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2018غشت 30الرباط، في

بیان صحفي:

:لمخیم شباب أمنستيینالدورة العشر في 

"عن حقوق اإلنسانالمدافعینتمكین الشباب " 
2018شتنبر6إلى 1في الفترة من المغرب (أمنستي)، -للمخیم الدولي لشباب منظمة العفو الدولیةالعشرونتنعقد الدورة

، تحت شعار :بمراكشفیلیج سانغو یبفندق بر 

عن حقوق اإلنسان"المدافعین" تمكین الشباب 
یمثلون ،شابا وشابة من المغرب ومن أقطار شمال إفریقیا والشرق األوسط واإلتحاد األوربي50ویشارك في هذا المخیم أكثر من 

ومندوبین عن هیاكل وفروع منظمة العفو الدولیة.حركة حقوق اإلنسان الشبابیة

ن حقوق هذا المخیم ضمن فعالیات الحملة العالمیة التي تقودها أمنستي في كل أصقاع المعمور تضامنا مع المدافعین عیندرج و 
كبر أجزء من ومنظمة العفو الدولیة، وهلالفرع المغربيیصادف الذكرى العشرین لتأسیسكما.اإلنسان وفي مقدمتهم الشباب

میع من أجل عالم یتمتع فیه الجیناضلون،من مختلف األعمارمالیین شخص7على حركة عالمیة لحقوق اإلنسان تضم ما یربو 
بحقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغیره من المواثیق الدولیة.

فهم ویر معار یة تطبغاالستیعاب الخبرات النضالیة المتنوعةومنبرا ،للحوار بین الشباب من مختلف الثقافاتفضاءً وسیكون المخیم 
،جتمعاتهمأوضاع حقوق اإلنسان في مفيالتأثیر اإلیجابيومهاراتهم ومناهج العمل التي ستمكنهم من المساهمة الفعالة لتحقیق 

حقوق اإلنسان.بجمیعوالنهوض بدور فاعل في بناء عالم یتمتع فیه جمیع البشر 

یاة ت الترافع وكسب التأیید، والتعبئة والنضال من أجل تغییر حویتضمن البرنامج التدریبي للمخیم ورشات عمل حول تقنیا
رب ل التجااألشخاص، والتربیة على حقوق اإلنسان كأداة للتوعیة والتغییر. كما من المقرر أن یشمل البرنامج جلسات عامة لتباد

الرائدة التي نفذها الشباب في بلدانهم في مواجهة الظلم والتمییز وعدم المساواة.

وق ت عن حقبحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى االعتراف بالمدافعین والمدافعا،في المغربقد منظمة العفو الدولیة أننا اآلنوتعت
جل أمن في نضالهم من تضییق وتتابع بقلق بالغ ما یتعرض له الشباب اإلنسان وحمایتهم وتمكینهم من العمل في بیئة آمنة. 

التشهیرو شیطنتهم و شرعیة عملهم السلمي النبیلوما یتعرضون له أیضا من طعن في ،لمساواةواالحریة والعدالة والكرامةمبادئ
سببحراك الریف بفي حق شبابقاسیة أحكامعنها صدرتوقد بدا ذلك واضحا في المحاكمات األخیرة التيتجریمهم.بهم بل و 

توفیر شروط العیش الكریم. مطالبتهم بالعدالة االجتماعیة و 

ادة تتضامن منظمة العفو الدولیة من خالل صوت شبابها مع نشطاء حراك الریف وجر ر هذا المخیم الشبابي العالمي، ومن منب
راحهم إطالق سإلى الحكومة المغربیة دعووت،والصحفیین المعتقلین بسبب ممارسة حقوقهم في حریة التعبیر واالحتجاج السلمي

لیب كل األسابلمشاركة في العملیة السیاسیة والتنمویة ل، وٕاتاحة الفرصة لكل الشباب فورًا دون قید أو شرط باعتبارهم سجناء رأي
غالق فضاء المجتمع المدني في وجوههم.إ و وترهیبهمالسلمیة بدل تهمیشهم

نغو فیلیج سایبر بفندق، على الساعة العاشرة صباحا  2018شتنبر 3هذا وستنظم الجلسة االفتتاحیة لهذا المخیم یوم اإلثنین 
.  بمراكش
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خلفیة:

وق عن حقات/المغرب "مخیما للشباب" إلعداد وتربیة جیل جدید من المدافعین–، تنظم منظمة العفو الدولیة 1998منذ عام 
ب من اإلنسان. وقد كان مخیم الشباب في بدایته مخیما وطنیا، ومع مرور الوقت أصبح مخیما دولیا یعرف مشاركة ناشطین شبا

ألوسط وشمال إفریقیا واإلتحاد األوربي والوالیات المتحدة األمریكیة.منطقة الشرق ا

ات في وتستغرق أشغال المخیم، في الغالب، مدة أسبوع ینكب فیها المشاركات والمشاركون على تبادل تجاربهم ومناقشة التحدی
سیة قوق اإلنسان في برامجها السیامجال حقوق اإلنسان، وسبل التصدي لالنتهاكات والترافع لدى الحكومات من أجل إدماج ح

ن.، كما یشكل فرصة للشباب إلجراء حوارات مفتوحة مع شخصیات عامة وزیارة مؤسسات وطنیة معنیة بحقوق اإلنساالتنمویةو 

وى تلى المسعوباإلضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بین الشباب، یظل الهدف الرئیسي لهذا المخیم الدولي هو نمو التعاون 
قیا من ت عن حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط  وشمال إفریاالشبابي اإلقلیمي وبناء شبكة واسعة من الشباب المدافعین/

أجل الحصول على تأثیر أكبر على وضعیة حقوق اإلنسان في المنطقة.

ة في المشاركأتیحت له الفرصة لالنخراط و إذا،وتؤمن منظمة العفو الدولیة أن الشباب بحماسته وحیویته وتطلعه الدائم للمستقبل
یمكن بالمثل،و یحتل دائما الخطوط األمامیة من أجل التغییر االجتماعي والدیمقراطي وحقوق اإلنسان. ،الشأن العام واتخاذ القرار

أن یدفعه التهمیش واإلقصاء إلى السقوط في هاویة التطرف والعنف.

انتهى./.


