
 

 

 

 اسبانيا شعب متضامن ,  منفتح , متسامح, ودوما مستعد للمساعدة.

انيا  بلد ديموقراطية  متينة  و توجد ارادة  جماعية لمساعدة  وافدين عليها الن اسب  في هادا البلد االوربي تسود

 المهاجرين .

  طنون اسبان في مختلف بقاع العالم.يوجد موا

.1936ونحن كنا الشعب السوري سنة   

.1939و سنة  1936الشعب االسباني لدينا ذاكرة جماعية و كنا بلد الجئيين عندما عايشنا الحرب االهلية مابين سنة   

 اليوم, الشعب االسباني مستعد العادة الجميل والتضامن بدوره.

ن من الحرب.اننا الفاريالوربية, اال ان المجتمع المدني  تحرك لستقبال اخوقوانين االرغم ان حكومة البلد تتبع المعاير و  

 حملة تضامنية كبرى اجتاحت كل اركانه.

 تكونت شبكة تضامنية عير مسبوقة في بلدنا.

. بمافيها استضافت اخوانهم السورين , يمكننا احصائهم باالالفاجتمعت كل اشكال المساعدات باختالف انواعها ,  

 سوف نعطي مثالين اثنين:

مدينة.  51عائلة عرضوا استضافة االجئين من   822حب بهم  تلقت عرض من المنظمة غير الحكومية  مهاجرون مر  

طلب من عائالت عرضوا استضافة و دعم و مساندة و  1200تلقت اكتر من الشبكة االستورية  لستقبال االجئين "  "         

 وحماية و ادارة اعمال االجئين.

ن من خالل االسبان خالل الحرب العالمية التانية  انطفئ وميضه, لكشعاع االعالمي المتعل  بالنوو  الجماعي لالجئين اال

 المجتمع المدني  نريد  تسليط الضوء عليه مجدد.

طيع الخمول بينما يوجد اشخاص مجبرون على الهرب من مناط  الحرب  , نبقا هنا متيقضين لكي نذكر حكومتنا انه ال تست

 والوقوف موقف المتفرج.

ة تؤكد ان االقتصاد ة المعقدة التي تعيشها اسبانيا , لكن كل التقارير تؤكد ان التعامالت الماكرو اقتصاديرغم الحالة االقتصادي

 االسباني االكتر نموا في اوربا , رغم عدم احساس البيوت االسبانية بهده الطفرة االقتصادية.

من هاده الحملة  يكون جوء ان متسامح و يريد  ساعدك, الشعب االسباني في غالبية  فئاتهمن اسبانيا نفتح لك ادرعنا لكي ن

 التضامنية.

 

كومية ادا كنت  تريد  طلب الوجوء الي دولة اسبانيا نضع تحت تصرفك هادا الدليل المعد من طرف الجمعية الغير الح

 الجؤون مرحب بهم.



(https://bienvenidosrefugiados.wordpress.com/), en colaboración con la Red Alicantina de 

Familias de Acogida de Refugiados (https://www.facebook.com/Red-Alicantina-de-Familias-de-

Acogida-de-Refugiados-1620447701577736/timeline/) 

مع المدني في هادا الدليل نشر  لمادا طيلب الجوء الي اسبانيا , ماهي االمكانيات المتاحة لمساعدة االجئين, منضمات المجت

 التي من لممكن مساعدتك .

 كدالك مجموعة من المساغدات القانونية لطلب الجوء بصيغة قانونية, النه ح  يكفله لك القانون الدولي .

لكي تبدء حياة جديدة كلها امل ونحن نمنحك كل الدعم. الجوء الي اسبانيا   انت وحدك تملك قرار طلب  

 

 حقوق الحماية الدولية:

 حق الجوء السياسي والحماية...........

  

ف اهم ما تم تحصيله من الحماية الدولية  في هادا لمجال هو عدم اعادة او طرد هؤالء االشخاص الدين تم االعترا

 بهم الجئين .

اد  عليها كومة االسبانية واالتحاد االوربي, والمواثي  الدولية المصتل ما ثم المصادقة عليه من طرف الحودالك م

 من طرف الحكومة االسبانية .

 

المكوت قبول طلب  النضر في طلب الجوء و الحماية الدولية ينص على السماح بالدخول الي التراب االسباني و

 مؤقتا في البلد.

ضمون الي هاتين الفئتين هم :االشخاص الدين تن  

ية,والميوالت االشخاص الدين تخشى على حياتهم بسبب  العر  , الدين, الجنسية,االنتماء االجتماعي , الجنس,االراء السياس

 الجنسية.

 

 الحماية 

صفة ب تعطى هاده الحماية لكل شخص اجنبي ال تجتمع فيه كل شروط الجوء السياسي  , اد  ال توجد خشية على حياته 

, شرط يجب استوفائه من اجل طلب  الجوء السياسيشخصية    

د .لكن  ادا كان هناك خوف عام على حياة االشخاص من تهديد له عالقة بالحرب واي نوع اخر من العنف المعاش في البل  

ريا.انه الوضع الدي تندرج فيه الحالة القانونية الخاصة لالجئئن السورين الدين يفرون من الحرب في سو  
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:؟اين تطلب الحماية الدولية   

 مكتب اللجوء والحماية:

c/Pradillo, 40, 28002 Madrid;  060 - 91.537.21.70الهاتف * 

 المعابر الحدودية السبانية , من مطارات و موانئ 

 في كل مكاتب المخصصة لالجانب : في هاده الحالة مديريات المكاتب االجانب في اسبانيا

(http://www.seap.minhap.gob.es/es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_d

dgg.html)   

في ووارة الداخلية االسبانية  جهوية مكاتب الشرطة ال   

فنتورا.مراكو المخصصة لالجانب في  المدن التالية : مدريد, الخويرات, فلينسا ,مروسيا , برشلونة, البالما و فويرا  

ناوين السفارات االسبانية ة و لمكاتب القنصلية االسبانية في الخارج : في نهاية الكتيب سوف نوافيكم بعالبعثات الديبلوماسي   

 في الخارج ومعلومات اخرى دات صلة.

 االجرائات التي يجب االتخادها في حالة طلب الحماية الدولية في السفارات او المكاتب القنصلية االسبانية.

وائل يتوفرون على او السفارة االسبانية : طلب الجوء في اي بلد يتوفر فيه طالب الجوء على عيجب الحا  بالمكتب القنصلي 

 تاشيرة دخول او بطائ  اقامة , في حالة النفي يوجه هادا الطلب الي اي بلد .

يجب  لهم  ,محددا ادا ما طلب الجوء الساسي طالب الجوء يجب ان يحدد االشخاص او العوائل التي تكون محيطه العائلي , 

 ان يلح  بالطلب بطاقة الهوية الشخصية لطالب الجوء و افراد عائلته , اد من الضروري تاكيد الهوية.

ح مقر من الضروري االشارة الي العنوان للدواعي اخبارية او مراسالتية , ويمكن للمنضمات المهتمة بشؤون االجيئن من

 ضريبي لغرض ايفاد المراسالت لالجئ.

اده العبارة على المراسلة : يجب وضع ه derecho de refugio, asilo y protección internacional, 

subsidiaria  

 ح  الجوء السياسي  والحماية الدولية : يجب كتابتها ادا امكن باللعة االسبانية .

 

 ماعليك ان تعرفه 

 ماممكن ان تطابل به في حالة عدم حصولك على تاشيرة الدخول الي بلد معين ؟

 

562/2006 رقم (CE)طبقا للقانون  المتعل  بالبرلمان االوربي    

ع ا م ت  de 2006 مارس de 15 واالج

 تم اقرار نظام موحد للقوانين لعبور حدود بين البلدان االوربية

: مايعرف بنظام  شينغن   

 



انية اال  من ربية  لضروف انسال يمكن السما   بالدخول لتراب  الوطني لجميع اعضاء االتحاد االوربي  لجنسيات غير االو

 خالل استيفاء كل شروط الدخول .

   وتيقة سفر  معترف بها  تمكن االجئ عبور الحدودالتوفر على  

 التوفر على  تاشيرة معترف بها  , والتوفر على وتائ  سفر تؤكد الغرض وضروف الطلب  

  التوفر على الموارد المادية  الكافية 

 من درج غلى قوائم  متعلقة باالمن القومي , وال يشكل خطرا على االال يجب ان يكون اسم الشخص م

 الداخلي .

 اد االوربي اال يشكل الشخص خطا على الصحة العامة للبلد , او العالقات الدولية الي بلد من بلدان االتح  

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/

InformacionParaExtranjeros/Documents/C%C3%B3digo%20de

%20fronteras%20Schengen.%20Parlamento%20 Europeo.pdf)  

 ت  السباب الدخول الي التراب االسباني  يتوفر على خالف بلدان االتحاد على قانون يمنح الدخول المؤق

 تتعدى ال  انسانية  او ضروف دولية  يمكن للجهات مختصة في ووارة  الداخلية اعطاء تصاريح مؤقتة

اني تالتة اشهر او ستة اشهر  حسب الملف او االشخاص  الدين تمكنوا من الدخول الي التراب االسب

 بوتائ  موورة  او غير صالحة االستعمال .  

(http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703) 

 

 االقامة  المؤقتة السباب الحماية الدولية :

وتائ  االقامة من بينهم االجئين القوانين االلمانية  تمكن السلطات بطرد من البلد كل شخص ال يتوفر على   

ص قتة االشخاعلى خالف القوانين االسبانية التي تسمح لالشخاص الدي دخلوا التراب الوطني الحصول على وتائ  اقامة  مؤ

 الدي يتمتعون  الحماية الدولية 

لقانون االسباني المتعل   بالجوء السياسي والحماية  الدولية  125من خالل نص القانون     

 القانون ينص على امكانية االقامة والعمل , اعمال حرة او الحساب شخص اخر.

  ؟               من يمكنه ان ينضوي تحت هادا القانون           

ص الدين مكنتهم ووارة الداخلية من هادا الح  هم االشخا  

 ة االشخاص مهجر من موطنه  في االمعنى المتعل  باالشخاص  المتمتعين بحماية مؤقتة  في حال

 االشخاص المهجريين باعداد كبيرة .

 

 من بامكانه ان يتقدم بطلب الحماية المؤقتة ؟

لة القاصرين او  االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الشخص االجنبي شخصيا او من ينوب عنه قانونيا في حا  
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 اين يمكن ان نتقدم بالطلب  : 

مكتب  االخارجية  التي  يكون االجنبي متيقن من  مقر االقامة  : سوف تجد في هادا الرابط كل المعلومات حول الموضوع 

(.http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg

.html) 

 ماهي الوتائق التي يجب الحاقها بالطلب ؟

 

   طلب الجوء النمودج االصلي  في نسختين مملوء بشكل كامل وموقع من االجنبي.  

ناه :هادا الطلب موجود في الصفحة الموضحة اد  

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/ *  

 

 تعدا اربعة اشهر بختم ال ي  انتظار الحصول عليها  نسخة من وتيقة السفر او او وتيقة  تتبت ان االجنبي موت  في 

 لكن ادا كانت اجرائات ووارة لداخلية كدالك من الممكن ان  تتحق  منها.

  :  من الضروري ان تعلم ا نه , 

 نك ال يمكنك في حالة عدم وجود وتائ  تبوتية  او انتظار الحصول عليها  يجب الحصول على وتيقة  عدلية  تؤكد ا

كون الحالت جد الحصول على الوتائ  من طرف المكتب القنصلي او السفارة االقرب , في كلتا الحالتين يجب ان ت

صول عليهما صعبة  التي يمنعان عدم الح  

 

   : من الممكن الحصول عللى هاده الوتيقة من مكتب الجوء  في العنوان ادناه 

la Oficina de Asilo y Refugio (c/Pradillo, 40, 28002 Madrid;  

:  الهاتف   91.537.21.70 - 060) 

 الوقت الدي يستغرقه الحصول على هادا التصريح المؤقت 

سنة     

 في اي فترة يتم النظر في الطلب ؟

مكتب يحدد تالتة اشهر كاجل اقصى لدراسة الطلب ابتدائا بتاريخ وصول الطلب الي مكتب تسجيالت دخول ال

 القنصلي .

 

 طلب الجوء و الحماية الدولية 

التراب  الدخول الي طلب اللجوء السياسي او الحماية الدولية يتقدم به  فو  التراب االسباني في خالل الشهر االول من

 الوطني  او في اي مكان فيه الطلب .

 في خالل هادا الوقت يتم اعطائه الجوء وتيقة مؤقتة  تدل على  انه طالب لجوء .
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ل على الحماية الدخول غير الشرعي للتراب االسباني ال يتم معاقبته ادا كان الشخص تتوفر فيه كل مواصفات  لكي تحص

 الدولية .

ماية الدولية ؟كيف تطلب الح  

 طلب الحماية الدولية تقدم بشكل شخصي 

ه. ادا لم تيمكن الشخص من تقديم الطلب بنفسه يمكن  لمن ينوب عنه بصفة قانونية ان يقدم الطلب نيابة عن  

 الطلب ي قدم  و تتبعه مقابلة شخصية  لتقديم كل الشروحات التي من اجلها تم طلب الحماية الدولية . 

ل االجرائات يتواجدون فو  التراب الوطني يتمتعون بكل المساعدات القانونية لكي يملؤوا  الطلب وخالل ك االشخاص الدين

 المتبعة.

طلب الجوء الشخص الدي يتقدم بالطلب او من ينوب عنه بصفة قانونية من المحيط العائلي  يجب عليه ان يحدد ادا كان ي 

يجب ان يتقدموا شخصيا الى السلطات المختصة وادا كان من ينوب عنهم فو  التراب االسباني   

 

 ماهي االجرائات المتبعة في حالة الحماية الدولية :

 ادا تم طلبها فو  التراب االسباني 

 يجب تقديم الطلب في اجل شهر ادا كانت  طلبه تم قبوله لبدء اجرائات الحماية الدولية .

ول او رفض فو  التراب االسباني خالل هاده المدة  والتي  خاللها يتم قب في هادة الحالة يمكن لطالب الحماية الدولية المكوث

 طلب الحماية الدولية .

 خالل هاده الفترة يتم تقديم لطالب الحماية وتيقة هوية دات لون احمر . 

 يتم تاكيد فيها على المعلومات الشخصية لطالب الحماية و صورة فتوغرافية .

ة تمكن طالب الحماية الدولية من العمل بعد مضي ستة اشهر هاده البطاق  

االقامة والعمل . هاده البطاقة قابلة لتجديد وفي حالة حصول طالب الحماية على بطاقة جديدة يتم التاكيد فيه على احقيته في  

 ادا تقدم الطلب من خالل موقع حدودي .

بالقبول او الرفضيتم التحفض على الشخص طالب الحماية الدولية الي ان يتم البت في طلبه   

ايام . 4السلطات تكون مجبرة على اتخاد قرار خالل    

 في حالة  قبول الطلب يسمح لشخص بالدخول الي اسبانيا . 

 ابتداء من  هاده اللحضة , تنتهي االجرائات المستعجلة , التي تقلص التوقيت الي النصف   

  ادا ما تم رفض الطلب 

  في خالل يومين يتم فتح  ملف  اعادة دراسة الملف  

  السلطات لديها يومين لكي تجيب بالرفض  او االيجاب 

 ادا تم رفض الطلب مجددا  , يمكن اتخاد اجرائات  امام المحاكم المختصة 

ايام  , يتم تحويل الطلب الي المساطر العادية . 10ادا لم يتم  استكمال الطلب خالل اربعة ايام قد يتم تمديدها الي   



 المراكوتم تقديم الطلب  داخل مراكو حماية االجانب , المساطر المتبعة هي نفسها مساطر الجوء في في حالة ما ادا 

 الحدودية , رغم وجود الشخص داخل التراب الوطني  االسباني .

 

 حقو  طالبي الحماية  الدولية . 

 عدم ارجاعهم الي بلدهم االصلي . *

 الح  في االقامة والعمل   *

ائ  هوية وسفر .تمكينهم من وت *   

 تمكينهم من حقهم في التجمع العائلي . *

رة.يتم اعطاء الح  في الحماية الدولية  الباء  واالوالد  و االوواج  وكل من يتبت في حقه قرابة مباشرة او غير مباش  

ة وتعليم, حة وتربييتمتع  طالب الحماية لدولية من حقه في السكن االئ  , حقه في ولوج المراكو العمومية من عمل وص * 

يم المستمر كدالك يتم تمكينهم من حقهم في الحماية في حالة العنف االسري , و الضمان االجتماعي , وبرامج االدماج , والتعل

 , الشغل , التدريب, واالعتراف بشهادات العلمية وشهادات العمل 

ماج  التي سوف يتم انشائها .يستفيد طالب الحماية الدولية من حقه في  المشاركة في برامج االد *  

ت كما هو لطلب الحماية الدولية الح  في الحصول على الجنسية االسبانية في خالل خمسة سنوات وليس عشرة سنوا * 

 المعمول بها في القوانين العادية .

 

 المساعدات التي توفرها اسبانيا :

ياجاتهم االولية .تتعهد اسبانيا بضمان ح  طالبي الحماية الدولية  من توفير احت  

لب الحماية يتم السما  لطالبي الحماية الدولية من  الح  في العمل ادا تم قبول طلبهم او تم مرور ستة اشهر على  تقديم ط

 الدولية .

لعمومية .يمكن لطالبي الحماية الدولية من  طلب المساعدات االجتماعية , والتعليمية, والصحية التي توفرها السلطات ا  

مساعدة االجئين و المنازل االسبانية   مراكز  

 تالتة على  بالنسبة لكل االجئين الدي يصلون الي اسبانيا يعتبر مركو االيواء اول مراحل برنامج االدماج , التي تحتوي

 اهداف رئيسية : 

  احتواء االجئين 

  دراسة كل حالة على حدا 

  االدماج و من تم االستقاللية 

الحتواء والتي تدوم من ستة اشهر الي تسعة اشهر  بحسب تعقيد الحالة .البرنامج يبتدء بمرحلة ا  

 11فات خالل فترة المرحلة التانية من البرنامج تتمتل في  تمكين االجئ من بيت للكراء حيت يتم  الدفع المسب  لكل  مصرو

 شهرا بالنسبة للحاالت المستعصية .

مستلومات ى مساعدات في الحالت المستعصية , او مبالغ مالية لشراء الالمرحلة التالتة  التي تمكن االجئ من الحصول عل

 الدراسية او دفع فواتير .



هجرين  الدين ال هي هيات حكومية تشتغل على ايواء االجئين, والماسبانيا تعتمد عال شبكة  مراكو الستقبال االجئين التي  

 يتوفرون على موارد العيش الكريم  على التراب االسباني , 

 من مهمهم ايواء االجئين وتسهيل اندماجهم  في المجتمع االسباني 

:  

 يوجد مراكو اخرى غير حكومية تهتم كدالك بمساعدة االجئين منها :

مراكو  8الصليب االحمر   

الجمعية الكاتوليكية االسبانية للمهاجرين     

مهيئة في خطافة مدريدو اللجنة االسبانية لمساعدة االجئين التي تحتوي على مراكو و بيوت    

شخص 1500اقليم االندلس و اقليم فلنسا واقليم كاتالونيا واسكادي تتوفر على مراكو ومكاتب لحتواء اكتر من   

بانية لمساعدة مهيئة لحتواء المهجرين من بلدانهم بسبب فداعة الحروب و تعتمد على حسن صنيع العائالت االس هاده الشبكة  

ت الحرب  ويفتحون ابواب مساكنهم بهادا الغرض اخوانهم الفارين من ويال  

 

 

 جغرافية اسبانيا 

 تعتبر اسبانيا تالت اكبر بلد اوربي بعد فرنسا و روسيا 

مان .التراب االسباني يتالف من محافضات مستقلة , تتوفر كل منها على مراكو قراراتها المستقلة من حكومة وبرل  

ومليلية .تضم كدالك مدينتين مستقلتين هما سبتة   

92ساكن بكتافة سكانية   46.439.867مجموع ساكنة اسبانيا تتالف من   

/ km2  

ي ن ع خص 92 ي ش ل  ر  ل ت وم ل ي د ك واح  ال

محافضات المستقلةالسلطات مقسمة بين التشريعية والتنفيدية والقضائية و ال  

محافضة مستقلة ومدينتين التي تتوفر على ممتلين برلمانين و تنفيدين  17توجد   

لويةانيا هي بلد ديموقراطي , حيت يوجد المساوات , والعدل , والحرية. واالمن , واالتنمية االجتماعية هي  مبادئ اواسب  

 القانون هو سيد الموقف في العالقة بين المواطن و السلطات المعنية  

 الدستور هو  قانون االسمى في الدولة 

كل محافضة مستقلة الح  في استعمال لغتها المحلية.اللغة الرسمية هي اللغة االسبانية  , لكن هادا ل  

كاتالونية كما هو الحال في اقليم الباسك حيت تستعمل اللغة الباسكية , او في اقليم كاتالونيا حيت يتحدت اللغة ال   

 الدين: 

الدستور االسباني  من الكاتوليك رغم ان   98يعتبر الدين المسيحي وبالخصوص المدهب الكاتوليكي هو السائد في البلد ب

 يؤكد على علمانية الدولة  



 كدالك يؤكد على انه ال اكراه في الدين 

 الحياة التقافية في اسبانيا : 

 قليلة هي التقافات التي تشبه اسبانيا من حيت تعدد وغوارة تقافتها  وتاريخها الواخر .

 

 كيف هم االسبان :

طابعه  واالديولوجيات  , و الشعب االسباني استطاع ان يحافض على الشعب االسباني  هو مويج من التقافات واالديان

 المنفتح والمضيا

عية لكي  الشعب االسباني  يعمل بكل جهد على ان يغير مجموعة من العادات  التي  امتسبها من خالل العمل والحياة االجتما

عض وبعد دالك االستمتاع معا بوجبة الغداء مع بيستمتع باستراحة ما بعد الضهر التي التي  تساعد االسرة االسبانية على 

  الخروج لالستمتاع برفقة االصدقاء ليال .

 الشعب االسباني شعب صريح و منفتح

 االسبان شعب صريح وغير متصنع يجاهر بمواقفه وارائه لديهم حب كبير للحرية , و لديهم حس الدعابة 

و  ي انتهاء فترة الدراسة االبتدائية  حيت التالميذ  دوي اعمار تتراسنوات وال 6بللنسبة لسن االجباري لدراسة تتمتل في 

سنة  17و  16بين   

 ابتداءا من هاده الفترة يمكنهم استمرار الدراسة في الجامعة او اس شعبة تقنية اخرى

 مجموع التالميد االسبان يتابعون دراستهم في المؤسسات الحكومية  

الخاصة . هادا ال يمنع توفر عدد من المؤسسات  

ساعات في  6با السنة الدراسية تبتدء في شهر سبتمبر  واالطفال يتابعون دروسهم  اسبوعيا من االتنين الي الجمعة  تقري

ويتوفرون على عطل دراسية  في نهاية السنة والعطلة الصيفية . اليوم   

محصلة من دافعي الضرائب الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية  يتم تشغيلها من طرف االموال ال  

 لهادا السبب االدارة العمومية االسبانية تعمل كل ماهو في وسعها تقديم خدمات امنة, مستمرة , ملموسة  

  نضام الصحة االسباني والتربية  يساعد االشخاص دوي الموارد المادية المحدودة , العاطلة عن العمل , والمتقاعدون

اجب على كل مواطن وشركة لهدا الغرض اداء الضرائب هو و  

 عملة الدولة هي الورو

 التوفر على حساب بنكي هو امر جد مهم في اسبانيا 

ض بنكي قرانه امر جد مهم  توفر الشخص على  حساب بنكي لكي يتم تحويل المساعدة او الراتب الشهري او لغرض طلب   

انية بغتوقيت العمل البنكي هو من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة الت  

ساعة 24بعد منتصف النهار ويوجد مصارف الية في مختلف المجمعات التجارية والشوارع الرئيسية  تعمل   


