
 

 

 

 

 ملخص

  وأكاذيب أسرار

 االعترافات انتزاع
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 أوزبكستان
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  ملخص

إنني أتيُت ] السلطات األوزبكستانية[سيقولون "

 ليكم، وإنني أفشيُت إمن أوزبكستان كي أتحدث 

ولهذا ال أريد أن يعرفوا بأمري على . أسرار الدولة

ون بي في السجن ق، ألنهم إذا عرفوا سيزج@ اإلطال 

  ."مباشرة
  .إG منظمة العفو الدولية � بلد ثالث معتقلة سابقة، متحدثةً وهي هرة، زُ 

  

ها إG و الTطة بغية استجوابها، واقتادأفراد ها فقد استدعا: كشف النقاب عنهاا�Lار التي تخJ زهرة  وإليكم 
وأرادوا منها أن  .يها بال^ب ع[ جميع أنحاء جسمها داخل غرفة التحقيقانهالوا علحيث  ،كز اعتقالامر أحد 

م اثنa من أقربائها الذكور  وقد شعرت بالرعب بسبب . بأنهما أعضاء � جماعة إسfمية متطرفة اتُّهماتجرِّ
اليدين  قيَّدةكانت تجلس م ، حيثرصخات الرجال والنساء التي كانت تسمعها عk جدران وأرضية غرفة التحقيق

oطة وهم يقومون بتعرية  زهرة وشاهدتْ . بكرTئهن ضهن أمام عيون ز ار بعض النساء واستعأفراد الfم
شاهدت أفراد الTطة وهم ينهالون بال^ب كما . ، ويتضاحكون ويطلقون العبارات الجنسية اsسيئة لهنالنـز�ء

ع[ أرضية عاريات  نبطاحيرغمونهن ع[ ا� و  كيف كانوا يكuون أنوفهن وأرجلهننساء، و بعض الالدموي ع[ 
تحت xبات هراوات أفراد " عاب بعض الشبانُسحقت أك"كيف  ورأتْ . الغرفة ويقفون ع[ عمودهن الفقري

وعندما سأل القاy قريبيها � قاعة اsحكمة عن سبب . الTطة التي انهالت ع[ باطن أقدامهم بf هوادة
ل التعذيب" :ة إسfمية محظورة، أجاب أحدهما بالقولمنظم�  عضويناع�افهما بأنهما  ، Lنني لم أستطع تحمُّ

وقال إن أفراد اLمن وضعوا يديه وقدميه ع[ مدفئة ساخنة وأحرقوها، ". وإذا لم تصدقني، أنظر إG ذراعي
ل التعذيب: "وأضاف يقول شهدت اsحاكمة،  وقالت زهرة، التي". لم أوقع ع[ تلك اLوراق إ� Lنني لم أستطع تحمُّ

  .كأدلةتحت التعذيب  ةاsنتزع اتا�ع�افاsحكمة بإن القاy استمع بصمت قبل أن يقرر قبول 

ففي . السلطات � أوزبكستان وجودها بصفاقة أن قوات اLمن تستهدف عائfت بأكملها ومن بa ا�Lار التي نَفتْ 
ج والزوجات واLبناء والبنات وأبناء وبنات ا�خوة واLخوات ض اLشقاء والشقيقات واLزواالعديد من الحا�ت تعرَّ 

وع[ أساس تلك . لfعتقال التعسفي والتعذيب وغ�ه من xوب إساءة اsعاملة �رغامهم ع[ ا�ع�اف بتهم ملفقة
عون � إن معظم أفراد عائلة زهرة الذكور يقب. جائرةُحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة إثر محاكمات ا�ع�افات، 

كما أن زهرة نفسها مجkة ع[ مراجعة . ون من البfد خوفاً ع[ أرواحهمأو فارُّ  ارالسجن أو متوارون عن اLنظ
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ستيقظ نعندما ف. بيتنا � ينعم بالسfم: وتقول زهرة. زلها موضوع تحت اsراقبةـومنمركز الTطة بشكل منتظم، 
إننا � ننعم . ولذا فقد أصبحت قلوبنا ضعيفة دقات قلوبنا،البيت، تتسارع � الصباح ونرى سيارة أمام باب 

ً ، بالحياة   ."، و� حتى أحفادرجال لم يبق � بيتنا... و� نعيش مطلقا

فع[ الرغم من النفي اsمنهج والفاضح واsتكرر من قبل السلطات اLوزبكستانية، فقد . إن قصة زهرة ليست فريدة
متواصلة وذات صدقية بشأن تف� أفعال التعذيب وإساءة اsعاملة بصورة  تلقت منظمة العفو الدولية مزاعم

و� حجز الTطة وخfل ف�ة ا�عتقال  همنقلاLشخاص و  عتقالااعتيادية ع[ أيدي قوات اLمن أثناء عمليات 
 Lمراكز ا�عتقال بعد ا�دانة وصدور ا �  .حكامبانتظار اsحاكمة، وع[ أيدي قوات اLمن وموظفي السجون 

ا�ع�افات تحت وطأة التعذيب �  انتزاع :أ�ار وأكاذيب: ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية اsعنون بـ
، معلومات جديدة خط�ة حول ممارسات التعذيب واsحاكمات الجنائية الجائرة وغ�ها من ا�نتهاكات أوزبكستان

كما يتضمن التقرير تحديثاً للحا�ت وبواعث . نية وعمfئهااsستمرة لحقوق ا�نسان ع[ أيدي الحكومة اLوزبكستا
وفيما ي� ملخص . � أوزبكستان 1992القلق الرئيسية التي ما فتئت منظمة العفو الدولية تقوم بتوثيقها منذ عام 

  .للنتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير

�ان؛ إذ تستخدمه قوات اLمن ضد الرجال والنساء نظام العدالة الجنائية � أوزبكست إطار يتفJ التعذيب 
ون بر� السلطات، ومن وضد اLشخاص الذين لم يعودوا يحظ اsتهمa بارتكاب جرائم جنائية، كالقتل العمد،

وع[ مدى السنوات الخمس عTة اsاضية كان الرجال والنساء . بينهم مسؤولون سابقون وأفراد أمن وتجار
عرضة للتعذيب وإساءة  ،وجرائم ذات صلة با�رهاب" مناهضة للدولة"بارتكاب جرائم اsتهمون أو اsدانون 
 غ� خاضعةومن بa هؤ�ء ع[ وجه الخصوص مسلمون يؤدون العبادات � مساجد . اsعاملة بشكل خاص

معارضة  يُشتبه � أنهم أعضاء، � أحزاب سياسيةمن  وأأعضاء، يؤمها ولة أو فيها أئمة مستقلون و سيطرة الدل
ممن تعتkهم السلطات خطراً ع[ اLمن الوطني  محظورة أو � جماعات وأحزاب إسfميةوحركات إسfمية 

  .وا�قليمي

اsناهضة "وغالباً ما تستخدم السلطات اLوزبكستانية ذرائع اLمن الوطني والحرب ع[ ا�رهاب ومكافحة اLنشطة 
واLعضاء الفعليa أو اsشتبه بهم � جماعات وأحزاب " اsستقلa"سلمa لتkير اتخاذ تداب� قمعية ضد اs" للدولة

بقيادة الو�يات اsتحدة، وموقف أوزبكستان كحليف رئي� للحكومة " الحرب ع[ ا�رهاب"إن . إسfمية محظورة
سfمية � � الدولة ا"اLمريكية فيما يتعلق بالحرب الدائرة � أفغانستان، وظهور الجماعة اsسلحة اsعروفة باسم 

سهم جميعاً � تسويغ ادعاءات الحكومة بأنها إذا لم تتخذ إجراءات قوية بحق الجماعات تُ " العراق والشام
  .اsتشددة، فإن أوزبكستان ستكون عرضة لهجمات إرهابية

kديسم �خارجية بيسوال، مساعدة وزير  ، قالت نيشا2014كانون اLول /وعقب قيامها بزيارة أوزبكستان 
التوازن السليم توفر إن اsطلوب � العfقات الثنائية مع أوزبكستان هو " :الو�يات اsتحدة لشؤون وسط آسيا

الصk "كما أن هذا ". الضغوط والTاكة وقدر معa من الصk ا�س�اتيجي حيال كيفية حصول التغي�sزيج من 
من قبيل ا�تحاد اLوروبي والدول كستان والفاعلa الدوليa هو الذي اتسمت به العfقات بa أوزب" ا�س�اتيجي

  ، عندما أصبحت مسائل اLمن ا�قليمي وأمن الطاقة والتعاون 2010اLعضاء � ا�تحاد، و�سيما أsانيا، منذ عام 

اLعمال � مكافحة ا�رهاب تلقي بظfلها تدريجياً ع[ بواعث قلق حقوق ا�نسان والحريات اsدنية � جدول 
  .السياo والعسكري
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� أوزبكستان،  kالفساد ويقوِّ التي تُعت Jالعالم، يتف �ض حكم القانون وحقوق إحدى الدول اLشد استبداداً 
�  الك�ىمن اLسواق التجارية رجل أعمال تركي ناجح كان يدير سلسلة  ، وهوغونيش دفهوصف فقد . ا�نسان

� كل مكان"، الفساد � أوزبكستان بأنه 2011تعذيبه � عام أوزبكستان إG أن تم اعتقاله و  Tطان انت� "
إذ أن القضاة . لقد تفJ الفساد � سلك القضاء و� نظام العدالة الجنائية. وألحق ال^ر بكل مناحي الحياة

يستخدم ضباط  الفاسدين يتقاضون أموا�ً من أفراد عائfت اsتهمa من أجل تخفيف مدد اLحكام بالسجن، كما
. من اsعتقلa والسجناء بهدف الحصول ع[ رشاوى ضخمة يهددون باستخدامهجهاز اLمن الوطني التعذيب أو 

إن الطبيعة اsمنهجة للفساد � أوزبكستان تشكل عقبة أمام القضاء ع[ التعذيب وغ�ه من انتهاكات حقوق 
  .ا�نسان � البfد

  

�. وضاع حقوق ا�نسان ع[ اLرضع[ أالغياب التام للرقابة الدولية اsستقلة  وثمة عقبة أساسية أخرى تتمثل 
فأبواب أوزبكستان � تزال موصدة من الناحية الفعلية � وجه اsنظمات الدولية لحقوق ا�نسان ووسائل ا�عfم 

تجاهلت محاو�ت فتح لبfد و وقد رفضت الحكومة اLوزبكستانية طلب منظمة العفو الدولية بزيارة ا. اLجنبية
  .هدف إG تحسa أوضاع حقوق ا�نسان ع[ اLرضحوار ي
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  المنهجيـة
مقابلة، � مختلف  60ع[ الرغم من تقييد إمكانية دخول أوزبكستان، فقد أجرت منظمة العفو الدولية أكثر من 

، مع عدد 2015شباط /ايرإG فk  2013أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ووسط آسيا خfل الف�ة من أواخر عام 
من الناجa من التعذيب وأفراد عائfتهم، واsحامa واsدافعa عن حقوق ا�نسان والصحفيa والنشطاء 

وقد أُجريت . السياسيa واsسؤولa الحكوميa وغ�هم من اsطلعa ع[ أوضاع حقوق ا�نسان � أوزبكستان
وكفالة صارم لضمان سfمة اLشخاص الذين أجريت معهم اsقابfت و جميع تلك اsقابfت وفقاً لkوتوكول أمني 

  .أمن اsعلومات

  أساليب التعذيب
� سياق البحوث التي أُجريت �عداد هذا التقرير، وجدت منظمة العفو الدولية أن قوات اLمن � تزال تستخدم 

  .اعتيادي ومتعمد بشكل 1992العديد من أساليب التعذيب التي وثَّقتها اsنظمة منذ عام 

aدافعون  ومن بsكثر شيوعاً واستخداماً التي تحدث عنها الناجون من التعذيب وأقرباؤهم واLأساليب التعذيب ا
  :عن حقوق ا�نسان � أوزبكستان

ت البfستيكية جااLيدي والقبضات والهراوات والع  اsطاطية والقضبان الحديدية والزجاباستخدام  :الYب ••••
 خلف ظهره ات � السقف من يديه، وغالباً ما تكون يداه مكبلتaْ كfَّبتعليق اsعتقل أو اsشتبه به بو ة باsاء، اsليئ

ذكر معتقلون أنهم أُرغموا ع[  و� الوضع الجسدي اLخ�،. لجدراندتa بمشعاع أو بقضبان معدنية � اأو مقيَّ 
 .وأيديهم ممدودة خلف ظهورهم رض، حيث كانت رؤوسهم باتجاه اL ا�نحناء إG اLمام

صمام  غfقويتم ربط قناع الغاز بإحكام وإ. غاز ع[ رأس اsعتقلس بfستيكية أو أقنعة اكياأبوضع  :الخنق ••••
وغالباً ما يكون الضحية جالساً ع[ كرo . الهواء إG أن يُغمى ع[ الضحية أو يصبح ع[ وشك فقدان الوعي

وذكر ناجون من التعذيب أنه يتم إدخال اsاء أو الدخان . أثناء تلك اsحنةوتكون يداه مقيدتa خلف ظهره 
 .السام � صمام الهواء لقناع الغاز

الناجa عن وقوع عمليات اغتصاب ث بعض تحدَّ  :اKغتصاب واKعتداء الجن] عP النساء والرجال ••••
للنساء والرجال  ات اغتصاب جماعيالزجاجات والهراوات، وعمليكواعتداءات جنسية باستخدام أجسام معينة، 

وزعم سجناء سابقون وناجون من التعذيب أن أفعال التعذيب وا�عتداء الجن� تُستخدم . من قبل أفراد الTطة
aتدينsا aسلمsإرادة الرجال والنساء ا uرتبطة با�غتصاب، يجد . بشكل متعمد لكsوبسبب وصمة العار ا

إذ يشعرون أنه تم تلطيخ ¡فهم و¡ف . صعوبة خاصة � التحدث عنها العديد من الناجa من التعذيب
 .عائfتهم، ويخشون أن تتحطم مكانتهم � اsجتمع نتيجة لذلك

التعذيب النف� والحرمان من الطعام واsاء وتعريض اsعتقل لدرجات  :اsستخدمة ومن بa اLساليب اLخرى
 .وا�ذ�ل الجن� لكهربائيعق احرارة قصوى والحرمان من النوم والص

  

  أماكن التعذيب
التعذيب وغ�ه من xوب إساءة اsعاملة � الكث� من اLحيان � حجز الTطة وجهاز اLمن الوطني يُستخدم 

كطريقة �رغام اsعتقلa واsشتبه بهم ع[ ا�ع�اف بارتكاب جرائم � مراكز ا�عتقال قبل توجيه التهم و� مراكز 
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  .بانتظار اsحاكمة، وذلك حاsا يتم توجيه تهم إG اsعتقل ويوافق القاy ع[ اعتقاله ا�حتجاز

معاملتهم بعد القبض عليهم مبا¡ة وقبل بيد أنه من الشائع أن تقوم قوات اLمن ب^ب اsشتبه بهم وإساءة 
جa من التعذيب كيف بدأ أفراد وقد ذكر العديد من اsعتقلa السابقa والنا. وصولهم إG أي مكان اعتقال رسمي

  .الTطة أو جهاز اLمن الوطني ب^بهم أثناء اقتيادهم إG مركز الTطة

موحدة، كما أنهم يضعون أقنعة ع[ رسمية و� كث� من اLحيان � يرتدي اLفراد الذين يمارسون التعذيب بزات 
وقد ذكر معتقلون سابقون . ترهيب اsعتقلa زيد منوجوههم، اLمر الذي يجعل تحديد هويتهم أمراً صعباً وي

  كيف 

دانa بارتكاب جرائم اsتهمa أو من اsيستخدم أفراد الTطة وجهاز اLمن الوطني معتقلa وسجناء آخرين 
وقد وصفهم أحد اsعتقلa السابقa . جنائية عادية � تنفيذ عمليات التعذيب � ف�ة ا�عتقال التي تسبق اsحاكمة

  .قوات اLمن" أيدي وأرجل"يشكلون م بأنه

وعادة ما تكون الغرف التي يتم فيها التعذيب � الطابق اLرy أو � طابق التسوية � مراكز الTطة أو مراكز 
م، 4× م 2ن صغ�ة مخصصة للعقاب، مساحتها يوقد ُوصفت تلك الغرف بأنها زناز . ا�عتقال بانتظار اsحاكمة

القيام بتعذيب أو يطلب منهما ضباط الTطة وجهاز اLمن الوطني و اsعتقلa أو السجناء،  ويُحتجز فيها اثنان من
  .إG أن يصبح جاهزاً لfع�اف أو تجريم آخرين اsشتبه بهإساءة معاملة 

  يشنفهد غوقصة  –التعذيب في حجز جهاز األمن الوطني 
، رسم فهد غونيش، الذي اعتُقل 2014تTين اLول /� حديث أجراه مع باحثي منظمة العفو الدولية � أكتوبر

أشهر � أحد مراكز ا�عتقال التابعة لجهاز اLمن الوطني � العاصمة طشقند، صورة رهيبة Lساليب  s10دة 
  .التعذيب وغ�ه من xوب إساءة اsعاملة اsستخدمة هناك

ونظراً Lنه كث�اً ما يجري نقلهم . غونيش إن اsعتقلa لم يكونوا يُعرفون بأسمائهم وإنما بأرقام زنازينهموقال 
أفراد جهاز اLمن وإذا ن� أحدهم الرقم الصحيح، كان . من زنزانة إG أخرى، فإن أرقامهم تتغ� باستمرار

ً " .الوطني ي^بونه فع[ سبيل . اك، واسمك � يعود صالحاً لfستعمالهم يعطونك رقماً هن. فأنت لم تعد إنسانا
  ."مجرد رقم بلأنت لست إنساناً هناك، . 79 رقم أبداً، أصبحتُ ، ولم أكن فهد غونيش 79اsثال كان رقمي 

كما يمكن أن . ت خصيصاً Lغراض التعذيبين العقاب و� غرف أُنشأيتم التعذيب � غرف ا�ستجواب و� زناز 
أفراد جهاز اLمن الوطني بتعرية فهد غونيش � الحمام بشكل منتظم، وأرغموه ع[  فقد قام. اتيُمارس � الحمام

ً نا�نح   .اء وعمدوا إx Gبه وإذ�له جنسيا

للعقاب، مخصصة كما أنه تعرَّض لل^ب ع[ أيدي اثنa من اsعتقلa ع[ مدى عدة أيام ولياٍل � زنزانة صغ�ة 
  ."بريسكات"كانت تعرف باسم 

إنها أشبه بزنزانة يعيش فيها شخصان، ويضعون فيها �يراً إضافياً، : ع[ النحو ا§تي" الkيسكات"تعمل و
مع رجلa ضخمa طويلa، وكنت " بريسكات"فع[ سبيل اsثال، وضعوني � . الشخص الثالث أنت فتصبح
  ."وعندما دخلت الزنزانة، بدأوا ب^بي. ثالثهما
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ُ لوقال معتقلون آخرون   هاجدرانو نشأت خصيصاً لهذا الغرض، غونيش إنهم تعرضوا للتعذيب � غرف تعذيب أ
  : عنها وقال. لف�ة قص�ة حدى تلك الغرفغونيش ذات مرة � إ وقد احتُجز. مكسوة باsطاط وعازلة للصوت

: فيها إضاءةو� يوجد . وجدران هذه الغرف معزولة، أي أنها عازلة للصوت ،ثمة غرف يعذبون فيها اLشخاص"
ن يزناز و يوجد غرفة تعذيب � كل طابق و .. إنهم يضعون اLشخاص داخلها، ويفعل رجfن مقنَّعان بهم ما يريدان

  ".كذلك" بريسكات"و

  تجاهل الضمانات في الممارسة العملية
اsعاملة، تتضمن التTيعات اLوزبكستانية العديد من الضمانات اLساسية ضد التعذيب وغ�ه من xوب إساءة 

القانون الجنائي ينص ع[ ف. ا اsثالب � اsمارسة العمليةوكث�اً ما تشوبه غالباً ما تكون ناقصة امع أنحتى 
�  استخدام التعذيب جراءات الجنائية يحظر رصاحةً � تجريم التعذيب، وقانون ا aعتقلsوينص ع[ وجوب وضع ا

عدد غ� محدود تلقي ويتمتع اsعتقلون، نظرياً، بالحق �  .هماحتجاز رسمي، وتسجيل أسمائهم فور إدخالمكان 
 �من الزيارات من قبل أفراد عائfتهم وممثليهم القانونيa منذ لحظة اعتقالهم؛ وينبغي مثولهم أمام قاٍض 

وعادة ما . باستمرار اعتقالهم بانتظار اsحاكمة ، وذلك كي يسمح القاyساعة من تسجيل أسمائهم 72غضون 
ب واLهمية اsركزية ري تجاهل هذه الضمانات استناداً إG تف� ا�فfت من العقاب ع[ ممارسة التعذييج

 �  .ضمان ا�دانةلfع�افات 

  استخدام التعذيب لغرض انتزاع االعترافات
 –ات وغ�ها من اsعلوم ا�ع�افات استمر استخدام أفعال التعذيب وغ�ه من xوب إساءة اsعاملة �نتزاع

� ف�ة ا�عتقال التي تسبق ا�تهام واsحاكمةـالتجري aعتقلsحاكم تعتمد . مية، ول�هيب ومعاقبة اsو�تزال ا
و� معظم الحا�ت الواردة . اsنتزعة تحت وطأة التعذيب بهدف إدانة اsعتقلa "ا�ع�افات"اعتماداً كب�اً ع[ هذه 

القضاة أو رفضوا مزاعم التعذيب وغ�ه من xوب إساءة اsعاملة  ، تجاهلَ إن لم يكن � جميعها ،� هذا التقرير
وقد استمرت هذه اsمارسة . م أدلة ذات صدقية � اsحكمةيتقد تستند إG أساس قانوني، حتى � حالةباعتبارها � 

فيها رصاحًة  حظر 1996ع[ الرغم من أن ا�جتماع الكامل للمحكمة العليا أصدر أربعة توجيهات منذ عام 
ولم يتم . اsحكمة إجراءاتوقبول مثل تلك اLدلة اsشوبة باsثالب �  ،ع�افاتانتزاع بهدف ااستخدام التعذيب 

إدماج هذه اLحكام ال©يحة الواردة � توجيهات اsحكمة العليا � قانون ا�جراءات الجنائية، الذي ينبغي تعديله 
التعذيب وغ�ه من xوب إساءة اsعاملة للحصول ع[ أدلة، وقبول مثل راً رصيحاً �ستخدام حظبحيث يتضمن 

كما ينبغي تزويد القضاة بتعليمات تطلب منهم عقد جلسات استماع منفصلة لتقرير قبول . اLدلة � اsحاكم تلك
  .اLدلة التي يُزعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب

  عدم التحقيق في شكاوى التعذيب
وعادة . لنظر � شكاوى التعذيب بشكل عاجل وفعالتتوG اكستان آلية أو هيئة مستقلة للشكاوى ليس لدى أوزب

  التي ما يقوم مكتب اsدعي العام بإحالة التحقيقات � مزاعم التعذيب إG وزارة الداخلية، وهي السلطة نفسها 

اsستقلة الفعالة أسهم � ازدهار ظاهرة إن غياب مثل هذه ا§لية . تTف ع[ اsوظفa اsتهمa بارتكاب التعذيب
  .ا�فfت من العقاب

ً  ة اLمم اsتحدة sناهضة التعذيبوقد أعربت لجن بواعث  نع ،ولجنة اLمم اsتحدة لحقوق ا�نسان، مراراً وتكرارا
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ً لغاية قلقهما من أن معد�ت اsحاكمات ع[ التعذيب وغ�ه من xوب إساءة اsعاملة � أوزبكستان متدنية ل  قياسا
العدد الكب� من التقارير ذات الصدقية بشأن التعذيب التي تتلقاها منظمات حقوق ا�نسان سنوياً، وعTات ب

  .إG السلطات التي تُقدمالشكاوى الرسمية 

  مراقبة أماكن االعتقال
و� توجد منظمات غ�  � تتوفر � أوزبكستان آليات مراقبة مستقلة تتوG مهمات التفتيش ع[ أماكن ا�عتقال،

 تضطلع بأي شكل من أشكال اsراقبة اsنتظمة وغ� اsعلنة وغ� الخاضعة لª¡افحكومية، محلية أو دولية، 
أصدرت اللجنة الدولية للصليب اLحمر بياناً عاماً قالت فيه إنها اتخذت قراراً  2013نيسان /في أبريلف. الحكومي

� أوزبكستان Lنها لم تتمكن من القيام بمثل تلك الزيارات وفقاً صعباً للغاية بإلغاء جميع الزيار  aعتقلsا Gات إ
كما أن  .1"بf معنى"جراءات العمل النموذجية الخاصة باللجنة، ونتيجًة لذلك، أصبحت تلك الزيارات � 

 بموظفي يكونون مصحوبa بدخول بعض مراكز ا�عتقالالدبلوماسيa، الذين يُسمح لهم � بعض اLحيان 
وينطبق هذا . كان ذلك ا�جراء بمثابة قاعدة عامةوقد السجن أو اsوظفa اsكلفa بتنفيذ القوانa أثناء زياراتهم، 

aء مسجونfحا�ت نادرة بزيارة زم � .اLمر ع[ اsدافعa عن حقوق ا�نسان، الذين ُسمح لهم 

                                                      

أنظر . 2013، اللجنة الدولية للصليب اLحمر تقرر إلغاء الزيارات إG اsعتقلa: أوزبكستاناللجنة الدولية للصليب اLحمر،  1
  :الرابط

detainees.htm-uzbekistan-12-release/2013/04-www.icrc.org/eng/resources/documents/news  
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  ةـخاتم
فهو عن© أساo فيما يتعلق بكيفية تعامل  الجنائية اLوزبكستانية؛العدالة  لقد أصبح التعذيب سمة مميزة لنظام

إن . ع[ السلطةالسلطات اLوزبكستانية مع اsعارضة، ومكافحة التهديدات اLمنية واsحافظة ع[ تشديد قبضتها 
الدو¿ من التغاy بيد أن ذلك لم يمنع اsجتمع . هذا اLمر يعتk خطأ جسيماً وغ� قابل للديمومة � اLجل الطويل

بالغاً  أذىوهذا يعتk نوعاً من ق© النظر ويلحق . اس�اتيجي -الصارخة التي يرتكبها حليف جيو الحماقات عن
  .بآ�ف الضحايا الذين يذوون � غرف التعذيب � أوزبكستان

�ات كب�ة، من حيث ثمة خطوات صغ�ة يمكن أن تتخذها السلطات اLوزبكستانية للقضاء ع[ التعذيب، وثمة تغي
و� . العديد من هذه التغي�ات التوصيات التالية وتتضمن. ا�رادة السياسية، يتعa عليها إجراؤها لتحقيق ذلك

حa أن السلطات اLوزبكستانية وحدها هي التي تستطيع إجراء هذه التغي�ات، فإن اsجتمع الدو¿ والTكاء 
 .نوا أكثر رصامة � الدعوة إليهاا�س�اتيجيL aوزبكستان يجب أن يكو 

  :التوصيات الرئيسية المقدمة إلى السلطات في أوزبكستان

ر حظفيما يتعلق بالبحقوق ا�نسان  Lوزبكستان مواءمة القانون الوطني مواءمة تامة مع ا�لتزامات الدولية •
و�سيما تعديل القانون الجنائي  اsهينة، وأالfإنسانية  وأاsطلق للتعذيب وغ�ه من xوب اsعاملة القاسية 

  :ع[ نحو رصيح وتفصي� التالية الحظرأشكال إضافة النص ع[ با�جراءات الجنائية، وقانون 
اsهينة اsنصوص عليها � اتفاقية اLمم  وأالfإنسانية  وأحظر التعذيب وغ�ه من xوب اsعاملة القاسية  -

  و� جميع الظروف؛راً مطلقاً حظاsتحدة sناهضة التعذيب 

حظر انتزاع الشهادات أو ا�ع�افات من اLشخاص اsتهمa بارتكاب أفعال جنائية أو الشهود أو أي أشخاص  -
  حظراً مطلقاً و� جميع الظروف؛باستخدام التعذيب � حجز الدولة 

و غ�ه من أشكال إساءة استخدام التعذيب أب تُنتزعحظر قبول ا�ع�افات أو أية معلومات أو شهادات أخرى  -
  اsعاملة � ا�جراءات الجنائية وغ�ها من ا�جراءات حظراً مطلقاً و� جميع الظروف؛

  .فقط اع�افاتها/ة وإدانة أي شخص ع[ أساس اع�افاتهحظر محاكم -

د جميع يتعa ع[ ا�جتماع الكامل للمحكمة العليا � أوزبكستان إصدار مجموعة من القوانa لضمان تزوي •
القضاة ع[ اsستويات كافة بتوجيهات تتعلق با�جراءات السليمة التي ينبغي اتّباعها لتقرير ما إذا كانت 

� ا�جراءات الجنائية أو أي من الفاعلa مة أو غ�ها من اLدلة اsقدَّ /ا�ع�افات و aالعام aدعsمن قبل ا
 وأعت تحت وطأة التعذيب أو غ�ه من xوب اsعاملة القاسية التابعa للدولة � أية اجراءات أخرى، قد انتزُ 

 :كما ينبغي لقواعد اsحاكم هذه أن تكفل ا§تي كحد أدنى. الfإنسانية أو اsهينة
  
أن يأخذ القضاة ع[ محمل الجد مزاعم استخدام التعذيب �نتزاع اع�افات من اsتهمa أو شهادات من  -

 aدعsحدد، بشأن التحقيقات الشهود، والتحقق من اsالوقت ا �الفعالة التي العامa، بشكل سليم و
  sزاعم ومراقبة س� التحقيقات الجارية؛أُجريت � مثل تلك 
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أن يعقد القضاة جلسة استماع منفصلة لتقرير ما إذا كانت ا�ع�افات أو غ�ها من الشهادات أو اLدلة قد  -
  غ�ه من أشكال اsعاملة السيئة؛ انتُزعت عن طريق استخدام التعذيب أو

تقديم اLدلة � جلسة ا�ستماع اsنفصلة ع[ عاتق اsدعي العام �ثبات أن أي  تقع مسؤوليةيكفل القضاة أن  -
  اع�اف أو شهادة أو دليل لم ينتُزع باستخدام التعذيب أو غ�ه من أشكال إساءة اsعاملة؛ 

ت أو شهادات الشهود غ� مقبولة � الجلسة إذا استنتج القاy، استناداً إG أن يقرر القضاة أن أدلة ا�ع�افا -
ا�حتما�ت أن من اsرجح أن تكون مثل تلك اLدلة قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غ�ه من توازن 

  .xوب إساءة اsعاملة

• sتحدة اsمم اÂقرر الخاص لsا Gع[ حكومة أوزبكستان توجيه دعوة إ aيتع Gعني بالتعذيب للقيام بزيارة إ
  .أوزبكستان لتق  الحقائق

  

  إلى المجتمع الدولي المقدjمة رئيسيةالتوصيات ال

الfإنسانية أو  وأا حظر التعذيب وغ�ه من xوب اsعاملة القاسية بند حول حقوق ا�نسان، و�سيمإضافة  •
مة أوزبكستان، وحث السلطات ع[ مواءمة و حك اsهينة إG جداول اLعمال لجميع ا�جتماعات الثنائية مع

 .قوانينها وسياساتها وممارساتها بحيث تصبح متوافقة تماماً مع ا�لتزامات الدولية لحقوق ا�نسان
ضمان وضع بند حقوق ا�نسان، و�سيما حظر التعذيب وغ�ه من xوب اsعاملة القاسية أو الfإنسانية أو  •

لجميع ا�جتماعات اsتعددة اLطراف التي تضم أوزبكستان، واعتماد قرارات تحث اsهينة ع[ جداول اLعمال 
مع ا�لتزامات بحيث تصبح متوافقة تماماً الحكومة اLوزبكستانية ع[ مواءمة قوانينها وسياساتها وممارساتها 

 ً  .الدولية لحقوق ا�نسان، حيثما يكون ذلك مناسبا
 

الدعم إG حكومة أوزبكستان، � محاولة لتعديل قانون ا�جراءات  تقديم الدعم التقني وغ�ه من أشكال •
الجنائية، بحيث يتضمن حظراً رصيحاً للتعذيب وغ�ه من xوب اsعاملة القاسية أو الfإنسانية أو اsهينة، 

  .راءاتوحظر استخدام اsعلومات أو اLدلة اsنتزعة تحت وطأة التعذيب � ا�جراءات الجنائية وغ�ها من ا�ج
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