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لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدتهدا النجندة جموادب الوروهواوخ اارت دترا اهفدتو دة حقوق الطفدل
المتعنق جإاراء هقتيم الوالغتت ،جشأن الوالغ رقم ** *2020/113
بالغ مقدم من:

ب .ب( .يمثلها خوسيه لويس رودريغيس كانديال)

األشخاص المدعى أنهم ضحايا :ل .ب ،.وأ .ب ،.ون .ب ،.وك .ب.
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الدولة الطرف:

إسبانيا

تاريخ تقديم البالغ:

 18شباط/فبراير 2020

الموضوع:

حق أطفال ذكور وإناث مغاربة الجنسية ولدوا في مليلية في التعليم

صاحبة البالغ ،ب .ب ،.مواطنة مغربية تعيش في مليلية (وهي شبه جيب إسباني على الساحل

المتوسط ط ط طططي للمغرب) .وتقدم صط ط ط ططاحبة البالغ البالغ بالنيابة عن أبنائها وبناتها األربعة ،ل .ب ،.وأ .ب،.

ون .ب ،.وك .ب .الطيين كطانطب تبلع أعمطارهم  11و 9و 7و 4سط ط ط ط ط ط ططنوا

على التوالي ،و.طب تقطديم البالغ.

وعلى الرغم من أن أوالد صط ط ط ططاحبة البالغ اولدوا وعاش ط ط ط طوا طوال حياتهم في مليلية ،فسنهم يحملون الجنسط ط ط ططية

المغربية ويعتبرون "مقيمين غير شط ط ط ط ط ط ططرعيين" في مليلية .وهي تدعي انتهاك حقوو أوالدها الم فولة بموجب
المواد  2و 3و 28و 29من االتفاقية .ويمثّل صاحب َة البالغ محام.
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وطلبطب صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ من المطديرية ال.ليميطة لمليليطة التطابعطة لو ارم التربيطة والت وين المهني في 8

أيار/مايو  2019تسط ططجيل أبنائه ا وبناتها للد ارسط ططة في التعليم االبتدائي .و.دمب صط ططاحبة البالغ تيما .دمب من

وثائق ش ططهادا ميالدهم وجوا ا س ططفرهم وبطا.اتهم الي ططحية في مليلية وتقري اور عن الرس ططوع االجتماعي أعدته

و ارم الرعاية االجتماعية .وتوضط صطاحبة البالغ أنها حاولب مني سطنوا التقدم بطلب اللتحاو أبنائها وبناتها
بالمدارس االبتدائية .غير أن السلطا
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لم تسم لهم أبدا بتقديم طلبهم الرسمي حتى هيا التاريخ.

وفي  18أيلول/سط ط ططبتمبر  ، 2019تم نشط ط ططر .ائمة جميم التالميي اليين .بلوا في السط ط ططنة الد ارسط ط ططية.

وظهر أبنططاو وبنططا

ص ط ط ط ط ط ط ططاحبططة البالغ في القططائمططة على أنهم غير مقبولين ألنهم لم يقططدموا جميم الوثططائق

المطلوبة .وفي  23أيلول/سطبتمبر  ، 2019اتيطلب صطاحب البالغ بالسطلطا لمعرفة الوثائق النا.يطة ،من

دون الحيول على إجابة.
__________
*

اعتمدته اللجنة في دورتها  18( 86كانون الثاني/يناير  5 -شباط/فبراير .)2021

**

شارك في دراسة هيا البالغ أعضاو اللجنة التالية أسماؤهم :سو ان أهو أسوما ،وأمل سلمان الدوسري ،وهند أيوبي إدريسي ،وبراغي

غودبراندسط ط ط ططون ،وفيليب جافي ،وأولغا أ .خا وفا ،وجهاد ماضط ط ط ططي ،وبنيام داويب مكمور ،وأوتاني مي ي و ،ولويس إرنسط ط ط ططتو بيدرني ار

رينا ،وآن ماري س يلتون ،وفيلينا تودوروفا ،وريناتي فينتر.
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وفي  8تشط ط ط ط ط ط طرين الثطاني/نوفمبر  ، 2019رفعطب صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ دعون أمطام مح مطة المنطا عا

الدارية ر.م  3في مليلية لطلب .بول أب نائها وبناتها في اليططفوف الد ارسططية ،بما في ذلب طلب اتخاذ تدابير
احت ار ية لتجنب ضطرر ال يم ن إصطالحه يتمثل في فقدان السطنة الد ارسطية الحالية أثناو الفترم التي تسطتغر.ها

الدعون .وفي  6شط ططباط/فبراير  ، 2019رفضط ططب المح مة طلب اتخاذ تدابير م .تة على أسط ططاس أن الموافقة

على ال طلب س ط ط ططتح م مس ط ط ططبقا على األس ط ط ططس الموض ط ط ططوعية للقض ط ط ططية في تلب المرحلة من الدعون .وفي 12

شط ط ط ط ططباط/فبراير  ، 2019طعنب صط ط ط ط ططاحبة البالغ في رفا اتخاذ تدابير م .تة أمام مح مة العدل العليا في
مالقة .وكان الملتمس ينتظر البب تيه و.ب تقديم البالغ إلى اللجنة.
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وتوضط ط ط ط صط ط ط ططاحبة البالغ أن أبناوها وبناتها كانوا يتابعون د ارسط ط ط ططتهم بمركك يسط ط ط ططمى مقر الطلبة

المغاربة المسط ططلمين بمليلة .وهيا المقر ليس معتمدوا كمركك تعليمي رسط ططمي .وليلب ال يحيط ططل األطفال على
دبلوم عام يس ط ططم لهم بسيجاد عمل مناس ط ططب في م ان إ.امتهم ،مما يعرض ط ططهم لخطر االس ط ططتبعاد االجتماعي

والوصط ط ط ططم .ويوضط ط ط ططحون أيض ط ط ط ط وا أن المقر مركك ديني وأن األطفال مجبرون على "التعلم والت وين في الدين
السالمي ]...[ ،وهو ما ينتهب حق القاصرين وآبائهم في الحرية الدينية" بموجب المادم  14من االتفاقية.
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وفي  25شطباط/فبراير . ، 2020رر اللجنة ،من خالل فريقها العامل المعني بالبالغا  ،تسطجيل

البالغ ومن تططدابير م .تططة ،وطلبططب إلى الططدولطة الطرف تط مين التحططاو أبنططاو وبنططا

بالمدرسة ،بينما يجري النظر في البالغ.
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ص ط ط ط ط ط ط ططاحبططة البالغ فو وار

وفي األش ط ططهر التالية ،واص ط ططلب الس ط ططلطا القض ط ططائية والدارية الوطنية رفا التحاو أبناو وبنا

صط ط ط ط ططاحبة البالغ بالمدرسط ط ط ط ططة ،ودفعب ب ن ط لب اللجنة اتخاذ تدابير م .تة غير ملكم .وفي  12آذار/مارس

و 22نيس ط ط ط ط ططان/أبريل  ، 2020كرر اللجنة طلبها اتخاذ تدابير م .تة مش ط ط ط ط ططيرم إلى الطابم اللكامي للتدابير
ال بالمادم  6من البروتوكول االختياري.
المطلوبة عم و
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وفي  3تش ط ط ط ط ط طرين الثاني/نوفمبر  ،2020أخطر صط ط ط ط ط ططاحبة البالغ اللجنة ب ن والد أبنائها وبناتها

حيطل على تيطري إ.امة في المدينة وأنه تم ن من تسطجيلهم .وبهيا التسطجيل ،تم ن أبناؤهما وبناتهما من

متابعة د ارسطتهم بيطورم دائمة في المدارس العامة المحلية .وتطلب صطاحبة البالغ حفل الملل ،ل نها تي ّكر
ب ن ربط التعليم بالتسططجيل ،اليي ي اد يسططتحيل الحيططول عليه في مليلية بسططبب الحالة غير النظامية إدارياو
ل ثير من آبطاو وأمهطا األطفطال المغطاربطة المولودين في المطدينطة ،يطدع عطددوا كبي وار من ه الو األطفطال خطار
النظام التعليمي.
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والحظب لجنة حقوو الطفل ،في اجتماعها المعقود في  4ش ط ط ط ط ط ططباط/فبراير  ،2021بعد أن نظر

في ملتمس صط ط ططاحبة البالغ حفل الملل ،أن أبناو وبنا

صط ط ططاحبة البالغ .د سط ط ططجلوا في المدرسط ط ططة بالفعل.

وعلى الرغم من أن ذلب ال يش ل في حد ذاته جب اور كامالو لالنتهاكا

المدعى و.وعها لالتفاقية ،ترن اللجنة

أن تسطجيل أبناو وبنا صطاحبة البالغ بالمدرسطة يفقد هيا البالغ موضطوعه ،و.رر و.ل النظر في البالغ

ر.م  ،2020/113وفقط وا للمطادم  26من نظطامهطا الداخلي بموجب البروتوكول االختيطاري التفطاقيطة حقوو الطفل
بش ن إجراو تقديم البالغا .
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