
 تقرير عن انتهاكات لحقوق
االطفال و الشباب للمهاجرين

بسبتة

MAAKUM  
ELIN 
NO NAME KITCHEN



 
تمت معاينة و تحليل الوضعية الصعبة الي كيعيشو فيها

األطفال و الشباب الي هاجرو لسبتة .بعناية فائقة من طرف

 هذه الجمعيات
MAAKUM, ELIN و No Name Kitchen

و يدعم هذا التقرير
PRODEIN و Solidary Wheelsو ExMenasMadrid,

Boxeo Social Combativo, Hood Warriors.
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إستنتجنا ما يلي
 

ال توجد استجابة الئقة لهذه األزمة اإلنسانية نتيجة
اإلجراءات السياسية والخالفات الدبلوماسية بين

الدولتين. الوضع الحالي سيء بسبب عدم إتخاد التدابير

الالزمة و المصادر لحل األزمة و مساعدة األطفال و

الشباب و عدم تركهم أمام التهميش و في ضروف غير

.الئقة خاصة األطفال
نحمل المسؤولية للسلطات لعدم تحملها المسؤولية

.لحمايتهم و توفير ظروف مالئمة لحترام كرامتهم
نستنكر كل أشكال العنف الممارس ضد هاذ الشباب و

.األطفال فالخزاين و في الشوارع
األطفال عندهم حق في البحث و إستعمال و إستالم""

المعلومات و اإلرشادات لي تساعدهم عىل التقدم ديالهم

نتفهم و نحترم الخوف و عدم التقة الي عند هذ األطفال و

.الشباب من أن يكون مصيرهم الرجوع إىل المغرب
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نسلط الضوء عىل المشاكل الملحوظة

التالية
 

عدم الوصول إىل معلومات واضحة ، بلغة الي كيفهموها ، حول •

الحقوق والواجبات الفردية والجماعية كقاصيرين مهاجرين في

.األراضي اإلسبانية
 

ال توجد وسيلة للوصول إىل معلومات متعلقة بالخدمات والموارد
.التي تقدمها المدينة

االنتهاك المستمر لجميع حقوقهم األساسية ، فضال عن عدم وجود

المرافقة والوصول إىل المعلومة

 
االنتهاك المقصود للمعاهدات الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان

خاصة حقوق الطفولة

عدم التنسيق بين الهيئات األخرى المسؤولة عن حماية هؤالء الُقّصر

، فضالً عن االفتقار إىل الشفافية والتعتيم في المعلومات المطلوبة
 

تجاوزات من قبل السلطات ، مداهمات الشرطة لـ "إجالء"

الجماعات فيها هناك أيضا القصابرين

الخوف من عدم سماع صوتك بشكل صحيح يهتم بك

 
اإلشاعات المستمرة والمعلومات المتحيزة و / أو الخاطئة وعدم

إمكانية الوصول إىل البيانات الرسمية والصادقة تسبب الخوف

وانعدام الثقة. وهذا يعني أن االختباء والهرب واالختباء من السلطات

 



 
 

توصيات و اقتراحات أساسية
 

أساسي اإلعتماد عىل أطر متعددة التخصصات تعمل بشكل غوري أيضا أطر

الشوارع الذين يصلون إىل هؤالء القاصرين ويرافقونهم

 
الدعم بتوفير المعلومات الكافية لمساعدة هؤالء الشباب

 
مساعدة القاصرين الذين ال مأوى لهم والذين يرغبون في العودة مع عائالتهم

إىل المغرب ، مما يضمن عودة آمنة

 
مساعدة القاصرين الذين ال مأوى لهم ولديهم الرغبة في البقاء في إسبانيا

والرغبة في الدخول إىل المركز
الشروع في النقل العاجل للقاصرين إىل المناطق االسبانية المختلفة

 
إتاحة وتسهيل اآلليات القانونية وقنوات الشكوى حيث يمكن للقصر التفكير

واللفظ واإلبالغ عن أي نوع من االنتهاك أو اإلساءة التي تعرضوا لها من قبل

قوات أمن الدولة أو مؤسساتها أو عمالها أو أي جهة أخرى

 
تفعيل البروتوكوالت ذات الصلة لالستجابة لألزمات الطارئة

تصميم طرق جديدة للتسجيل وتحديد القاصرين و تجنب المرور من الخزاين

 
اإلغالق الفوري للخزاين و توفير أماكن و مرافق الئقة بما يتوافق مع حقوق

األطفال والمراهقين (مركز االهتمام واستقبال المهاجرين سان انطونيو ،

 (...مساحات تابعة لوزارة الدفاع ، مساحات تابعة إىل التجمعات الدينية ، إلخ
إنشاء بروتوكول فعال لتحقيق إدماج هاؤالء الشباب و عدم إقصائهم

المحافظة عىل العالقات و اإلتصال األسرية مع عائالتهم

 
 

6


