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  نـتدى الزهـراء للمـرأة المغربيـةم
Forum AZZAHRAE pour la Femme Marocaine  

FAFM 

 االجتماعي باألمم المتحدةهيئة استشارية معتمدة لدى المجلس االقتصادي و
ECOSOC 

 
 بيـــــــــــــــــــــــــــــان

 

من العفو " دنيال كالفان"بالغة خبر استفادة مغتصب األطفال المدعو  بصدمةتابع منتدى الزهراء للمرأة المغربية  

قاصرا  11في قضية اغتصابه لـ  إال بضعة أشهر،الملكي وهو المحكوم عليه بثالثين سنة سجنا نافذا لم يقض منها 

 .ة، تلك الجريمة النكراء التي مازال الرأي العام المغربي يتذكر تفاصيلها المروعة بدقةبمدينة القنيطر
  

 : وأمام هذه النازلة الخطيرة فإن مكتب المنتدى

يدعو لفتح ر لمبدأ عدم اإلفالت من العقاب ويستنكر بشدة تمتيع هذا المجرم الخطير بالعفو الملكي، في ضرب خطي .1

ولين ومتابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في إدراج اسم المعني باألمر ضمن لوائح تحقيق من أجل تحديد المسؤ

 .المستفيدين

يعتبر جرائم االغتصاب واالعتداء الجنسي وخاصة على الطفولة جرائم ضد اإلنسانية بما هي إهدار للكرامة  .2

، وال إدراجها بحال ضمن الجرائم اإلنسانية وتهديد لمستقبل الناشئة، ال يجوز التساهل معها في األحكام القضائية

 . التي تستفيد من العفو

يسجل أن تقديم المعني باألمر لالستفادة من العفو يتعارض مع مقتضى الفصل السابع من الظهير الشريف رقم  .3

المنظم للعفو باعتباره يلحق ضررا  بالغا بحقوق الضحايا وذويهم وحقوق  .153فبراير  6المؤرخ في  1.31.3.1

 .بة جميعا وكرامتهمالمغار

رفض اعتبار ترحيل المعني باألمر ومنعه من دخول المغرب فيه صيانة لمشاعر الضحايا ومعهم الرأي العام، و ي .4

ينبه إلى خطورة مثل هذه القرارات لما تحمله من تهديد بالغ لطفولتنا، إذ من شأنها أن تشجع مغتصبي األطفال من 

 .لقضاء مآربهم الدنيئة جنسيات أجنبية التخاذ المغرب وجهة مفضلة ومأمونة العواقب

يستهجن التدخل األمني العنيف الذي طال مختلف الفاعلين الحقوقيين والمواطنين بمناسبة تنظيمهم وقفة احتجاجية  .3

سلمية على استفادة المجرم من العفو ، في ضرب ألبسط الحقوق األساسية التي يكفلها الدستور، ويطالب الحكومة 

 .قعبتحمل مسؤوليتها الكاملة عما و

يعلن مساندته للضحايا وأسرهم فيما طالهم من جراء وقع هذا الحدث، و استعداده للتعاون من أجل تقديم المساعدة  .6

 .الالزمة لهم  في متابعة هذا المجرم في بلده بتهمة االغتصاب والسعي لعدم إفالته من العقاب
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