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 لـرك عاجـحت

 يواجه خطر التسليم والتعذيبطالب جلوء 
 

ا ملفقة وذات بتهم يعتقد فريق الدفاع عنه أبهنتوف نيما مامريتستعد السلطات الروسية لرتحيل وتسليم طالب اللجوء 
 ستان، فإنه سيواجه خطر التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة.غيز ر ىل قعرقية. ويف حالة تسليمه إدوافع 

عرقي أوزبكي، من روسيا االحتادية، بعد أايم من اندالع  أصل، وهو من مامري نيماتوف ، فر  2010ففي أغسطس/آب 
ستان. وكانت دائرة غيز ر وأخرى من أصل عرقي أوزبكي يف جنوب ق غيزير مجاعة من أصل عرقي قمصادمات عنيفة بني 

ي الذين فروا من وجه العنف.  مؤقتا  جلميع األشخاص من أصل عرقي أوزبك ا  اهلجرة يف روسيا االحتادية قد منحت جلوء
مايو/أاير أيّد على حنو  4غري آمنة. بيد أنه يف تعترب ك يع طلبات التسليم ألن عودة األوزبورفض مكتب املدعي العام مج
بتهم القتل واملشاركة يف االضطراابت اجلماهريية، مع أن طلب اللجوء الذي  مامري نيماتوفغري متوقع طلبا  آخر لتسليم 

 ستان.غيز ر غري متناسب من قبل قوات األمن يف جنوب ق، وكان األوزبك مستهدفني بشكل النظركان قيد   ماتوفني قدمه

مامري الروسية دعوى استئناف قدمها فريق الدفاع عن  ترتستانيونيو/حزيران، رفضت احملكمة العليا جلمهورية  25يف و 
ن تكرار /حزيران، تضم  يونيو 16روسيا االحتادية يف يا لة العلضد أمر التسليم، متجاهلة  مرسوما  أصدرته احملكم نيماتوف

التسليم إذا كانت هناك  بعدم املوافقة على طلبات احملاكمالتزامات روسيا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وأمر 
  .ينةقاسية والالإنسانية واملهتسليمه للتعذيب أو غريه من أشكال املعاملة ال املزمعض الشخص ر  رة من احتمال تعخماوف مرب  

أن التهم املوجهة له ملفقة وذات دوافع عرقية. ومن املقرر عقد جلسة االستئناف يعتقد فريق الدفاع عن مامري نيماتوف و 
 أحداثعلى أنه مل يلعب أي دور يف مامري نيماتوف  ويصر/آب يف احملكمة العليا لروسيا االحتادية. أغسطس 7النهائية يف 

 يف خميم الالجئني على احلدود مع أوزبكستان. يف ذلك الوقت انك، ألنه  2010/حزيران يونيواليت اندلعت يف العنف 



سيكون عرضة خلطر انتهاكات جسيمة إىل قرغيزستان، فإنه  مامري نيماتوفيف حالة إعادة  هوتعتقد منظمة العفو الدولية أن
والتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة واحلبس يف أوضاع  اخلارجيوالسيما االعتقال مبعزل عن العامل قوق اإلنسان، حل

 إثر حماكمة جائرة. ينةومه إنسانيةوالقاسية 

 

 بلغتكم اخلاصة، جيب تتضمن ما يلي: أويرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة الروسية أو اإلجنليزية 

  ؛ نيماتوف مامريدعوة السلطات إىل إلغاء أمر تسليم 

 11ت إىل احرتام ومراعاة التزامات روسيا االحتادية مبوجب القانون الدويل، ومرسوم احملكمة العليا رقم دعوة السلطا 
بعدم إعادة أي شخص قسرا  إىل بلد ميكن أن يتعرض فيه خلطر  القاضي 2012يونيو/حزيران  16بتاريخ 

 .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

 إىل : 2012/أيلول سبتمرب 14ويرجى إرسال املناشدات قبل 

Prosecutor General  
Yurii Ya. Chaika 

Bolshaia Dmitrovka 15 A 
Moscow 125993 

Russian Federation 
Fax: +7 495 987 58 41 

prgenproc@gov.ruEmail:  
Salutation: Dear Prosecutor-General  

 

Minister of Foreign Affairs 
Third department on CIS countries 

M. A. Peshkov - Director  
Ul. Smolenskaya-Sennaia pl, 32/34 

Moscow 119200 
Russian Federation 

Fax: +7 499 241 21 75 (if voice answers, ask for "Fax") 
3dsng@mid.rumail: -E 

Salutation: Dear Minister  

 

 وإرسال نسخة إىل:

Chair of the Supreme Court  
Vyachslav Mikhailovich Lebedev 

Povarskaya ul. 15 
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Moscow 121260 
Russian Federation 

Fax: +7 495 695 51 72  
+7 495 691 98 77 

nikibor@vsrf.ruEmail:  

 . كمانكما يرجى إرسال نسخ منها إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين لدى بلد

  وإدخال العناوين الدبلوماسية احمللية على النحو التايل:

 املخاطبة     عنوان الربيد اإللكرتوين    رقم الفاكس    3العنوان     2العنوان     1العنوان    االسم

 شدات بعد التاريخ املذكور أعاله، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا. وإذا كنتم تعتزمون إرسال املنا

 

 لـرك عاجـحت

 طالب جلوء يواجه خطر التسليم والتعذيب
 

 معلومات إضافية
ينيت "أوش" ماعة العرقية األوزبكية يف مديزية واجلندلعت بني اجلماعة العرقية القرغأسفرت أربعة أايم من أعمال العنف اليت ا

الف اجلرحى، كما أُرغم مئات اآلالف عن سقوط مئات القتلى وآ 2010زستان يف يونيو/حزيران غير و"جالل أابد" جبنوب  ق
على الفرار من منازهلم. ويف حني أن جرائم خطرية ارُتكبت على أيدي أفراد من كلتا اجلماعتني العرقيتني، فإن معظم األضرار 

ذلك مرارا  من خالل األرقام الرمسية املعلنة. بيد أن  دأتك   ومنذ ذلك احلني قد وقعت يف صفوف األوزبك.واإلصاابت 
 االعرتاف بتلك احلقيقة علنا .ترفض ابستمرار  ظلتالسلطات 

، 2010العنف اليت وقعت يف يونيو/حزيران  حوادثرفضت السلطات نتائج جلنة التحقيق الدولية يف  2011يف مايو/أاير 
إابن حوادث العنف.  ينة أوشاألوزبك يف مدضد  ارُتكبتقوية على أن اجلرائم ضد اإلنسانية  دلةأوجود إىل واليت أشارت 
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هم الذين تعرضوا جلرائم ضد اإلنسانية، ولكن مل يتم التحقيق يف أي من هذه  قرغيزوبدال  من ذلك قالت السلطات إن ال
 اجلرائم ضد اإلنسانية أو مالحقة مرتكبيها قضائيا .

لتعذيب وغريه من ا أفعالحقوق اإلنسان يف الوقت الراهن عن عدد أقل من االعتقاالت التعسفية، ولكن  يتحدث مراقبو
األشخاص يتم توقيف  إذضروب إساءة املعاملة على أيدي املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني ال تزال تُرتكب بصورة اعتيادية: 

االستجواب ويف مراكز االعتقال قبل احملاكمة؛ عمليات تفتيش منازهلم أثناء يتم و ىل مراكز االعتقال؛ يف الشوارع أو اقتيادهم إ
والتهديد ابهتامهم ابرتكاب جرائم خطرية،  األوزبكأن أفراد الشرطة استمروا يف استهداف  يبدووأثناء التحقيق يف اجلرائم، 

تزاز األموال منهم. كما أن األشخاص ، هبدف اب2010العنف اليت وقعت يف يونيو/حزيران  حوادث من قبيل القتل، أثناء
يعملون خارج البالد، يتعرضون  ابءأقر  الذين لديهمالعائالت أفراد  أو ،كزاخستان  وادوا من العمل املومسي يف روسيا أالذين ع

 ة. ويساور مراقيب حقوقأهنم ميلكون املال والعمالت الصعبابفرتاض بشكل خاص لالعتقال التعسفي والرتهيب واالبتزاز 
يف اليت وقعت ابملالحقة القضائية بتهمة التواطؤ يف حوادث العنف  للتهديداألوزبك سيظلون عرضة  أنقلق من اإلنسان 

دة املفعول مل سيظل انفذ -اجلماهرييةاالضطراابت  إاثرة -التقادم هلذه اجلرمية قانون، وذلك نظرا  ألن 2010يونيو/حزيران 
ن أفعال التعذيب وغريه إىل الشرطة واملدعني العامني بشأ شكاوى مرتددين يف تقدمي يزال األقرابء وال .مخس سنوات أخرى

الرتهيب واالبتزاز، وذلك خوفا  من العمليات االنتقامية. ويف  أومن ضروب املعاملة السيئة اليت يتعرض هلا املعتقلون األوزبك، 
اخلاص املعين ابلتعذيب عن قلقه ألن  املقرران، أعرب زستبشأن زايرته إىل قرغي 2012التقرير الذي قدمه يف فرباير/شباط 

 ."ظلت تُرتكب بال هوادة يف األشهر األخريةاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف سياق التحقيقات 

للتهديدات واالعتداءات يتعرضون ، ما انفك احملامون الذين يدافعون عن اجلماعة العرقية األوزبكية 2011ومنذ أواسط 
األدلة اليت مت  بعاداحملكمة. كما عجزت احملاكم على كافة املستوايت، ومنها احملكمة العليا، عن است عة، حىت يف قااجلسدية

 وطأة التعذيب. حتتاحلصول عليها 

 

 توفنيما االسم: مامري

 ذكر النوع االجتماعي:
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