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  ملخص. 1
   

لقد قطعت المغرب أشواطاًً مثيرة لإلعجاب في مجال حقوق اإلنسان خالل الخمسة عشر سنة 

 احترام أآبر للحقوق المدنية والسياسية األساسية ومنها حرية التعبير التقدم اتضمن هذيو. الماضية

، 1999وشهدت هذه الفترة، وبالذات منذ تولي الملك محمد السادس للعرش عام . نظيموحرية الت

 والمنهجية السابقة بما فيها الجسيمة من العقاب فيما يتعلق بالجرائم اإلفالتجهود في التعامل مع نهج 

  .والتعذيب"  اتاالختفاء"

  

ية الحقوق المدنية والحريات ولكن ال يشكل المغرب استثناءًا من حيث اإلرتداد العالمي عن حما

 التي أحرزت في الخمسة عشر  الهامةإن الكثير من عوامل التقدم. األساسية بإسم مكافحة اإلرهاب

ن المتهمين بصلتهم يسنة الماضية مهددة بسبب جمع السلطات واعتقالها لآلالف من المغربي

بهم، وحرمانهم الواضح من إن التقارير الموثوقة عن تعذيب وسوء معاملة المشتبه . باإلرهاب

ن ات األوسع التي تمتع بها المغربيو القضائية يشيران إلى أن الحرياإلجراءاتحقوقهم المدنية خالل 

إن مخاطر الحملة الحالية عالية، ليس فقط لؤلئك المشتبه . في العقد ونصف السابقين قد تنقض

  .ربيين الذين استفادوا من اإلصالحاتبتورطهم مع جماعات المتشددين أو المتطرفين، بل لجميع المغ

  

آانون الثاني / ويستعرض التقرير المبني على نتائج زيارة استقصائية أجريت خالل شهري يناير

 من العقاب قضايا اإلفالت أوًال الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ،2004شباط / وفبراير

ام الخاص بدور هيئة اإلنصاف والمصالحة التي فيما يخص جرائم حقوق اإلنسان السابقة مع اإلهتم

ومن ثم، . ة والسياسية التي تعمل في نطاقهاي والحدود الهيكل2004آانون الثاني / تم تأسيسها في يناير

 خالل حملة السلطات ضد من يشتبه بأنهم متشددين المعتقلين لحقوقيدون التقرير إنتهاآات أساسية 

 2001أيلول /  سبتمبر11بدأت هذه اإلعتقاالت في أعقاب هجمات وقد .  عادلةمحاآمةإسالميين في 

أيار / مايو16على نيويورك وواشنطن، وتصاعدت بشكل ملحوظ بعد األسابيع واألشهر التي تلت 
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ن شخصًا، باإلضافة إلى أنفسهم، آما ي حيث قتل في ذلك اليوم إثنى عشر إنتحاريًا إثنا وثالث2003

  .ي هجمات منسقة في الدار البيضاء، أآبر المدن المغربية شخص آخر بجراح ف100أصابوا 

إن الهجمات العشوائية . 2003أيار/وتستنكر منظمة هيومن رايتس ووتش وبدون تحفظ تفجيرات مايو

إن للحكومة المغربية،  آأي حكومة أخرى، الحق . قيم حقوق اإلنسانلعلى المدنيين تمثل نقيض 

  .تقديم مرتكبيها للقضاءوالواجب في منع مثل تلك الجرائم و

  

الدولي قانون ال حسب مكافحة اإلرهاب بطرق تتوافق مع واجبات المغرب  وسائلولكن يجب أن تدار

 في جميع حقوقهم األساسيةب المتهمين بتخطيط أو تنفيذ أعمال عنف فظتويجب أن يح. حقوق اإلنسانل

دة تحت ظروف وطنية طارءة لحكومة تجميد أو إنقاص بعض الحقوق لفترة محدوويجوز . الظروف

 ولكن ال تستطيع أي دولة تحت أي ظرف ،وملحة، وللحد الذي تفرضه الحاجة الملحة للظروف فقط

يجب أال تكون عملية . اإلستخفاف بمسؤوليتها في منع التعذيب والمعاملة المهينة والغير إنسانية

 المعاييرلى ذلك، يجب إحترام وباإلضافة إ. ة قضائيةقب آما يجب أن تخضع لمراتعسفيةاإلعتقال 

  . األساسية للمحاآمة العادلة

  

وآما يبين التقرير، فقد فشلت قوات األمن والسلطة القضائية المغربية في الحفاظ على  حقوق 

فقد قامت قوات . 2003أيار / مايو16المعتقلين خالل حملة اعتقال المتشددين التي تلت تفجيرات 

قاالت وتفتيش المنازل بدون أمر تفتيش قضائي، وباألخص في الشرطة بحملة واسعة من اإلعت

 2000وصرحت منظمات حقوق اإلنسان أن . األحياء الفقيرة والتي يعتقد أنها معاقل لإلسالميين

وقد نقل عن الكثيرين أنه تم نقل .  شخص على األقل احتجزوا في األشهر التي تلت الهجمات

رباط  تديره اإلدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني  إلى سجن في تمارا، خارج الالمعتقلين

وفي .  الرئيسيةالداخلية، وهي وآالة اإلستخبارات ) التراب الوطنيمصلحة مراقبةوالمعروفة بإسم (

التراب الوطني، تؤآد  مصلحة مراقبةحين تنفي السلطات المغربية وجود مرآز إعتقال تديره 

مصلحة ابقًا عن إسالميين مشتبه بهم أنه تم إستجوابهم من قبل الشهادات التي جمعناها ما ورد س

وقد نشرت هذه الشهادات في صحف مغربية ومن قبل . التراب الوطني في تلك المرآز مراقبة

  . لحقوق اإلنساندوليةمنظمات مغربية و
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تحت الحراسة  الشرطة من اشتبهت بأنهم متشددين إسالميين وضعتوفي حاالت تفحصناها، 

ومن ثم، زورت . مثولهم أمام القضاءلفترة تزيد عن المدة الذي يسمح بها القانون قبل رية النظ

المسجلة عن تلك التي يسمح بها الحراسة النظرية الشرطة تاريخ اإلعتقال المسجل آي ال تزيد فترة 

  .القانون

  

تجوبيهم، آما عوملوا وقد أفاد الكثير من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والذهني من قبل مس

تحت الحراسة وفي فترة إعتقالهم . معاملة مهينة إلجبارهم على اإلعتراف أو توقيع بيانات لم يدلوا بها

وفي بعض الحاالت .  لم يسمح لهم االتصال بمحامي ولم تفصح الشرطة لذويهم عن أماآنهمالنظرية 

وقد صدر حكم اإلدانة على .  ممثليهملدفاع عن ن الوقت الكافي لدراسة القضية ليلم يعطى المحام

، وهو التاريخ الذي بدأ به 2003تشرين األول / الكثير من المتهمين قبل تاريخ األول من أآتوبر

 والذي يمنح المتهمين حق استئناف األحكام الصادرة ة الجنائي المسطرةالعمل بتعديل على القانون

  .ضدهم بناء على الحقائق

  

لى بيانات تجريمية، وجد المتهمين أنفسهم متجهين وبسرعة نحو اإلدانة، وبعد أن حصلت الشرطة ع

وحرموا من جميع وسائل ممارسة حقوقهم خالل بناء الدفاع في فترة التحقيق التي تسبق المحاآمة 

ولم يبلغ المتهمين عن حقهم في الحصول على فحص طبي، أو لم يتمكنوا من . وخالل المحاآمة نفسها

ولم تتوفر لهم االستشارة القانونية في جميع مراحل العملية .  بشكل مناسبممارسة هذا الحق

القضائية؛ وقبل القضاة شهادات من أشخاص ال شأن لهم بالقضية وغير متواجدين خالل المحاآمة 

وباإلضافة إلى ذلك فقد .  الطويلة آأدلةالتعسفيةواعترافات أدلى بها المتهمون خالل فترات االعتقال 

  .اة طلب الدفاع لسماع شهود نفي آان من الممكن أن يدلوا بشهادات مبرئةرفض القض

  

.  2004وقد تجاوبت السلطات المغربية إيجابيًا مع إنتقادات وجهت لها في مجال حقوق اإلنسان في 

وقد أعربت عن نيتها في تقديم مسودة قانون يجرم التعذيب وفي سحب تحفظاتها الرسمية التي أدلت 

آما تعهدت أن تجري التحقيق . ديق عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسانبها خالل تص

  .عندما تتقدم لها منظمات حقوق اإلنسان الدولية والمحلية بأدلة عن التعذيب
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وفي تطور إيجابي آخر، بدأت هيئة اإلنصاف والمصالحة التي أنشأتها الدولة العمل على تسجيل 

اإلنسان الجسيمة التي ارتكبت في العقود الماضية، بما فيها المئات من قضايا وقائع انتهاآات حقوق 

اإلختفاء القسري غير المحلولة، آما أن لها القدرة على تقديم التعويضات للضحايا وذويهم، باإلضافة 

 وعلى ،إلى قدرتها على تقديم توصيات بشأن السبل التي تساعد على إعادة تأهيل ومساعدة الضحايا

  .اء ذآرى الظلم الذي عانوا منهأحي

  

وتمثل هذه الهيئة تقدمًا ملحوظًا مقارنًة بجهود المغرب السابقة في التعامل مع اإلنتهاآات السابقة في 

مجال حقوق اإلنسان، آما تفوق على المؤسسات الحكومية التي أنشأت حتى اآلن في آل الدول 

ولكن قدرة هذه الهيئة على . ع اإلنتهاآات السابقةاألخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا للتعامل م

النجاح في مهمتها في تقديم حلول لإلنتهاآات السابقة وتسجيل روايات صادقة عن القمع الذي مارسته 

 تمنع من تسمية األفراد هيئةالدولة في السابق تقوضها عوامل عدة  من أهمها أن الوالية المعهود بها لل

دو أن الهيئة ترآز على فئات محددة من اإلنتهاآات على حساب إنتهاآات ويب. المرتكبين للجرائم

وباإلضافة إلى ذلك فإن ليس للهيئة القدرة على إجبار الشهادة أو اإلدالء بالمعلومات، . جسيمة أخرى

  .مما يولد الشك بإمكانية تجاوب المسؤولين الحاليين والسابقين مع تحقيقاتها

  

وتش بتعهد السلطات المغربية على إلتزامها بمسؤولياتها تجاه حقوق وترحب منظمة هيومن رايتس و

.  السابقة، واإلصالحات القضائية التي إتخذت وتلك المعلقةالجسيمةاإلنسان، وإعترافها باإلنتهاآات 

 في تقلب اإلرتدادعلى المغرب إتخاذ خطوات أبعد من الخطوات اإليجابية التي إتخذتها لكي لكن و

وفي . نسان الذي شهدته الدولة في المعاملة مع المشتبه بإشتراآهم في جرائم إرهابيةمجال حقوق اإل

ي نشب عن حملة محاربة المتشددين اإلسالميين المشتبهين ذ انتهاآات حقوق اإلنسان النمط ظل

فورية  ، فإن على السلطات المغربية إتخاذ خطوات 2003وتطبيق قانون مكافحة اإلرهاب لعام 

مع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة قوانين الممارسات وال تماشيلضمان 

وعالوة على ذلك . ةينإنسانية أو المهاملة أو العقوبة القاسية أو الالالتعذيب وغيره من ضروب المع

جاز فعلى أفراد أجهزة األمن أن يوضعوا تحت طائلة المسؤولية في حال انتهاآهم قوانين تحكم احت

 ذلك فإن على المحاآم أن تعمل آحصن ضد انتهاآات الشرطة والنيابة ولضمان. ومعاملة المشتبه بهم

تها، وبشكل مستقل، الوقائع المقدمة لها ورفض أي أدلة لوثها التعذيب أو اإلرغام أو اقببمروذلك 

  . األخرىالتجاوزات اإلجرائية
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قانون الدولي اللمغربية لمراعاة التزاماتها فيما يخص وللمجتمع الدولي دورًا هامًا في دفع السلطات ا

أوًال، على المغرب . بالنسبة لمعاملة األشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم إرهابيةحقوق اإلنسان ل

 في األمم آأي دولة أخرى، أن يقدم تقارير دورية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن

 اإلرهاب وفقًا لقرار مجلس األمن رقم نعخذها لمحاربة وم بخصوص الخطوات التي اتالمتحدة

وعلى لجنة مكافحة اإلرهاب أن تطلب خالل مراجعتها للتقارير الدورية أن تتخذ ). 2001 (1373

مكافحة اإلرهاب التي تقدمها أو تقترحها متماشية وسائل الالزمة للتأآد من أن الخطوات تلك الدولة 

 الدول التي يزعم أن الواليات منثانيًا، فإن المغرب . قوق اإلنسانمع واجبات الدولة في مجال ح

ترعى أخرى إن على الواليات المتحدة وأي دولة . المتحدة أرسلت إليها أو سلمتها مشتبهين إرهابيين

عملية ال تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب ال التأآد من أن يهاواجب علتسليم التسهل عملية أو 

هناك أدلة آافية "التي بشدة إرسال أو إعادة األشخاص للحبس واالستجواب إلى الدول والتي تمنع و

  .فيها"  مهدد بأن يعرض للتعذيبشخصأن البلالعتقاد 
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  التوصيات. 2
  :إلى حكومة المغرب

  لمحاآمة العادلة األساسية لضمانات ال اتنتهاآالتطرق إل
ة  األساسية ل انات  ضمال حتى يشمل جميع     ة الجنائي  المسطرة تعديل قانون  • ة  لمحاآم ًا؛   العادل ا دولي به

ًا        لحراسة النظرية لتبني قانون يقلل من الفترة القصوى        ه حالي  من حد اإلثنى عشر يومًا المسموح ب

ام         حسب ة                 .  2003 قانون مكافحة اإلرهاب لع ه لجن ا تصر علي انون مع م ويجب أن يتماشى الق

دة، أال   م المتح ي األم ان ف وق اإلنس و أن يوحق ام قاضي أو موظ ه ول أم ه  للمث تبه ب دم المش  فق

الل      ائية خ لطة قض ام بس ه القي ول ل ام "مخ عة أي ب أن ". بض نحيج ين  يم انون المعتقل ق ال الق ح

محامي عندما يتم إستجوابهم من قبل الشرطة ألول مرة والتأآد من أن تعلمهم الشرطة             ب باإلتصال

ة           ل قمعت ال نحم آما يجب   . بذلك الحق وبحقهم بعدم اإلدالء بشهادة      درة المادي ديهم الق يس ل ذين ل ين ال

انون      .  على  تعيين  محامي حق الحصول على محامي تعينه المحكمة           باإلضافة إلى ذلك، فعلى الق

ى        قيق، والتأآد من تح   الحراسة النظرية  بفترة   مجبار على االلتزا  اإل  القضاة في حالة وجود دليل عل

 .سجالتهاأن الشرطة أدخلت تاريخ إعتقال خاطئ في 

 

ر     التحقيق والحكم  ليفرض على قضاء   ة الجنائي المسطرةتعديل قانون    •  أن يمنح المتهمين فرص أآب

 .وليسمح للدفاع استجواب شهود اإلثباتلتقديم شهود نفي 

 

وبر    ة الجنائي  المسطرةالعمل بالتعديل الذي طرأ على قانون        •   بحيث    2003تشرين األول    / في أآت

وبر      يسمح للذين صدرت ضدهم أح  ل أآت انون قب ذا الق ى ه اًء عل أن  2003تشرين األول  / كام بن   ب

 . يمارسوا حقهم باالستئناف

  وضع حد للتعذيب  وممارسات سوء المعاملة األخرى
ذيب    • دة ضد التع م المتح ة األم ع توصيات لجن انون يتماشى م ي ق ذيب "تبن ف للتع يتضمن تعري

 ."ة من االتفاقي4 و1يتوافق آليًا مع أحكام المادتين

 

م • ي  ن اض تقل ف وري والمس ق الف ا     التحقي ا فيه يئة، بم ة الس ذيب والمعامل اءات بالتع ع اإلدع  جمي

 . للعدالة إذا وجدت أدلة موثوقة ضدهمموظفي الدولة، وتقديم  التهويلأو والتهديد أاإلجبار، 
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ى     اضم • درتهم عل م بق ي، وإعالمه ي الفحص الطب م  ف ين بحقه ع المعتقل وري لجمي الم الف ن اإلع

 .فعاليةبممارسة هذا الحق  بسرعة و

 

ول أي     تي  تالمعدل، وال  ة الجنائي المسطرة من قانون    293وضع موضع التنفيذ المادة      • ضمن عدم قب

ا تحت ظروف   م التصريح به ات ت راه"إعتراف ف أو اإلآ ة مناهضة  " العن ي توصيات لجن وتبن

ع ا     ادرإ"التعذيب التابعة لألمم المتحدة التي تنص على         د يمن ستخدام أي تصريح صدر تحت         ج بن

 ."التعذيب آدليل خالل أي إجراء قضائي

 

رب خالل تصديق   • داها المغ ي أب ع التحفظات الت ذيب، واإلدالء هسحب جمي ة مناهضة التع  اتفاقي

ريحات ةبالتص ادتين  الالزم ي الم ذآورة ف ة  22 و21 الم ة لجن راف بأهلي ة لالعت ن االتفاقي  م

  .، وبدراستها للشكاوى الفردية وهوية الضحاياسريةتضمن بتحقيقات مناهضة التعذيب بالقيام 

  منع اإلعتقاالت السرية
ي مراآز وضع • ين ف ال المعتقل ط، اإلعتق مية فق و ووقف الرس ى ول االت السرية حت ع اإلعتق  جمي

ديل  إعتقال آانت في  مرآز    ادة رسمي؛  تع انون   67 الم ام     ة الجنائي المسطرة  من الق د من قي للتأآ

كل لطات، وبش ائالت  الس اء ع ريع، بإعط ين س ان  المعتقل ن مك ة ع ات دقيق ال معلوم  اإلعتق

 . الوصول إليهم وبشكل سريعفرصة،  وإعطائهم ةهم القانونييتووضع

 

 ).حالة التلبسإال في ( بناًء على أمر بالوقف أصدره قاضي إعتقال المشبوهينالتأآد من أن يتم  •

 

ماح ا • اتلس ر الللمؤسس ة  غي ان لحكومي وق اإلنس ةاحق ة والدولي ارا   ،لمحلي ز تم ارة مرآ بزي

  .لالعتقال، فورًا وبدون أي عراقيل

  زيادة فعالية هيئة اإلنصاف والمصالحة
ن      • اذلون ع ة أو يتخ ل الهيئ ون عم ذين يعيق ة ال وظفي الدول ى م ات عل رض عقوب ن ف الن ع اإلع

 .التعاون معها
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ا من تسمية    يالتي لهيئة  ا  تفويض الرغم من ب هاإلعالن أن  • ة ل فرمنعه ا     دي إن عليه ي الجرائم ف مرتكب

ديم                قيقتسليم مواد التح   ه في تق ام بواجب تمكن من القي نتهاآات  اال يرتكب م للقضاء المغربي حتى ي

 .جسيمة إلى العدالةال

 

ات      • اء "اإلعالن أنه لن ينطبق عفو وال تحديد زمني للتقاضي على المتورطين في عملي أو " االختف

ًا في               آلنسان؛ وأن   في أي انتهاآات جسيمة لحقوق اإل      ة آلي اء قسري ال توضحها الهيئ  حالة اختف

  .خاتمة مهمتها ستبقى موضع تحقيق مستمر طالما لم يتضح مصير الضحية

  إلى هيئة اإلنصاف والمصالحة
ا                   • اه في تحقيقه ذي تتلق اون ال ًا عن مدى التع اليين،         من الكشف علني ابقين والح ة الس  موظفي الدول

ا   و أادة شفهية،شه ويقاس التعاون بتوفير  ات    السجالت مستندات،  بما فيه ة، وملف ة والقانوني  الطبي

ة أخرى       وفرة، وأدل اون             . المحكمة المت اع عن التع ر أي إمتن ة أيضاً  اإلفصاح عن أث ى الهيئ وعل

 . تقرير آامل وصادق عن الفترة التي تأخذها بعين اإلعتبارسردخالل عمل الهيئة المتمثل في 

 

ة               الجنائية ضرورة المسائلة    التأآيد علنيًا على   • و أن الهيئ ى ول  في حاالت اإلنتهاآات الجسيمة، حت

 .نفسها ممنوعة من تسمية مرتكبي الجرائم

 

ى أن يستمر التحقيق في حاالت              • اء "الحث عل ى          " اإلختف اجح  حت ة بشكل ن م تفسرها الهيئ التي ل

و وال تح               ق عف ي      يحدد مصير المختفي بوضوح، والحث أيضا على أن ال ينطب د التقاضي الزمن دي

 .أو إنتهاآات جسيمة أخرى لحقوق اإلنسان" إختفاءات"على المتورطين في 

 

ة أو  • ام الهيئ مضمان اهتم وميجس اوي  بشكل  آخر حك عمتس وق بجمي يمة لحق ات الجس  االنتهاآ

ة          التعسفي اإلنسان، وليس فقط مع قضايا االعتقال        وفره الهيئ ا ت اءات القسرية، بالنسبة لم  واإلختف

 . األخرىالوسائلن تعويضات ومساعدات وجميع م

  

وء   • ي ض ة األ   وف ق بطبيع تالف المتعل ة      اإلخ راءات األمني ة واإلج حراء الغربي ي الص داث ف ح

ة                      المستحكمة   ك المنطق ر من الحاالت التي تصدر عن تل دد الكبي ة والع ك المنطق ، يجب أن    في تل
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داولها       الهيئة  تضمن   ة          مع ضحايا إن    تعامل متساوي وعادل في ت وق اإلنسان من منطق تهاآات حق

  .الصحراء الغربية ومع جميع سكان تلك المنطقة عمومًا

 

اة  • الحيات المعط ف الص ة توظي راحللهيئ اها إلقت ى أقص ة ل حت دابير احترازي ادي ت رارتف  تك

ابقة      ومتشابهة   بالغة،    أن إنتهاآات  من خالل التأآيد على   االنتهاآات السابقة    ك الس في بعض    مع تل

اذ إجراءات   آذلك رفع توصية .  ترتكب اليومال تزال  ،األوجه ة   باتخ ائعة    عيني اء انتهاآات ش إلنه

 مع هذه اإلنتهاآات من خالل     القضاءانهاء انقيادوالموجودين في عهدة الشرطة حقوق المتهمين   ل

   .فشله في ممارسة استقالله المضمون دستوريًا

  إلى األمم المتحدة

  ذيبإلى المقرر الخاص المعني بالتع
يهم                 • اءة إل ين واإلس طلب دعوة لزيارة المغرب للقيام بتحقيق حول تقارير وادعاءات تعذيب المعتقل

  .بطرق أخرى

  التعسفي باالعتقال الخاص العمل مجموعةإلى 
اال                     • ارير وادعاءات عن إعتق ام بتحقيق حول تق ارة المغرب للقي فية  طلب دعوة لزي ر   ت تعس  وغي

  .قانونية

  ب في مجلس األمن التابع لألمم المتحدةإلى لجنة مكافحة اإلرها
طلب أن يدرج المغرب في تقريره القادم للجنة مكافحة اإلرهاب معلومات عن الخطوات التي  •

 .  في الدار البيضاء2003أيار/ اتخذها بعد هجمات مايو

       االهتمام بناء على مراجعة تقارير المغرب السابقة والحالية، وبالتحديد تجاه     نقاطتعريف  •

 مكافحة اإلرهاب التي تتبناها وسائل الذي يتطلب أن تتوافق 1456نص قرار مجلس األمن رقم 

طلب المزيد من المعلومات عندما تقتضي . الدول مع حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني

 .الحاجة

 لمكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان في اتإنشاء خطة طويلة األمد مع المغرب لتطوير آلي •

  .حين واحد
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  إلى الحكومة األميرآية
حة        • الة واض رب رس ة المغ ع حكوم ة م ة األميرآي االت الحكومي ل الوآ االت آ من اتص أن تتض

ة،                        ومبدئية مضمونها أن احترام حقوق اإلنسان يجب أن يكون جزًء ال يتجزأ من أي سياسة أمني

 .إلرهاببما فيها عمليات مكافحة ا

 

ة    • ال مكافح ي مج ة للمغرب ف اعدات األميرآي ن أن المس د م ة للتأآ راءات الالزم ع اإلج ذ جمي أخ

 .اإلرهاب ال تستخدم النتهاك حقوق اإلنسان

 

م  • تبه به ة المش اه معامل ق تج ع االجتماعات الرسمية عن القل ي جمي ة المغرب ف اإلعراب لحكوم

اون في مكافحة              الذين اعتقلوا خالل حملة مكافحة اإلرهاب، وا       ة أو تع لتأآد من أن أي سياسة أمني

 .حقوق اإلنسانلالدولية  المعاييراإلرهاب يتفق مع 

 

ائي وفي      القضاء    مساعدة الحكومة المغربية في إصالح نظام         • ذ   الجن ة للشرطة      تنفي رامج تدريبي ب

ة               ى حماي ز عل ابيين والقضاة تتضمن الترآي ة ل الضمانات األساسية   والمدعين الني ة   لمحاآم  العادل

ين   راهين                     . لجميع المعتقل ة ب دم السلطات المغربي أن تق ذه المساعدة مشروطة ب ويجب أن تكون ه

 .على إستعدادها السياسي إلتمام اإلصالحات وجعل اإلستقالل القضائي حقيقة واقعة

 

وفر   • دما ت رب، إال عن ة للمغ ة أو إرهابي ة أمني ي جريم ورطهم ف تبه بت ليم األشخاص المش دم تس ع

ن     الحكو ر م وع آخ ى أي ن ذيب أو إل ى التع ن يتعرضوا إل م ل ا أنه د منه ن التأآ ة ضمانات يمك م

ذين               . المعاملة السيئة خالل اعتقالهم واستجوابهم     ين ال د من أن المتهم ة للتأآ أخذ الخطوات الالزم

  .أرسلوا بالفعل للمغرب لم يتعرضوا إلى التعذيب أو المعاملة السيئة

  ل األعضاءإلى االتحاد األوروبي والدو
رب      • ة المغ ع حكوم دول األعضاء م ي وال اد األوروب االت االتح ع وآ أن تتضمن اتصاالت جمي

رسالة واضحة ومبدئية مضمونها أن احترام حقوق اإلنسان يجب أن يكون جزء ال يتجزأ من أي                  

 .سياسة أمنية، بما في ذلك عمليات مكافحة اإلرهاب
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ا • ع االجتماع ي جمي ة المغرب ف م اإلعراب لحكوم تبه به ة المش اه معامل ق تج ت الرسمية عن القل

اون في مكافحة                     ة أو تع الذين اعتقلوا خالل حملة مكافحة اإلرهاب، والتأآد من أن أي سياسة أمني

 .حقوق اإلنسان لالدوليةالمعايير اإلرهاب يتفق مع 

 

ة           القضاء  مساعدة الحكومة المغربية في إصالح نظام         • رامج تدريبي ذ ب ائي وفي تنفي  للشرطة    الجن

ة               ى حماي ز عل ابيين والقضاة تتضمن الترآي ة    ل الضمانات األساسية   والمدعين الني ة العادل لمحاآم

ين   راهين                     . لجميع المعتقل ة ب دم السلطات المغربي أن تق ذه المساعدة مشروطة ب ويجب أن تكون ه

 .على إستعدادها السياسي إلتمام اإلصالحات وجعل اإلستقالل القضائي حقيقة واقعة

 

دم • وفر  ع دما ت رب، إال عن ة للمغ ة أو إرهابي ة أمني ي جريم ورطهم ف تبه بت ليم األشخاص المش  تس

ن      ر م وع آخ ى أي ن ذيب أو إل ى التع ن يتعرضوا إل م ل ا أنه د منه ن التأآ ة ضمانات يمك الحكوم

ذين               . المعاملة السيئة خالل اعتقالهم واستجوابهم     ين ال د من أن المتهم ة للتأآ أخذ الخطوات الالزم

  .ا بالفعل للمغرب لم يتعرضوا إلى التعذيب أو المعاملة السيئةأرسلو

  إلى جامعة الدول العربية
 الطلب من الحكومة المغربية أن تحترم وتلتزم بشكل آامل بالمبادئ والواجبات المحددة في  •

 البراءة، قرينة، والتي تحدد )1997(إلنسان من الميثاق العربي لحقوق ا) أ(13 و8 و7المواد 

  .  ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينةالتعسفيالعتقال  اعمن
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  رسالة من منظمة هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل المغربي): أ(ملحق 
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His Excellency Mr. Mohamed Bouzoubaâ 
Minster of Justice  
Ministry of Justice  
Rabat  
Morocco  
 
VIA FACSIMILE: 011- 212-37-773-0772 
 
Your Excellency, 
 
As you may know, Human Rights Watch conducted a research mission to Morocco from 
January 27 to February 13, 2004.  One objective of our visit was to gather information 
about arrests and trials of terrorism suspects following the Casablanca bombings of May 
16, 2003. 
 
As the first anniversary of those terrible events approaches, we wish to express our 
solidarity with the victims, their families, and all Moroccans who expressed their 
revulsion at those crimes.  The perpetrators of all such acts must be brought to justice.  
 
At the same time, the mass arrests that followed the attacks gave rise to concerns about 
ill-treatment and unfair trials, and about Morocco’s compliance with its international 
human rights commitments in these areas.   
 
We regret that we did not have the opportunity to meet with you or any other official 
from the Justice Ministry during our visit, despite our formal request for such a meeting.  
We did, however, have the pleasure of being received by Human Rights Minister 
Mohamed Aujjar on February 5, 2004.  
 
Our purpose in writing to you today is to share our preliminary findings and invite your 
comments.  We will ensure that our final report reflects pertinent official information, as 
long as it is received by June 7, 2004.  You are welcome to respond in English, French, or 
Arabic. 
 

o Our initial findings point to a pattern of human rights violations committed during 
the pre-trial and trial phase against suspects accused of being linked to terrorist 
acts.   In several cases that we studied, there were allegations of physical torture 
and ill-treatment as well as threats of violence. To the best of our knowledge, 
these allegations were not investigated by the prosecutor’s office and were not 
seriously addressed by the trial courts.  

o In some cases the detainees did not have access to a lawyer during the pre-trial 
proceedings and complained that they were forced to sign forced confessions 
while blindfolded and unable to read. In several cases, detainees alleged that their 
statements were falsified. Lawyers described to us how the actual date of arrest 
was falsified by the police in order to cover up garde à vue detentions that lasted 
long beyond the period allowed by law.   
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o We have also documented cases in which detainees were blindfolded during their 
entire interrogation as well as during their first encounter with the public 
prosecutor representative, and thus answered questions without understanding that 
they had passed into a new phase of the judicial process. 

o In some cases detainees said they were transferred to the interrogation and 
security compound in Temara where they were subject to abusive methods of 
investigation. The existence and the use of an unacknowledged place of detention 
would be a violation of both Moroccan and international law.   

o In some cases, we found that lawyers were not allowed to call defense witnesses 
or to cross-examine witnesses and testimonies that were used by the prosecution 
and the investigative judge to charge defendants.  

 
The following are summaries of few cases that highlight the above mentioned 
violations of basic human rights: 
 
• Abdelghani Ben Taous, 45 years old and disabled, who was convicted and 
sentenced to twenty years in prison for terror charges, cites numerous instances of 
torture and sexual abuse during his detention.  He alleged that while he was in 
Direction de la Surveillance du Territoire (DST) custody during the month of June 
2003 in the Temara secret detention center, security forces beat him with a stick and 
tortured him with electric shocks. The physical abuse he described also included being 
suspended from the floor, choked and slapped on the face. Ben Taous stated that he was 
deprived of sleep and that lights were left on in his cell both day and night.  (Court File 
Number: 22-2003-622, Rabat Criminal Appellate Court) 
 
Ben Taous’ lawyer also alleged that he has been a victim of sexual abuses and sodomy 
by several security officials during the same period. Security forces stripped him, and 
one of his torturers twice inserted his fingers in Ben Taous’ anus and threatened to rape 
him.  

 
Ben Taous’ lawyer told HRW that his client was deprived of counsel for a significant 
period of time and forced to sign a confession. His lawyer, who was hired by family 
members, could not see him for 18 days. On July 23, 2003, DST took Ben Taous from 
pre-trial detention in Salé prison to the DST interrogation compound at Temara after he 
refused to sign a retroactive agreement consenting to a search of his house that had 
already taken place. During his second detention at Temara, he was again subject to 
torture. His lawyer was able to see him on July 31, 2003, only after the head of the 
Rabat Bar intervened. 

 
At the trial, Ben Taous’ lawyer raised complaints of torture and forced confession.  His 
lawyer also noted that the date of his arrest was forged and changed to June 23, 2003.  
However, the trial judge ordered no investigation, and the court record does not 
accurately and adequately reflect these complaints.  

 
• Danbat Moustafa, 33 years old and from Casablanca (prisoner number 26385 in 
Kenitra prison, where he is now serving a life sentence), turned himself in to the police 
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on June 16, 2003. He alleged that he was sent to the secret security compound of 
Temara and held there for five days, where interrogators stripped him and inserted a 
bottle into his anus and threatened to rape him. According to his wife, Khadija, marks 
of torture and abuse were still apparent when her husband first appeared in Court, 
limping and unable to sit normally. The judicial panel refused the lawyer’s request to 
investigate these allegations of torture and to allow a medical expert to examine his 
client. 
 
• Ahmad Chikou, who was arrested on June 6, 2003 in Casablanca, said that 
during his interrogation he was blindfolded and that he was forced to sign a false 
statement that he had never read before. His interrogators threatened to rape his wife. 
The police recorded his date of his arrest as July 20, 2003, rather than the true date of 
June 6, in order to cover up the illegally long garde à vue detention. (Court File 
Number: 22-03-687, Rabat Criminal Appellate Court).  
 
• Abderrezaq Ertaoui, who was arrested on May 18, 2003 and sentenced on 
August 18, 2003 to 30 years by the Casablanca Criminal Appellate Court (and currently 
held in Kenitra prison), alleged that while in police custody, he was blindfolded and 
pressured to sign his statement. He also claimed that he was stripped, tortured by 
electroshocks, and deprived of sleep. (Court File Number: 26406/03, Casablanca 
Criminal Appellate Court).   
 
• Aziz Chafai, who was arrested in his house in Casablanca on May 18, 2003, had 
no access to a lawyer during his pre-trial proceedings. The first time he saw a lawyer 
was after the investigative judge concluded his investigation report. Aziz’ lawyer, 
Maitre al-Ftouhi Abd al-Haq, said that his client was held in incommunicado detention 
with no access to a lawyer until he was brought before a trial panel. The trial panel 
refused to call witnesses and accepted all the findings that were made by the 
investigative judge. The lawyer also complained that he could not freely meet and talk 
to Aziz due to the common practice of close surveillance of lawyer-defendant meetings. 
Aziz told his lawyer that he knew he was brought before an investigative judge only by 
reading the sign that was on the judge’s table and that he was not told about his right to 
have an attorney at this stage of the investigation. (Court File Number: 840/2003, 
Casablanca Appellate Criminal Court). 

 
• Yazghi Abdelhamid, a 46 year-old accountant from Casablanca, was arrested on 
June 11, 2003, but the recorded date of his arrest was June 27, 2003. He told his family 
that he spent 17 days in Ma’arif detention in Casablanca and 5 days in the Temara 
compound, where he was tortured and ill-treated, and blindfolded when he was 
interrogated.  

 
• Mohammad Shadeli and Nuredin Elgerbaui were arrested by the DST on July 
17, 2002 in their homes in Casablanca, and were sentenced to twenty years on July 11, 
2003. According to their lawyer, they were held for ten days in Temara, where they 
were beaten by sticks, tortured by electric shocks, endured verbal humiliation and were 
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forced to take off their clothes. (Court File Number: 2003/5/744, Casablanca Criminal 
Appellate Court).   

  
• Mohammad Hassan Kittani was tried for inciting violence and for being one of 
the spiritual leaders who motivated and encouraged the suicide bombing on May 16, 
2003. Kittani’s defense lawyers asked the trial panel to call the twenty five persons who 
were also accused of terror charges in separate files and whose testimonies the 
prosecution and the investigative judge used as the only source of evidence to support 
the charges against Kittani. The trial panel decided to postpone its decision on calling 
the prosecutor’s witnesses and instead ordered testimony from Kittani first. After 
hearing Kittani’s denial of all accusations against him and of any link to the twenty five 
persons who allegedly mentioned his name in their statements, the judicial panel once 
again refused to call these men as witnesses and asked the prosecution and the defense 
to argue on the substance of the charges. Subsequently, Kittani’s defense lawyers 
decided to withdraw from the case, explaining that they could not properly defend their 
client without being able to call and cross-examine the prosecution’s or defendant’s 
own witnesses. Over Kittani’s objections, the Court appointed a state lawyer to defend 
him, and gave the lawyer only a few hours to prepare. On September 25, 2003, Kittani 
was convicted and sentenced to 20 years. The Court explained in its verdict that based 
on article 288 of the Criminal Procedure Code, it had the power to establish its 
conviction, inter alia, based on statements from other defendants that were taken by the 
judicial police in separate but related criminal proceedings, without the need to call 
those defendants and to hear their testimonies in Court.  (Court File Number: 2003-5-
907, Casablanca Criminal Appellate Court)       

 
Our preliminary findings also include cases of Moroccans living abroad who were sent 
back to Morocco and upon their arrival were held without due process and with no 
judicial oversight for several months. For example, Azeddine Sadraoui, Noureddine 
Lemor and Nabil Hamrad, three Moroccans citizens who were deported from Italy to 
Morocco on November 19, 2003, were secretly and illegally held incommunicado for two 
months, without charge and with no legal or judicial process. During their detention, they 
had no access to a lawyer. Neither their lawyer nor their families could obtain 
information about their location and their legal status. Even after their release from 
detention, they continue to be subject to strict surveillance by the security services.  
 
We would appreciate your comments on any or all of the above-mentioned preliminary 
findings and cases. We also appreciate receiving more information on the following 
questions: 
 

• What is the number of detainees who were arrested by the judicial police or any 
other security body since May 16, 2003, in connection with terrorism charges? 
What is the number of the detainees who have faced terrorism charges and have 
been brought to trial since May 16, 2003?     
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• What measures, including investigations and disciplinary measures, have been 
taken since May 16, 2003 to deter and punish physical abuse committed by 
members of security forces against persons in custody?  

 
I thank you for your cooperation and welcome any questions or comments you may have. 
I look forward to your thoughtful and timely reply. 
 
Sincerely,  
 
Sarah Leah Whitson 
Executive Director  
Middle East & North Africa Division  
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رسالة من وزير العدل إلى السيدة المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ): ب(ملحق 
  وافريقيا الشمالية منظمة هيومن رايتس ووتش
















