ﻣﻠﺨﺺ
أﺳﺮار وأﻛﺎذﻳﺐ
اﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﺗﺤﺖ وﻃﺄة
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

مطبوعات منظمة العفو الدولية
الطبعة األوىل 2015
النارش :مطبوعات منظمة العفو الدولية
Amnesty International Publications
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org/ar

© حقوق النرش محفوظة ملنظمة العفو الدولية2015 ،
رقم الوثيقةEUR 62/1119/2015 :
اللغة األصلية :اإلنجليزية
الطباعة :األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية ،اململكة املتحدة
جميع الحقوق محفوظة
ال يجوز نرش ،أو تسجيل ،أو تخزين ،أو نقل ،أو نسخ أي جزء من هذه املطبوعة ،بأية وسيلة ميكانيكية ،أو
إلكرتونية ،أو غريها ،دون الحصول عىل إذن مسبق من النارش.

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  150ﺑﻠﺪا ً وإﻗﻠﻴﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ "اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" وﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺑﺤﺎث وﺣﻤﻼت وأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ
وﺣﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠ ٌﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻠﺨﺺ 5 .............................................................................................................
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ8 ..........................................................................................................
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 8 .................................................................................................................
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 8 ..................................................................................................................
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﺰ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ – ﻗﺼﺔ ﻓﻬﺪ ﻏﻮﻧﻴﺶ9 ........................................................
ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ10 .................................................................................
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻐﺮض اﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت 10 ................................................................................
ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 10 ......................................................................................
ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل 11 .........................................................................................................

ﺧﺎﺗﻤـﺔ 12 .............................................................................................................

أرسار وأكاذيب
انتزاع االعرتافات تحت وطأة التعذيب يف أوزبكستان

5

ﻣﻠﺨﺺ
ُ
أﺗﻴﺖ
"ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ]اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷوزﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻴﺔ[ إﻧﻨﻲ
ُ
أﻓﺸﻴﺖ
ﻣﻦ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﻛﻲ أﺗﺤﺪث إﻟﻴﻜﻢ ،وإﻧﻨﻲ
أﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ .وﻟﻬﺬا ﻻ أرﻳﺪ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺑﺄﻣﺮي ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،ﻷﻧﻬﻢ إذا ﻋﺮﻓﻮا ﺳﻴﺰﺟُّ ﻮن ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ
ﻣﺒﺎﺷﺮة".
ً
متحدثة إىل منظمة العفو الدولية يف بلد ثالث.
ُزهرة ،وهي معتقلة ﺳابقة،

وإليكم األرسار التي تخىش زهرة كشف النقاب عنها :فقد اﺳتدعاها أفراد الرشطة بغية اﺳتجوابها ،واقتادوها إىل
أحد مراكز اعتقال ،حيث انهالوا عليها بالرضب عىل جميع أنحاء جسمها داخل غرفة التحقيق .وأرادوا منها أن
تجرم اثنني من أقربائها الذكور اتﱡهما بأنهما أعضاء يف جماعة إﺳالمية متطرفة .وقد شعرت بالرعب بسبب
ﱢ
ﴏخات الرجال والنساء التي كانت تسمعها عرب جدران وأرضية غرفة التحقيق ،حيث كانت تجلس مقيﱠدة اليدين
ْ
وشاهدت زهرة أفراد الرشطة وهم يقومون بتعرية بعض النساء واﺳتعراضهن أمام عيون زمالئهن
بكريس.
النـزالء ،ويتضاحكون ويطلقون العبارات الجنسية املسيئة لهن .كما شاهدت أفراد الرشطة وهم ينهالون بالرضب
الدموي عىل بعض النساء ،وكيف كانوا يكرسون أنوفهن وأرجلهن ويرغمونهن عىل االنبطاح عاريات عىل أرضية
ْ
ورأت كيف " ُﺳحقت أكعاب بعض الشبان" تحت رضبات هراوات أفراد
الغرفة ويقفون عىل عمودهن الفقري.
الرشطة التي انهالت عىل باطن أقدامهم بال هوادة .وعندما ﺳأل القايض قريبيها يف قاعة املحكمة عن ﺳبب
اعرتافهما بأنهما عضوين يف منظمة إﺳالمية محظورة ،أجاب أحدهما بالقول" :ألنني لم أﺳتطع تحمﱡ ل التعذيب،
وإذا لم تصدقني ،أنظر إىل ذراعي" .وقال إن أفراد األمن وضعوا يديﻪ وقدميﻪ عىل مدفئة ﺳاخنة وأحرقوها،
وأضاف يقول" :لم أوقع عىل تلك األوراق إال ألنني لم أﺳتطع تحمﱡ ل التعذيب" .وقالت زهرة ،التي شهدت املحاكمة،
إن القايض اﺳتمع بصمت قبل أن يقرر قبول املحكمة باالعرتافات املنتزعة تحت التعذيب كأدلة.
ومن بني األرسار التي ن َ ْ
فت السلطات يف أوزبكستان وجودها بصفاقة أن قوات األمن تستهدف عائالت بأكملها .ففي
تعرض األشقاء والشقيقات واألزواج والزوجات واألبناء والبنات وأبناء وبنات اإلخوة واألخوات
العديد من الحاالت ﱠ
لالعتقال التعسفي والتعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة إلرغامهم عىل االعرتاف بتهم ملفقة .وعىل أﺳاس تلك
االعرتافات ،حُ كم عليهم بالسجن مددا ً طويلة إثر محاكمات جائرة .إن معظم أفراد عائلة زهرة الذكور يقبعون يف
فارون من البالد خوفا ً عىل أرواحهم .كما أن زهرة نفسها مجربة عىل مراجعة
السجن أو متوارون عن األنظار أو ﱡ
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مركز الرشطة بشكل منتظم ،ومنـزلها موضوع تحت املراقبة .وتقول زهرة :بيتنا ال ينعم بالسالم .فعندما نستيقظ
يف الصباح ونرى ﺳيارة أمام باب البيت ،تتسارع دقات قلوبنا ،ولذا فقد أﺻبحت قلوبنا ضعيفة .إننا ال ننعم
بالحياة ،وال نعيش مطلقا ً ...لم يبق يف بيتنا رجال ،وال حتﻰ أحفاد".
إن قصة زهرة ليست فريدة .فعىل الرغم من النفي املمنهج والفاضح واملتكرر من قبل السلطات األوزبكستانية ،فقد
تلقت منظمة العفو الدولية مزاعم متواﺻلة وذات ﺻدقية بشأن تفيش أفعال التعذيب وإﺳاءة املعاملة بصورة
اعتيادية عىل أيدي قوات األمن أثناء عمليات اعتقال األشخاص ونقلهم ويف حجز الرشطة وخالل فرتة االعتقال
بانتظار املحاكمة ،وعىل أيدي قوات األمن وموظفي السجون يف مراكز االعتقال بعد اإلدانة وﺻدور األحكام.

ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية املعنون بـ :أرسار وأكاذيب :انتزاع االعرتافات تحت وطأة التعذيب يف
أوزبكستان ،معلومات جديدة خطرية حول ممارﺳات التعذيب واملحاكمات الجنائية الجائرة وغريها من االنتهاكات
املستمرة لحقوق اإلنسان عىل أيدي الحكومة األوزبكستانية وعمالئها .كما يتضمن التقرير تحديثا ً للحاالت وبواعث
القلق الرئيسية التي ما فتئت منظمة العفو الدولية تقوم بتوثيقها منذ عام  1992يف أوزبكستان .وفيما ييل ملخص
للنتائج الرئيسية التي توﺻل إليها التقرير.
يتفىش التعذيب يف إطار نظام العدالة الجنائية يف أوزبكستان؛ إذ تستخدمﻪ قوات األمن ضد الرجال والنساء
املتهمني بارتكاب جرائم جنائية ،كالقتل العمد ،وضد األشخاص الذين لم يعودوا يحظون برىض السلطات ،ومن
بينهم مسؤولون ﺳابقون وأفراد أمن وتجار .وعىل مدى السنوات الخمس عرشة املاضية كان الرجال والنساء
املتهمون أو املدانون بارتكاب جرائم "مناهضة للدولة" وجرائم ذات ﺻلة باإلرهاب ،عرضة للتعذيب وإﺳاءة
املعاملة بشكل خاص .ومن بني هؤالء عىل وجﻪ الخصوص مسلمون يؤدون العبادات يف مساجد غري خاضعة
لسيطرة الدولة أو فيها أئمة مستقلون ويؤمها أعضاء ،أو من يُشتبﻪ يف أنهم أعضاء ،يف أحزاب ﺳياﺳية معارضة
وحركات إﺳالمية محظورة أو يف جماعات وأحزاب إﺳالمية ممن تعتربهم السلطات خطرا ً عىل األمن الوطني
واإلقليمي.
وغالبا ً ما تستخدم السلطات األوزبكستانية ذرائع األمن الوطني والحرب عىل اإلرهاب ومكافحة األنشطة "املناهضة
للدولة" لتربير اتخاذ تدابري قمعية ضد املسلمني "املستقلني" واألعضاء الفعليني أو املشتبﻪ بهم يف جماعات وأحزاب
إﺳالمية محظورة .إن "الحرب عىل اإلرهاب" بقيادة الواليات املتحدة ،وموقف أوزبكستان كحليف رئييس للحكومة
األمريكية فيما يتعلق بالحرب الدائرة يف أفغانستان ،وظهور الجماعة املسلحة املعروفة باﺳم "الدولة اإلﺳالمية يف
العراق والشام" ت ُسهم جميعا ً يف تسويغ ادعاءات الحكومة بأنها إذا لم تتخذ إجراءات قوية بحق الجماعات
املتشددة ،فإن أوزبكستان ﺳتكون عرضة لهجمات إرهابية.
وعقب قيامها بزيارة أوزبكستان يف ديسمرب/كانون األول  ،2014قالت نيشا بيسوال ،مساعدة وزير خارجية
الواليات املتحدة لشؤون وﺳط آﺳيا" :إن املطلوب يف العالقات الثنائية مع أوزبكستان هو توفر التوازن السليم
ملزيج من الضغوط والرشاكة وقدر معني من الصرب االﺳرتاتيجي حيال كيفية حصول التغيري" .كما أن هذا "الصرب
االﺳرتاتيجي" هو الذي اتسمت بﻪ العالقات بني أوزبكستان والفاعلني الدوليني من قبيل االتحاد األوروبي والدول
األعضاء يف االتحاد ،والﺳيما أملانيا ،منذ عام  ،2010عندما أﺻبحت مسائل األمن اإلقليمي وأمن الطاقة والتعاون
يف مكافحة اإلرهاب تلقي بظاللها تدريجيا ً عىل بواعث قلق حقوق اإلنسان والحريات املدنية يف جدول األعمال
السيايس والعسكري.
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يف أوزبكستان ،التي تُعترب إحدى الدول األشد اﺳتبدادا ً يف العالم ،يتفىش الفساد ويقوﱢ ض حكم القانون وحقوق
اإلنسان .فقد وﺻف فهد غونيش ،وهو رجل أعمال تركي ناجح كان يدير ﺳلسلة من األﺳواق التجارية الكريى يف
أوزبكستان إىل أن تم اعتقالﻪ وتعذيبﻪ يف عام  ،2011الفساد يف أوزبكستان بأنﻪ "رسطان انترش يف كل مكان"
وألحق الرضر بكل مناحي الحياة .لقد تفىش الفساد يف ﺳلك القضاء ويف نظام العدالة الجنائية .إذ أن القضاة
الفاﺳدين يتقاضون أمواال ً من أفراد عائالت املتهمني من أجل تخفيف مدد األحكام بالسجن ،كما يستخدم ضباط
جهاز األمن الوطني التعذيب أو يهددون باﺳتخدامﻪ بهدف الحصول عىل رشاوى ضخمة من املعتقلني والسجناء.
إن الطبيعة املمنهجة للفساد يف أوزبكستان تشكل عقبة أمام القضاء عىل التعذيب وغريه من انتهاكات حقوق
اإلنسان يف البالد.

وثمة عقبة أﺳاﺳية أخرى تتمثل يف الغياب التام للرقابة الدولية املستقلة عىل أوضاع حقوق اإلنسان عىل األرض.
فأبواب أوزبكستان ال تزال موﺻدة من الناحية الفعلية يف وجﻪ املنظمات الدولية لحقوق اإلنسان ووﺳائل اإلعالم
األجنبية .وقد رفضت الحكومة األوزبكستانية طلب منظمة العفو الدولية بزيارة البالد وتجاهلت محاوالت فتح
حوار يهدف إىل تحسني أوضاع حقوق اإلنسان عىل األرض.
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اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ
عىل الرغم من تقييد إمكانية دخول أوزبكستان ،فقد أجرت منظمة العفو الدولية أكثر من  60مقابلة ،يف مختلف
أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ووﺳط آﺳيا خالل الفرتة من أواخر عام  2013إىل فرباير/شباط  ،2015مع عدد
من الناجني من التعذيب وأفراد عائالتهم ،واملحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنشطاء
السياﺳيني واملسؤولني الحكوميني وغريهم من املطلعني عىل أوضاع حقوق اإلنسان يف أوزبكستان .وقد أُجريت
جميع تلك املقابالت وفقا ً لربوتوكول أمني ﺻارم لضمان ﺳالمة األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت ووكفالة
أمن املعلومات.

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
يف ﺳياق البحوث التي أُجريت إلعداد هذا التقرير ،وجدت منظمة العفو الدولية أن قوات األمن ال تزال تستخدم
العديد من أﺳاليب التعذيب التي وثﱠقتها املنظمة منذ عام  1992بشكل اعتيادي ومتعمد.
ومن بني أﺳاليب التعذيب األكثر شيوعا ً واﺳتخداما ً التي تحدث عنها الناجون من التعذيب وأقرباؤهم واملدافعون
عن حقوق اإلنسان يف أوزبكستان:
•

•

•

الرضب :باﺳتخدام األيدي والقبضات والهراوات والعيص املطاطية والقضبان الحديدية والزجاجات البالﺳتيكية
ْ
مكبلتني خلف ظهره
املليئة باملاء ،وتعليق املعتقل أو املشتبﻪ بﻪ بك ﱠالبات يف السقف من يديﻪ ،وغالبا ً ما تكون يداه
ُ
أو مق ﱠيدتني بمشعاع أو بقضبان معدنية يف الجدران .ويف الوضع الجسدي األخري ،ذكر معتقلون أنهم أرغموا عىل
االنحناء إىل األمام ،حيث كانت رؤوﺳهم باتجاه األرض وأيديهم ممدودة خلف ظهورهم.
الخنق :بوضع أكياس بالﺳتيكية أو أقنعة اغاز عىل رأس املعتقل .ويتم ربط قناع الغاز بإحكام وإغالق ﺻمام
الهواء إىل أن يُغمﻰ عىل الضحية أو يصبح عىل وشك فقدان الوعي .وغالبا ً ما يكون الضحية جالسا ً عىل كريس
وتكون يداه مقيدتني خلف ظهره أثناء تلك املحنة .وذكر ناجون من التعذيب أنﻪ يتم إدخال املاء أو الدخان
السام يف ﺻمام الهواء لقناع الغاز.
االغتصاب واالعتداء الجنيس عىل النساء والرجال :تح ﱠدث بعض الناجني عن وقوع عمليات اغتصاب
واعتداءات جنسية باﺳتخدام أجسام معينة ،كالزجاجات والهراوات ،وعمليات اغتصاب جماعي للنساء والرجال
من قبل أفراد الرشطة .وزعم ﺳجناء ﺳابقون وناجون من التعذيب أن أفعال التعذيب واالعتداء الجنيس تُستخدم
بشكل متعمد لكرس إرادة الرجال والنساء املسلمني املتدينني .وبسبب وﺻمة العار املرتبطة باالغتصاب ،يجد
العديد من الناجني من التعذيب ﺻعوبة خاﺻة يف التحدث عنها .إذ يشعرون أنﻪ تم تلطيخ رشفهم ورشف
عائالتهم ،ويخشون أن تتحطم مكانتهم يف املجتمع نتيجة لذلك.
ومن بني األﺳاليب األخرى املستخدمة :التعذيب النفيس والحرمان من الطعام واملاء وتعريض املعتقل لدرجات
حرارة قصوى والحرمان من النوم والصعق الكهربائي واإلذالل الجنيس.

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
يُستخدم التعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة يف الكثري من األحيان يف حجز الرشطة وجهاز األمن الوطني
كطريقة إلرغام املعتقلني واملشتبﻪ بهم عىل االعرتاف بارتكاب جرائم يف مراكز االعتقال قبل توجيﻪ التهم ويف مراكز
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االحتجاز بانتظار املحاكمة ،وذلك حاملا يتم توجيﻪ تهم إىل املعتقل ويوافق القايض عىل اعتقالﻪ.
بيد أنﻪ من الشائع أن تقوم قوات األمن برضب املشتبﻪ بهم وإﺳاءة معاملتهم بعد القبض عليهم مبارشة وقبل
وﺻولهم إىل أي مكان اعتقال رﺳمي .وقد ذكر العديد من املعتقلني السابقني والناجني من التعذيب كيف بدأ أفراد
الرشطة أو جهاز األمن الوطني برضبهم أثناء اقتيادهم إىل مركز الرشطة.
ويف كثري من األحيان ال يرتدي األفراد الذين يمارﺳون التعذيب بزات رﺳمية موحدة ،كما أنهم يضعون أقنعة عىل
وجوههم ،األمر الذي يجعل تحديد هويتهم أمرا ً ﺻعبا ً ويزيد من ترهيب املعتقلني .وقد ذكر معتقلون ﺳابقون
كيف
يستخدم أفراد الرشطة وجهاز األمن الوطني معتقلني وﺳجناء آخرين من املتهمني أو املدانني بارتكاب جرائم
جنائية عادية يف تنفيذ عمليات التعذيب يف فرتة االعتقال التي تسبق املحاكمة .وقد وﺻفهم أحد املعتقلني السابقني
بأنهم يشكلون "أيدي وأرجل" قوات األمن.
وعادة ما تكون الغرف التي يتم فيها التعذيب يف الطابق األريض أو يف طابق التسوية يف مراكز الرشطة أو مراكز
االعتقال بانتظار املحاكمة .وقد وُﺻفت تلك الغرف بأنها زنازين ﺻغرية مخصصة للعقاب ،مساحتها 2م × 4م،
ويُحتجز فيها اثنان من املعتقلني أو السجناء ،ويطلب منهما ضباط الرشطة وجهاز األمن الوطني القيام بتعذيب أو
إﺳاءة معاملة املشتبﻪ بﻪ إىل أن يصبح جاهزا ً لالعرتاف أو تجريم آخرين.

اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﺰ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ – ﻗﺼﺔ ﻓﻬﺪ ﻏﻮﻧﻴﺶ
يف حديث أجراه مع باحثي منظمة العفو الدولية يف أكتوبر/ترشين األول  ،2014رﺳم فهد غونيش ،الذي اعتُقل
ملدة  10أشهر يف أحد مراكز االعتقال التابعة لجهاز األمن الوطني يف العاﺻمة طشقند ،ﺻورة رهيبة ألﺳاليب
التعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة املستخدمة هناك.
وقال غونيش إن املعتقلني لم يكونوا يُعرفون بأﺳمائهم وإنما بأرقام زنازينهم .ونظرا ً ألنﻪ كثريا ً ما يجري نقلهم
من زنزانة إىل أخرى ،فإن أرقامهم تتغري باﺳتمرار .وإذا نيس أحدهم الرقم الصحيح ،كان أفراد جهاز األمن
الوطني يرضبونﻪ" .فأنت لم تعد إنسانا ً .هم يعطونك رقما ً هناك ،واﺳمك ال يعود ﺻالحا ً لالﺳتعمال .فعىل ﺳبيل

ُ
أﺻبحت رقم  .79أنت لست إنسانا ً هناك ،بل مجرد رقم".
املثال كان رقمي  ،79ولم أكن فهد غونيش أبداً،

يتم التعذيب يف غرف االﺳتجواب ويف زنازين العقاب ويف غرف أُنشأت خصيصا ً ألغراض التعذيب .كما يمكن أن
يُمارس يف الحمامات .فقد قام أفراد جهاز األمن الوطني بتعرية فهد غونيش يف الحمام بشكل منتظم ،وأرغموه عىل
االنحناء وعمدوا إىل رضبﻪ وإذاللﻪ جنسيا ً.
وليال يف زنزانة ﺻغرية مخصصة للعقاب،
تعرض للرضب عىل أيدي اثنني من املعتقلني عىل مدى عدة أيام
ٍ
كما أنﻪ ﱠ
كانت تعرف باﺳم "بريسكات".

وتعمل "الربيسكات" عىل النحو اآلتي :إنها أشبﻪ بزنزانة يعيش فيها شخصان ،ويضعون فيها رسيرا ً إضافياً،
فتصبح أنت الشخص الثالث .فعىل ﺳبيل املثال ،وضعوني يف "بريسكات" مع رجلني ضخمني طويلني ،وكنت
ثالثهما .وعندما دخلت الزنزانة ،بدأوا برضبي".
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وقال معتقلون آخرون لغونيش إنهم تعرضوا للتعذيب يف غرف تعذيب أ ُنشأت خصيصا ً لهذا الغرض ،وجدرانها
مكسوة باملطاط وعازلة للصوت .وقد احتُجز غونيش ذات مرة يف إحدى تلك الغرف لفرتة قصرية .وقال عنها:

"ثمة غرف يعذبون فيها األشخاص ،وجدران هذه الغرف معزولة ،أي أنها عازلة للصوت .وال يوجد فيها إضاءة:
إنهم يضعون األشخاص داخلها ،ويفعل رجالن مقنﱠعان بهم ما يريدان ..ويف كل طابق يوجد غرفة تعذيب وزنازين
و"بريسكات" كذلك".

ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
تتضمن الترشيعات األوزبكستانية العديد من الضمانات األﺳاﺳية ضد التعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة،
حتﻰ مع أنا غالبا ً ما تكون ناقصة وكثريا ً ما تشوبها املثالب يف املمارﺳة العملية .فالقانون الجنائي ينص عىل
ً
ﴏاحة اﺳتخدام التعذيب وينص عىل وجوب وضع املعتقلني يف
تجريم التعذيب ،وقانون اإلجراءات الجنائية يحظر
مكان احتجاز رﺳمي ،وتسجيل أﺳمائهم فور إدخالهم .ويتمتع املعتقلون ،نظرياً ،بالحق يف تلقي عدد غري محدود
قاض يف
من الزيارات من قبل أفراد عائالتهم وممثليهم القانونيني منذ لحظة اعتقالهم؛ وينبغي مثولهم أمام ٍ
غضون  72ﺳاعة من تسجيل أﺳمائهم ،وذلك كي يسمح القايض باﺳتمرار اعتقالهم بانتظار املحاكمة .وعادة ما
يجري تجاهل هذه الضمانات اﺳتنادا ً إىل تفيش اإلفالت من العقاب عىل ممارﺳة التعذيب واألهمية املركزية
لالعرتافات يف ضمان اإلدانة.

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻐﺮض اﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت
اﺳتمر اﺳتخدام أفعال التعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة النتزاع االعرتافات وغريها من املعلومات –
التجريـمية ،ولرتهيب ومعاقبة املعتقلني يف فرتة االعتقال التي تسبق االتهام واملحاكمة .والتزال املحاكم تعتمد
اعتمادا ً كبريا ً عىل هذه "االعرتافات" املنتزعة تحت وطأة التعذيب بهدف إدانة املعتقلني .ويف معظم الحاالت الواردة
يف هذا التقرير ،إن لم يكن يف جميعها ،تجاه َل القضاة أو رفضوا مزاعم التعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة
باعتبارها ال تستند إىل أﺳاس قانوني ،حتﻰ يف حالة تقديم أدلة ذات ﺻدقية يف املحكمة .وقد اﺳتمرت هذه املمارﺳة
ً
ﴏاحة
عىل الرغم من أن االجتماع الكامل للمحكمة العليا أﺻدر أربعة توجيهات منذ عام  1996حظر فيها
اﺳتخدام التعذيب بهدف انتزاع اعرتافات ،وقبول مثل تلك األدلة املشوبة باملثالب يف إجراءات املحكمة .ولم يتم
إدماج هذه األحكام الرصيحة الواردة يف توجيهات املحكمة العليا يف قانون االجراءات الجنائية ،الذي ينبغي تعديلﻪ
بحيث يتضمن حظرا ً ﴏيحا ً الﺳتخدام التعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة للحصول عىل أدلة ،وقبول مثل
تلك األدلة يف املحاكم .كما ينبغي تزويد القضاة بتعليمات تطلب منهم عقد جلسات اﺳتماع منفصلة لتقرير قبول
األدلة التي يُزعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ليس لدى أوزبكستان آلية أو هيئة مستقلة للشكاوى تتوىل النظر يف شكاوى التعذيب بشكل عاجل وفعال .وعادة
ما يقوم مكتب املدعي العام بإحالة التحقيقات يف مزاعم التعذيب إىل وزارة الداخلية ،وهي السلطة نفسها التي
ترشف عىل املوظفني املتهمني بارتكاب التعذيب .إن غياب مثل هذه اآللية املستقلة الفعالة أﺳهم يف ازدهار ظاهرة
اإلفالت من العقاب.
وقد أعربت لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ولجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،مرارا ً وتكرارا ً ،عن بواعث
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قلقهما من أن معدالت املحاكمات عىل التعذيب وغريه من رضوب إﺳاءة املعاملة يف أوزبكستان متدنية للغاية قياﺳا ً
بالعدد الكبري من التقارير ذات الصدقية بشأن التعذيب التي تتلقاها منظمات حقوق اإلنسان ﺳنوياً ،وعرشات
الشكاوى الرﺳمية التي تُقدم إىل السلطات.

ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل
ال تتوفر يف أوزبكستان آليات مراقبة مستقلة تتوىل مهمات التفتيش عىل أماكن االعتقال ،وال توجد منظمات غري
حكومية ،محلية أو دولية ،تضطلع بأي شكل من أشكال املراقبة املنتظمة وغري املعلنة وغري الخاضعة لإلرشاف
الحكومي .ففي أبريل/نيسان  2013أﺻدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر بيانا ً عاما ً قالت فيﻪ إنها اتخذت قرارا ً
ﺻعبا ً للغاية بإلغاء جميع الزيارات إىل املعتقلني يف أوزبكستان ألنها لم تتمكن من القيام بمثل تلك الزيارات وفقا ً
ً
ونتيجة لذلك ،أﺻبحت تلك الزيارات "بال معنﻰ"  .كما أن
إلجراءات العمل النموذجية الخاﺻة باللجنة،
الدبلوماﺳيني ،الذين يُسمح لهم يف بعض األحيان بدخول بعض مراكز االعتقال يكونون مصحوبني بموظفي
السجن أو املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني أثناء زياراتهم ،وقد كان ذلك اإلجراء بمثابة قاعدة عامة .وينطبق هذا
األمر عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان ،الذين ُﺳمح لهم يف حاالت نادرة بزيارة زمالء مسجونني.
1

 1اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أوزبكستان :اللجنة الدولية للصليب األحمر تقرر إلغاء الزيارات إىل املعتقلني .2013 ،أنظر
الرابط:
www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2013/04-12-uzbekistan-detainees.htm
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ﺧﺎﺗﻤـﺔ
لقد أﺻبح التعذيب ﺳمة مميزة لنظام العدالة الجنائية األوزبكستانية؛ فهو عنرص أﺳايس فيما يتعلق بكيفية تعامل
السلطات األوزبكستانية مع املعارضة ،ومكافحة التهديدات األمنية واملحافظة عىل تشديد قبضتها عىل السلطة .إن
هذا األمر يعترب خطأ جسيما ً وغري قابل للديمومة يف األجل الطويل .بيد أن ذلك لم يمنع املجتمع الدويل من التغايض
عن الحماقات الصارخة التي يرتكبها حليف جيو -اﺳرتاتيجي .وهذا يعترب نوعا ً من قرص النظر ويلحق أذى بالغا ً
بآالف الضحايا الذين يذوون يف غرف التعذيب يف أوزبكستان.
ثمة خطوات ﺻغرية يمكن أن تتخذها السلطات األوزبكستانية للقضاء عىل التعذيب ،وثمة تغيريات كبرية ،من حيث
اإلرادة السياﺳية ،يتعني عليها إجراؤها لتحقيق ذلك .وتتضمن التوﺻيات التالية العديد من هذه التغيريات .ويف
حني أن السلطات األوزبكستانية وحدها هي التي تستطيع إجراء هذه التغيريات ،فإن املجتمع الدويل والرشكاء
االﺳرتاتيجيني ألوزبكستان يجب أن يكونوا أكثر ﴏامة يف الدعوة إليها.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن:
• مواءمة القانون الوطني مواءمة تامة مع االلتزامات الدولية ألوزبكستان بحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالحظر
املطلق للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاﺳية أو الالإنسانية أو املهينة ،والﺳيما تعديل القانون الجنائي
وقانون اإلجراءات الجنائية ،بإضافة النص عىل أشكال الحظر التالية عىل نحو ﴏيح وتفصييل:
 حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاﺳية أو الالإنسانية أو املهينة املنصوص عليها يف اتفاقية األمماملتحدة ملناهضة التعذيب حظرا ً مطلقا ً ويف جميع الظروف؛
 حظر انتزاع الشهادات أو االعرتافات من األشخاص املتهمني بارتكاب أفعال جنائية أو الشهود أو أي أشخاصيف حجز الدولة باﺳتخدام التعذيب حظرا ً مطلقا ً ويف جميع الظروف؛
 حظر قبول االعرتافات أو أية معلومات أو شهادات أخرى تُنتزع باﺳتخدام التعذيب أو غريه من أشكال إﺳاءةاملعاملة يف اإلجراءات الجنائية وغريها من اإلجراءات حظرا ً مطلقا ً ويف جميع الظروف؛
 حظر محاكمة وإدانة أي شخص عىل أﺳاس اعرتافاتﻪ/اعرتافاتها فقط.• يتعني عىل االجتماع الكامل للمحكمة العليا يف أوزبكستان إﺻدار مجموعة من القوانني لضمان تزويد جميع
القضاة عىل املستويات كافة بتوجيهات تتعلق باإلجراءات السليمة التي ينبغي اتّباعها لتقرير ما إذا كانت
االعرتافات و/أو غريها من األدلة املق ﱠدمة من قبل املدعني العامني يف االجراءات الجنائية أو أي من الفاعلني
التابعني للدولة يف أية اجراءات أخرى ،قد ُ
انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاﺳية أو
الالإنسانية أو املهينة .كما ينبغي لقواعد املحاكم هذه أن تكفل اآلتي كحد أدنﻰ:
 أن يأخذ القضاة عىل محمل الجد مزاعم اﺳتخدام التعذيب النتزاع اعرتافات من املتهمني أو شهادات منالشهود ،والتحقق من املدعني العامني ،بشكل ﺳليم ويف الوقت املحدد ،بشأن التحقيقات الفعالة التي
أُجريت يف مثل تلك ملزاعم ومراقبة ﺳري التحقيقات الجارية؛
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 أن يعقد القضاة جلسة اﺳتماع منفصلة لتقرير ما إذا كانت االعرتافات أو غريها من الشهادات أو األدلة قدانتُزعت عن طريق اﺳتخدام التعذيب أو غريه من أشكال املعاملة السيئة؛
 يكفل القضاة أن تقع مسؤولية تقديم األدلة يف جلسة االﺳتماع املنفصلة عىل عاتق املدعي العام إلثبات أن أياعرتاف أو شهادة أو دليل لم ينتُزع باﺳتخدام التعذيب أو غريه من أشكال إﺳاءة املعاملة؛
 أن يقرر القضاة أن أدلة االعرتافات أو شهادات الشهود غري مقبولة يف الجلسة إذا اﺳتنتج القايض ،اﺳتنادا ً إىلتوازن االحتماالت أن من املرجح أن تكون مثل تلك األدلة قد ُ
انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غريه من
رضوب إﺳاءة املعاملة.
• يتعني عىل حكومة أوزبكستان توجيﻪ دعوة إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب للقيام بزيارة إىل
أوزبكستان لتقيص الحقائق.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪَّﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
• إضافة بند حول حقوق اإلنسان ،والﺳيما حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاﺳية أو الالإنسانية أو
املهينة إىل جداول األعمال لجميع االجتماعات الثنائية مع حكومة أوزبكستان ،وحث السلطات عىل مواءمة
قوانينها وﺳياﺳاتها وممارﺳاتها بحيث تصبح متوافقة تماما ً مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان.
• ضمان وضع بند حقوق اإلنسان ،والﺳيما حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاﺳية أو الالإنسانية أو
املهينة عىل جداول األعمال لجميع االجتماعات املتعددة األطراف التي تضم أوزبكستان ،واعتماد قرارات تحث
الحكومة األوزبكستانية عىل مواءمة قوانينها وﺳياﺳاتها وممارﺳاتها بحيث تصبح متوافقة تماما ً مع االلتزامات
الدولية لحقوق اإلنسان ،حيثما يكون ذلك مناﺳبا ً.
• تقديم الدعم التقني وغريه من أشكال الدعم إىل حكومة أوزبكستان ،يف محاولة لتعديل قانون االجراءات
الجنائية ،بحيث يتضمن حظرا ً ﴏيحا ً للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاﺳية أو الالإنسانية أو املهينة،
وحظر اﺳتخدام املعلومات أو األدلة املنتزعة تحت وطأة التعذيب يف االجراءات الجنائية وغريها من اإلجراءات.
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