
اللذان حضرا عملية يشريح ثيه ،أن فحص الطب الشرعي أظار أن سبب الوفياة هيو نزييف
داخلي .وبناء عليى طليب رسيمي مين قنصيلية روسييا االيحاديية فيي  10أغسيطم/آب ،رفي
المدعي العام في الل أباد قضية نائية ضد أربعة من أفراد الشرطة وو ه إلييام عيدة يايم،
مناا اليعذيب.
وقبل بدء محاكمة أفراد الشرطة المياميين ،فيي سيبيمبر/أيلول  ،2011نظَّيم أقربياء ومينازرو
أفراد الشرطة الميامين احي ا ات عامة ،يحوَّ لت إلى العنف أحيان ًا ،وأغلقوا الطريإل الرئيسيي
الواصل بين الل أباد وبيشكيك في وقت ما .كما عميدوا إليى يرهييب شياود االدعياء وعائلية
عثمان زهان كالميرزايف ومحاميه خارج المحكمة وداخل قاعة المحكمية ،ومارسيوا ضيغوط ًا
على القاض كي يحملوه على يبرئة الميامين .ونُقلت المحاكمة إلى منطقة يشوي ،الواقعة عليى
بعد  500كيلومير ،ألسباب أمنية .وم ذلك فقد يلقى شاود رئيسيون ياديدات باسيخدام العنف،
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وغيَّر بعضام شااديه لمصلحة الميامين .وشعر آخيرون بيأنام مضيطرون إليى مغيادرة اليبالد
خوف ًا على سالمة عائاليام .ولم يبدأ المدعي العام ااقليمي في يالل أبياد يحقيقيات فيي أفعيال
أقرباء وأنصار الميامين على الرغم من الشكاوى اليي قدمياا أرملة عثمان زهان خالميرزايف
ومحاموها .وفي مارم/آذار  ،2012أُعيدت محاكمة أفيراد الشيرطة األربعية إليى يالل أبياد.
ودعا رئيم محكمة الل أباد ااقليمية إلى إ راء مزيد من اليحقيقات ،وأطلإل سراح اثنين من
أفراد الشرطة الميامين بكفالة .وفي  26ديسمبر/كانون األول  ،2012قررت المحكمة ااقليمية
يأ يل المحاكمة إلى أ ل غير مسمى بعد غياب ثالثة من محاميي الدفاع عن لسية االسييماع
المقررة.
حالة ديلمراد حيدروف
في  27يونيو/حزيران  2010اعيُقل ديلمراد حيدروف ،وهو محام مين أصيل عرقيي أوزبكيي،
على أيدي أفراد من قوة الشرطة .وقد ايُام حيدروف بينظيم اضطرابات ماهيرية والمشياركة
فياا وباالشيراك في قيل مفيش ضرائب من أصل عرقي قرغيزي واثنين من ضباط ال يش من
أصييل قرغيييزي فييي قرييية ناريمييان بمنطقيية أوش خييالل أعمييال العنييف اليييي وقعييت فييي
يونيو/حزيران  .2010وليم يكين اليحقييإل فيي يرائم ديلميراد حييدروف المزعومية كيامالً وال
محايد ًا ،ولم ييوفر أدلة مباشرة على صلية حيدروف بيلك ال رائم .وقد أ َّكد بعيض الشياود أنيه
كان مو ود ًا في مكان آخر في وقت مقيل مفيش الضرائب ،ولم ييمكن شاود عيان على حادثية
مقيل أحد ضباط ال يش مين اليعيرف علييه أثنياء اليحقييإل .وال ييزال حييدروف قييد االعيقيال
بانيظار المحاكمة ،وإذا وُ د مذنب ًا ،فإنه يمكن أن يوا ه حكم ًا بالس ن المنبد.
وبعد اعيقاله ،ذُكر أن أفراد الشرطة اناالوا عليه بالضرب بالاراوات المطاطيية عليى مخيليف
أ زاء سمه ،ومناا رأسه وأصابعه ،وخنقوه بكيم بالسييكي ،وأدخلوا دبيابيم اليورإل يحيت
أظافره .ولم ييم يس يل اعيقاله رسمي ًا .وعلى الرغم من يعرُّ ضه لليعذيب وإساءة المعاملة ،فقد
رفض حيدروف اليوقي على اعيراف .وقام موظفون طبيون في مركز االعيقال المنقيت اليذي
نُقل إليه بعد اليعذيب ،بيوثيإل إصابيه برضوض وغيرها من عالمات اليعذيب ،ويم يوثيقاا مرة
أخرى فيما بعد من قبل الموظفين الطبيين في مركز االعيقال رقم  5في أوش ،قبل يو يه اليام
إليه.
وبااضافة إلى ذلك ،يعرَّ ضت محامية ديلمراد حيدروف لليرهيب والمضايقة .فقيد يبنَّيت ياييانيا
يومينا ،وهي محامية مسيقلة من أصل روسي ،قضايا موكلين من أصل عرقي أوزبكيي بشيكل
منيظم .وفي مطل أغسطم/آب  ،2011يعرَّ ضت لالعييداء عليى أييدي أربي نسياء مين أصيل
عرقي قرغيزي بينما كانت يغادر محكمة مدينة أوش .وقد ضربياا إحدى النساء بحقيبية ،بينميا
يقدمت األخريات لضرباا وركلاا ولكماا م كيل من الشيائم .وشاهد موظفيو المحكمية وأفيراد
الشرطة حادثة االعيداء ،ولكنام لم ييدخلوا لحمايياا أو لوقيف الا يوم عليايا .وقبيل مغادريايا
مبنى المحكمة قذفياا النساء بالح ارة وهددناا بمزيد من العنف .وفي وقت الحإل من ذلك اليوم
رأى أحد مراقبي حقوإل اانسان النساء أنفسان وهن يشيمن ياييانا يومينا في مركيز االعيقيال
بانيظار المحاكمة في أوش .وكانت ياييانا يحضر لسة اسيماع لموكل آخير مين أصيل عرقيي
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أوزبكي ميام ب ريمة ال عالقة لاا بأعمال العنف الييي وقعيت فيي يونييو/حزيران  .2010وليم
يفعل أفراد الشرطة الحاضرون شييئ ًا يُيذكر لوقيف اعييداء أولئيك النسياء .وفيي فبراير/شيباط
 ،2012يعرضت ياييانا يومينا ،ميرة أخيرى ،لالعييداء فيي قاعية المحكمية عليى أييدي أقربياء
الضحية أثناء دفاعاا عن موكل من أصل عرقي أوزبكي .وقد يعرَّ ضت لإلسياءة اللفظيية ،وييم
يمزيإل وثائقاا إرب ًا.
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