
دليل للشباب
الذين هاجروا

بمفردهم

Guia per a joves que han migrat soles



PRESENTACIÓ DE LA GUIA

عرض الدليل
لمساعدة لقد وضعنا هذا الدليل 
بمفردهم الشباب الذين يهاجرون 
من عند وصولهم ، حتى يتمكنوا 

يحدث معرفة ما سيجدونه وما قد 
لهم لهم. نعتقد أن شرح تجربتنا 
عليه سيكون أسهل مما سيكون 

بالنسبة لنا، كذلك لكي يعلموا
شكلناها حقيقة الواقع. األفكار التي 

غالبا ما تكون مختلفة

Hem fet aquesta guia per ajudar a joves que migren soles en la seva
arribada, perquè puguin saber què es trobaran i el que els pot
passar. Pensem que explicant-los la nostra experiència els serà més
fàcil que a nosaltres. També perquè sàpiguen la realitat, que molt
sovint és diferent a les idees que ens havíem fet. 



أهال بك
لقد وصلت للتو من رحلة صعبة ، فمن الطبيعي

في األيام القليلة األوىل أن تشعر بالضياع والغرابة
والوحدة، دون فهم ما يقولونه لك، ال تعرف أحدا

قد تشعر أيضا بسعادة كبيرة لوصولك، وفي نفس
الوقت تشعر بالحزن أو االرتباك. الشيء

األكثرشيوعا هو أن لديك مزيجًا من المشاعر
المختلفة

 

 

BENVINGUT/ BENVINGUDA

Acabes d’arribar d’un viatge

difícil, és normal que et sentis

perdut/da, estrany/a, sol/a. Els

primers dies, sense entendre el que

et diuen, no coneixes a ningú. També

és possible que et sentis molt

content/a d’haver arribat i a la

vegada et sentis trist/a o

desorientat/da. El més normal és que

tinguis una barreja de diferents

sentiments.



في�بعض�األحيان�عندما�نشعر�بالسوء�،�ال�نريد�وال
يمكننا�التحدث�مع�أي�شخص�،�ومع�ذلك�إذا�تمكنت
من�التحدث�إىل�شخص�تثق�به�ربما��عائلة�أوصديق�،

ربما�معلم��،�تغتنم�الفرصة�لتتنفس�و�تحكي�ما
بداخلك�،�و�مع�كل�هذه�المشاعر�تتساءل�ماذا�تحتاج

وكيف�يمكنهم�مساعدتك�
�

ماذا يمكنك
أن تفعل

لتكون
أفضل؟

 

QUÈ POTS FER PER ESTAR MILLOR?

De vegades quan ens sentim malament no volem o podem parlar amb

ningú, tot i això, si aconsegueixes parlar amb algú de confiança

(potser la família o alguna amic/ga, potser algun educador/a)

aprofita per desfogar-te, explicar com et sents, què necessites,

com et poden ajudar en aquest moment que estàs vivint tots

aquests sentiments.



من الطبيعي أن توجد أشياء في الثقافة الكاتالونية
قد تصدمك أو تفاجئك ، عىل سبيل المثال:

 
 يوجد أزواج مثليين (امرأة - امرأة ، رجل - رجل).

 يمتلك الناس الكالب والقطط وحيوانات أخرى
بها ويعتنون 

يأكلون    ال  فهم   ، تماما  مختلف  الطعام 
لتعتاد الوقت  بعض  األمر  الكثيرمنالخبزوسيستغرق 

عليه
العالقات بين الكبار والشباب أكثر مساواة ، يمكنك

إبداء رأيك مثل الكبار
هناك رجال لديهم شعر طويل ويضعون أوشام.

DIFERÈNCIES CULTURALS I RELIGIOSES

És normal que hi hagi coses de la cultura catalana que et xoquin o et

sorprenguis, per exemple: 

1- hi ha parelles homosexuals (dona-dona, home-home) 

2- les persones tenen i cuiden els gossos, els gats i la resta d’animals

3- el menjar és molt diferent, no mengen gaire pa i tardaràs un temps a

acostumar-t'hi

4- les relacions entre grans i joves són més igualitàries, pots donar la teva

opinió igual que els adults

5- hi ha molta llibertat per consumir alcohol i tabac (al carrer, als bars...)

االختالفات الثقافية والدينية
 



 
ال يُحرم عىل الفتيات والنساء ارتداء المالبس

يُظهرن أرجلهن يضعن ثقب
الناس في الشارع يقبلون من الشفاه ويالمسون

بعضهم البعض بطرق ال يمكن تقبلها في المغرب
يوجد رجال لديهم شعر طويل ويضعون أوشام

هنا الفتيات لديهن أصدقاء واألوالد لديهم
صديقات

DIFERÈNCIES CULTURALS I

RELIGIOSES

6- les noies i dones no tenen

prohibicions a l'hora de vestir-

se (ensenyen les cames, es posen

piercings...)

7- les persones pel carrer es

fan petons a la boca i es toquen

de maneres que al Marroc no

estaria ben vist

8- hi ha homes que tenen el

cabell llarg, porten

tatuatges...

9- aquí les noies tenen amics i

els nois tenen amigues

االختالفات الثقافية والدينية



العيش في مركز ليس باألمر السهل: سترى العديد من
القواعد التي ال تفهمها وال تحبها ، وستشعر أنها في
بعض األحيان غير عادلة ، وهناك معلمين عنصريين
لن يعاملوك جيدا،ومعهم لن تحصل عىل معاملة
جيدة. كل هذا سيشعرك بالغضب ولن تعلم كيفية
التعبير عنه. كذلك ستجد معلمين يرغبون في
مساعدتك ، لذلك عندما تكون في حالة سيئة ابحث

عنهم وسيساعدونك.
في المركز لن تكون لديك خصوصية وهذا سوف

يربكك أحيانا ، في نفس الوقت الذي تحتاج فيه إىل
الدعم سيكون لديك الكثير منه ، بحيث يصبح زمالئك

في الفصل عائلتك
LA VIDA ALS CENTRES

Viure en un centre no és fàcil: veuràs moltes normes que no entens i no

t'agraden, sentiràs que de vegades no són justes, hi ha educadors que tenen

conductes racistes i amb els que no et sentiràs ben tractada. Tot això

segurament t'enfadarà i no sabràs com expressar-ho. També et trobaràs educadors

que et voldran ajudar, així que quan estiguis malament busca'ls perquè

t'ajudin. Al centre no tindràs intimitat i de vegades això t'agobiarà, a la

vegada quan necessitis suport en tindràs molt, ja que els companys/es es

converteixen en la teva família. 

الحياة في المراكز
 



الطعام الذي ستجده في
المراكزمختلف تماما وربما لن
يعجبك. كذلك قد ال يسمحون

.لك بتناول الطعام بيديك
بعض المعلمين عندما تكون

أمامهم لن يسمحوا لك
بالتحدث بلغتك، يفعلوا

هذا ألنهم يريدون المشاركة
في الحديث، ولكن في

بعض األحيان قد يزعجك
هذا ألنك تحتاج التحدث

مع أصدقائك بلغتك
 

La vida als centres

El menjar que trobaràs

als centres és molt

diferent i segurament

no t'agradarà. Així

mateix, és possible

que no et deixin

menjar amb les mans.

Alguns educadors no et

deixaran parlar en la

teva llengua quan

estiguis davant

d'ells. Això ho fan

perquè volen

participar de les

converses, però de

vegades et pot

molestar perquè tu

necessites parlar amb

els teus companys en

la teva llengua.

الحياة في المراكز
 



 
 

عندما ال تلتزم بالقواعد ، تتم معاقبتك بالعواقب ، مثل خصم
جزء من مصروفك الخاص، عندما تخرق القواعد كثيرًا في

سن 18 يمكنهم طردك من المركز وتركك دون أي مساعدة ،
لذلك من المهم أن تحاول فعل األشياء بالطريقة التي تطلب

منك رغم صعوبتها في بعض األحيان.
 عندما يتخذون قرارا بشأنك ، في كثير من األحيان ال يأخذون

،رأيك بعين االعتبار. هذا يمكن أن يجعلك غاضبا ومحبطا
عليك أن تضع في اعتبارك أن اختصاصيي التوعية ليس
لديهم كل السلطة عىل قراراتهم ، ألنهم ينفذون قرارات
أشخاص آخرين ذوي قيادة عليا، وال يمكنهم دائما اتخاذ

القرارات التي يرغبون فيها. وتذكر أن هناك معلمين طيبين
سيهتمون بك ، ابحث عنهم عندما تحتاج إليهم

 
 La vida als centres

Quan no compleixes les normes et sancionen amb conseqüències, com treure part

de la paga. Quan incompleixes molt les normes als 18 anys et poden expulsar del

centre i deixar-te sense cap ajuda, per això és important que tot i que de

vegades és difícil, intentis fer les coses com et demanen. 

Quan ells prenen una decisió sobre tu, molt sovint la teva opinió no es tindrà

en compte. Això és possible que t’enfadi i et frustri.

Has de tenir en compte que els educadors no tenen tot el poder sobre el que

fan, ja que depenen d’altra gent que mana més i no sempre poden prendre les

decisions que voldrien. I recorda que hi ha educadors que són amables i que et

cuidaran, busca’ls quan els necessitis.

الحياة في المراكز
 



�

�

من�المهم�جدا�أن�تحاول�جاهدا�تعلم
اللغة�بسرعة��كل�من�الكاتالونية

واإلسبانية�،�لتكون�قادرا�عىل
التواصل�معهم،�وفهم�الدورات

والحصول�عليها�وعىل�وظيفة�في
المستقبل

�És molt important que t’esforcis per aprendre l’idioma aviat: tant el català

com el castellà, per a poder relacionar-te, entendre i accedir als cursos i a

una feina en un futur.



توثيق
 

إذا أتيت بدون جواز سفر وبطاقة هوية من المغرب ،
فستكون العملية أبطأ بكثير. يعتمد التوثيق عىل

القنصلية والحكومة المغربية ، وهي عملية طويلة. إذا
أحضرتهم معك ، فسيكون اإلجراء أسرع، سيتمكن

و DGAIAالمركز من تسجيلك ومعالجة اإلقامة بإذن
هناك طرق أخرى إلتمام إجراءات اإلقامة بدون جواز

سفر رغم أنها صعبة للغاية. يصل معظم الشباب
بدون جواز سفر أو بطاقة هوية ألنهم يخشون أن يتم

ترحيلهم بمجرد وصولهم إىل األراضي اإلسبانية ،
لذلك ظل معظمهم بدون وثائق لفترة طويلة

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ

Si has vingut sense passaport i el carnet de identitat del Marroc, el procés

serà molt més lent. La documentació depèn del consulat i del govern marroquí,

i és un procés llarg. Si els has portat amb tu, el procediment serà més

ràpid: el centre et podrà empadronar i tramitar la residència amb el permís

de la DGAIA. Hi ha maneres de tramitar la residència sense el passaport, tot

i que és molt difícil. 

La majoria de joves arriben sense passaport ni carnet d’identitat perquè

tenen por que els deportin una vegada arribin a territori espanyol, per això

la majoria està molt temps sense la documentació arreglada. 



Així que és natural que

pateixis molt per aquest

tema, que sigui un dels

temes que et preocupin més. 

Quan t’arreglen la

documentació des del

centre, et donaran un

permís de residència que no

t’autoritza a treballar, i

hauràs de buscar un pre-

contracte de treball per a

demanar el permís de

treball. Aconseguir això no

és tan fàcil. 

A Càritas i la Creu Roja hi

ha advocats especialitzats

on hauràs d’anar a buscar

ajuda a partir dels 18

anys, ja que a partir de la

majoria d’edat la DGAIA ja

no es fa càrrec d’aquest

tema. 

لذلك من الطبيعي أن تعاني كثيرًا من
هذه المشكلة ، وهي إحدى

أكثرالمشكالت التي تقلقك عندما
يقومون بتسوية أوراقك منالمركز،

سوف يمنحونك تصريح إقامة ال
يسمح لك بالعمل ، وسيتعين عليك

البحث عن عقد عمل، لتستطيع تقديم
طلب للحصول عىلإقامة تسمح لك
بالعمل. إن تحقيق ذلك ليس بهذه

السهولة. يوجد في كاريتاس والصليب
األحمر محامون متخصصون حيث

سيتعين عليك في سن 18 الذهاب
للحصول عىل المساعدة، بدءا من هذا
لن تكون مسؤولة عن DGAIA السن

هذه المشكلة

توثيق



يعكس
فكر في أهدافك: لقد مررت بعملية الهجرة 

للحصول عىل حياة ومستقبل أفضل(الدراسة
  والعمل ، ومساعدة عائلتك

واالبتعاد عن مشاكل عائلتك ، وما إىل ذلك…)
في الوقت الذي ستكون فيه هنا ستجد
المشاكل واألشخاص واألوقات الصعبة.

المهم أال تنسى أبدا ماهي أهدافك وطريقك
إىل أن تكون أفضل، تذكر أنك تعرف ما تريد ،

وفي بعض األحيان سيخبرك بعض
األشخاص بأشياء تتعارض مع ما تريد،
إستمع لنفسك وال تستمع لمن ال يريد

مساعدتك. أكتب 3 أو 4 أهداف دفعتك
إىلالترحيل

-
-
-

 
 
 
 
 
 

REFLEXIONA

Reflexiona sobre els

teus objectius: Has

fet un procés

migratori per a tenir

una millor vida i

futur (estudiar,

treballar, ajudar a la

teva família,

allunyar-te dels

problemes de la teva

família, etc). En el

temps que estaràs aquí

et trobaràs problemes,

persones i moments

difícils. És important

que no oblidis mai

quins són els teus

objectius, el teu camí

per estar millor.

Recorda que tu saps el

que vols, i de vegades

algunes persones et

diran coses que van en

contra del que tu

vols. Escola’t a tu i

no escoltis a qui no

et vol ajudar. Escriu

aquí 3 o 4 objectius

que t’han fet decidir

a migrar.

 
 
 



وداعا
 

 
نتمنى أن تكون قد

استمتعت بها ، وأن
تكون قد

خدمتك جيدا وأنك
أخذتها في االعتبار. لم

نحصل عىل
هذه المساعدة

وقد ساعدنا هذا الدليل
في معرفة وفهم كيف

كانت عمليتنا هنا.
نتمنى أن تكونوا

بخيروتمروا بأفضل
األوقات

المؤلفون: مصطفى.
وعزيزة ومحمد وزينب

 
 
 

التعاون: نوريا راموس جيلي (مرافقة في إعداد الدليل)
(وبيترا فالسمان (المرافقة في الصور 

.Alt Empordà ومقاطعةDipSalutشكر وتقدير: مجلس
ومطعم ال مارميتا.
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