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للنشر الفوري
المحامية الدولية عن  Marsha Lazarevaترفع قضيتها إلى األمم المتحدة
لندن ،المملكة المتحدة 23 ،مايو  ،2019قدم اليوم الفريق القانوني الذي يمثل - Marsha Lazarevaعضو بارز في
مجتمع األعمال الدولي -شكوى إلى فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي ) ،(WGADوطلب إجراء
سجن في الكويت ألكثر من عام بتهم كاذبة.
تحقيق في اعتقال ومعاملة المسؤول التنفيذي ،الذي ُ
تثير قضية  Lazarevaالقلق الدولي بشأن معاملة المستثمرين األجانب في الكويت ،وقد أثيرت مع الكويت من جانب
شخصيات سياسية بارزة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة وروسيا .السيدة  Lazarevaهي واحدة من الشخصيات
الرائدة في منطقة الخليج .فهي مواطنة روسية وهي أم البن صغير يحمل الجنسية األمريكية.
قدّم الشكوى فريق قانوني دولي ،بقيادة  ،Cherie Blair CBE QCنيابةً عن  ،Marsha Lazarevaنائب رئيس مجلس
اإلدارة والمدير اإلداري لشركة  KGLلالستثمارات .وتشير إلى انتهاكات الكويت لحماية المحاكمات العادلة والحماية من
االعتقال التعسفي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
سيتعين على مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة مراسلة دولة الكويت للحصول على ردها قبل إصدار رأي ،ويمكن
للمجموعة أن توصي باإلفراج عن السيدة  Lazarevaوقيام الكويت بمنحها تعويضًا.
تم احتجاز السيدة  Lazarevaفي نوفمبر  2017وواجهت ادعاءات كاذبة تمثلت في االختالس أثناء عملها .ث ّم تم إطالق
سراحها في البداية في فبراير  2018مقابل جزء من كفالة قدرها  30مليون دوالر ،ث ّم أُدينت في مايو  2018دون السماح
لها بطلب دفاع ،وعلى أساس أدلة ثبت أنها ملفقة .تمت إدانتها و ُحكم عليها بالسجن لمدة  10سنوات.
بعد قضاء عام في السجن ،اعترفت محكمة االستئناف الكويتية في  5مايو  2019بأن السيدة  Lazarevaقد أُدينت بشكل
غير قانوني مما يمثل انتها ًكا لإلجراءات القانونية ،وألغت إدانتها وحكمها .ومع ذلك ،فبدالً من إطالق سراحها من محبسها
نظرا
الجائر بكفالة مودعة حاليًا لدى المحكمة ،ال تزال السيدة  Lazarevaمحتجزة تعسفيًا إلى حين االنتهاء من استئنافها ً
ألن المحكمة ،دون تفسير أو تبرير ،طلبت مبلغًا إضافيًا قدره  65مليون دوالر أمريكي باعتباره كفالة.
يتم تقديم شكوى األمم المتحدة مع تزايد القلق الدولي بشأن استمرار سجن السيدة  Lazarevaوكيفية انعكاس ذلك على مناخ
االستثمار األجنبي في الكويت .قدمت السيدة  Lazarevaشكوى منفصلة للتحكيم االستثماري ضد الكويت فيما يتعلق بسجنها
ومعاملتها التعسفية في الكويت .وتأتي الشكوى في وقت تستعد فيه الكويت لتولي منصب رئيس مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة ومع تكريم األمير من جانب البنك الدولي تقديرا ً لدعمه ألسباب التنمية االقتصادية واالجتماعية العالمية.
قضية  Marshaتم رفعها أيضا ً من قبل وزير الخارجية الروسي  Lazarovوتم رفعها بشكل مستقل من قبل
 Tatyana Yumashevaابنة الرئيس السابق  ،Boris Yeltsinومن  Vladimir Platonovرئيس غرفة موسكو للتجارة
والصناعة.
صرحت  Cherie Blairقائلة:
ّ
"هذا مثال آخر على االتجاه الخطير المتمثل في تجريم األشخاص الذين يقومون بأنشطة تجارية مشروعة .يشكل حبس سيدة
أعمال بارزة ،وهو مثال مهم على قيادة المرأة في مجال األعمال في الشرق األوسط ،مصدر قلق كبير".
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قال  ،Neil Bushنجل الرئيس األمريكي السابق " ،George Bushبصفتي أحد أفراد األسرة التي ساعدت في تحرير
الكويت ،فإنني أكره أن أرى العالقات األمريكية الكويتية تتضرر من جراء هذا الحادث .لكن هناك قوى داخل الحكومة
وخارجها تعمل على خلق هذا الوضع الرهيب".

وقدّم الشكوى أيضًا  Cherie Blairمن  Omnia Strategy LLPو Jennifer Robinsonمن Doughty Street
 Chambersفي لندن ،للعمل كجزء من فريق قانوني دولي ج ّمعه  Crowell & Moringفي العاصمة واشنطن.
Omnia Strategy LLP
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