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تفاعــا مــع أهــداف الحملــة الوطنيــة الســابعة عشــر لوقــف العنــف ضــد النســاء والفتيــاتلســنة  2019التــي أطلقتهــا وزارة التضامــن والتنميــة اإلجتماعيــة والمســاواة واألســرة ،فــي
موضــوع» الشــباب شــريك فــي مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات»؛ وتحــت شــعار»
الشــباب متحديــن وللعنــف ضــد النســا رافضيــن»،
وتتويجــا للمشــاركة الفاعلــة والمتميــزة للشــباب المغربــي فــي مختلــف مراحلهــا ومحطاتهــاالمنظمــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي ،وفــي منصاتهــا اإلعالميــة ،وخصوصــا مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،و التــي أثمــرت مبــادرات مبتكــرة فــي التحســيس والتوعيــة بمخاطــر
الظاهــرة وباعتمــاد أســاليب جديــدة رياضيــة وفنيــة ومســرحية ،مســت شــريحة واســعة مــن
المجتمــع.
وتأكيــدا علــى دور الشــباب وقدرتــه علــى الـــتأقلم الســريع والمســاهمة اإليجابيــة الفعالــة فــيإحــداث التغييــر الثقافــي واإلجتماعــي الحامل لقيم المســؤولية والمســاواة والعدل واإلنصاف
كمدخــل إلنجــاح وتدعيــم النمــوذج التنمــوي الجديــد المنشــود ببلدنــا،
وحرصا من الشــابات والشــباب على المشــاركة الفاعلة في صنع المســتقبل الذي يتطلعونإليه،
وبنــاء علــى مختلــف التوصيــات والمقترحــات التــي تقــدم بهــا الشــباب المنخــرط فــيمختلــف مراحــل وأنشــطة هــذه الحملــة الوطنيــة الســابعة عشــر،

نطلق ،نحن شابات وشباب المغرب ،النداء اآلتي:
تأكيدنــا علــى اســتحضار قيمنــا الحضاريــة األصيلــة ،والمبــادئ وااللتزامــات الدســتورية التــيتحمــي وتنهــض بحقــوق اإلنســان ومنهــا الحقــوق اإلنســانية للنســاء ،وخاصــة مــا تعلــق منهــا
بمكافحــة كافــة أشــكال التمييــز والعنــف وحظــر المــس بالســامة الجســدية والمعنويــة
ألي كان مــن طــرف أي شــخص وفــي أي مــكان ،فــي كل أعمالنــا وجوانــب حياتنــا الدراســية
والمهنيــة والرياضيــة والسياســية واالجتماعيــة وغيرهــا ،وعلــى ضوئهــا مراجعــة تصوراتنــا
ورؤانــا وســلوكياتنا وتمثالتنــا كشــباب منخــرط فــي بنــاء منظومــة القيــم والحقــوق التي أســس
لهــا الدســتور،
رفضنــا القاطــع لــكل أســاليب اللجــوء للعنــف والتمييــز كأداة للســيطرة أو التضييــق أوإبــراز النزعــة الذكوريــة ،واعتبــار هــذا األســلوب انتهــاكا للحقــوق وإجرامــا يجــب مواجهتــه بــكل
الوســائل المشــروعة؛

إدانتنــا لــكل أشــكال التطبيــع مــع العنــف اتجــاه النســاء والفتيــات أو التســامح معــه أو تبريــرهتحــت أيــة ذريعــة كانــت؛
مطالبتنــا بمواجهــة كل أشــكال وأســاليب العنــف اإللكترونــي الناشــئة وســلوكيات التصريــحالعلنــي بممارســته ونشــره عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ومــا يرافقــه مــن تجــرؤ علــى قيــم
العيــش المشــترك وتجاهــل للمقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة؛
إجماعنــا علــى مطالبــة المنابــر اإلعالميــة ،ســواء الســمعية أو البصريــة أو اإللكترونيــة أوالورقيــة ،بعــدم التســامح مــع خطــاب العنــف والتمييــز والكراهيــة ،والقطــع مــع بــث أو توزيــع
أو نقــل أقــوال أو أفعــال أو تســجيالت تمــس بحقــوق المــرأة وكرامتهــا وبحقــوق األفــراد كمــا
حصنهــا الدســتور المغربــي ومختلــف القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة
التــي انخــرط فيهــا المغــرب؛
دعوتنــا لكافــة شــرائح الشــباب المغربــي ،مــن كال الجنســين ،الســتثمار التكنولوجيــات الحديثــةومواقــع التواصــل االجتماعــي للترويــج لقيــم التعايــش والتســامح والالعنــف ،وتطويــق
محــاوالت التضييــق علــى النســاء والفتيــات فــي الفضــاء األزرق أو نشــر قيــم العنــف والتطــرف،
مــع العمــل علــى ابتــكار حلــول جديــدة للتوعيــة والتحســيس فــي إطــار شــراكة مــع الفاعليــن
العمومييــن وطنيــا وجهويــا؛
دعوتنــا للشــباب المغربــي لتحصين ســلوكه بتملك المنظومة القانونيــة والحقوقية المؤطرةلجهــود مكافحــة العنــف ضــد النســاء واالتجــار بالبشــر وحمايــة الحيــاة الخاصــة وغيرهــاـ
والمســاهمة فــي نشــرها لمــا لهــا مــن أبعــاد حمائيــة وبيداغوجيــة وتربويــة فــي المجتمــع؛
دعــوة كافــة المســؤولين الحكومييــن والفاعليــن بالجهــات والجماعــات الترابيــة والمؤسســاتالوطنيــة والهيئــات الحزبيــة والجمعويــة إلدراج قضايــا مناهضــة العنــف والتمييــز عَ رَضانِيــا
فــي مختلــف البرامــج واالســتراتيجيات والمشــاريع الموجهــة للشــباب بشــكل راتــب ،مــع
إيــاء االهتمــام الــازم إلشــراكه فــي البلــورة والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم ،وتمكينــه مــن الفــرص
والمهــارات واالمكانيــات الســتثمار قدراتــه فــي االبــداع واالبتــكار فــي عمليــات التغييــر الثقافــي
والتربــوي المدمــج لحقــوق اإلنســان؛
دعوتنــا الجمعيــات العاملــة فــي مجــال الشــباب لطــرح مبــادرات ومشــاريع مســتدامة تعالــجظاهــرة العنــف والتمييــز ضــد النســاء بطــرق مبتكــرة مــن طــرف الشــباب ولفائدتهــم؛
التأكيــد علــى مواصلــة التعبئــة المجتمعيــة المناصــرة للحقــوق اإلنســانية للنســاء بعــد الحملــةالوطنيــة الســابعة عشــر ،واقتــراح مشــاريع علــى الفاعليــن مــع إعمــال الرصــد مــا أمكــن لــكل
حــاالت العنــف والتمييــز والتبليــغ عنهــا لــدى األجهــزة المختصــة.

«حنا شباب متحدين وللعنف ضد النسا رافضين»

