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نحــن مجموعــة مــن الناشــطني مــن مختلــف الجنســيات األوروبيــة وغريهــا. 

نحــن فريــق يعمــل ضمــن شــبكة أهــاً بكــم يف أوروبــا األورو متوســطية. 

خــاض بعضنــا تجربــة الهجــرة إىل أوروبــا وبعضنــا اآلخــر دعــم الاجئــني 

واملهاجريــن للحصــول عــى حقوهــم االجتامعيــة األساســية.

نحــن نناضــل بهــدف تحقيــق حلــم حريــة التنقــل للجميــع ونؤمن بــأن جميع 

ــا شــبكة  ــذات الحقــوق. ولهــذا بنين ــع ب البــر سواســية ويحــق لهــم التمت

تعــاون وتضامــن.

هــذا الدليل مخصــص لاجئــني واملهاجريــن الواصلني إىل إســبانيا. نــود تقديم 

معلومــات وافيــة لــدى وصولــك إىل أماكــن مختلفــة يف إســبانيا. عــى ســبيل 

املثــال، عليكــم أن تعرفــوا أن الوضــع ســيكون مختلفــاً يف حــال وصولكــم إىل 

ســبتة أو مليلــة عــن الوضــع يف حــال وصولكــم إىل املــدن اإلســبانية األخــرى. 

مقدمة
عزيزي 

المسافر،

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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لهــذا نرغــب يف هــذا الدليــل أن نقــدم لكــم نظــرة عامــة عــن الخيــارات املتاحة 

أمامكــم وبعــض التلميحــات أو اإلشــارات عــن كيفيــة تجنــب أو التغلــب عــى 

املصاعــب التــي مــن املمكــن أن تواجهكم يف إســبانيا.

كــام أننــا نضــع أمامكــم قامئــة تحتــوي عــى جهــات اتصــال موثوقــة يف 

إســبانيا حيــث ميكنكــم الحصــول عــى مســاعدات ماديــة أو معنويــة ونصائح 

نونية. قا

هنــاك طــرق متعــددة للحصــول عــى ترصيــح إقامــة يف إســبانيا. مهــام كان 

الجــواب الــذي ســتحصل\ين عليــه، فرنغــب بإعامــك أن يف إســبانيا خيــارات 

مختلفــة غــري متاحــة يف البلــدان األوروبيــة األخــرى، عــى ســبيل املثــال مــا 

يطلــق عليــه أرايغــو باإلســبانية )Arraigo(. أنظــر الفصــل الســابع: اإلقامة يف 

. نيا إسبا

ــم  ــول إىل وجهتك ــم يف الوص ــي أن ندعمك ــا ه ــا ورغبتن ــوم نيتن ــى العم ع

ــاء. ــم يف البق ــل حقوقك وتحصي

نرحــب بكــم يف أوروبــا ونتمنــى لكــم حظــاً موفقــاً يف مواجهــة التحديــات 

القادمــة.

www.w2eu.info 
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إسبانيا
التقسيم اإلداري:

تُقسم إسبانيا إىل ١٧ إقليم مستقل ومدينتني مستقلتني، سبتة 
ومليلة. يحتوي كل إقليم عى محافظات. عادة ما تسمى املحافظات 

نسبة إىل عواصمها.
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الخريطة الجغرافية:

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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الوضع عند ١
الحدود

١.١ ما الذي عليك فعله 
لدى دخولك األراضي 

اإلسبانية
لــدى دخولــك إىل إســبانيا عــن طريق 

ــداً أن  ــم ج ــن امله ــرب، م ــر أو ال البح

تبتعــدوا قــدر اإلمــكان عــن الحــدود 

وأن تعلمــوا أكــرب عــدد ممكــن مــن 

ــم إىل األرايض  ــن وصولك ــاس ع الن

اإلســبانية وباألخــص أشــخاص عــى 

ــرى.  ــة أو أخ ــام بطريق ــة باإلع عاق

إن كنــت مصاباً\مصابــًة أو مريضــاً\

ــام  ــى إع ــرص\ي ع ــًة، فاح مريض

األخريــن  واألشــخاص  الســلطات 

حولــك ألن هــذا ســيكون عامــاً 

مفيــداً يف إبقــاءك يف البلــد وتجنــب 

ــن  ــدود م ــرب الح ــرساً ع ــك ق إعادت

ــم. حيــث أتيت

يرجــى االنتبــاه إىل أن الســلطات 

عــى  جاهــداً  تعمــل  اإلســبانية 

ــل  ــر الفص ــني )أنظ ــة املهرب ماحق

الســلطات  لــدى  كانــت  إن   .)١٣

شــكوكاً بأنــك منخــرط\ة يف عمليات 

التهريــب )ملجــرد رؤيتهــم لــك تقود\

ــم  ــن أن يت ــن املمك ــارب( فم ــن الق ي

ــرتة  ــاء ف ــس وقض ــك يف الحب وضع

يف الســجن.

١.٢ حقوقك عند الحدود
WW األرايض دخولــك  مبجــرد 

اإلســبانية أو امليــاه اإلقليمية اإلســبانية 

لــن تتمكــن الســلطات مــن إعادتــك 

مبــارشة. عــى الســلطات أن تســجل 

دخولــك وأن متنحــك الفرصــة للتقديم 

ــوء. ــى لج ــول ع ــب للحص بطل

WW املســاعدة الطبيــة: إن كنتــم 

ــدى  ــا ل ــرض م ــن م ــاين\ن م تع

ويتوجــب  إســبانيا  إىل  وصولــك 

اصطحابــك إىل املستشــفى فمــن 

املفــرتض أال يتــم إعادتــك قــرساً. 

ــرساً  ــك ق ــم إعادت ــال ت ــن يف ح لك

ــذا  ــرب ه ــول األرايض فيعت ــد دخ بع

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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إعــادة فوريــة غــري قانونية وتســمى 

باإلســبانية ديفولوثيــون إن كالينتيــه 

ــتمر  )devolución en caliente(. تس

ــذا  ــذ ه ــبانية بتنفي ــلطات اإلس الس

النــوع مــن اإلعــادة عــى الرغــم مــن 

أنهــا غــري قانونيــة. ميكنــك مراجعــة 

ــادي  ــة تف ــة كيفي ــل ١.١ ملعرف الفص

ــادة. ــذه اإلع ه

تذكر\ي:!
ــع  ــراً\ًة إىل توقي ــت مضط  لس

أي وثيقــة ال تفهمها\ينهــا. ولديك 

ــم  ــد مرتج ــب تواج ــق يف طل الح

ــت. ــام يف أي وق ومح

١.٣ ما يمكن فعله لدى 
إعادتك قسراً إلى المغرب

ــوق  ــامت حق ــع منظ ــل\ي م تواص

املغــرب  يف  املتواجــدة  اإلنســان 

ــة.  ــادة القرسي ــة اإلع ــق عملي لتوثي

عــى ســبيل املثــال ميكنــك التواصــل 

مــع جمعيــة األيــادي املتضامنــة 

 )Asociación Manos Solidarias(

ــوان:  ــوان. عن ــة تط يف مدين

 Tetuán: Av. Kitane, nº 57, Hay(

 )Moulay El Hassan

هاتف: ٠٠٢١٢٥٣٩٧١٧٧٩٨

ميكنــك أيضــاً العثــور عــى جهــات 

عــرب  أخــرى  مــدن  اتصــال يف 

http://w2eu.info/ :الرابــط التــايل

morocco.en/articles/morocco-

contacts.em.html

ــق  ــرب فيح ــك يف املغ ــم اعتقال إن ت

هاتفيــة.  مكاملــة  إجــراء  لــك 

ــرب أو  ــخص مق ــع ش ــل\ي م تواص

ــادي  ــة األي ــوق أو منظم ــام موث مح

املتضامنــة عــى رقــم الطــوارئ 

للحصــول   ٠٠٢١٢٦٦٢٧٧٩٠٦٥

ــة. ــة وقانوني ــاعدة طبي ــى مس ع

١.٤ اتفاقيات اإلعادة مع 
بلدان ثالثة

ــادة  ــات إع ــبانيا اتفاقي ــت إس وقع

ــة.  ــدان أفريقي ــدة بل ــع ع ــة م فوري

حاليــاً، االتفاقيــات التــي تهمــك هــي 

ــنغال  ــر والس ــرب والجزائ ــع املغ م
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ــذه  ــص ه ــا. تن ــا وموريتاني ونيجري

االتفاقيــات عــى إعــادة جميــع 

األشــخاص الذيــن يعلنــون انتامئهــم 

ــد  إىل هــذه الجنســيات أو مــن تحدي

جنســيتهم بأنهــا تابعــة لواحــدة من 

ــك  ــو مل ميتل ــى ل ــدان حت ــذه البل ه

ــفر أو  ــة س ــخاص وثيق ــؤالء األش ه

هويــة تثبــت انتامئهــم إىل هــذه 

البلــدان. لكــن يحــق للجميــع التقــدم 

بطلــب للحصــول عــى الحاميــة 

االتحــاد  أو  إســبانيا  يف  الدوليــة 

األورويب وميكــن ذلــك مبســاعدة 

املنظــامت  مــن  ودعــم  محــام 

املتضامنــة.

١.٥ ما يمكن فعله في 
حالة االحتجاز عند الحدود

شــبه  إىل  مبــارشة  وصلــت  إن 

 )Península( اإلســبانية  الجزيــرة 

فمــن املحتمــل أن تحتجــزك الرطــة 

وتنقلــك مبــارشة إىل مراكــز احتجــاز 

ــك  ــدف ترحيل ــن )CIE( به املهاجري

لكــن هــذا ال يعنــي أن ترحيلك ســيتم 

ــدم  ــار التق ــا زال خي ــل. إذ م بالفع

بطلــب الحصــول عــى لجــوء متاحــاً 

ــلطات احتجازكم  ــن للس أمامكم وميك

ملــدة ال تتجــاوز الســتني يومــاً. 

ميكنــك قــراءة مــا ميكــن فعلــه لــدى 

ــارش. ــل الع ــازك يف الفص احتج

تذكر:!
ــرب  ــبانيا ع ــدوم إىل إس  إن أردت الق

البحــر فــا تنــى\ي إخطــار هاتف 

اإلنــذار يف حــال تعرضــك ملحنــة يف 

ــامت  ــراءة تعلي ــك بق ــر وننصح البح

الســامة املتوفــرة عــى هــذا الرابــط:

http://w2eu.info/morocco.en/  

articles/morocco-sea.en.html
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كيف ٢
وصلتم 

إلى 
إسبانيا؟

٢.١ عبر سبتة أو مليلة
ســبتة ومليلــة مدينتــان إســبانيتان يف 

ــان األوروبيتان  األرايض املغربية واملدينت

الوحيدتــان التــان متلــكان حــدوداً بريًة 

مــع القــارة األفريقيــة. عــى الرغــم من 

ــة  ــبانيتان، إال أن اتفاقي ــان إس أن املدينت

ــذا،  ــملهام. له ــنغن ال تش ــة الش منطق

ــي  ــة ال يعن ــك إىل ســبتة أو مليل وصول

ــث  ــة حي ــة أوروبي ــول إىل منطق الوص

حريــة الحركــة ممنوحــة للجميــع 

ــى إذن  ــول ع ــار الحص ــك انتظ وعلي

بدخــول شــبه الجزيــرة اإلســبانية 

)laisser passer(. ســيتم احتجــازك 

يف مركــز اســتقبال مؤقــت للمهاجرين 

ــبتة أو  ــدك يف س ــاء تواج )CETI( أثن

مليلــة حيــث عــادة مــا يتشــارك عــرة 

أشــخاص غرفــة واحــدة. يف هــذه 

املراكــز، عليــك العــودة إىل املركــز قبــل 

ــاءً.  ــاعة ١١ مس الس

تنويه:!
شــهدت الحــدود بــني ســبتة ومليلــة 

واملغــرب مؤخــراً عــدة عمليــات إعــادة 

قرسيــة وترحيــل مبــارشة. إذ تــم إعادة 

ــي  ــاس الت ــن الن ــرية م ــات كب مجموع

قطعــت الســياج بني املغــرب وســبتة أو 

مليلــة. حدثــت هــذه الرتحيــات بعدمــا 

ــهم  ــن أنفس ــض املهاجري ــجل بع س

املؤقــت  االســتقبال  مراكــز  لــدى 

)CTEI(. مل يتــم ترحيــل مــن أعلــن عن 

ــه بالحصــول عــى لجــوء أو كان  رغبت

تحــت ســن الثامنــة عــرة. ننصحكــم 

باالســتعام عــن عمليــات الرتحيــل هذه 

قبــل دخولــك إىل ســبتة ومليلــة.

وضــع املهاجريــن يف ســبتة ومليلة 

ــف متامــاً عــن إســبانيا مــن  مختل

ناحيــة الجوانــب التاليــة:

٢.١.١ اللجوء
يتوجــب عــى مــن يتقــدم بطلــب لجوء 
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ــاك إىل  ــاء هن ــة البق ــبتة أو مليل يف س

ــوء.  ــأن اللج ــرار بش ــدور ق ــني ص ح

اعتــامداً عــى وضــع الطلــب واملوطــن 

األصــيل للمتقــدم\ة بطلــب لجــوء، قــد 

تســتغرق إجــراءات اللجــوء بــني ســتة 

أشــهر إىل ســنتني. أثنــاء هــذه الفــرتة 

لــن ميكنــك مغــادرة املدينــة. عــادة مــا 

ينتظــر املهاجــرون الحصــول عــى إذن 

 )laisser passer( الدخــول إىل إســبانيا

والتقــدم بطلــب الحصــول عــى لجــوء 

هنــاك. لكــن التقــدم بطلــب الحصــول 

عــى لجــوء هــو وســيلة فعالــة لتجنب 

ــبانية  ــلطات اإلس ــرار الس ــل. ق الرتحي

مبنــع املهاجريــن مــن مغــادرة املدينتني 

هــو إجراء غــري قانــوين. قوبلــت جميع 

االســتئنافات القانونيــة التــي تــم رفعها 

ضــد هــذا األمــر باإليجــاب واســتطاع 

مــن تقــدم باســتئناف الســفر إىل 

ــاً  ــذ وقت ــر يأخ ــذا األم ــبانيا إال أن ه إس

طويــاً. ال ميكــن التقــدم بطلــب لجــوء 

عنــد الحــدود يف ســبتة. ميكــن التقدم 

بطلــب اللجــوء عنــد الحــدود يف مليلة. 

ــع أي  ــة متن ــلطات املغربي ــن الس لك

ــامء  ــح انت ــه مام ــدو علي ــخص يب ش

لــدول جنــوب الصحــراء مــن االقــرتاب 

ــوء.  ــب لج ــدم بطل ــز التق ــن مراك م

ــاح ملــن  ــار مت ــي أن هــذا الخي مــا يعن

ينتمــون إىل جنســيات أخــرى. وإىل 

حــني كتابــة هــذا الدليــل، مل يتقــدم أي 

ــراء  ــوب الصح ــن دول جن ــخص م ش

بطلــب لجــوء لــدى مراكــز اللجــوء عند 

الحــدود مــع مدينــة مليلــة.

٢.١.٢ القّصر
عــى جميــع القــرص غــري املصحوبــني 

ــاء  ــن )باإلســبانية: MENA( البق بوالدي

يف ســبتة أو مليلــة إىل حــني بلوغهــم 

ســن الثامنــة عر. لكــن الظــروف يف 

مراكــز االحتجــاز ســيئة جــداً باملقارنــة 

مــع بقيــة املــدن اإلســبانية مــن حيــث 

التعليــم والصحــة وإمكانيــة الحصــول 

عــى إقامــة دامئــة.

٢.١.٣ األوراق الثبوتية في 
سبتة ومليلة:

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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ــن\ي  ــن تتمك ــة، ل ــبتة ومليل يف س

مــن الحصــول عــى أوراق ثبوتيــة 

الفصــل ٣.١.   )Empadronamiento(

لكــن التســجيل لــدى مركــز اســتقبال 

املهاجريــن املؤقــت )CETI( يعتــرب 

مبثابــة إثبــات إقامــة قانونيــة يف 

ــك  ــه ال ميكن ــي أن ــذا يعن ــبانيا. ه إس

عــى  الحصــول  بطلــب  التقــدم 

إىل  وصولــك  قبــل  نظاميــة  أوراق 

 .)CETI( مركــز االســتقبال املؤقــت

ــل\ي  ــن تحص ــة، ل ــبتة ومليل يف س

املخصــص  التعريــف  رقــم  عــى 

ــبانية بـــ  ــمى باإلس ــب واملس باألجان

 .)٣.٣.١ الفصــل  راجــع\ي   N.I.E(

لهــذا ســيكون رقــم التعريــف الخــاص 

بــك هــو رقــم التســجيل املذكــور عــى 

ــن  ــي تحصل\ي ــف الت ــة التعري بطاق

ــتقبال. ــز االس ــن مرك ــا م عليه

تنويه:!
ننصحــك باإلبقــاء عــى جميــع 

ــلطات  ــن الس ــك م ــي تصل األوراق الت

ــص  ــن وباألخ ــكان آم ــبانية يف م اإلس

 .)CETI( األوراق مــن مركــز االســتقبال

ميكنكــم التقــاط صــور لهــذه الوثائــق 

باســتخدام هاتفكــم الجــوال وإرســالها 

ــون  ــم يك تك ــم أو أقاربك إىل أصدقائك

ــة. ــد الحاج ــرة عن ــق متوف الوثائ

٢.١.٤ إذن دخول األراضي 
)Laisser passer( اإلسبانية

بشــكل عــام، يحصــل جميــع القادمني 

عــى ســبتة ومليلــة عــى رقــم ترتيــب 

ويعتمــد إذن املغــادرة عــى هــذا الرقــم. 

عــادة مــا تصبــح إجــراءات منــح اإلذن 

رسيعــة لــدى دخــول عديــد كبــري مــن 

النــاس إىل ســبتة ومليلــة لكــن هنــاك 

ــى  ــر ع ــد تؤث ــية ق ــارات سياس اعتب

ــا  ــدرج هن ــذا اإلذن. ن ــح ه ــة من رسع

عوامــل شــخصية قــد تــؤدي إىل تأخري 

ــادرة: ــى إذن املغ ــول ع الحص

WW إن كنــت تنتمــي\ن إىل واحــد مــن

الــدول املوقعــة عــى اتفاقيــات إعــادة 

مــع إســبانيا. عــى العمــوم، ال يحصــل 

املنتمــون إىل الجنســيتني املغربيــة 

ــادرة إال يف  ــى إذن املغ ــة ع والجزائري
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ــد  ــتثنائية كتواج ــاالت االس ــض الح بع

عائلــة بأكملهــا أو لوجــود أســباب 

ــة. خاص

WW توقــف إســبانيا يف بعــض األحيان

ينتمــون  الذيــن  األشــخاص  نقــل 

إىل بعــض البلــدان التــي تجــري 

مفاوضــات بشــأن اتفاقيــات ثنائيــة. أو 

عندمــا ترغــب إســبانيا بوقــف تدفــق 

ــت  ــد. متكن ــك البل ــن ذل ــن م املهاجري

ــوف  ــن الوق ــرة م ــات متظاه مجموع

ــة  ــراءات، مطالب ــذه اإلج ــه ه يف وج

بفتــح الطريــق لدخــول شــبه الجزيــرة 

ــبانية. اإلس

WW يف حــال كنــت منخــرط\ة يف

ــك  ــبته فعلي ــة يف س ــراءات قانوني إج

البقــاء يف ســبته إىل حــني انتهــاء هذه 

ــراءات. اإلج

WW ترصفــات بســبب  عوقبــت  إن 

ــز  ــارج مرك ــل أو خ ــة داخ ــري مامئ غ

االســتقبال )CETI( فمــن املمكــن جــداً 

أن يتــم تأخــري دخولــك شــبه الجزيــرة 

ــبانية. اإلس

WW إن كنــت مســجاً لــدى الســلطات

اإلســبانية أو األوروبيــة بأنــك حاصل\ة 

 )orden de expulsion( عى أمــر طــرد

ــبتة  ــادرة س ــم مغ ــتحيل عليك فسيس

ومليلــة وســتحاول الســلطات ترحيلــك 

عــى الفــور. )راجــع الفصــل ١٣(.

ــد  ــاه، ال توج ــورة أع ــباب املذك لألس

ــبتة أو  ــم يف س ــددة لبقائك ــرتة مح ف

مليلــة لكــن مــن املمكــن أن تبقــوا هناك 

ــل. ــى األق ــهرين ع ــدة ش مل

ــه يف  ــن تقضون ــت الذي ــوا الوق ال تدع

ســبته أو مليلــة أن يضيــع ســدًى. 

ميكنكــم اســتغال الوقــت لتعلــم 

اللغــة اإلســبانية والتواصــل مــع نــاس 

وأصدقــاء مــن إســبانيا أو أوروبــا. 

ــامت  ــات ومنظ ــن مجموع ــوا ع ابحث

متضامنــة مثــل منظمــة )Elín( يف 

ــه  ــيكون كل يشء تتعلمون ــبتة. س س

أثنــاء إقامتكــم يف ســبتة ومليلــة مفيداً 

ــتقبل. ــم يف املس لك

 laisser( ــة ــى ورق ــم ع ــدى حصولك ل
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passer( ومغادرتكــم باتجــاه شــبه 

الجزيــرة اإلســبانية فســتخضعون لذات 

األنظمــة واإلجــراءات التــي يخضــع لها 

الواصلــون مبــارشة إىل شــبه الجزيــرة 

ــبانية. اإلس

٢.٢. الواصلين إلى شبه 
الجزيرة اإلسبانية

٢.٢.١ الوصول عبر البحر:
يف مــا يــيل، ســنرح لكــم اإلجــراءات 

التــي ســتخضعون لهــا لــدى وصولكم 

الســواحل اإلســبانية قادمــني مــن 

ــرب. املغ

اإلنقاذ

هنــاك عــدة جهــات مختلفــة منخرطــة 

ــي  ــاذ الت ــث واإلنق ــات البح يف عملي

ــن  ــبانية وم ــلطات اإلس ــقها الس تنّس

ــباين  ــواحل اإلس ــر الس ــا خف ضمنه

 Salvamento( باســم  املعــروف 

ــري  ــاذ البح ــة اإلنق Marítimo(، وهيئ

التابعــة للحــرس املــدين اإلســباين 

حاميــة  ووكالــة   )Guardia Civil(

فرونتكــس  األوروبيــة  الحــدود 

أن  الطبيعــي  مــن   .)FRONTEX(

ــاء  ــة أثن ــن الرط ــراد م ــد أف يتواج

ــذ  ــاء تنفي ــاذ. أثن ــات اإلنق ــذ عملي تنفي

عمليــة اإلنقــاذ، مــن املهــم اتبــاع 

ــات  ــامت وتوجيه ــات إىل تعلي واالنص

ــاذ  ــم إنق ــا يت ــادة م ــاذ. ع ــق اإلنق فري

ــم الرجــال. ــم النســاء ث ــال أوالً ث األطف

االستقبال والمساعدة

بعــد عمليــة اإلنقــاذ يتــم نقــل الناجني 

إىل مرفــأ إســباين. قــد يســتغرق هــذا 

ــل  ــأ يحص ــد املرف ــام. عن ــة أي بضع

النــاس عــى معونات إنســانية أساســية 

قبــل نقلهــم إىل مخفــر الرطــة لتنفيذ 

ــني  ــة. إىل ح ــد الهوي ــراءات تحدي إج

تنفيــذ إجــراءات تحديــد الهويــة، يكون 

ــدين  ــرس امل ــدة الح ــون يف عه الناج

)Guardia Civil(. ال تقلــق\ي لــدى 

ــك  ــع هاتف ــك وض ــة من ــب الرط طل

الجــوال وأموالــك وأغراضك الشــخصية 

يف كيــس باســتييك. ستســتعيد\
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تنويه:!
يف حــال تعــرض قاربكــم لحالــة طارئــة يف البحــر فعليكــم التواصل 

مــع منظمــة هاتــف اإلنــذار التــي ســتعلم الســلطات املختصــة وتضغط 

عليهــا لتنفيــذ عمليــة اإلنقاذ.

+ 334 86 51 71 61

/

مرشوع رصد املتوسط - هاتف إنذار

WWW.ALARMPHONE.ORG/AR

wtm-alarm-phone01@antira.info   | 

 هذا الرقم ليس رقم إنقاذ لكنه رقم إنذار لدعم عمليات اإلنقاذ

يرجى إن أمكن تحدث اإلنكليزية أو الفرنسية عند االتصال

هاتف إنذار عىل اإلنرتنت

عليك القيام بالتايل عند وقوع محنة يف البحر
اتصل بخفر السواحل للقيام بعمليات اإلنقاذ 

 اتصل برقم هاتف اإلنذار وسوف نقوم باعالم

 خفر السواحل ومراقبة ما سيقومون به

 إذا مل يقوموا بعملية اإلنقاذ فورا فسوف نبلغ

 السياسيني ووسائل اإلعالم للضغط عليهم

عليك القيام بالتايل عند حدوث اإلعادة القرسية

اتصل برقم هاتف اإلنذار

 سوف نحاول التدخل لنديل بشهادة ما حدث

وتوثيقه

 سوف نبلغ السياسيني ووسائل اإلعالم للضغط

عليهم

.1
.2
 

.3

.1
.2
 

.3

www.facebook.com/watchthemed.alarmphone

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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يــن أغراضــك الشــخصية حاملــا تنتهــي 

ــة. ــد الهوي ــراءات تحدي إج

ــر  ــب األحم ــل الصلي ــأ، يتدخ يف املرف

اإلســباين )Cruz Roja( بعــد حصولــك 

عــى اإلذن مــن ســلطات الحــرس 

املــدين. ســيقدم الصليــب األحمــر 

ــانية  ــاعدات إنس ــم مس ــباين لك اإلس

ِحــرام(  )بطانيــة،  دثــار  أساســية 

ــام  ــض الطع ــة وبع ــس نظيف وماب

ــة  ــن الرعاي ــة. تتضم ــة الصحي والرعاي

لحالتــك  عامــة  معاينــة  الصحيــة 

الصحيــة ومعالجــة أيــة إصابــات 

وإرســال الحوامــل والحــاالت الخطــرية 

إىل املستشــفى. يف املرفــأ مــن املفرتض 

ــاً  ــاً تابع ــاً أو موظف ــد\ي مكتب أن تج

ــدة  ــم املتح ــامية لألم ــة الس للمفوضي

ــادة  ــني )UNHCR(. ع ــؤون الاجئ لش

مــا يرتــدي موظفــو املفوضية ســرتات 

ــن  ــي م ــب الخلف ــى الجان ــاء وع زرق

الســرتة مكتوبــة بلــون أبيــض األحرف 

ــة )ACNUR(. إن كنــت تفكر\ين  التالي

بتقديــم طلــب للحصــول عــى لجــوء 

ــة إعامك  فباســتطاعة موظفي املفوضي

ــه. ــب فعل ــا يتوج مب

تنويه مهم:!
إن كنــت تحــت ســن الثامنــة عــرة 

فعليــك إعــان ذلــك عــى الفــور 

ــك. ــة حقوق ــامن وحامي لض

تحديد الهوية

الرطــة الوطنيــة اإلســبانية مســؤولة 

ــادة  ــة وع ــد الهوي ــراءات تحدي ــن إج ع

مــا تنفــذ هــذه اإلجــراءات يف مخافــر 

ــبانية  ــة اإلس ــتأخذ الرط ــة. س الرط

ــخصية  ــورة ش ــط ص ــك وتلتق بصامت

وتجمــع بعــض املعلومــات الشــخصية 

ــة  ــن الثامن ــت س ــت تح ــة. إن كن العام

عــرة مــن العمــر، قــد تخضــع 

لفحــص تحديــد العمــر والــذي ينطوي 

عــى أخــذ صــورة أشــعة لليــد اليرسى 

ــد عمــر العظــام. بهــدف تحدي
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تنويه:!
ــة أال  ــد الهوي ــراءات تحدي ــى إج ع

ــذ  ــاعة من ــن ٧٢ س ــر م ــتغرق أك تس

لحظــة وصولــك إىل املرفــأ إىل انتهائــك 

ــدى  ــة ل ــد الهوي ــة تحدي ــن عملي م

الرطــة. مــع انتهــاء هــذه املــدة، عــى 

الرطــة أن تعيــد ممتلكاتك الشــخصية 

بأكملهــا وأن تعطيكــم وثيقــة تحتــوي 

ــا  ــك، م ــاص ب ــة الخ ــم الهوي ــى رق ع

ـ )N.I.E(. راجــع\ي الفصــل  يعــرف بــ

٣.٤.١

تنويه:!
ــراءات  ــذه اإلج ــاء ه ــم أثن ــق لك يح

أن تكونــوا برفقــة مرتجــم فــوري. 

باإلضافــة إىل محــام والــذي ســيعلمكم 

أمامــك وعــن  املتاحــة  بالخيــارات 

إمكانيــة التقــدم بطلــب للحصــول عى 

لجــوء. ال توقــع\ي عــى أيــة وثيقــة ال 

ــا. ــن محتواه تفهم\ي

النقل

بعــد انتهــاء إجــراءات تحديــد الهويــة، 

قــد تواجه\يــن احتــامالت متعــددة:

WW ــم ــة ث ــدة الرط ــاء يف عه البق

ــن  ــاز املهاجري ــز احتج ــل إىل مرك النق

)CIE( بهــدف الرتحيــل. راجــع الفصل 

وجــدت  إن  حقوقــك  ملعرفــة   ١٠.٢

نفســك معرض\ـــة للرتحيــل.

WW ــدة ــة لعه ــدة القانوني ــاء امل انته

ــذه  ــبيلك. يف ه ــاء س ــة وإخ الرط

ــة: الحال

WW إن كنــت تحــت ســن الثامنــة عرة

سترُسَســل\ين إىل مركــز الُقــرّص حيث 

ميكنــك املكــوث. يتواجد يف هــذه املراكز 

عــامالً اجتامعيــني باســتطاعتهم تقديم 

املســاعدة ملتابعــة الخطــوات التالية.

WW ــاك ــات، هن ــني والبالغ ــا البالغ أم

ــرة يف  ــة منت ــتقبال مؤقت ــز اس مراك

ــع املــدن اإلســبانية حيــث ميكــن  جمي

املكــوث هنــاك ملــدة ال تتجاوز الخمســة 

ــرتض أن  ــن املف ــك، م ــد ذل ــام. وبع أي

ــن إدارة  ــؤولة ع ــة املس ــدم املنظم تُق

ــرة  ــك تذك ــت ل ــتقبال املؤق ــز االس مرك

ــبانية. ــدن اإلس ــدى امل ــة إىل إح حافل

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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WW ــاً أن ــن أيض ــن املمك ــف، م لألس

تخــيل الرطــة ســبيلكم بعــد ٧٢ 

ــكان.  ــك إىل أي م ــم نقل ــاعه وال يت س

وقــد تجد\يــن نفســك يف الشــارع من 

ــى  ــة يرج ــذه الحال ــة. يف ه دون معون

ــل ١٢. ــة الفص مراجع

٢.٢.٢ ماذا اآلن؟
يف املــايض، حصــل النــاس الواصلــون 

توفــره  مــأوى  عــى  إســبانيا  إىل 

املنظــامت غــري الحكوميــة، باإلســبانية 

)ONG(. إذ كانــت تديــر هــذه املنظامت 

ــتفيد  ــانية يس ــهيات إنس ــج تس برام

ــهر.  ــدة ٣ أش ــد مل ــادم الجدي ــا الق منه

ــة  ــت متاح ــة ليس ــذه اإلمكاني إال أن ه

للجميــع يف يومنــا الحــايل. إن وجــدت 

نفســك يف الشــارع ومــن دون مــأوى، 

فعليــك مبــارشة التواصــل مــع أصدقاء 

أو مجموعــات مهاجريــن محليــة أو 

مجموعــات دعــم املهاجريــن التــي 

ــاعدة. ــم املس ــا تقدي ميكنه

الحصــول عــى مــأوى  يف حــال 

 )ONG( ــة ــري حكومي ــة غ ــن منظم م

ــك  ــر ل ــة أن توف ــذه املنظم ــى ه فع

اإلســبانية  اللغــة  لتعلــم  دروســاً 

ــة  ــارات املتاح ــن الخي ــات ع ومعلوم

أمامــك. كــام ميكنهــم تقديــم املســاعدة 

للحصــول عــى التســجيل املــدين 

)الفصــل  ـ   )empadronamiento(

ــني  ــة التأم ــة إىل بطاق ٣.١(. باإلضاف

الصحــي )tarjeta sanitaria( )الفصــل 

٣.٢(. كــام ميكنهــم يف بعــض األحيان 

املســاعدة للحصــول عــى جــواز ســفر 

)الفصــل ٣.٣.٢(.

إن تقدمــت بطلــب للحصول عــى لجوء 

يف إســبانيا فيحــق لك املكــوث يف مركز 

إيــواء ريثــام يتــم معاينــة طلبــك. مــن 

املســموح البقــاء يف هــذه املراكــز ملــدة 

ســنة كاملــة عــى األقــل وتــأوي طالبي 

اللجــوء والاجئــني حــرصاً. إن منحتــك 

الســلطات حــق اللجــوء فيمكنــك البقاء 

يف هــذه املراكــز. يف حــال مل متنحــك 

الســلطات حــق اللجــوء أو يف حــال مــا 

زالــت اإلجــراءات مســتمرة وانتهــت املدة 

ــادرة  ــك مغ ــة، فعلي ــموحة لإلقام املس
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ــزم  ــان ال تلت ــض األحي ــز. يف بع املرك

املنظــامت غــري الحكومية مبســؤولياتها 

يف  وترتكهــم  املهاجريــن  اتجــاه 

الشــارع. يف حــال حصــول ذلــك معك، 

ــأوى  ــدي م ــى أن تج ــرص\ي ع اح

ــة املحــددة.  ــل انتهــاء املهل آخــر قب

إن قــررت التقــدم بطلــب للحصــول عى 

لجــوء بعــد شــهر واحــد مــن وصولــك 

إىل إســبانيا، فــا توجــد ضامنــات 

ــك عــى أي مــأوى. ــة لحصول فعلي

تنويه:!
قــد يــؤدي اإلبقــاء عــى عاقــة جيدة 

وطيبــة مــع موظفــي املنظــامت غــري 

ــدة  ــواب جدي ــح أب ــة إىل فت الحكومي

ــنحت  ــام س ــم كل ــدث إليه ــك. تح أمام

ــة. الفرص

تنويه:!
إن غــادرت طواعيــة املركــز الــذي 

غــري  املنظــامت  إحــدى  تديــره 

الحكوميــة، فلــن يكــون باإلمــكان 

ــج  ــة برام ــرب أي ــك ع ــأوى ل ــني م تأم

اجتامعيــة تديرهــا الدولــة بالتعــاون مع 

املنظــامت غــري الحكوميــة. إن كنــت يف 

إســبانيا يف الســابق، وأخذت الســلطات 

ــة  ــن تســتفيد\ي مــن أي بصامتــك، فل

ــواء. ــج إي برام

٢.٢.٣ الذهاب إلى مدينة 
أخرى:

ــرية  ــدة صغ ــك يف بل ــدت نفس إن وج

أو مدينــة غــري مرغوبــة، فتواصــل\ي 

مــع موظفــي املنظــامت غــري الحكومية 

ــاعدتك يف  ــم مبس ــاول\ي إقناعه وح

النقــل إىل مدينــة أخــرى أثنــاء إقامتــك 

ــذا  ــاث األوىل. وهك ــهر الث ــال األش خ

ــج  ــن برنام ــة ضم ــتبقى\ين مدرج س

اإليــواء. ننصحــك بــاإلرصار عــى تعلم 

ــت يف  ــال كن ــبانية ويف ح ــة اإلس اللغ

مدينــة أو بلــدة صغــرية وال يوفــر املركز 

ــبانية،  ــة اإلس ــاً يف اللغ ــا دروس فيه

فســيمكنك اســتخدام هذا كعــذر وطلب 

النقــل إىل مركــز آخــر يف مدينــة أخرى 

يقــدم دروســاً لتعلــم اللغــة اإلســبانية. 

تقــدم بعــض املنظــامت تذكــرة حافلــة 

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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مجانيــة يف حــال قــررت مغــادرة 

ــي  ــذا ال يعن ــن ه ــة. لك ــز طواعي املرك

أنــك ســتجد منظمــة أخــرى توفــر لــك 

ــدة. ــة الجدي ــأوى يف املدين امل

٢.٣ القدوم من بلد أوروبي 
آخر

ــن  ــاً م ــبانيا قادم ــت إىل إس إن وصل

ترغب\يــن  وال  آخــر  أورويب  بلــد 

بالتقــدم بطلــب لجــوء، فمــن املحتمــل 

ــام  ــن النظ ــك ضم ــم إدراج ــداً أن يت ج

املخصــص باملهاجريــن غــري املوثقــني 

رشعيــون(  غــري  مهاجــرون  )أو 

ــن  ــادس. لك ــل الس ــع\ي الفص راج

ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى 

ــابع.  ــل الس ــع\ي الفص ــة، راج إقام

ــول  ــتطيع\ي الدخ ــن تس ــك ل ــام أن ك

تديرهــا  التــي  اإليــواء  برامــج  يف 

الدولــة بالتعــاون مــع املنظــامت غــري 

ــة، راجــع\ي الفصــل الثالــث  الحكومي

ــرص\ي  ــة، اح ــذه الحال ــر. يف ه ع

عــى التواصــل مــع مجموعــات الدعــم 

ــاين  ــل الث ــة الفص ــن مبراجع والتضام

ــر. ع

بطلــب  التقــدم  بالطبــع  ميكنــك 

للحصــول عــى لجــوء. وفقــاً لقانــون 

االتحــاد األورويب الخــاص باللجــوء 

واملعــروف باســم اتفاقيــة دبلــن، 

ــب  ــذا الطل ــدم به ــك التق ــب علي يتوج

يف أول بلــد أورويب وصلــت إليــه. 

ــرياً  ــزم كث ــبانيا مل تلت ــع، إس يف الواق

بضوابــط اتفاقيــة دبلــن، لكــن يف حال 

حصــل هــذا معــك فننصحــك بقــراءة 

ــن. ــع بتمع ــل التاس الفص

تنويه:!
ــادرة  ــة الص ــة اإلقام ــك وثيق تحمي

ــل  ــن الرتحي ــر م ــد أورويب آخ ــن بل ع

إىل موطنــك األصــيل لكنهــا ال متنحــك 

الحــق يف اإلقامــة يف إســبانيا. يف هــذه 

ــة  ــح إقام ــتحتاج إىل ترصي ــة س الحال

أورويب )فصــل ١٣(.

٢.٤. قادم إلى إسبانيا 
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بالطائرة بعد الحصول على 
تأشيرة دخول:

ــب  ــدم بطل ــن بالتق ــت تفكر\ي إن كن

للحصــول عــى تأشــرية دخــول أو 

كنــت بحاجــة إىل تجديــد تأشــرية 

دخولــك الحاليــة، فيمكنــك زيــارة هــذا 

ــط(: ــبانية فق ــط )باإلس الراب

http://legalteam.es/lt/guia-

practica-y-consejos-para-poder-

#/entrar-a-espana-con-o-sin-visado

وميكنــك التعــرف عــى كافة الخيــارات 

ــول  ــريات الدخ ــة بتأش ــة املتعلق املتاح

عــرب الرابــط التــايل:

http://www.exteriores.

gob.es/Portal/en/

ServiciosAlCiudadano/

InformacionParaExtranjeros/

Paginas/Inicio.aspx

ــرية  ــد تأش ــكان تجدي ــن باإلم إن مل يك

الدخــول وأردت البقــاء يف إســبانيا، 

فيتــم اعتبــارك شــخصاً مــن دون أوراق 

ــا  ــادس(. حينه ــل الس ــة )الفص ثبوتي

ــوء  ــب لج ــدم بطل ــار التق ــون خي يك

متاحــاً أمامــك )الفصــل الرابــع – طلب 

ــبانيا(  ــوء يف إٍس ــى اللج ــول ع الحص

ــن دون  ــبانيا م ــاء يف إس ــار البق وخي

أوراق )الفصــل الســابع: اإلقامــة يف 

ــبانيا(. إس

ماذا تريد أن تفعل اآلن؟
1- البقاء في إسبانيا

WW التقــدم بطلــب لجــوء يف إســبانيا

)32 )ص: 

WW ــم ــن ه ــة مب ــراءات الخاص اإلج

ـ ١٨ )ص: 37( ــن الــ ــت س تح

WW ــة ــبانيا دون إقام ــة يف إس اإلقام

قانونيــة )ص: 39(

WW ــى ــول ع ــب الحص ــدم بطل التق

ــبانيا )ص:43( ــة يف إس ــح إقام ترصي

2- الذهــاب إلــى بلــد أوروبــي آخــر 

)46 )ص: 

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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أساسيات ٣ 
المعيشة 

في 
إسبانيا

٣.١ التسجيل المدني 
)Empadronamiento(

 )Empadronamiento( كلمــة 

تعــرب عــن عمليــة التســجيل املــدين 

ــة  ــمي يف مدين ــكل رس ــم بش كمقي

أو بلــدة إســبانية. يحــق للجميــع 

التقــدم بطلــب للتســجيل يف الســجل 

املــدين بغــض النظــر عــن الجنســية 

ــدم  ــك بالتق ــة. ننصح ــوع اإلقام ون

بطلــب للتســجيل يف الســجل املــدين 

)Empadronamiento( ألن التســجيل 

ــن  ــتفادة م ــك االس ــح ل ــدين يتي امل

االجتامعيــة  الخدمــات  بعــض 

والصحيــة وتتفــاوت نوعية االســتفادة 

ــي  ــدة الت ــة والبل ــتناداً إىل املدين اس

لــك  تعيش\يــن فيهــا. ســيتيح 

املســتقبل  يف  املــدين  التســجيل 

اســتبيان املــدة التــي عشــت فيهــا يف 

إســبانيا وسيســاعدك هــذا يف التقــدم 

بطلــب للحصــول عــى ترصيــح 

ــب،  ــدم بطل ــل. للتق ــة وإذن عم إقام

يتوجــب عليــك الذهــاب إىل بنــاء 

ــع\ي  ــة )Ayuntamiento( راج البلدي

ــك  ــن أن ــم م ــى الرغ ــل ١٣. ع الفص

بحاجــة إىل جواز ســفر للتســجيل يف 

ــد  ــاك عدي ــه هن ــدين إال أن ــجل امل الس

ــجل  ــجلني يف الس ــاس املس ــن الن م

املــدين وليــس بحوزتهــم جــواز 

ــواز  ــن ج ــت ال تحمل\ي ــفر. إن كن س

ــة  ــاب إىل البلدي ــك بالذه ــفر فعلي س

عــى كل حــال وحــاول\ي ألن فوائــد 

ــة.  ــتحق املحاول ــجيل تس التس

تنويه:!
ــوان الحقيقي  ــم العن ننصحك بتقدي

الــذي تقطن\يــن فيــه لكــن بإمكانك 

تقديــم عنــوان آخــر )عنــوان صديــق 

عــى ســبيل املثــال(. أهــم يشء هــو 

أن يكــون العنــوان صالحــاً وحقيقيــاً 
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الربيــد.  حيــث ميكنــك اســتام 

ميكــن التســجيل يف الســجل املــدين 

باســتخدام   )Empadronamiento(

ــزل  ــة أو من ــدق أو مؤسس ــوان فن عن

متنقــل إلــخ. يســمح القانــون بهــذا 

عــى الرغــم مــن أن ذلــك يبــدو غريباً 

ــة  ــذه الحال ــن يف ه ــة لك يف البداي

عليــك الذهــاب إىل مكتــب الخدمــات 

ــى  ــق ع ــدف التصدي ــة به االجتامعي

طلبــك مبــا أن العنــوان ليــس عنــوان 

ــن  ــتفيد\ةً م ــت مس ــزل. إن كن من

برامــج اإليواء التــي تديرهــا املنظامت 

غــري الحكوميــة )راجــع الفصــل 

هــذه  إىل  بالذهــاب  فعليــك   )١٣

ــاعدة  ــم املس ــب منه ــة والطل املنظم

ــدين  ــجل امل ــدى الس ــجيلك ل يف تس

واســتخدام   )empadronamiento(

عنــوان املنظمــة. يف بعــض األحيــان 

واعتــامداً عــى املنظمــة التــي تديــر 

برنامــج اإليــواء، يتعني عليــك اإلرصار 

ــوا  ــجيل يك يقوم ــة التس ــى عملي ع

ــك. بذل

تنويه:!
ــجلك  ــد س ــك تجدي ــرتض علي يف

كل   )empadronamiento( املــدين 

ســنتني. تذكــر جيــداً بأنــه يف حــال 

ــدى  ــجيلك ل ــد تس ــلك يف تجدي فش

ــجلك  ــيضيع س ــدين فس ــجل امل الس

ــك  ــت مــدة إقامت ــذي يثب الرســمي ال

ــة  ــجل يف غاي ــذا الس ــبانيا. ه يف إس

ــب  ــون بطل ــا تتقدم ــة عندم األهمي

ــة. ــة إقام ــى وثيق ــول ع للحص

٣.٢ بطاقة التأمين الصحي 
)La Tarjeta Sanitaria(

ــى  ــك ع ــجيلك وحصول ــرد تس مبج

 )empadronado( مســجل  صفــة 

اإلســباين  املــدين  الســجل  يف 

ــول  ــب للحص ــدم بطل ــك التق ميكن

 La( ــي ــني الصح ــة التأم ــى بطاق ع

تارخيتــا  )ال   )Tarjeta Sanitaria

ســانيتاريا(. تتيــح لــك هــذه البطاقة 

الولــوج إىل نظــام التأمــني الصحــي 

ــب  ــدم بطل ــن التق ــباين. ميك اإلس

للحصــول عــى البطاقــة حتــى لو مل 

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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تتقــدم\ي بطلــب لجــوء أو ترصيــح 

ــك عــى  إقامــة لكــن يعتمــد حصول

البطاقــة عــى املجتمــع املحــيل 

الفيــدرايل )comunidad( حيــث يتــم 

تســجيلك. إن َصُعــب عليــك الحصول 

عــى بطاقــة تأمــني صحــي، فعليــك 

بالتواصــل مــع منظــامت الدعــم 

ــل ١٢. ــورة يف الفص املذك

٣.٣ التعليم في إسبانيا
هنــاك خيــارات عديــدة متاحــة 

ــي أو  ــب مهن ــى تدري ــول ع للحص

ــة  ــة الجامعي ــامل الدراس ــرص إلك ف

مســجاً  كنــت  إن  إســبانيا.  يف 

التقــدم  )empadronado( ميكنــك 

ــم  ــة لتعلي ــج مجاني ــاق بربام لالتح

البالغــني. بعــد ســنة أو ســنتني، 

ســتحصل\ين عــى شــهادة إكــامل 

ESO/( ــني ــم للبالغ ــج التعلي برنام

ســنتني  أو  ســنة  وبعــد   )ESPA

الـــ  ــهادة  ــى ش ــتحصل\ين ع س

تخولــك  والتــي   )Bachillerato(

تكاليــف  الجامعــة.  للدراســة يف 

الجامعــات اإلســبانية مرتفعــة جــداً. 

بعــد حصولــك عــى ترصيــح اإلقامة 

ــول  ــب للحص ــدم بطل ــك التق ميكن

عــى دعــم مــادي أو منحــة دراســية.

ــج  ــن برام ــتفيد\ةً م ــت مس إن كن

إحــدى  تديرهــا  التــي  اإليــواء 

ــك  ــة، فعلي ــري الحكومي ــامت غ املنظ

التواصــل مــع املنظمــة واإلرصار عى 

الحصــول عــى دورات تعليــم اللغــة 

ــاك  ــي. هن ــب املهن ــبانية والتدري اإلس

خيــارات متعــددة وتتكفــل املنظــامت 

ــارة  ــاً زي ــك أيض ــا. ميكن بتكاليفه

ــامل  ــات الع ــة كنقاب ــز اجتامعي مراك

الحــي  يف  االجتامعــي  املركــز  أو 

الــذي تقطن\يــن فيــه حيــث ميكــن 

العثــور عــى معلومــات حــول برامج 

تعليميــة مجانيــة ودعــم ملــن يبحــث 

عــن عمــل وورشــات عمــل مختلفــة.

٣.٤ األوراق الثبوتية
ــب  ــف باألجان ــم التعري ٣.٤.١ رق

).N.I.E(
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 ).N.I.E( ــب ــف باألجان ــم التعري رق

ــه  ــل علي ــذي يحص ــم ال ــو الرق ه

األجانب يف إســبانيا باســتثناء ســبتة 

ومليلــة )راجــع الفصــل ٢.١(. إن 

ــم أو مل  ــذا الرق ــك ه ــن بحوزت مل يك

ــك  ــك فعلي ــو رقم ــا ه ــرف\ي م تع

بالتواصــل مــع املنظمــة التــي تديــر 

ــم  ــات دع ــواء أو مجموع ــز اإلي مرك

ــع  ــب جمي ــة. تطل ــن املحلي املهاجري

املؤسســات الحكوميــة والخاصــة هذا 

الرقــم بشــأن جميــع األمــور املتعلقــة 

ــبانيا. ــي\ة يف إس ــك كأجنب ب

ــرد  ــاً مبج ــم الغي ــذا الرق ــرب ه يُعت

مغادرتــك إلســبانيا.

٣.٤.٢ جواز السفر
لماذا جواز السفر ضروري؟

جــواز الســفر رضوري لتنفيــذ بعض 

إســبانيا  الرســمية يف  اإلجــراءات 

ــص: وباألخ

WW لــدى التســجيل يف الســجل 

)empadronamiento( املــدين 

WW ــب للحصــول ــدى التقــدم بطل ل

ــة. ــح إقام ــى ترصي ع

WW الشــهادات عــى  للحصــول 

الرســمية. واملهنيــة  الدراســية 

WW.عند الزواج

كيــف يمكننــي الحصــول علــى 

جــواز ســفر؟

ــول  ــان للحص ــاك طريقت ــاً هن عملي

عــى جــواز ســفر مبجــرد وصولــك 

إىل إســبانيا. بإرســال جــواز الســفر 

ــكان  ــن امل ــيل أو م ــدك األص ــن بل م

ــك إىل  ــدى قدوم ــه ل ــي في ــذي بق ال

أوروبــا أو عــن طريــق التقــدم بطلب 

للحصــول عــى جواز ســفر جديــد أو 

بديــل مــن ســفارة أو قنصليــة بلــدك 

ــد. ــيل يف مدري األص

تنويه:!
قــد يَصُعــب الحصــوُل عــى جــواز 

ســفر لبعــض النــاس القادمــني 

مــن بلــدان معينــة مثــل غينيــا، ذ أن 

ــدر  ــبانيا تص ــا يف إس ــفارة غيني س

ــادرة  ــاالت ن ــفر يف ح ــوازات س ج

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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جــداً. لهــذا يف حــال كان لديــك جواز 

ســفر يف بلــدك األصــيل، حــاول\ي 

ــال  ــم إرس ــن أحده ــب\ي م أن تطل

ــبانيا. ــد إىل إس ــواز بالربي الج

متــى يشــكل حملــي لجواز الســفر 

مشــكلة لي؟

ــواز  ــوارع وج ــول\ي يف الش ال تتج

ــك\ي  الســفر معــك يف حــال مل متل

ترصيــح إقامــة. إن وجــدت الرطــة 

جــواز ســفرك فسيســهل عليهــم 

ترحيلــك. مــن املهــم جــداً أال تعرب\ي 

أو تســافر\ي إىل بلــد آخر باســتخدام 

جــواز ســفرك بســبب عمليــات 

التفتيــش املكثفــة التــي تجــري عنــد 

الحــدود وباألخــص عندمــا اســتخدام 

وســائل النقــل العامــة كالقطــار. يف 

حــال احتجــت إىل جــواز ســفرك يف 

ــد املرغــوب الوصــول إليــه فمــن  البل

األفضــل تــرك جــواز الســفر يف 

إســبانيا مــع شــخص موثــوق ميكنه 

ــال  ــك ح ــفر إلي ــواز الس ــال ج إرس

ــوب. ــد املرغ ــك إىل البل وصول

تنويه:!
ال تحــاول دخــول إســبانيا بطريقــة 

ــك.  ــفر مع ــواز س ــة وج ــري رشعي غ

إســبانيا،  إىل  وصولــك  مبجــرد 

ــل  ــم أن يرس ــن أحده ــب\ي م اطل

ــك. ــواز إلي الج
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طلب ٤ 
الحصول 

على 
اللجوء في 

ٍإسبانيا
الحاميــة  مــن  نوعــان  يوجــد 

لجــوء  إســبانيا:  يف  الدوليــة 

وحاميــة فرعيــة. لــدى تقدمــك 

ــوء،  ــى اللج ــول ع ــب الحص بطل

التقــدم  يتضمــن ذلــك تلقائيــاً 

للحصــول عــى النوعــني، وســتقرر 

ــي  ــة الت ــة الحامي ــة نوعي الحكوم

عليــه. ســتحصل/ين 

ــح  ــي مُتن ــة الت اللجــوء هــو الحامي

لاجئــني. ينــص القانــون عــى أن 

ــده  ــارج بل ــش خ ــخص يعي أي ش

ولديــه خــوف مــربر مــن التعــرض 

ــه  ــه أو دين لاضطهــاد بســبب عرق

ــة  ــه ملجموع ــيتة أو انتامئ أو جنس

ــاً  ــه رأي ــة أو تبني ــة معين اجتامعي

مــع  تتوافــق  معينــاً،  سياســياً 

معايــري هــذا النــوع مــن الحاميــة.

مُتنــح الحاميــة الفرعية لألشــخاص 

الذيــن ال يســتوفون رشوط اللجــوء 

لكنهــم معرضــون لخطــر التعــرض 

ــب،  ــدام، تعذي ــة )إع ــة بالغ إلصاب

ــر  ــة، خط ــة أو مذل ــة مهين معامل

ــاة والســامة يف  شــديد عــى الحي

ــلحة(. ــات املس النزاع

ألســباب  حاميــة  أيضــاً  توجــد 

إنســانية والتــي مُتنــح ألســباب 

ــورة  ــباب املذك ــن األس ــف ع تختل

ــاً. آنف

٤.١ كيف ومتى وأين 
علي التقدم بطلب 

للحصول على اللجوء 
)إجراء اللجوء(

ــول  ــب للحص ــدم بطل ــب التق يتوج

يف  أســبانيا  يف  اللجــوء  عــى 

ــني/ات أو  ــوء والاجئ ــب اللج مكات

ــة  ــع للرط ــة تاب ــم رشط يف قس

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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ــدم  ــكان التق ــام باإلم ــة. ك الوطني

بطلــب للحصــول عــى اللجــوء 

ــاز  ــز االحتج ــارات و مراك يف املط

)CIEs( يف حــال أرادوا ترحيلــك، 

الفصــل ١٣. مــن غــري  راجــع 

ــول  ــب للحص ــدم بطل ــن التق املمك

عــى اللجــوء عــى الحــدود إال 

ــت رشوط  ــة، وتح ــة مليلي يف مدين

ــى  ــول ع ــب. للحص ــة فحس معين

املعلومــات يُرجــى  املزيــد مــن 

مراجعــة الفصــل ٢.

عنــد طلــب الحصــول عــى اللجــوء، 

ســتحصل/ين عــى موعــد مــع 

الرطــة للمقابلــة األوىل. تُعتــرب 

ــب  ــراء طل ــدء إج ــخ ب ــة تاري املقابل

الحصــول عــى حــق اللجــوء. خال 

فــرتة انتظار موعــد مقابلتــك األوىل 

ــدة  ــد ع ــن أن متت ــن املمك ــي م )الت

ــي  ــة الت ــكان البطاق ــهر(، بإم أش

ــخ  ــى تاري ــوي ع ــك وتحت ــح ل مُتن

الحجــز  مــن  حاميتــك  املقابلــة 

ــح  ــذا يُنص ــل. ل ــاوالت الرتحي ومح

طــوال  معــك  بهــا  باالحتفــاظ 

ــد  ــلطات بع ــتقرر الس ــت. س الوق

ــة  ــى املقابل ــد ع ــهر واح ــي ش م

االســتمرار  املمكــن  مــن  كان  إن 

ــز  ــداً تجهي ــم ج ــن امله ــراء. م باإلج

القصــة قبــل املقابلــة األوىل )يُرجــى 

ــة(.  ــز للمقابل ــل التجهي ــراءة فص ق

إن حصلــت عــى قــرار إيجــايب 

“بطاقتــك  عــى  ســتحصل/ين 

 )Tarjeta Roja( األوىل  الحمــراء” 

ــة  ــي الوثيق ــل ١٣، وه ــع الفص راج

ــب/ة  ــك طال ــى أن ــص ع ــي تن الت

لجــوء. إن حصلــت عــى قــرار 

ســلبي، يكــون أمامــك شــهر واحــد 

أمــام  القــرار  هــذا  يف  للطعــن 

ــاض. ق

هام:!
ســيصادر مكتــب اللجــوء خــال 

ــفر يف  ــواز الس ــوء ج ــراء اللج إج

ــواز  ــيعيدون الج ــلمته. س ــال س ح

إليــك إن كان القــرار ســلبياً وعليــك 

ــاً.  ــال ١٥ يوم ــاد خ ــادرة الب مغ

ســتكون إقامتــك غــري قانونيــة يف 
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حــال عــدم مغادرتــك للبــاد خــال 

ــاً. 15 يوم

٤.٢ حقوقك كطالب/ة 
حق الحصول على اللجوء

ــوق  ــوء الحق ــب/ة اللج ــدى طال ل

التاليــة: عــدم ترحيلــك خــال 

ــاعدة  ــوء، مس ــب اللج ــة طل دراس

ــة وترجمــة مجانيتــني، حمل  قانوني

ــراء  ــة الحم )Tarjeta roja( البطاق

الهويــة  كوثيقــة تعريــف عــن 

وعــدم البــوح لســلطات بلــدك أنــك 

يف إســبانيا.

متنحــك البطاقــة الحمــراء حــق 

الحصــول عــى رعايــة صحيــة، 

وتدريــب  إســبانية  لغــة  ودورات 

مهنــي.

كل  البطاقــة  تجديــد  يتوجــب 

6 أشــهر. بعــد 6 أشــهر )بعــد 

ــل/ ــرة األوىل( تحص ــا للم تجديده

ــك  ــل وبإمكان ــق العم ــى ح ــن ع ي

كـــموظف  عمــل  عــن  البحــث 

)cuenta ajena( أو كـــموظف حــر 

)cuenta propia( راجــع الفصــل 

١ ٣

هام:!
مــن املهــم أن تــرّص/ي عــى 

منحــك تدريبــاً مهنيــاً أو إعــداداً 

قبــل  العمــل  ســوق  لدخــول 

ــدف  ــل به ــى إذن العم ــول ع الحص

ــل  ــارات أفض ــى خي ــول ع الحص

ــل. ــن  عم ــث ع ــدى البح ل

٤.٣ كيفية تحضير قصتك 
الخاصة ومقابلتك

ــاك عــدة مقابــات مــع  ســتكون هن

الرطــة حيــث ســيكون عليــك 

ــة  ــتخدم القص ــك. ستُس ــة قصت رواي

ــرار بشــأن منحــك  ــاً التخــاذ ق الحق

ــلطات  ــل الس ــن قب ــة م ــق الحامي ح

اإلســبانية. تتمتــع مصداقيــة القصــة 

طلــب  لنجــاح  كبــرية  بإهميــة 

ــة  ــة القص ــب رواي ــة. يتوج الحامي

ــخ  ــر تواري ــا وذك ــأدق تفاصيله ب

تســببت  أحــداث  أليــة  دقيقــة 

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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مبغادرتــك لبلــدك. كــام يتوجــب 

ــبانيا. ــة إىل إس ــداث الرحل رسد أح

األمور المتعلقة بطلب 
الحماية.

ــح  ــباباً ملن ــرب أس ــة تُعت ــور التالي األم

الشــخيص  االضطهــاد  اللجــوء: 

مبــارشة  تهديــدات  أو  )هجــامت 

لــك بســبب انتامئــك إىل مجموعــة 

سياســية أو عرقيــة أو دينيــة معينة، أو 

بســبب ميولــك الجنســية(، الرصاعــات 

ــن  ــي ال ميك ــراض الت ــلحة، أو األم املس

معالجتهــا يف بلــدك.

هام:!
 الفقــر أو االفتقــار العــام للحريــة 

ملنــح  كافيــة  أســباباً  تُعتــرب  ال 

ــوء. اللج

معايير األدلة التي تساعد 
في الحصول على لجوء

ترويهــا  التــي  قصتــك  عــى 

مدعومــة  تكــون  أن  للســطات 

ــن  ــيجعل م ــا س ــذا م ــة. ه باألدل

مصداقيــة القصــة أفضــل يف نظــر 

الســلطات. قــد تكــون األدلــة عــى 

ــة: هيئ

WW ــن ــاع أو األماك ــور لألوض ص

املذكــورة يف قصتــك.

WW رســائل، بريــد إلكــرتوين أو

ــاب  ــبوك أو واتس ــن فيس ــائل م رس

ــك. ــم قصت تدع

WW عــن صحفيــة  مقــاالت 

ــك، أو  ــورة يف قصت ــداث املذك األح

ــال  ــا )مث ــرك فيه ــم ذك ــاالت ت مق

ــة  ــة، مقاوم ــامت إرهابي ــك: هج ذل

سياســية إلــخ(

ــات  ــدة مقاب ــتعادئك إىل ع ــيتم اس س

ــم أن  ــن امله ــك. م ــة طلب ــاء معاين أثت

ــة  ــقة ومتطابق ــة متناس ــون القص تك

يف كل مــرة، مــن دون أي تناقــض، ألن 

الرطــة ســتكتب القصــة يف كل مــرة، 

عليــك كتابــة قصتــك بأكــرب قــدر مــن 

ــرات يك  ــدة م ــا ع ــل وقراءته التفاصي

ــح  ــك، ننص ــة يف ذاكرت ــون واضح تك
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املقابلــة األوىل،  بفعــل ذلــك قبــل 

بهــدف عــدم نســيان أي يشء أو ذكــر 

ــخ. ــة إل ــخ خاطئ تواري

٤.٤ النتائج المحتملة 
لطلب لجوئكم وما 

تعنيه كل منها
قرار إيجابي

إن ُمنحــت لجــوء أو حامية إنســانية، 

ــى  ــول ع ــق يف الحص ــك الح لدي

وثائــق تحديــد هويــة مــن إســبانيا. 

إقامــة ورقــم  تتضمــن بطاقــة 

 ،)N.I.E( باألجانــب  التعريــف 

ــذا  ــيمنحك ه ــل ٣. س ــع الفص راج

بشــكل  والعمــل  العيــش  حــق 

قانــوين يف إســبانيا. يجــب تجديــد 

ــنوات.  ــس س ــة كل خم ــذه اإلقام ه

ــب  ــدم بطل ــن التق ــن املمك ــام م ك

للحصــول عــى وثيقــة ســفر، 

والتــي متنــح حاملهــا حــق الســفر 

إىل كل بلــدان العــامل، مــا عــدا 

ــن  ــن املمك ــام م ــل. ك ــده األص بل

ــروف  ــانية لظ ــة إنس ــك حامي منح

خاصــة، لكــن يجــب تجديدهــا كل 

ــام. ع

قرار سلبي
ــوء  ــراء اللج ــة إج ــت نتيج إن كان

محــام  مــع  تواصــل  ســلبية، 

أمامــك شــهر واحــد  مبــارشة. 

للطعــن قانونيــاً يف القــرار. إن قمت 

بفعــل ذلــك وظلــت نتيجــة اإلجــراء 

ــب  ــدم بطل ــك التق ــلبية فبإمكان س

لجــوء ثــاين. إن تــم رفــض طلــب 

ــب  ــك طل ــاين فبإمكان ــوء الث اللج

ــاً لـــ  ــة وفق ــى وثيق ــول ع الحص

.٧ الفصــل  راجــع   .)Arraigo(

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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اإلجراءات ٥ 
الخاصة بمن 

هم تحت سن 
الثامنة عشرة

وضــع املهاجرين/ات الُقرص )باإلســبانية: 

ــف  ــل ١٣، مختل ــع الفص MENA(، راج

متامــاً مــن حيــث الحصــول عــى اإلقامة 

ــم. الحكومــة  ــة والتعلي والرعايــة الصحي

مســؤولة تلقائيــاً عــن كل الُقرص مــا دون 

ســن الثامنــة عــرة حتــى بلوغهــم/ن 

الســن القانــوين. إذا يحصــل القارص عى 

إقامــة قانونيــة وال يُرحل إىل بلــد آخر حتى 

بلوغــه الثامنــة عــرة مــن العمــر.

هام:!
وضــع املهاجريــن/ات الُقــرص مختلف 

يف ســبتة ومليليــة. راجــع الفصل ٢.

٥.١ إجراءات تحديد العمر
عنــد اإلعــان أنك تحــت الســن القانونية، 

مــن املمكن أن تشــك الســلطات يف صحة 

ادعائــك.  قــد تطلــب الســلطات صــورة 

أشــعة ســينية لتحديــد عمــر عظامــك. 

ــمي يف  ــر الرس ــة العم ــتُعترب النتيج س

املســتقبل، حتــى لــو كانــت خاطئــة.

هام:!
ــر  ــات العم ــن إثب ــن املمك إن كان م

ــهادة  ــفر أو ش ــواز الس ــق، كج بالوثائ

ــاك حاجــة  ــوالدة، فقــد ال تكــون هن ال

ــام. ــص العظ إىل فح

٥.٢ خدمات الصحة والرعاية
عندمــا يعلــن شــخص مــا أنــه قــارص 

غــري مصحــوب، أو عندمــا يتــم تحديــد 

ســنه/ها مــن خــال االختبــار، ســيتم 

إرســاله/ها إىل مركــز اســتقبال الُقرص. 

عــى الدولــة رعايــة الُقــرص حتــى بلوغ 

ــك  ــا يف ذل ــرة. مب ــة ع ــن الثامن س

الرعايــة الصحيــة الكاملــة. مــن املمكــن 

بعــد ذلــك أن يبقــى األشــخاص يف 

املركــز أو يف شــقق مخصصــة، خاصــة 

إن كانــت ترصفاتهــم/ن منوذجيــة حتى 

ذلــك الحــني، أو إن كانوا/كــن يف مرحلة 

تعليــم مــا )أكادمييــة أو مهنيــة(.

٥.٣ التعليم
لــدى كل الُقــرص ما دون ســن السادســة 
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عــرة يف أســبانيا حق التعليــم املجاين 

ــي. إن  ــم الحكوم ــام التعلي ــن نظ ضم

مل مُتنــح/ي أنــت أو مل مُينــح طفلــك/

تــك القــارص/ة هــذه الفرصــة، بإمكانك 

ــباب  ــك الش ــق. ميتل ــذا الح ــرض ه ف

ــة  ــرة و الثامن ــة ع ــني السادس ــا ب م

ــه يف  ــق نفس ــر الح ــن العم ــرة م ع

ــاعدة  ــات واملس ــى اإلعان ــول ع الحص

املاليــة للدراســة كأقرانهــم اإلســبان. يف 

ــني/ات  ــكان العامل ــة، بإم ــذه املرحل ه

االجتامعيني/ات اإلســبان مســاعدتك يف 

الحصــول عــى التعليــم.

هام:!
التعليمــي  النظــام  يف  الدراســة 

الرســمي هــو أحــد األســباب الرئيســية 

ــد  ــل( لتجدي ــد عم ــة إىل عق )باإلضاف

ــد  ــك بع ــة ب ــة الخاص ــح اإلقام ترصي

ــرة. ــة ع ــن الثامن ــوغ س بل

٥.٤ الوثائق التي يحصل 
عليها الُقصر

يحــق للشــخص القــارص يف إســبانيا 

ــد.  ــة للتجدي ــنة قابل ــدة س ــة مل إقام

بإمكانــك كقــارص/ة غــري مصحوب/ة 

ــب  ــدم بطل ــبانيا التق ــم/ة يف إس مقي

ــبانية  ــية اإلس ــى الجنس ــول ع للحص

بعــد ســنتني )يجــب أن تكــون/ي يف 

السادســة عــرة مــن العمــر أو أصغر 

ــك(.  ــل ذل ــز لفع ــول املرك ــد دخ عن

ــبتة  ــن يف س ــري ممك ــك غ ــن ذل لك

ومليليــة. اســأل عامــل/ة اجتامعــي/ة 

أو محامــي/ة أن كان ذلــك ممكنــاً لــك.

هام:!
يجــب التخطيــط لتجديــد اإلقامــة قبل 

ــرب  ــرة )ع ــة ع ــن السادس ــك س بلوغ

تأمــني مقعــد درايس أو عقــد عمــل( . من 

الصعــب الحصــول عــى ترصيــح إقامة 

جديــد بعــد انتهــاء صاحيتــه.

هام:!
 comunidad( املجتمــع املحيل املســتقل

مركــز  يتواجــد  autonoma( حيــث 

اســتقبال القــرص الــذي تقيم\يــن فيه، 

هــو املجتمــع املســؤول عنــك. إن انتقلت 

ــك  ــت نفس ــة وقدم ــة مختلف إىل مدين

ــوا  إىل الســلطات، فمــن املمكــن أن يتول

مســؤوليتك أو قــد يعيدونــك إىل املجتمع 

املســتقل الــذي عشــت فيــه أوالً.

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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اإلقامة ٦ 
في 

إسبانيا دون 
الحصول على 
إقامة قانونية

ال يحــق لــك الحصــول عــى ســكن 

أو مســاعدة اقتصاديــة مــن الحكومة 

دون ترصيــح إقامــة إســباين. لكــن 

يحــق لــك الحصــول عــى الخدمات 

االجتامعيــة األساســية، كالتأمــني 

أو  أطفالــك  تعليــم  أو  الصحــي 

الحاميــة يف حــال تعرضــك للعنــف 

أو التمييــز. توجــد أيضــاً عــدة 

ــري  ــخاص الغ ــم األش ــامت تدع منظ

ــة،  ــة قانوني ــى إقام ــني ع حاصل

ــاد  ــى إيج ــاعدتك ع ــا مس بإمكانه

ــاد  ــاول/ي إيج ــوم. ح ــكان للن م

ــك.  ــدة يف مدينت ــامت املتواج املنظ

ــل ١٢. ــع\ي الفص راج

هام:!
تســجيل  جــداً  املهــم  مــن 

املــدين  الســجل  لــدى  نفســك 

املــكان  يف   )empadronamiento(

ــن  ــه، م ــة في ــن اإلقام ــذي تود/ي ال

أجــل الحصــول عــى حــق الخدمــات 

االجتامعيــة، كبطاقة الرعايــة الصحية.

للنساء:
ــرأة  ــد امل ــف ض ــة عن ــت ضحي إن كن

يحــق لــك الحصــول عــى الحاميــة، 

ــة أو  ــك قانوني ــت إقامت ــال كان يف ح

غــري قانونيــة. عليــك يف هــذه الحالة 

التواصــل مــع منظــامت تدعم النســاء 

املهاجــرات. راجعــي الفصــل ١٢، 

القســم املخصــص للنســاء.

توجــد أيضــاً خدمــات حكوميــة 

يف  تُنظــم  بالنســاء،  خاصــة 

 Instituto( النســائية  املؤسســات 

إيجــاد  بإمكانــك   .)de la Mujer

ــدن  ــم امل ــات يف معظ ــذه املؤسس ه

والقــرى.
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٦.١ الحصول على الرعاية 
الصحية

ــبانيا  ــخص يف إس ــكل ش ــق ل يح

ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع الحص

الطارئــة )حــوادث أو أمــراض تحتــاج 

ــر  ــض النظ ــة(، بغ ــة فوري إىل رعاي

ــك  ــوين. بإمكان ــع القان ــن الوض ع

ــوارئ  ــم الط ــاً إىل قس ــاب دامئ الذه

 )Urgencias( الحــوادث  قســم  أو 

ــى  ــب ع ــفى، ويتوج ــة مستش يف أي

العاملــني/ات يف املستشــفى االعتنــاء 

بــك. يتوقــف عــى أرض الواقــع 

حصولــك عــى عــاج ونوعــه عــى 

طاقــم العمــل يف املسشــتفى وقدرتك 

ــبانية.  ــك باإلس ــب حقوق ــى طل ع

ــاب إىل  ــح بالذه ــبب ننص ــذا الس له

ــفى بصحبة صديق/ة يتكلم/ املستش

تتكلــم اإلســبانية بشــكل جيــد.

إن كنــت تحــت ســن الثامنــة عــرة، 

ــك،  ــال حمل ــاً )خ ــت حام أو إن كن

خــال والدة طفلــك والعنايــة بالطفل 

ــول  ــك الحص ــق ل ــوالدة( يح ــد ال بع

ــبانية  ــة اإلس ــة الصحي ــى الرعاي ع

العاديــة، كزيــارة طبيب/ة نســائية أو 

ــخ. ــب/ة نفــي/ة إل طبي

هــام: إن متكنــت مــن الحصــول عى 

 tarjeta( ــبانية ــة اإلس ــة الصح بطاق

دخــول  لــك  يحــق   )sanitaria

ــام كأي  ــة الع ــة الصحي ــام الرعاي نظ

ــبانية. ــن/ة إس مواط

٦.٢ الحصول على التعليم
ــبانية  ــة يف إس ــن الدراس ــن املمك م

حتــى لــو كنــت فــوق ســن الثامنــة 

إقامــة  ترصيــح  ودون  عــرة 

قانــوين. إن ســجلت تســجياً مدنيــاً 

بإمكانــك   ،)empadronamiento(

التســجيل للحصــول عــى دورات 

ــمي  ــم الرس ــة أو التعلي ــم اللغ تعلي

ــر  ــي. األم ــب املهن ــاين أو التدري املج

ليــس ســهاً لكــن مــن املمكــن 

ــات  ــن املعلوم ــد م ــه. للمزي تحقيق

راجــع\ي فصــل التعليم يف إســبانيا.

هــام: بإمكانــك الدراســة دون ترصيح 

ــتحتاج/ين  ــن س ــوين لك ــة قان إقام

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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ــى  ــول ع ــفر للحص ــواز س إىل ج

ــهادة. الش

هام:!
ــوم  ــهادة أو دبل ــى ش ــول ع الحص

ــاد  ــو يف االتح ــد عض ــن بل ــي م مهن

األورويب هــام جــداً ملســتقبلك يف 

ال  األوروبيــة  الــدول  ألن  أوروبــا، 

تعــرتف يف أغلــب األحيان بالشــهادات 

وشــهادات الدبلــوم الصــادرة مــن 

ــكل  ــظ/ي ب ــرى. احتف ــدان األخ البل

شــهاداتك ووثائــق الــدورات التعليميــة 

ألنهــا  آمــن،  مــكان  يف  األخــرى 

ــن  ــا تتقدم/ي ــرياً عندم ــاعدك كث ستس

بطلــب للحصــول عــى ترصيــح إقامة.

٦.٣ العمل
إن مل تحصــل/ي عــى البطاقــة 

الحمــراء الخاصــة بطالبــي حــق 

 Tarjeta( الحصــول عــى اللجــوء

Roja( الفصــل ١٣، ال يحــق لــك 

قانــوين، حتــى  بشــكل  العمــل 

ــة.  ــح اإلقام ــى ترصي ــك ع حصول

ميكنــك العمــل لكــن ســتكون/

يــن يف هــذه الحالــة عامــاً/ة غــري 

نظامــي/ة.

ــل  ــرص العم ــن ف ــد م ــد العدي توج

ــني/ات  ــري النظامي ــني/ات غ للعامل

يف إســبانيا، ال ســيام يف مجــايل 

الزراعــة واملطاعــم. ال يتمتع الشــخص 

عمــل  عقــد  دون  يعمــل  الــذي 

ــل.  ــوق العم ــة لحق ــة قانوني بحامي

قــد تتعرض/يــن لاحتيــال أو قــد ال 

تُحــرتم حقوقــك كعامــل/ة. تذكر/ي 

أن بإمكانــك طلــب حقوقــك كعامل/ة 

حتــى لو مل تكــن لديــك أوراق قانونية. 

ــاظ  ــم االحتف ــن امله ــبب م ــذا الس له

اســتخدامه  باإلمــكان  يشء  بــأي 

أو  أو الصــور  كدليــل، كالفواتــري 

الشــيكات املرصفيــة إلــخ. مــن الجيد 

ــع  ــل م ــى تواص ــاء ع ــاً البق أيض

ــن أن  ــن املمك ــن م ــخاص الذي األش

ــن وأن  ــت تعمل/ي ــك كن ــهدوا أن يش

ــب. مــن  ــك مبرت ــن ل رب العمــل مدي

الجيــد أيضــاً التواصــل مــع النقابــات 
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املهنيــة يف مدينتــك، كنقابــة البائعني 

 Sindicato Popular( املتجوليــني 

أو   )de Vendedores Ambulantes

 SOC/SAT ،CNT( ــامل ــات الع نقاب

.)CCOO

منــك  ُيطلــب  عندمــا   ٦.٤
الشــخصية وثائقــك  إبــراز 

ــاً  ــجياً مدني ــجلت تس ــى إن س حت

 ،)empadronamiento:باإلســبانية(

وحصلــت عــى بطاقــة صحــة 

وجــواز ســفر صالــح، ال يعنــي ذلــك 

ــام  ــاً. م ــح قانوني ــك أصب أن وضع

ــزك إن  ــد تحتج ــة ق ــي أن الرط يعن

طلبــت منــك إبــراز أوراقــك الثبوتيــة. 

توجــد بعــض الخطــوات التــي 

بإمكانــك اتخاذهــا لتجنــب تعرضــك 

ــاز: لاحتج

أ- أبرز كل األوراق التي بحوزتك:

أبــرز\ي كل الطلبــات التــي قدمتهــا 

ومــا زلــت قيــد املعالجــة. هــذا األمــر 

هــام جــداً، ألن ذلــك قــد يثنــي 

الرطــة عــن ترحيلــك إن تبــني لهــم 

أن طلــب ترصيــح إقامتــك أو لجوئــك 

قيــد املعالجــة. أبــرز\ي وثيقــة 

التســجيل املــدين الخاصــة بــك 

ــبانية:empadronamiento( أو  )باإلس

أي إثبــات آخــر ملــكان ســكنك، كعقــد 

إيجــار مــن مســتأجر، أو عقــد إيجــار 

ــا.  ــار دفعته ــورة إيج ــادي أو فات ع

أبــرز\ي وثائــق تثبــت أنــك جــزء من 

مؤسســة أو منظمــة غــري حكوميــة.

وال  الرطــة  تقــاوم/ي  ال  ب- 

باســتفزازك،  لهــم  تســمح/ي 

هدوئــك. عــى  حافــظ/ي 

ت- ال تتحــدث/ي كثــرياً، جــاوب/ي 

ــك  ــرح علي ــي تط ــئلة الت ــى األس ع

ــبانية. ــدث باإلس ــاول/ي التح وح

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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اإلقامة في ٧ 
إسبانيا

إن كنــت يف إســبانيا، توجــد طريقتــان 

للحصــول عــى ترصيــح إقامــة مبعزل 

ــوء.  ــى اللج ــول ع ــب الحص ــن طل ع

هــي كالتــايل:

WWاالندماج )Arraigo(

WWعاقات عائلية

)Arraigoِ( ٧.١ االندماج
ــب  ــق باإلجان ــع املتعل ــرتف التري يع

ــن  ــخاص الذي ــق األش ــبانيا بح يف إس

يســتطيعون إثبــات مســتوى معني من 

االندمــاج يف املجتمــع بتســوية وضعهم 

ــك إن  ــك علي ــق ذل ــد ينطب ــاً. ق قانوني

مــى عــى وجــودك فــرتة معينــة يف 

إســبانيا وإن كنــت تتحدث/يــن اللغــة 

ــاء  ــك أصدق ــبانيا ولدي ــت يف إس وعمل

وتتحدث/يــن اللغــة. الــيء األول الذي 

ــجيلك  ــات تس ــو إثب ــتجتاجه/ينه ه س

املــدين )empadronamiento(. يُفضــل 

ــرب  ــك إىل ال ــدى وصول ــك ل ــل ذل فع

ــرة اإلســبانية الرئيــي لشــبه الجزي

.)Península(

هناك ثاثة أنواع لاندماج:

WW)Arraigo Social( اندماج اجتامعي

WW)Arraigo Laboral( اندماج عمل

WW)Arraigo Familiar( اندماج عائيل

ــة كل رشوط  ــهل تلبي ــن الس ــس م لي

إن  والعمــل.  االجتامعــي  االندمــاج 

ــت الــروط  ــك لبي ــن أن ــت تظن/ي كن

املطلوبــة، خاصــة إن كنــت تعمل/يــن 

ــة أو كان  ــدة طويل ــذ م ــبانيا من يف إس

لديــك أبنــاء وُلــدوا يف إســبانيا، اتبع/ي 

الرابــط التــايل للحصــول عــى املزيــد 

ــات: ــن املعلوم م

http://w2eu.info/spain.gen/

articles/spain-regularization.

en.html

هنــا ســتجد/ين معلومــات عــن الحالة 

:)Arraigo Social( ًاألكــر اســتخداما
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مــا متطلبــات التقــدم للحصــول عــى 

ــة: ــذور االجتامعي الج

WW يجــب أن يكــون لديــك دليــل يثبت

أنــك عشــت يف إســبانيا ملدة 3 ســنوات 

ــى األقل ــوم ع وي

WWأال يكون لديك سجل جنايئ

WW أن يكــون لديــك عــرض عمــل

ــل ــى األق ــنة ع ــدة س ــد مل مؤك

WW يجــب أن تبــني\ي أنــك مندمج\ة

مجلــس  دار  بإمــكان  إســبانيا.  يف 

ــك  ــة )Ayuntamiento( أن يعطي البلدي

ــمها ــة اس وثيق

.)Informe de Insercion Social(

هام:!
ــق  ــكل الوثائ يجــب أن تحتفــظ/ي ب

التــي ميكــن اســتخدامها كدليــل عــى 

اندماجــك يف إســبانيا، كــدورات اللغــة 

الرياضيــة  والنشــاطات  اإلســبانية 

أن  )يجــب  رابطــة  إىل  انتامئــك  أو 

تطلــب/ي وثائــق تثبــت اشــرتاكك يف 

ــني  ــق تب ــة وثائ ــاطات(. وأي ــة نش أي

ــني يف  ــع املقيم ــة م ــك العائلي صات

إســبانيا )شــهادة ميــاد أو عقد قــران(.

للنساء:!
ــاء  ــار بالنس ــة االتج ــت ضحي إن كن

قــد يكــون ذلــك ســبباً للحصــول عــى 

ترصيــح إقامة. لفعــل ذلك، عليــك تقديم 

شــكوى لــدى الرطة وتقديــم معلومات 

عــن األشــخاص الذيــن اســتغلوك. عــى 

الرطــة أن تتأكــد أنــك ضحيــة االتجــار 

بالبــر. توجــد منظــامت تدعــم النســاء 

ــل  ــك التواص ــاالت. بإمكان ــذه الح يف ه

معهــا يف حــال كنــت ال تريديــن التحدث 

ــة. إىل الرط

٧.٢ الروابط األسرية
 Pareja de( أرسيــة  الزواج/رشاكــة 

)Hecho

٧.١ الــزواج مــن مواطــن/ة مــن 

األورويب االتحــاد 

إن تزوجــت مــن مواطــن/ة مــن 

ــول  ــك الحص ــاد األورويب، بإمكان االتح

عــى بطاقــة اإلقامــة األوروبيــة، وهــي 

الترصيــح الــذي ميلكــه كل املواطنون/

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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ــو  ــون/ات يف إســبانيا. وه ات األوروبي

ترصيــح يســمح لــك بالعمــل وعليــك 

ــك  ــنوات. علي ــس س ــا كل خم تجديده

القيــام بــكل األوراق الازمة للــزواج يف 

الســجل املــدين يف مجلس البلديــة الذي 

مــى عــى تســجيل أحــد الزوجــني 

ــه مــدة ســنتني عــى األقــل. في

 Pareja(  ٧.٣ شراكة أسرية
)de Hecho

ــرتف  ــة مع ــبانيا رشاك ــد يف إس توج

ــك  ــن تجنب ــزواج، لك ــبه ال ــا، تش به

ــك  ــا. بإمكان ــد م ــة إىل ح البريوقراطي

قــراءة املزيــد عــن متطلبــات الــزواج أو 

الراكــة األرسيــة عــى الرابــط التــايل:

http://w2eu.info/spain.en/

articles/spain-regularization.

en.html

هام:!
 الــزواج مــن شــخص لديــة تــرصح 

أورويب  جنســية  دون  لكــن  إقامــة 

ال يســاعدك عــى الحصــول عــى 

اللجــوء، لكــن إن حصــل/ت زوجــك/

زوجتــك عــى الجنســية اإلســبانية، هذا 

ســيمنحك الحقــوق ذاتهــا كــام ذكرنــا 

ــاً. آنف

٧.٤ إن كان لديك أبناء ولدوا 
في إسبانيا

إســبانيا  يف  ولــدوا  الذيــن  األوالد 

ــية  ــون الجنس ــني يحمل ــن أجنبي ألبوي

ــي  ــوق الت ــون بالحق ــها ويتمتع نفس

يتمتــع بهــا الوالــدان. إن كان مــن غــري 

املمكــن قانونيــاً حصــول الطفــل عــى 

جنســية األبويــني يكــون مــن املمكــن 

تقديــم طلــب للحصــول عى الجنســية 

اإلســبانية للطفــل يف مجلــس البلديــة 

ــدان. ــه الوال ــجل في ــذي ُس ال

هام:!
 أهــل األبنــاء الذيــن وُلدوا يف إســبانيا 

ــدة  ــبانيا مل ــون يف إس ــن يعيش والذي

ــوين  ــة قان ــح إقام ــاً لترصي ــنة وفق س

ــبانية  ــية اإلس ــب الجنس ــم طل بإمكانه

ــن  ــك أن يضم ــكان ذل ــم. بإم ألبنائه

ــن. ــة للوالدي ــة قانوني إقام
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الذهاب ٨  
إلى بلد 
أوروبي 

آخر.
٨.١ الحدود األوروبية 

الداخلية
رســمياً، ال يحــق لــك الســفر يف 

عــى  حصولــك  حتــى  أوروبــا 

ــد  ــباين أو بل ــة اإلس ــح اإلقام ترصي

أورويب آخــر. حتــى لــو طلبــت حــق 

الحصــول عــى اللجــوء أو الحصــول 

ــمح  ــراء، ال يس ــة الحم ــى البطاق ع

ــبانيا  ــن إس ــروج م ــك بالخ ــك ل ذل

بشــكل قانــوين. لكــن منطقــة 

ــني  ــدود ب ــي أن الح ــينغن تعن الش

االتحــاد  العضويــني يف  البلديــن 

األورويب مفتوحــة وبإمكانــك املــرور 

عربهــا دون رقابــة.

هام:!
 إن كنــت تقيــم لــدى منظمــة 

اســتقبال غــري حكوميــة، مــن املرجح 

أنهــم ســيدفعون املــال لــك لانتقــال 

إىل مدينــة أخــرى يف إســبانيا. إن 

أردت الســفر خارج إســبانيا بإمكانهم 

دفــع التذكــرة إىل مدينــة قريبــة مــن 

ــاو( ــلونة أو بلب ــدود )كربش الح

هام:!
إن تــم تســجيل خروجــك مــن 

إســبانيا وأقمــت يف بلــد أورويب آخــر 

ســتفقد/ين حــق البقــاء مــع املنظمة 

ــة. ــري الحكومي ــبانية غ اإلس

٨.٢ الحدود مع فرنسا
يف الوقــت الحــايل، هنــاك رقابــة عى 

الحــدود بني إســبانيا وفرنســا، خاصة 

يف وســائل النقــل العامــة )الباصــات 

ــك  ــق ذل ــن ال ينطب ــارات(. لك والقط

كثــرياً عــى الســيارات الخاصــة.

إن قبضــت الرطــة الفرنســية عليــك 

بعــد عبــور الحــدود إىل فرنســا، 

ســيحاولون إعادتــك إىل إســبانيا. يف 
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الوقــت الحــايل ويف معظــم األحيان، 

ــباين  ــب اإلس ــك إىل الجان يصطحبون

ويرتكونــك هنــاك، لكنهــم يســلمونك 

ــي  ــبانية والت ــة اإلس ــاً للرط أحيان

ــك. ــتحلل وضع ــا س بدوره

إســبانيا  اعتقالــك يف  يتــم  إن مل 

ــرد  ــر ط ــة أم ــتصدر الرط ــط، س ق

 .)orden de devolución( بحقــك 

إن صــدر أمــر طــرد بحقــك مســبقاً، 

ــاز  ــز احتج ــلونك إىل مرك ــد يرس ق

ــل  ــع الفص ــن )CIE( راج للمهاجري

١٠. تواصــل مــع محامــي/ة يف 

هــذه الحالــة عــى الفــور. مــن 

ــة  ــلك الرط ــاً أن ترس ــن أيض املمك

 )CRA( اإلســبانية إىل مركــز احتجــاز

ــود  ــرتض وج ــن املف ــا. م يف فرنس

منظمــة دعــم يف هــذه املراكــز 

كمنظمــة )CIMADE( ملســاعدتك.

يســتمر العديــد مــن األشــخاص 

ــن  ــم م ــى الرغ ــدود ع ــور الح بعب

ذلــك مــع أن بعضهــم يضطــرون إىل 

املحاولــة عــدة مــرات لتحقيــق ذلــك.

٨.٣ الوضع في البلدان 
األوروبية األخرى

ــة  ــح إقام ــك ترصي ــن لدي إن مل يك

يف إســبانيا ســتُعترب/ين مهاجــراً/ة 

ــك إىل  ــد وصول ــي/ة عن ــري نظام غ

ــة  ــك محاول ــر. علي ــد أورويب آخ بل

التواصــل مــع منظمــة محلية تســاعد 

أجــل تفحــص  املهاجريــن مــن 

ــوق  ــني وحق ــد قوان ــك. توج خيارات

مختلفــة للمهاجريــن يف كل بلــد. 

بإمكانــك تفقــد خياراتــك يف البلــدان 

ــل مغــادرة إســبانيا مــع  األخــرى قب

املنظــامت اإلســبانية أو عــى الرابــط 

www.w2eu.info: التــايل 

ــى  ــول ع ــق الحص ــب ح إن أردت طل

ــد أورويب آخــر، بإمكانك  اللجوء يف بل

ــب  ــت طل ــال قدم ــك يف ح ــل ذل فع

ــبانيا  ــوء يف إس ــى اللج ــول ع حص

أم مل تفعــل/ي لكــن مــن املرجــح أن 

البلــد اآلخــر ســيطبق اتفاقيــة دبلــن 

ــبانيا. ــريحلك إىل إس وس
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ضوابط ٩ 
اتفاقية 

دبلن
٩.١ ما هي اتفاقية 

دبلن وكيف يتم العمل 
بضوابطها؟

وفقــاً التفاقيــة دبلــن، عى األشــخاص 

أن يقدمــوا طلبــاً للحصول عــى اللجوء 

ــه  ــون إلي ــذي يصل ــد اآلول ال يف البل

ــبانيا  ــن إس ــافرت م ــا. إن س يف أوروب

إىل بلــد أورويب آخــر وطلبــت اللجــوء 

ــل  ــدك بالرتحي ــيتم تهدي ــاك، س هن

ــة  ــط اتفاقي ــاً لضواب ــبانيا وفق إىل إس

دبلــن الثالثــة. التهديــد برتحيلــك وفقاً 

لضوابــط اتفاقيــة دبلن الثالثــة ال يعني 

ــاً.  ــرتحل/ين فع ــك س ــرورة أن بال

هنــاك الكثــري مــن األشــخاص الذيــن 

قاومــوا تهديــد الرتحيــل ومتكنــوا يف 

النهايــة مــن تقديــم طلــب للحصــول 

عــى اللجــوء يف البلد الــذي اختــاروه. 

مــن املهــم البحــث عــن شــبكات دعــم 

قــد تســاعدك عــى مقاومــة اتفاقيــة 

دبلــن الثالثــة.

بإمكانــك إيجــاد العديــد مــن املجموعات 

وجهــات االتصــال يف الكثري مــن البلدان 

ــط التايل: ــى الراب ع

www.w2eu.info

هام:!
ــط  ــاً لضواب ــك وفق ــم ترحيل ــن يت  ل

ــت: ــة إن أثب ــن الثالث ــة دبل اتفاقي

WWأنك قارص/ة 

WW ــي ــد املعن ــارب يف البل ــك أق  لدي

قُــرص( أوالد  أو  أب/أم  )زوج/ة، 

WW ــاكل ــن مش ــاين/ن م ــك تع أ ن

صحيــة خطــرية وال ميكــن معالجتــك 

يف البلــد الــذي يــودون ترحيلــك إليــه 

وفقــاً لضوابــط اتفاقية دبلــن، ال ميكن 

ترحيلــك إىل إســبانيا إن مل تقــدم طلبــاً 

للحصــول عــى اللجوء ملــدة 12 شــهراً 

منــذ قدومــك إىل إســبانيا، ألن إســبانيا 

لــن تكــون عندها مســؤولة عــن طلبك.

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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هام:!
ســتأخذ الســلطات بصامتــك أحيانــاً 

ــب/ة  ــجلونك كطال ــك يك يس دون إذن

لجــوء. حتــى إن مل تطلــب/ي اللجــوء، 

ــت  ــا زال ــبانيا م ــي أن إس ــذا يعن ه

مســؤولة عــن طلــب لجوئــك. إن طلبت 

اللجــوء يف بلــد آخــر، من املرجــح أنهم 

ســيحاولون ترحيلــك إىل إســبانيا.

٩.٢ ُرحلت إلى إسبانيا وفقًا 
لضوابط اتفاقية دبلن الثالثة. 

ما الذي بوسعك فعله؟
يكــون مــن الصعــب عــادة العــودة إىل 

نظــام الرعايــة االجتامعية اإلســباين بعد 

تركــه. يجــب أن تستشــري/ي محامي/ة 

بوســعه/ا إطاعــك عــى الوضــع 

ــك. مبســاعدته/ا  الحــايل إلجــراء لجوئ

ــام  ــودة إىل نظ ــة للع ــك املقاوم بإمكان

الرعايــة االجتامعيــة. إن مل تقــدم/ي 

طلبــاً للحصــول عــى حــق اللجــوء يف 

املــرة األوىل مــن تواجــدك يف إســبانيا، 

بإمكانــك التقــدم بطلب للحصــول عى 

اللجــوء بهــدف الحصــول عــى لجــوء 

قانــوين )-الفصــل الرابــع: التقدم بطلب 

للحصــول عــى اللجــوء يف إســبانيا(.

ــن  ــك الطع ــك، فبإمكان ــض طلب إن رُف

يف هــذا القــرار خــال فــرتة أقصاهــا 

٣٠ يومــاً. ويف حــال تــم رفــض ذلــك، 

فبإمكانــك التقــدم بطلــب لجــوء ثاين 

مبســاعدة محاميــك.

هام:!
إن مل تتمكــن مــن العــودة إىل نظــام 

ــك  ــد عودت ــة بع ــة االجتامعي الرعاي

ــع  ــل م ــك التواص ــبانيا بإمكان إىل إس

 .)València és refugi(

 ٠٠٣٤٦٥٧٧٧٩١٣٣ 

info@valenciaesrefugi.org 

تعمــل املنظمــة حرصياً مع األشــخاص 

الذيــن خرسوا نظــام املعونة الرســمي.

هام:!
املــدين  التســجيل  تنــس  ال 

)Empadronamiento( وتأكــد/ي مــن 

ــك  ــجاً/ة ألن ذل ــت  مس ــا زل ــك م أن

سيســاعدك يف الحصــول عــى حقوق 

ــرى. ــة أخ قانوني
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الحجز ١٠ 
والترحيل

١٠.١ الحجز
إن احتُجــزت مــن قبــل الرطــة 

ــة: ــوق التالي ــك الحق ــتكون لدي فس

WWحق معرفة سبب احتجازك

WW ــي/ة، أو ــال مبحام ــق االتص ح

ــة.  ــراد العائل ــد أف ــق/ة أو أح صدي

بإمكانــك التواصــل مــع منظمــة 

ــازك. ــن احتج ــم ع ــة إلعامه محلي

WW حــق الحصــول عــى مرتجــم إن

كانــت لغتــك اإلســبانية ضعيفــة.

WW :حــق الحصول عــى محامــي/ة

ســتحصل/ين عــادة عــى محامي/ة 

 )abogado de oficio( بشــكل مجاين

إن مل يكــن لديــك املــال الــكايف 

لتوكيــل محامــي/ة خــاص/ة. اســأل 

هــؤالء املحامــني/ات إن كانــوا جــزءاً 

مــن نظــام املحامــني املجانيــني. لدى 

منظــامت الدعــم محامــون مجانيــون 

أيضــاً. تواصــل/ي معهــا ألن لديهــا 

خــربة كبــرية يف قانــون الهجــرة.

WW ــة ــى رعاي ــول ع ــق الحص ح

صحيــة يف حــال كنــت مريضــاً/ة أو 

ــاً/ة. مصاب

WW ــدم ــت )ع ــزام بالصم ــق االلت ح

ــل  ــرد عــى أســئلة االســتجواب قب ال

حضــور املحامــي(. يحق لــك االنتظار 

وتقديــم ترصيحاتــك أمــام املحكمــة 

بــدالً مــن الرطــة ألن بإمــكان 

الرطــة اســتخدام هــذه الترصيحات 

ــدك. ض

WW حــق املثــول أمــام القضــاء

)habeas corpus(. هــذا يعنــي أن 

ــة  ــك إىل املحكم ــة نقل ــى الرط ع

ــتخدم  ــن. ال تس ــت ممك ــأرسع وق ب

هــذا الحــق إال يف حــال اعتقالــك 

ــت  ــوين أو إن عومل ــري قان ــكل غ بش

بشــكل يسء مــن قبــل الرطــة أثناء 

ــازك. احتج

WW حــق عــدم البقــاء يف قســم

الرطــة ألكــر مــن ٧٢ ســاعة مــن 

دون توجيــه تهمــة. قبــل هــذا الوقــت  

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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أو عنــد انتهــاء مــدة ٧٢ ســاعة، عــى 

ــه  الرطــة إطــاق رساحــك أو توجي

ــك. تهمــة ضــدك أو ترحيل

هام:!
الوقــت الــذي أمامــك محــدود جــداً. 

ــج  ــم الحج ــي/ة تقدي ــى املحام ع

ضــد حجــزك أو ترحيلــك خــال 

ــيكون  ــازك. س ــن احتج ــاعة م ٤٨ س

ــات  ــة إىل املعلوم ــي/ة بحاج املحام

ــة: التالي

WW إن قدمــت طلبــاً للحصــول عــى

حــق اللجــوء مســبقاً أو إن كنــت 

تريد/يــن تقديــم طلــب وســبب ذلك.

WW معلومــات عــن وضعــك الحــايل

يف إســبانيا )التســجيل، العمــل، إلخ.(

WW ــة يف ــراد عائل ــك أف إن كان لدي

ــوين أو  ــوء قان ــاب لج ــبانيا أصح إس

ــة. ــادون املدرس أوالد يرت

WW إن كنــت تنتمــي/ن إىل مؤسســة

أو تعلمــت يف إســبانيا.

مــن الجيــد أن تكــون هــذه الوثائــق 

ــك  ــا ملحامي ــاً يك تربزه ــزة دامئ جاه

يف حــال اعتقالــك. يُنصــح باالحتفاظ 

مبلــف يضــم الوثائــق )أو نســخ 

عنهــا( بصحبــة أحــد أفــراد العائلــة 

أو صديــق وأخــرب محاميــك عــن ذلك 

يك يتواصــل مــع الشــخص املعنــي.

تعلمــي  أن  املهــم  مــن  للنســاء، 

محاميك/تــك إن كنــت حامــاً. عليــك 

ــه/ا  ــني ب ــت تثق ــا إن كن إعامه/ه

ــرأة أو إن  ــد امل ــف ض ــك للعن بتعرض

ــر ألن  ــار بالب ــة اإلتج ــت ضحي كن

ــل. ــن الرتحي ــك م ــد يحمي ــك ق ذل

هام:!
ــل  ــم الكام ــة االس ــم معرف ــن امله م

ورقــم الهاتــف الخــاص مبحاميــك/

تــك للتواصــل معــه/ا عــى الفــور، 

ــم  ــه/ا رق ــأن تعطي ــح ب ــام ننص ك

هاتفــك واســمك الكامــل. مــن املهم أن 

يكــون لديــك محــام تثق/يــن بــه، لذا 

ننصــح مبحاولــة إيجــاد محامــي/ة 

ــل  ــم قب ــامت الدع ــق منظ ــن طري ع
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ــارئ. ــول أي ط حص

)CIES( ١٠.٢ مراكز االحتجاز
مراكــز )CIES( هــي مراكــز احتجــاز 

ــن  ــخاص الذي ــا األش ــزون فيه يحتج

ــدف  ــة به ــاً ثبوتي ــون أوراق ال ميلك

ترحيلهــم. مُيكــن احتجــازك يف مركز 

ــا  ــغ  أقصاه ــدة يبل ــاز إىل م احتج

ــن  ــوا م ــاً. إن مل يتمكن ــتني يوم س

ــم  ــدة عليه ــذه امل ــال ه ــك خ ترحيل

أن يطلقــوا رساحــك وال ميكنهــم 

اعتقالــك مــرة ثانيــة. هنــاك العديــد 

ــن أن  ــن املمك ــي م ــباب الت ــن األس م

تعيــق ترحيلــك خــال الســتني يومــاً 

ــل: ــذه، مث ه

WW إن مل يكــن لديــك جواز ســفر وال

يســتقبل بلــدك أشــخاصاً ال ميتلكون 

ــاً ثبوتية رســمية. أوراق

WW ــب ــك طل ــب اللجــوء. بإمكان طل

اللجــوء يف أي وقــت يف مراكــز 

االحتجــاز. تحــدث\ي إىل محاميــك/

محاميتــك ملعرفــة املهلــة التــي عليــك 

ــا. ــوء فيه ــب اللج طل

WW ـ ٤٨ أن يقــدم محاميــك خــال ال

ســاعة األوىل وثائــق متنــع أو تؤجــل 

. ترحيلك

WW إن كنــت تعــاين/ن مــن مــرض

ــدية أو  ــا )جس ــرتف به ــة مع أو إعاق

عقليــة( متنــع ترحيلــك.

مــن املهــم إعــام األشــخاص املقربني 

منــك واملحامــي/ة بوجــودك يف مركز 

ــه يك  ــك إلي ــذ وصول ــاز من االحتج

يتمكنــوا من دعمــك. إن مل يكــن لديك 

محامــي/ة، يحــق لــك الحصــول عى 

ــك.  ــاع عن ــان للدف ــي/ة باملج محام

ــز  ــك يف مرك ــك زيارت ــكان عائلت بإم

االحتجــاز وبإمكانــك اســتخدام هاتف 

ــل  ــامل لفع ــتحتاج/ين لل ــام )س ع

ــامت  ــد/ي منظ ــب أن تج ــك(. يج ذل

الدعــم داخــل مركــز االحتجــاز التــي 

ستســاعدك عــى الحفــاظ عــى 

ــك. حقوق

ــاء  ــن أنح ــامت م ــدة منظ ــت ع أطلق

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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إســبانيا حملــة ضــد مراكــز االحتجاز 

 APDHA, SOS( مثــل  منظــامت 

 .)Racismo, CIEs NO, SJME

إن ظننــت أنــك سرُتســل/ين إىل 

ــق  ــل صدي ــاز أو سرُيس ــز احتج مرك

ــذه  ــع ه ــل/ي م ــز، تواص إىل املرك

املنظــامت للحصــول عــى املعلومــات 

ــامم  ــاً االنض ــك أيض ــم. بإمكان والدع

ــة. إىل الحمل

هام:!
مــن غــري القانــوين احتجــازك يف 

ــن  ــر م ــاز )CIE( ألك ــز احتج مرك

ســتني يومــاً طــوال مــدة إقامتــك يف 

إســبانيا. هــذا يعنــي أنــه إن اعتُقلــت 

ملــدة ٤٠ يومــاً ذات مــرة، ال ميكنهــم 

ــر  ــازك ألك ــة احتج ــرة القادم يف امل

مــن 20 يومــاً. هــذا ال يعنــي أن 

الســلطات لــن تحــاول احتجــازك ملدة 

ــى  ــول ع ــل/ي للحص ــول. ناض أط

ــك! حقوق

١٠.٣ الترحيل

إلجــراءات  تخضعــني  كنــت  إن 

ــه  ــم/ي أن ــك أن تعل ــل، علي الرتحي

ــبانيا  ــول إس ــن دخ ــك م ــيتم منع س

ــو  ــى ل ــر حت ــد أورويب آخ أو أي بل

ــدة  ــبانيا مل ــاء يف إس ــتطعت البق اس

متتــد مــن ٣ إىل ٥ ســنوات )قــد 

متــدد إىل ١٠ ســنوات يف حــاالت 

خاصــة(. هــذا مــا ســيجعل الحصول 

عــى إقامــة قانونيــة أمــراً صعبــاً يف 

ــب. ــتقبل القري املس

ــت لعــدم امتــاكك لوثائــق،  إن اعتُقل

ــة.  ــى غرام ــادة ع ــتحصل/ين ع س

الرتحيل يحصــل يف الحــاالت الجدية. 

ســيكون لديــك دامئــاً حــق الطعن يف 

قــرار ترحيلــك. يجــب القيــام بذلــك 

ــك  خــال شــهرين مــن قــرار ترحيل

ــال  ــى كل ح ــك ع ــل ذل ــك فع وعلي

ــي/ة. ــاعدة محام مبس

حتــى لــو وصلــك أمــر الرتحيــل منذ 

ــع/ي  ــك أن تتوق ــة، علي ــدة طويل م

ــه مــا زال ســارياً، إذ  دامئــاً أن مفعول
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ــك  ــدوم العتقال ــة الق ــكان الرط بإم

ــر  ــت إن كان أم ــك يف أي وق وترحيل

ــع أن  ــول. م ــاري املفع ــل س الرتحي

ــي  ــك ه ــة العتقال ــة االعتيادي الطريق

عــرب إيقافــك يف الشــارع أو وســائل 

النقــل العامــة، بإمكانهــم أيضــاً 

ــر  ــال أم ــك أو إرس ــدوم إىل منزل الق

لــك للذهــاب إىل قســم الرطــة 

ــر  ــخصية أو أم ــألة ش ــبب مس بس

ــك  ــال وصل ــك. يف ح ــص أوراق يخ

ــة،  ــم الرط ــاب إىل قس ــر للذه أم

عليــك إعــام شــخص تثق\يــن 

بــه أنــك ســتذهب/ين إىل قســم 

الرطــة. أخربه/يــه أن عــدم عودتــك 

خــال ســاعة أو ســاعتني تعنــي أنــك 

ــت. اعتُقل

هنــاك إجــراء خــاص اســمه الرتحيــل 

إن   .)expulsión express( الرسيــع 

كان ترحيلــك رسيعــاً، قد تبقــى لعدة 

ــل أن  ــة قب ــم الرط ــاعات يف قس س

يرحلــوك. مــن املهــم أن يكــون لــدى 

محاميك/تــك األدوات الازمــة للدفــاع 

عنــك، لــذا يجــب أن تحتفــظ بوثائقك 

مــع شــخص تثق/يــن بــه )راجع\ي 

الفصــل الخــاص باالحتجــاز(. إن 

حاولــوا ترحيلــك مبــارشة مــن قســم 

ــك خــال  الرطــة، عليهــم فعــل ذل

٧٢ ســاعة، إن مل يتمكنــوا مــن فعــل 

ــة  ــالك إىل املحكم ــم إرس ــك فعليه ذل

ــز  ــازك يف مرك ــرار احتج ــدف إق به

ــك. ــاق رساح )ICE( أو إط

هام:!
ــح )Expulsión( يف  ــري مصطل يش

إســبانيا رســمياً إىل عمليــة الرتحيــل.

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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استرد/ي ١١ 
حقوقك

WW ــى ــول ع ــى الحص أرص/ي ع

ــات  ــى الخدم ــول ع ــك والحص أوراق

)التأمــني الصحــي، التعليــم، إلــخ( قد 

تحــاول الســلطات إنــكار حقوقــك أو 

قــد تســتغرق العمليــة البريوقراطيــة 

ــق/ي يف حــال  ــاً. ال تقل ــاً طوي وقت

ــاد  ــاول/ي إيج ــك، ح ــول ذل حص

عــى  وســتحصل/ين  املســاعدة 

ــك. حقوق

WW ــرار ــن يف أي ق ــك الطع بإمكان

قانــوين أو أي رفــض ألي طلــب 

تتقدم\يــن بــه خــال شــهر أو 

شــهرين مبســاعدة محامــي/ة.

WW ــة ــك أي ــن لدي ــو مل تك ــى ل حت

وثائــق. لديــك الحــق يف التعبــري عن 

نفســك والتجمــع. انضــم إىل منظمــة 

جمعيــة  أو  باملهاجريــن  خاصــة 

حقوقــك  تســتعيد  يك  تضامــن 

ــل  ــع أفض ــل وض ــن أج ــل م وتناض

ــبانيا. ــن يف إس للمهاجري

WW أو متييــز  ألي  تعرضــت  إن 

ــة،  ــل الرط ــن قب ــى م ــداء، حت اعت

قــدم\ي شــكوى مبســاعدة منظامت 

ــن. التضام
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جهات ١٢ 
االتصال

تجــدون هنــا جهــات اتصــال خاصــة 

ــع  ــن جمي ــات م ــامت ومؤسس مبنظ

أرجــاء إســبانيا والتــي بإمكانهــا 

دعمــك. إن مل تجــد/ي واحــدة يف 

مدينتــك، ابحــث/ي عــن مدينــة 

قريبــة منــك أو اتصــل/ي باملنظــامت 

الوطنيــة. حــاول/ي الحقــاً إن مل يجب 

ــض  ــل بع ــف. تعم ــى الهات ــد ع أح

ــاح  ــاعات الصب ــاء س ــامت أثن املنظ

فقــط، ولــدى معظمهــا اســرتاحة بني 

ــد  ــن بع ــى ٥ م ــراً حت ــاعة ٢ ظه الس

الظهــر وال تعمــل يف نهايــة األســبوع 

ــد. ــبت واألح ــي الس يوم

ــن  ــارة م ــة مخت ــذه مجموع ــام: ه ه

ــاد  ــك إيج ــال. بإمكان ــات االتص جه

موقعنــا  الكاملــة عــى  الائحــة 

ــات  ــم جه www.w2eu.info  يف قس

االتصــال.

إن كانــت لديــك أيــة شــكوك أو كنــت 

تعرف/يــن منظمــة ليســت موجــودة 

عــى الائحــة. تواصــل/ي معنــا عى 

w2eu_info@ االلكــرتوين  الربيــد 

.yahoo.com

هــام: تتواجــد يف عديــد مــن مناطــق 

اإلســبانية وباألخــص يف  اململكــة 

وغاليســيا،  والباســك  كاتالونيــا 

هويــات ثقافيــة وعرقيــة ولغــات 

متنوعــة. كــام أن ســكان هــذه املناطق 

يناضلــون سياســياً بهــدف الحصــول 

عــى الحكــم الــذايت واالســتقال 

ــة  ــبانية والحكوم ــة اإلس ــن اململك م

يف مدريــد. مــن املهــم أن يكــون 

ــه  ــر ووضع ــذا األم ــاً له ــرء واعي امل

يف الحســبان دامئــاً ألن موضــوع 

االســتقال والحكــم الــذايت أمــٌر مهــٌم 

جــداً لجــزء كبــري مــن اإلســبان بــني 

مؤيــد ومعــارض للحكــم الــذايت 

واالســتقال.

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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جهات اتصال وطنية
في حاالت الطوارئ:

١١٢: ميكن االتصال بهذا الرقم 
ألي نوع من أنواع الطوارئ وميكن 

استعامله يف حاالت الطوارئ 

الطبية الستدعاء سيارة إسعاف أو 

الحرائق الستدعاء سيارات اإلطفاء 

أو لطلب حضور الرطة. بإمكانك 

االتصال بهذا الرقم دامئاً بشكل 

مجاين حتى لو كنت ال متلك رصيداً 

عى هاتفك الجوال.

ــة يف  ــري حكومي ــامت غ ــد منظ توج

جميــع أنحــاء إســبانيا. بإمكانــك 

معرفــة أقــرب عنــوان لهــا عــى 

موقعهــا اإللكــرتوين. إن مل تتمكن/ي 

مــن إيجــاد املعلومــات عــى اإلنرتنت، 

بإمكانــك ســؤال األشــخاص حولك ألن 

ــا. ــاً م ــة نوع ــامت معروف ــذه املنظ ه

ACCEM
www.accem.es 

للعثور عى مكاتب املنظمة:

www.accem.es/organizacion

مكان إقامة، مساعدة قانونية واجتامعية، 

دورات تعليمية.

CEAR
www.cear.es 

للعثور عى مكاتب املنظمة: 

www.cear.es/donde-estamos

مكان إقامة، مساعدة قانونية خاصة لطالبي 

حق الحصول عى اللجوء.

Cruz Roja
 www.cruzroja.es 

الصليب األحمر اإلسباين: مكان إقامة، 

مساعدة اجتامعية ومساعدة للحفاظ عى 

النظافة، دورات تعليمية.

CEPAIM
cepaim.org 

للعثور عى مكاتب املنظمة: 

cepaim.org/fundacion/centros-cepaim

مكان إقامة، مساعدة قانونية واجتامعية، 

دورات تعليمية.

MPDL Movimiento por la Paz
www.mpdl.org 

للعثور عى مكاتب املنظمة:

www.mpdl.org/nuestra-ong/equipo/sedes 
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مكان إقامة، مساعدة قانونية واجتامعية، 

دورات تعليمية.

Red Acoge
www.redacoge.org 

مساعدة قانونية واجتامعية، دورات تعليمية.

للنساء:
Programa Onna Adoratrices

34693231533+ 

info@onnadoratrices.org 

مساعدة لضحايا اإلتجار بالبر أو الدعارة 

القرسية.

المدن اإلسبانية في 
القارة األفريقية

Ceuta ١- سبتة

Asociación Elín
Calle Las Adoratrices s/n, 51002 Ceuta 

٠٠٣٤٩٥٦٥٢١٤٧٦ 

دورات تعليم لغة إسبانية، معلومات عامة، 

دافع عن حقوقك، نشاطات تبادل ثقايف.

Centro San Antonio
 ,64-Carr. Red Permanente, 60 

»frente al polideportivo «Santa Amelia 

Ceuta 51004

 ٠٠٣٤٨٥٦٢٠٥٥٧٨ 

٠٠٣٤٦٠٨٢٨٠٢٣٥ 

 دورات تعليم للغة اإلسبانية، نشاطات 

ترفيهية.

Melilla ٢- مليلة

Asociación GEUM DODOU
Calle Ibáñez Marín 19, Melilla 

دورات لغة إسبانية

Melilla Acoge
 Plaza de las Victorias 6. 52005 Melilla/ 

Calle Cataluña 57. 52006 Melilla

٩٥٢٦٧٠٨٩٣ - ٩٥٢٦٧٢٨٥٠ 

melilla@acoge.org 

 من ٩ صباحاً حتى ٢ ظهراً ومن ٤ حتى 

٨ مساًء

استشارة قانونية واجتامعية، مساعدة 

للحفاظ عى النظافة، تدريب مهني.

جنوب إسبانيا

:Cadiz مدينة قادس

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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 APDHA - Asociación Pro
 Derechos Humanos de

Andalucía
Calle Barbate, 62, 1ºC, 11012 Cádiz 

٩٥٦٢٢٨٥١١ 

cadiz@apdha.org 

apdhacadiz.wordpress.com 

Apdha Cadiz 

معلومات، الدفاع عن حقوق اإلنسان

Centro social: Padre Cuceyra
Agustín Bálsamo S/N 

٠٠٣٤٩٥٦٦٦٨٥٥٥ 

ً  من االثنني إىل الجمعة، من ٩ حتى ٢ ظهرا

عمل اجتامعي، طعام، مكان لاستحامم، 

حاقة.

 Comité Anti-sida - Campo de
Gibraltar

C/ Gregorio Marañón S/N 

٠٠٣٤٩٥٦٦٣٤٨٢٨ 

ً  من االثنني إىل الجمعة، من ٩ حتى ٢ ظهرا

عمل اجتامعي، فطور من الساعة ٩ حتى 

١٠:٣٠صباحاً

 

 Jerez مدينة شريش فرنتيرة
de la frontera

 Red de Acogida a Inmigrantes
de Jerez

 Sindicato CNT. Edificio 

 Sindicatos, plaza del Arenal, 20 -

bajo - 11402 Jerez de la Frontera

للتواصل بالفرنسية اتصل بـ أوروري

 ٠٠٣٤٦٥٩٧٤٨٥٢٩ 

مانويل للتحدث باإلنكليزية 

٠٠٣٤٦٤٠٧٦٠٩٣٥ 

تقديم الدعم، دورات لغة إسبانية،  يُرجى 

حجز موعد مسبق.

Ceain
 C/Vicario 16, 11403 Jerez de la 

frontera

٠٠٣٤٩٥٦٣٤٩٥٨٥ 

مساعدة اجتامعية، استشارة قانونية ودعم 

لكن يُرجى حجز موعد.

Albergue
 C / Cantarería 2, 11404 Jerez de 

la Frontera

٠٠٣٤٩٥٦٣٠٥٠٩١ 

مكان إقامة

مدينة الجزيرة الخضراء 
Algeciras
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Algeciras Acoge
 C/ Sevilla, 35 Bajo. 11201 

Algeciras

 ٠٠٣٤٩٥٦٦٣٤٠٠٣ 

٠٠٣٤٩٥٦٦٣٣٣٩٨

 algeciras@acoge.org  :بريد إلكرتوين

معلومات عامة، استشارة قانونية، دورات 

تعليم لغة إسبانية.

Cear
 Paseo de la conferencia 9, edificio 

las olas, bajo, 11207 Algeciras

٠٠٣٤٩٥٦٥٦٠٩٤٦ 

لجوء، مكان إقامة.

للنساء:
Fundación Cruz Blanca

Paseo de la Conferencia, no 7 

٠٠٣٤٩٥٦٦٠٣٤٩٠ 

دعم لبائعات الهوى، ودعم خاص للنساء 

اللوايت تواجهن أوضاعاً حرجة.

Málaga مدينة ملقا

Asociación Marroquí

Calle Jinetes, nº 5, 29012 Málaga 

٠٠٣٤٩٥٢٢١٨٩٨٧ 

aem_malaga@yahoo.es 

استشارة قانونية واجتامعية، دورات تعليمية، 

تدريب خاص بالنساء، توجيه مهني.

Accem
 Oficina de Atención al Refugiado, 

1st floor c/ Cuarteles 33

٠٠٣٤٩٥٢٢٢٤٠٧٦ 

استشارة قانونية

Liga Malagueña
C/ Cruz Verde 20 

٠٠٣٤٩٥٢٢١٠٩١١ 

 يومي االثنني واألربعاء: من ٨ صباحاً 

حتى ٢:٣٠ ظهراً، يومي الثاثاء والخميس: 

من ٤ بعد الظهر حتى ٧:٣٠.

استشارة قانونية عن وثائق اإلقامة.

La casa invisible
c/Nosquera 11 29008 Malaga 

مركز اجتامعي ثقايف ذايت التنظيم، يُفتح 

الفناء يومياً من ٩ صباحاً حتى ١١:٣٠ لياً.

bienvenidos refugiados اسأل/ي عن

www.lainvisible.net 

Centro Arrabal
c/ Sevilla 8, 29009 Málaga 

٩٥٢٣٠٠٥٠٠ 

 أيام الثاثاء واألربعاء والجمعة من ٩ 

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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حتى ٢ ظهراً، يومي االثنني والخميس من ٤ 

حتى ٧مساًء.

تقدم املنظمة صباح يومي االثنني والجمعة 

الدعم يف كتابة املسرية الذاتية لكن يجب 

تحديد موعد مسبق.

Hermana de la Inmaculada
c/ la Victoria 72, 74 

 من االثنني إىل الجمعة من ١٠ صباحاً 

حتى ١٢:٣٠ ظهراً ومن ٦:٣٠ مساًء حتى 

.٨:٣٠

املساعدة يف  إيجاد عمل، خاصة للنساء 

اللوايت يعملن يف مجال الخدمة املنزلية.

Granada مدينة غرناطة

Granada Acoge
 Calle Portería Santa Paula no 

number, 18001 Granada

٠٠٣٤٩٥٨٢٠٠٨٣٦ - ٠٠٣٤٩٥٨٨٠٠٤٢٨ 

granada@acoge.org 

 من االثنني إىل الخميس من ٩ حتى ٢ 

ظهراً ومن ٥ حتى ٧ مساًء، الجمعة من ٩ 

حتى ٢ ظهراً

معلومات عامة، استشارة قانونية، دعم 

للحصول عى بطاقة صحة، دروس لغة 

إسبانية.

Asociación Inlayapas
 Calle Portería Santa Paula no 

number, 3rd floor, 18001 Granada

 ٠٠٣٤٩٥٨٢٨٢٩٢٩ 

٠٠٣٤٦٨٥٧٠٧٨٤

inlayapas@hotmail.es 

 من االثنني إىل الجمعة من ١٠ حتى ١ 

ظهراً باإلضافة إىل يومي االثنني والخميس 

من ٤:٣٠ حتى ٦:٣٠ مساًء.

دعم يف مجال العمل، تدريب مهني.

 Bureau for migrants at the
 City Hall SAI del Ayuntamiento

de Granada
c/ Santa Rosalía nº 6, Ground floor 

٠٠٣٤٦٥٨١٨٠٠٤٧ 

معلومات عن العمليات البريوقراطية 

والقانونية.

للنساء:
Fundación Amaranta

٠٠٣٤٩٤٦٨٨٧٦٢٥ 

granada@fundaciónamaranta.org  

دعم للعامات يف املجال الجني وضحايا 

اإلتجار بالبر، دعم نفي للعائات

Motril مدينة موتريل
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اتصل بهذا الرقم يف حال احتجت إىل مرافقة 

أو توجيه:

 ٠٠٣٤٦٣١٤٤٠١٣٤ 

٠٠٣٤٦٣٧٢٢٨٢١٤

Acoge Motril
Camino de las Cañas, 56 

 من االثنني إىل الجمعة من ١١ حتى ١ 

ظهراً. ومن الثاثاء إىل الخميس من ٥ حتى 

٧ مساًء.

دورات لغة إسبانية، مساعدة يف الحصول 

عى بطاقة صحة، مساعدة إليجاد عمل.

Almería مدينة ألميريا

CEPAIM
٠٠٣٤٩٥٠٢٧١٥٧٥ 

Avenida del Largo Caballero 52, Almería 

٠٠٣٤٩٥٠٢٧١٥٧٥ 

 C/ Padre Luque 11, 2º, Almería 

معلومات لاجئني واملهاجرين، مراكز 

استقبال، إجراءات الحامية الدولية.

SAT/SOC
 c/Jorge Guillén,1,Bajo, frente a 

.Carrefour, Almería

 ٠٠٣٤٩٥٠١٧٠٠٣٨ 

٠٠٣٤٦٣٧٢٧٥١٣

استشارة قانونية ودعم سيايس.

Médicos del Mundo
 ٠٠٣٤٩٥٠٢٥٢٤٣٢  

 C/Juan de la Encina, 2, Almería 

إسعافات أولية، رعاية صحية.

Cruz Roja Almería
 Asamblea Provincial C/Nicolás 

Salmeron, 28, 04002

٠٠٣٤٩٥٠٢٥٧٣٦٧ 

استشارة قانونية، مساعدة إنسانية، توجيه 

مهني.

 CODENAF - Asociación
 Cooperación al Desarrollo con

el Norte de áfrica
C/ San Antón, 4, Almería 

٠٠٣٤٩٥٠٢٧٣١٩٥ 

codenafalmeria@codenaf.org 

استشارة، دورات لغة إسبانية، مساعدة يف 

مجال العمل.

للنساء:
 Asociación de Cooperación e

 Investigación de Mujeres y
Niños Inmigrantes

General Luque, 7, 1.º 5.ª, Almería 

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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٠٠٣٤٦٦٩٣٢٩٢٠٩ 

ejbari@mixmail.com 

استشارة قانونية، تدريب، توجيه للنساء 

واألطفال.

Mujeres en Zona de Conflicto
C/ Séneca 6, 04001 Almería 

٠٠٣٤٩٥٠١٠٠٥٤٦ 

 almeria@mzc.es  

مساعدة قانونية ونفسية، مساعدة يف مجال 

العمل، مساعدة اجتامعية للنساء واألطفال.

للمثليين/ات ومتحوليـ/ات الجنس:
 COLEGA - Asociación Colectivo

 de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Transexuales de Almería

 Local 1, Ctra. Sierra Alhamilla, 

54, 04007 Almería

٠٠٣٤٩٥٠٦٥٠٠٠٩ 

استشارة قانونية ونفسية للمثليني/ات 

واملتحولني/ات الجنس.

للُقصر:
Asociación Innova
 ٠٠٣٤٩٥٠٢٢٧٩٨٤ 

 C/Fuente de los Molinos, 127, 

Almería Teléfono

معلومات عن التعليم والعمل للُقرص من سن 

١٦ إىل ١٨ املتواجدين ضمن نظام حامية 

الُقرص ولألشخاص الذين تفوق أعامرهم ١٨ 

لكن كانوا ضمن نظام حامية الُقرص.

EL Ejido مدينة إإليجايدو

SAT/SOC
c/Toledo, 50, El Ejido 

 ٠٠٣٤٩٥٠٤٨٤٥٥٨ 

٠٠٣٤٦١٧١٨٥٥١

استشارة بخصوص الوضع القانوين، دعم 

سيايس.

CEPAIM
 Paraje Soto Molinero, 1, Hoya 

Bojar Las Norias, El Ejido

٠٠٣٤٦٧٧٤٦٧٤٩٢ 

استقبال، معلومات لاجئني واملهاجرين، 

مراكز استقبال، إجراءات الحامية الدولية.

Níjar مدينة نايجار

SAT/SOC
 Travesía Bojares s/n en San 

Isidro,Nijar

٠٠٣٤٦٣٨٢٢٣٩٦٧ 

استشارة بشأن وضعك القانوين، دعم 

سيايس.
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CEPAIM
Calle Pantano, 2, Nijar 

٠٠٣٤٦٨٧١٠٢١٨٤ 

استقبال، معلومات لاجئني واملهاجرين، 

مراكز استقبال، إجراءات الحامية الدولية.

مدينة روكويتاس دي مار 
Roquetas de Mar

 Cruz Roja Roquetas de Mar
 Avd. Roquetas de Mar, 106, 

Roquetas de Mar

 ٠٠٣٤٩٥٠٣٢٢٩١٢ 

34950322912+

 roquetas@cruzroja.es  

استشارة قانونية إلجراءات اللجوء، مابس، طعام.

CEPAIM
Paseo de los Baños, 65, Roquetas de Mar 

٠٠٣٤٩٥٠٣٢١٨٨٠

استقبال، معلومات لاجئني واملهاجرين، 

مراكز استقبال، إجراءات الحامية الدولية.

Huelva مدينة ولبة

للنساء:
 MZC - Mujeres en zona de

conflicto

C/ Cartaya, 1 Bajo, Huelva 21002 

٠٠٣٤٩٥٩٢٥١٣٩٦ 

 huelva@mzc.es 

استشارة قانونية ونفسية، مساعدة يف إيجاد 

عمل، مساعدة لألمهات.

Lepe مدينة ليبي
Asisti Cuenca Minera

 C/ La Huerta Nº 8, 21660 Minas 

De Ríotinto, Huelva

٠٠٣٤٦١٥٨٣٤٤٧٧ 

 asisticm@gmail.com  

 Asisti Cuenca Minera  :فيسبوك

مساعدة يف املسائل القانونية والحفاظ عى 

النظافة والبحث عن مكان لإلقامة.

Seville مدينة إشبيلية

 ODS Oficina de Derechos
 Sociales Asociación Socio –

Cultural Barrios
 Plaza de Pumarejo, 3- Centro 

Vecinal Pumarejo

٠٠٣٤٦٥٨٦٤٧٩٨٦ 

 ods.sevilla.ods@gmail.com  

 http://ods-sevilla.org  

ً  االثنني واألربعاء من ١٠ حتى ٢ ظهرا

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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استشارة قانونية واجتامعية ويف مجال 

العمل.

Asociación Sevilla Acoge
 Avda. Cristo de la Expiración, 

 s/n Bajos del Puente del Cachorro

41001 Sevilla, Bus C3, C4, 6

٠٠٣٤٩٥٤٩٠٢٩٦٠ 

خدمات اجتامعية وقانونية واستشارة 

للمهاجرين معلومات عن مكان لإلقامة.

دورات لغة إسبانية، رعاية للُقرص والنساء.

 CODENAF Sevilla - Cooperación
 y Desarrollo con el Norte de

Africa
٠٠٣٤٩٥٤٩٠٣٥٤١ 

 Sánchez Pizjuán, 9, local sótano. 

Sevilla, 41009

 codenaf@codenaf.org  

 http://www.codenaf.org  

استشارة قانونية ما بعد الظهر يف أيام 

الثاثاء واألربعاء لكن بعد حجز موعد مسبق.

Asociación Claver
 Av. Eduardo Dato, 20, 41018 

Sevilla

٠٠٣٤٩٥٤٩٣٢١٧٩ 

خدمات اجتامعية واستشارة، دورات لغة، 

معلومات عن مكان لإلقامة.

Espacios Berakah
 Calle Cervantes, nº 7, Sevilla 

41003

 espaciosberakah@gmail.com  

مكان لإلقامة عند االنتقال من منظامت 

أخرى، دورات لغة إسبانية، نشاطات تبادل 

ثقايف.

.Movimiento por la Paz – M.P.D.L
 c/Imagen 6 الطابق الرابع، الجانب اليميني. 

٠٠٣٤٩٥٤٢٢٢١٣٤ 

 أيام األثنني واألربعاء والخميس من ١٠ 

إىل ١ ظهراً.

مكان لإلقامة واستشارة.

 Centro de ayuda al refugiado
- C.E.A.R

 Calle San Jorge 7, casa 2. 41010 

Sevilla

Calle Relator, 6 41002 Sevilla 

 Avenida de Hytasa 10, 41006 

Sevilla

٠٠٣٤٩٥٤٦١٩١٦٤ 

مساعدة يف الحصول عى موارد إدارية لاجئني/

ات وطالبي/ات حق الحصول عى اللجوء.
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MAD África
 .41002 30-C/Antonio Susillo 28 

Sevilla

٠٠٣٤٩٥٤٩٠٥٨٦٧ 

 madafrica@madafrica  

ناضل للحصول عى حقوقك، املشاركة يف 

املجتمع، نشاطات سياسية.

للنساء:
 MZC - Mujeres en zona de

conflicto
 C/ Manuel Villalobos, 23, Sevilla 

41009

٠٠٣٤٩٥٤٥٦٣٥٤٣ 

 sevilla@mzc.es  

مساعدة قانونية واجتامعية ونفسية، مساعدة 

لألمهات.

Centro Alba
 C/ Relator número 33, 41002 

Sevilla

 ٠٠٣٤٦١٨٣٠٥٥٢٩ 

٠٠٣٤٩٥٤٩٠١٢٨٣

 centroalalba@centroalalba.org  

 من االثنني إىل الخميس من ١٠ إىل ٢ 

ومن ٤:٣٠ إىل ٨:٣٠، يوم الجمعة من ١٠ 

حتى ٢ ظهراً.

مساعدة اجتامعية، معلومات عن العمل، 

مساعدة للعامات يف املجال الجني، 

مساعدة لألمهات.

Villa Teresita – Sevilla
٠٠٣٤٩٥٤٩٢٣٩٥١ 

 24 ساعة: ٠٠٣٤٦٠٥٠٩٤٠٠٧٤

 villateresitasevilla@yahoo.es   

مساعدة اجتامعية، مساعدة للحفاظ عى 

النظافة للعامات يف املجال الجني والنساء 

اللوايت كّن عرضة لإلتجار بالبر.

 Asociación Mujeres entre
Mundos

C/ Sebastián Llano, 28. 41.015 Sevilla 

٠٠٣٤٩٥٤٣٧٩٩٣٢ 

mujeresentremundos@hotmail.com  

ً  من االثنني إىل الجمعة من ٩ حتى ٢ ظهرا

مساعدة احرتافية للنساء ومساعدة لتمكني الذات.

مجال العمل
C.C.O.O. - Comisiones Obreras

C/ Trajano 1. A, Sevilla 

٠٠٣٤٩٥٤٢٢٢٩٩٧ 

 االثنني واألربعاء من ٩ حتى ٢ ظهراً 

ومن ٤:٣٠ حتى ٧ مساًء، الثاثاء والخميس 

من ٧:٣٠ صباحاً حتى ٣ ظهراً. الجمعة من 

٧:٣٠ صباحاً حتى ٢:٣٠ ظهراً.

إتحاد عاميل مينح استشارة قانونية 

واستشارة عمل للمهاجرين/ات.

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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U.S.O. - Unión Sindical Obrera
C/ Maria Coronel, 34 Sevilla

٠٠٣٤٩٥٤٢٩٣٠١٧ 

 الثاثاء والخميس من ١٠:٤٥ صباحاً 

حتى ١ ظهراً. مُتنح األرقام حسب ترتيب 

الوصول، من الـ ٩:٣٠.

مساعدة للحصول وتجديد تصاريح اإلقامة، 

تصاريح العمل، تأشريات الدخول... إلخ.

 Asociación de Empleadxs del
Hogar de Sevilla

 Empleadashogarsevilla  :فيسبوك

 empleadasdelhogarsevilla@gmail.com 

الكفاح من أجل حقوق العاملني/ات يف 

مجال الخدمة املنزلية.

Cordoba مدينة قرطبة

للنساء:
 MZC - Mujeres en zona de

conflicto
 Calle San Pablo, nº 9 · 14002 

Córdoba

٠٠٣٤٩٥٧٠٨٢٠٠٠ 

 contactoweb@mzc.es  

استشارة قانونية ونفسية، مساعدة يف البحث 

عن عمل، مساعدة لألمهات.

Murcia مدينة مرسية

Murcia Acoge
 Calle Alberto Sevilla Nº 1, Bloque 

1, Esc. 5. C.P. 30011, Murcia

٠٠٣٤٩٦٨٢٧١٦٥٢ 

 murcia.acoge.murcia@redacoge.org  

إقامة مؤقتة، استشارة قانونية، مساعدة يف 

إيجاد عمل، دورات لغة إسبانية.

Cartagena مدينة كارتاخينا

Murcia Acoge
 Avda. Nueva Cartagena, 68 – bajo 

7. 30310, Cartagena

٠٠٣٤٩٦٨٥٠٥٣٠١ 

 murcia.acoge.cartagena@redacoge.org  

معلومات عامة، استشارة قانونية.

وسط إسبانيا

València مدينة فالنسيا

València és refugi
valenciaesrefugi.org  

 info@valenciaesrefugi.org 
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آنا إنكليزي، فاريس، باشتو، عريب:

٠٠٣٤٦٥٧٧٨٩١٣٣ 

لوسيا فرني، عريب: 

٠٠٣٤٦٨٤٤١٣١٧٣ 

مساعدة للمهاجرين/ات الغري مشمولني/ات 

يف برنامج الدعم الحكومي.

Valencia Acoge
 C/San Juan Bosco 10, 46019 

Valencia

٠٠٣٤٩٦٣٦٦٠١٦٨ 

 valencia.acull@redacoge.org  

استشارة قانونية واجتامعية، إقامة مؤقتة 

ومساعدة يف الحصول عى مكان للسكن، 

تدريب مهني.

Badajoz مقاطعة بطليوس

للنساء:
 MZC - Mujeres en zona de

conflicto
 C/Fernán Pérez, 2 Bajo, Don 

Benito, Badajoz 06400

٠٠٣٤٩٢٤٠٩٠٨٩٠ 

 extremadura@mzc.es  

استشارة قانونية ونفسية، مساعدة يف إيجاد 

عمل، مساعدة لألمهات.

قصرش كاثيريس العاصمة 
Cáceres

 ADHEX - Asociación de
 Derechos Humanos de

Extremadura
Calle Amberes 10, 5b, Cáceres, 10005 

adhex@centroderechoshumanos.com

من االثنني إىل الجمعة من ٨ صباحاً حتى ٣ 

ظهراً بعد حجز موعد مسبق.

استشارة قانونية واجتامعية.

للنساء:
 MZC - Mujeres en zona de

conflictos
 C/General Margallo, 9, Cáceres, 

10003

٠٠٣٤٩٢٧٧٠٧٩٠٥ 

 caceres@mzc.es  

لضحايا العنف ضد النساء.

 Puebla de بويبلو دي أوباندو
Obando

 ADHEX - Asociación de
 Derechos Humanos de

Extremadura

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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٠٠٣٤٩٢٤١٠٩٦٥٥ 

adhex@centroderechoshumanos.com 

استشارة اجتامعية وقانونية، يُرجى حجز 

موعد عرب الهاتف.

مدينة مدريد

 Asociación de Sin Papeles de
Madrid

C/ Olivar 47, Lavapiés 

استشارة قانونية للمهاجرين/ات كل يوم 

خميس من ٨:٣٠ مساًء حتى ٩:٣٠ مساًء.

ACCEM
 Plaza Santa María Soledad Torres 

Acosta 2, 28004 Madrid

٠٠٣٤٩١٥٣١٢٣١٢ 

استشارة قانونية لاجئني/ات. يُرجى حجز 

موعد مسبقاً.

La Merced Migraciones
C/ Bocángel 2, 28028 Madrid 

هاتف: ٠٠٣٤٩١٣٥٥٥٥٥٠

استشارة قانونية لاجئني/ات واملهاجرين/

ات، تدريب مهني.

San Carlos Borromeo
C/ Peironcely, 2 28053, Madrid 

 ٠٠٣٤٩١٤٧٧٨٥٧٨ 

٠٠٣٤٦٧٦٠٥٨٣٤٧ 

 sancarlos@laborromeo.org  

http://www.sancarlosborromeo. 

 org/index.php?sec=inicio

كنيسة تدعم املهاجرين/ات.

 C. E.A.R. - Comisión española de
ayuda al refugiado

 Avenida de Asturias 33, Bajo, 

28029 Madrid

٠٠٣٤٩١٥٥٥٠٦٩٨ 

استشارة قانونية لاجئني/ات واملهاجرين/

ات. يُرجى حجز موعد مسبقاً.

Fundación CEPAIM
 Calle Nicolás Morales, 11, 28019 

Madrid

٠٠٣٤٩١٥٩٨٥١٥٦ 

استشارة قانونية لاجئني/ات واملهاجرين/ات.

Pueblos Unidos
Calle Geranios, 30, 28029 Madrid 

٠٠٣٤٩١٧٣٢٠٦٩١ 

استشارة قانونية لاجئني/ات واملهاجرين/ات.

Mundo en Movimiento
mundoenmovimiento.org 

69

١٢ جهات االتصال



موقع تفاعيل يتضمن دلياً كاماً للموارد 

الخاصة باملهاجرين/ات يف مدريد

ما زال قيد البناء

SOS Racismo Madrid
C/ Lavapiés nº 13,Madrid 

٠٠٣٤٩١٥٥٩٢٩٠٦ 

www.sosracismomadrid.es 

مكتب معلومات وشكاوى يُرجى طلب موعد 

مسبقاً

Karibu
c/ Santa Engracia 140 

٠٠٣٤٩١٥٥٣١٨٧٣ 

استقبال، مساعدة قانونية، توجيه مهني، 

طعام ومابس.

أماكن لإلقامة:
Samour Social

Carrera de san Fransisco 10 

٠٠٣٤٩١٤٨٠٢٠٢٠ 

مكان إقامة، مساعدة اجتامعية

نضال سياسي، نضال للحصول على 
الحقوق االجتماعية:

Centro Social La Ingobernable
C/ Gobernador 39, 28014 Madrid 

األربعاء عند الساعة ٨ مساًء، جمعية »شبكة 

تضامن مرحباً بالاجئني»

Red Solidaria de Acogida
شبكة أهال بالالجئين التضامنية

bienvenidarefugiadxs@gmail.com 

  Red de Acogida Solidaria  

 RSAcogida@ 

 األربعاء عند الساعة ٨ مساًء، االجتامع يف 

Centro Social La Ingobernable  مركز

Canal Refugiadxs
هاتف، تيليغرام، واتساب هيلينا وخوان: 

٠٠٣٤٧٢٢٣٣٩٧٤٥ 

شبكة وطنية للناشطني/ات واملنظامت التي 

تدعم املهاجرين/ات والاجئني/ات.

للنساء:
 MZC  - Mujeres en zona de

conflicto
 Callejón de Murcia, 06 local, 

Madrid 28017

٠٠٣٤٩١٨٣١٦٤١٩ 

 madrid@mzc.es  

استشارة قانونية ونفسية، البحث عن عمل، 

مساعدة اجتامعية لألمهات.

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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للمثليين/ات والمتحولين/ات 
وثنائيي الجنس:

KifKif
 C/ Esparteros 1, 3º Puerta 5 , 

28012 – Madrid

 من االثنني إىل الجمعة من ٩ صباحاً حتى 

٢ ظهراً ومن ٤ بعد الظهر حتى ٧ مساًء.

٠٠٣٤٩١٥٢١١١٧٤  

 comunicacion@kifkif.info  

استشارة قانونية، استقبال، مساعدة يف 

إجراءات اللجوء، دورات لغة إسبانية.

للُقصر:
Fundación Raíces

 C/ Las Pedroñeras 41, 28043 

Madrid

٠٠٣٤٩١٣٨٨٣٠٧٦ 

استشارة قانونية: ٠٠٣٤٩١٣٨٨٢٧٧٠

 www.fundacionraices.org  

الدفاع عن حقوق الُقرص الغري مصحوبني، 

والُقرص املصحوبني، املساعدة يف طلب 

اللجوء.

مدينة بورغوس – برغش 
Burgos

Burgos Acoge
 Avda. Castilla y León, 34, 09006 

Burgos

٠٠٣٤٩٤٧٢٣٢٣٠٣ 

 burgos.acoge@redacoge.org  

استشارة قانونية، معلومات عامة، إقامة 

مؤقتة، دورات لغة إسبانية، تدريب مهني.

شمال إسبانيا

مدينة برشلونة

معلومات، استشارة قانونية ودعم 
عام:

El espacio del Inmigrante
 Carrer d’Agustí Duran i Sanpere,  

 1, 08001 Barcelona

 einmigrante@gmail.com  

مكان للتقابل والنقاش والتعاون

 الثاثاء ٨ مساًء

استشارة قانونية: األربعاء ابتداءاً من ٨ مساًء 

والجمعة ابتداءاً من الخامسة مساًء.

مساعدة طبية: الجمعة ابتداءاً من ٨ مساًء

مساعدة نفسية: الجمعة ابتداءاً من ٨ مساًء.

 Punt de suport de persones
migrants

حجز موعد عرب الربيد اإللكرتوين:

 bcn.migrantsuport@gmail.com 
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 puntsuportmigrants.wordpress.com  

Punt de Suport de Persones Migrants  

تقديم دعم بعد حجز موعد، تقديم معلومات 

لألشخاص املتنقلني.

Cepaim
 08009 ,2-C/Aragó 281 2 

Barcelona

٠٠٣٤٩٣٤٨٧٣٨١٦ 

ً   االثنني إىل الخميس من ٩ صباحاً حتى ٢ ظهرا

مكان إقامة، لجوء.

 Servicio de Atención a los
 Inmigrantes, Extranjeros y

Refugiados - SAIER
 Avinguda Parallel, 202, Metro: 

Espanya L3

٠٠٣٤٩٣٢٥٦٢٧٠٠ 

 www.bcn.cat 

خدمة مجلس البلدية: دعم اجتامعي أويل 

مبعزل عن الوضع اإلداري، استشارة قانونية 

للوثائق أيضاً، دعم لطالبي حق الحصول عى 

اللجوء، تدريب مهني ودورات لغة.

 Comissió Catalana d›Ajuda al
Refugiat - CCAR

 http://www.ccar.cat  

 c/ Junta del comerç 26, baixos, 

08001 Barcelona

٠٠٣٤٩٣٣٠١٢٥٣٩ 

دعم للواصلني/ات الجدد، استشارة قانونية، 

تدريب ودعم مهني، خدمة ترجمة فورية. الدفاع 

عن حقوق طالبي حق الحصول عى اللجوء.

 Cruz Roja الصليب األحمر برشلونة
Barcelona

-Carrer de Joan d›Àustria, 118 

Barcelona 08018 ,120

٠٠٣٤٩٣٣٠٠٦٥٦٥ 

مكان إقامة، لجوء.

Fundació Migrastudium
 www.migrastudium.org 

C/ Palau, 3, 08002 Barcelona 

٠٠٣٤٩٣٤١٢٠٩٣٤ 

 CEI دعم للمقيمني/ات يف مركز الهجرة املغلق

يف برشلونة، مابس، دورات لغة إسبانية.

Comunidad de Sant’Egidio
 Calle Hospital 140, 08001 

Barcelona

٠٠٣٤٩٣٤٤١٨١٢٣ 

دورات لغة وخدمات أخرى

أماكن إقامة واحتياجات أساسية:
 Kasa de la muntanya -

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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 Associació d’Amics del
Reciclatge

 Avda Santuari de Sant Josep de 

 CP 08024. .35-la Muntanya 31

Barcelona

 ٠٠٣٤٦٧٩٠٧٨٠٧١ 

 ٠٠٣٤٦٠٥٩٥١٠١٢

 kmuntanya@riseup.net 

مكان إقامة مؤقت ودعم يف التعايش 

الجامعي، خاصة للنساء واألطفال 

واألشخاص املعرضني لإلضطهاد بسبب 

ميولهم الجني أو هويتهم الجنسية.

 Centro de urgencias y
 emergencias sociales de

Barcelona  - CUESB
 Carrer de la Llacuna, 25, 08005 

Barcelona

٠٠٣٤٩٠٠٧٠٣٠٣٠ 

خدمة عى مدى 24 ساعة.

خدمات طبية، طعام، مكان إقامة يف حاالت 

الطوارئ.

Arrels Fundació
 Carrer de la Riereta, 24, 08001 

Barcelona

٠٠٣٤٩٣٤٤١٢٩٩٠ 

مكان إقامة لألشخاص الذين يعيشون يف الشارع.

مطابخ اجتماعية وطعام مجاني:
Comedor social La Terrasseta

 C/ Fraternitat, 40, 08012 

Barcelona, Grácia

وجبة عشاء فقط.

Comedor Social Paral.lel
 Avenida Paral·lel, 97*LB, 08004 

Barcelona, Sants-Montjuïc

وجبة غداء فقط.

Comedor Social Navas
 Avenida Meridiana, 238*240, 

08027 Barcelona, Sant Andreu

وجبة غداء فقط.

Comedor Social Cor de Maria
 Calle Grassot, 28*32, 08025 

Barcelona

وجبة غداء فقط.

للنساء:
Mujeres Pa’lante

 L›Hospitalet de Llobregat – 

Collblanc

C/ Creu Roja, 8. Local

٠٠٣٤٩٣٢٦٣٣٧٦٥ 

من االثنني إىل الجمعة من ١١ صباحاً حتى 
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٢ ظهراً ومن ٥ حتى ٨ مساًء

Sant Andreu
1er piso, oficina 2B ,6-C/ Cuba 2 

٠٠٣٤٩٣٣١٢٢١٦٨ 

بعد حجز موعد.

C/ Villarroel 10, bajos 

 - ٠٠٣٤٩٣١٠٦٧٢٢٢ 

٠٠٣٤٦٥٣٣٦٧٩٨٣

 من االثنني إىل الجمعة من ١٠ صباحاً 

حتى ٢ ظهراً ومن ٥ مساًء حتى ٨ مساًء.

استشارة قانونية، استشارة نفسية، مساعدة 

يف مجال العمل، تدريب مهني.

AOMICAT
 Calle Rocafort 242 Bis piso 1 

Despacho D-11

 aomicat@hotmail.com  

 Asociación Mujeres  :فيسبوك

 Migrantes en Cataluña

معلومات، تدريب مهني. بعد حجز موعد 

فقط.

 t.i.c.t.a.c - taller de intervenciones
 críticas transfeministas
antirracistas combativas

 C/Santa Dorotea 9* [ M L3 – pl. 

España ], 08004 – Barcelona

www.intervencionesdecoloniales.org 

 tallerintervencionescriticas@gmail.com  

اطلب جدول املواعيد عرب الربيد اإللكرتوين:  

 tallerintervecionescriticas@gmail.com

معلومات، ورشات عمل، دعم اجتامعي 

ونفي.

 

للُقصر:
 Dirección General de Atención
 a la Infancia y la Adolescencia

- DGAIA
Avenida Paralelo 52, 08001 Barcelona 

٠٠٣٤٩٣٤٨٣١٠٠٠ 

خدمة عامة للُقرص الغري مصحوبني

Bilbao مدينة بيلباو

Ongi Etorri
C/ Pelota 2, bajo 

 bizkaiaongietorrierrefuxiatuak@gmail.com  

 من االثنني إىل الجمعة من ١١:٣٠ حتى 

١:٣٠ ظهراً

استشارة قانونية، معلومات عن موارد، 

نشاطات ثقافية.

 SMUS - Service Municipale
d’Urgences sociales

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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C/ Uribitarte 11, bajo 

٠٠٣٤٩٤٤٧٠١٤٦٠ 

 من االثنني إىل الجمعة من ٩حتى ١ ظهراً 

ومن ٤ حتى ٨ مساًء

مكان إقامة، طعام وخدمات اجتامعية أخرى.

للنساء:
Proyecto Maitesuma – Adoratrices
Calle Monte Arno nº5 -48007- Bilbao 

٠٠٣٤٩٤٤٧٣١٩٢٠ 

 maitesumabilbao@adoratrices.com  

مساعدة اجتامعية للنساء اللوايت يعانني من 

حالة حرجة.

مدينة دونوستيا - سان 
 Donostia - San سيباستيان

Sebastián

Red Ciudadana de Acogida
 Gaztetxe Txantxarreka Paseo 

Heriz, 22 San Sebastián

مساعدة للمهاجرين/ات املسافرين/ات إىل 

بلدان أوروبية أخرى، معلومات عن موارد 

عامة، إقامة مؤقتة، معلومات مهمة للرحلة.

SOS Racismo
 C/ Duque de Mandas 36. 

Donostia San Sebastián

٠٠٣٤٩٤٣٣٢١٨١١ 

 www.mugak.eu 

معلومات واستشارة قانونية، معلومات عن 

الرحلة، جهات اتصال خاصة بجامعات 

وأماكن.

 Cruz Roja San الصليب األحمر
Sebastián

 Avda. Ategorrieta, 10, 20013 San 

Sebastián

٠٠٣٤٩٤٣٢٢٢٢٢٢ 

 www.cruzroja.es  

 Paseo de Mons 3. Donostia / San 

Sebastián

٠٠٣٤٩٤٣٣٢٦٤٨٠ 

مركز سكن، يستقبل األشخاص الذين يودون 

املرورو عرب املدينة. الحد األقىص للسكن 

هو 3 أيام، 5 أيام لألشخاص ذوي الحاالت 

الحرجة. من املمكن استقبال الشخص نفسه 

مرة أخرى بعد شهر.

كام تقدم املنظمة الثياب والطعام واملساعدة 

الطبية العاجلة.

Cáritas
 José María Salaberría Kalea, 6, 

20010 Donostia

Parroquia Sagrada Familia كنيسة

www.direktorioa.net  
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مركز سكن يحتوي عى 25 رسير ومطبخ 

اجتامعي فطور، غداء، عشاء، مساعدة للعناية 

بالنظافة ومساعدة طبية، غسيل.

Errenteria مدينة رنتيريا

SOS Racismo
Calle Pablo Iglesias 11, 2º piso 

٠٠٣٤٦٥٨٧٤٩٧٥٦ 

 www.mugak.eu 

معلومات عامة، استشارة قانونية، معلومات 

مفيدة للرحلة، جهات اتصال لجامعات دعم.

 Centro Municipal de Acogida
Social Gaztelutxo

Calle Miguel de Alduncin, 20. Errenteria 

٠٠٣٤٩٤٣٥١١٨٠٣ 

 inclusion@emaus.com 

مكان إقامة لألشخاص الذين يعربون عرب 

املدينة. الحد األقىص لإلقامة هو 3 أيام. من 

املمكن استقبال الشخص نفسه مرة أخرى 

بعد مرور شهر واحد. معلومات عامة، طعام 

ومساعدة للعناية بالنظافة.

Irun مدينة إيرون

Gaztetxe Lakaxita
Calle Anaka Kalea 20.  Irún 

هاتف: ٠٠٣٤٦٨٨٨١٢٣٣٠

دعم للمهاجرين/ات العابرين/ات إىل بلدان 

أوروبية أخرى. معلومات عن موارد عامة، 

إقامة مؤقتة، معلومات مفيدة للرحلة.

Cruz Roja Irún الصليب األحمر
 Avenida Euskal Herria 14 - local 

1 y 2 – Irún

٠٠٣٤٩٤٣٦٢١١٦٢ 

 Irun.sociales@cruzroja.es 

irun@cruzroja.es

تنظم منظمة Cruz Roja Irun مركز اإلقامة 

Martindozenea. الحد األقىص لإلقامة 3 

أيام، وخمسة أيام لذوي الحاالت الحرجة.

تؤمن: الثياب والطعام واملساعدة الطبية 

العاجلة.

Zumaia قرية ثومايا

للنساء:
Malen Etxea

 San Telmo Kalea, 24, 20750 

Zumaia

 ٠٠٣٤٩٤٣٥٧٦٠٩٥

 ٠٠٣٤٦٨٨٦٤١٩١٧ 

٠٠٣٤٦٨٨٦٤١٩١٧ 

 contacto@malenetxea.org 

استشارة، تدريب مهني.

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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ASTURIAS مدينة أستورياس

 No Borders Asturias Ensin
Muries

 ensinmuries@gmail.com 

تقدم الدعم لكن يُرجى حجز موعد.

Oviedo مدينة أوفييدو

Acoge Asturias
 C/ Oscura, 3, 1º Dcha., 33009 

Oviedo

٠٠٣٤٦٩١٥٨٤٢٢٨ 

٠٠٣٤٩٨٥٢٠٣٩٩٢ 

 asacoge@gmail.com 

 من االثنني إىل الخميس: من ٤:٣٠ إىل ٨ مساًء

مساعدة قانونية واجتامعية.

Coruña مدينة أكورونيا

 اتصل/ي بالرقم 010 للحصول عى 

معلومات عن املدينة وما تقدمه.

االتصال باالنرتنت مفتوح وُمتاح باملجان يف 

كل املكتبات التابعة للبلدية.

معلومات واستشارة قانونية 
ودعم عام:

Ecos do Sur
Avenida Finisterre 109, 15004 

٠٠٣٤٨٨١٩٦٥٦٩٢ 

 ong@ecosdosur.org 

استشارة قانونية، توجيه مهني، دورات لغة 

إسبانية، مساعدة يف الرعاية الصحية،

مساعدة لألمهات، مساعدة لضحايا اإلتجار 

بالبر.

SOS Racismo
C/ Alcalde Lens 34, 1ºC, 15010 

٦٩٨١٦٣٧٤٢ - ٠٠٣٤٨٨١٩٦٣٧٩٧ 

 info@sosracismogalicia.org 

استشارة قانونية، اإلباغ عن التمييز 

العنرصي.

UAMI خدمات بلدية
 Plaza de nuestra Señora s/n piso 

3º, 15007

٠٠٣٤٩٨١١٨٤٣٧٧ – ٠٠٣٤٩١١٨٩٨٦٧ 

 uami@coruna.es 

استشارة قانونية، توجيه مهني.

Ecodesarroio Gaia
C/ Antonio Pereira, 15007 

٠٠٣٤٦٢٩٨١٧٥٨١ 

 ecodesarrollogaia@ecodesarrollogaia.org 

 ecodesarroiogaia.org
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دورات لغة إسبانية، استقبال أويل 

ومعلومات.

أماكن إقامة وحاجيات أساسية:
Padres Rubinos

Ronda de Outeiro 325, 15011 

هاتف: ٠٠٣٤٩٨١٩٠١١٢٢

www.padrerubinos.org 

حاممات، طعام، مكان إقامة للحاالت الطارئة، 

ثياب، غسيل.

للنساء:
Fundación Mujeres

Avenida de onelos 121, 1º, 15009 

٠٠٣٤٩٨١٢٩٤٠٩٧ 

 galicia@fundacionmujeres.es 

 www.fundacionmujeres.es

دعم مهني، استشارة، معلومات عن حقوق 

العمل، دعم لعامل الرعاية.

مدينة سانتياغو دي 
 Santiago de كومبوستيال

:Compostela

Médicos del Mundo
C/ Galeras, 13, 15705 

٠٠٣٤٩٨١٥٧٨١٨٢ 

 galicia@medicosdelmundo.org 

مساعدة للحصول عى بطاقة الصحة 

الحصول عى الرعاية الصحية العامة.

Fundación Ronsel
 Calle Galeras, nº 13. 1ª planta, 

oficina 8, 15705

٠٠٣٤٨٨١٠٨٧٢٤١ 

 santiago@fundacionronsel.org 

fundacionronsel.org

مساعدة يف مجال العمل، استشارة قانونية.

Cáritas كاريتاس
C/ Rúa da Carreira do Conde, 14, 15701 

٠٣٤٩٨١٥٥٤٤٣٣ 

مساعدة يف مجال العمل.

Cruz Roja الصليب األحمر
Avenida de Lugo, 42, 15703 

٠٠٣٤٩٨١٥٨٦٩٦٩ 

 santiago@cruzroja.es 

مساعدة يف مجال العمل.

Ourense مدينة أورينسي

Juan Soñador -  Teranga
 C/ Peña Trevinca, 8 – Baixo./ 

32005 Ourense

 ٠٠٣٤٩٨٨٥١١٦٧٤ 
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٠٠٣٤٦٣٦٩٦٤٥٠٩

terangaou@fundacionjuans.org 

تدريب مهني، مساعدة يف مجال العمل، 

توجيه مهني.

Xeracción
Moratín Nº 2 de Ourense 

 ٠٠٣٤٩٨٨٦١٣٨٢٢ 

٠٠٣٤٦٩٨١٣١٠٣٢

xeraccion.com 

 info@xeraccion.com

للنساء
 La Asociación de Inmigrantes

Senegaleses de Ourense - Aiso
/Rúa Calpurnia Abana, 1 

٠٠٣٤٩٨٨٠٤٤٣٦٥ 

AISO 

 aisourense@gmail.com 

 Asociación Personas
Venezolanas Alma Llanera
https://www.facebook.com/ 

 /groups/15720148178

 Programa de Inmigrantes y
Emigrantes Retornados

C./ Bispo Carrascosa, número 8 

مساعدة قانونية.

 Cruz Roja الصليب األحمر
Ourense

Díaz de la Banda, 40, CP. 32004 

٠٠٣٤٩٨٨٢٢٢٤٨٤ 

 ourense@cruzroja.es 

 www.cruzvermella.org
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 13
قاموس 

المصطحات
نــدرج لكــم هنــا قامئــة بأهــم 

ــي قــد تســمعونها  املصطلحــات الت

يف إســبانيا. هــذه املصطلحــات يف 

غايــة األهميــة وننصحكــم بتعلمهــا 

يك تتجنبــوا أي ســوء فهــم بينكــم 

ــري  ــامت غ ــلطات واملنظ ــني الس وب

أدرجنــا  أننــا  كــام  الحكوميــة. 

ــري  ــتخدمة للتعب ــات املس املصطلح

التــي  الرســمية  املكاتــب  عــن 

ــا  ــل معه ــم التواص ــب عليك يتوج

ــا. وزيارته

مجلس البلدية 
 :)Ayuntamiento(

عليك الذهاب إىل مجلس البلدية من 

أجل كل الشؤون املتعلقة بالتسجيل 

 ،)empadronamiento( املدين

خاصة من أجل تسجيل عنوانك.

مراكز اجتماعية
 :)Centro Cívico(

هذه مراكز اجتامعية متواجدة يف 

مختلف األحياء، حيث تجد/ين فيها 

خدمات مجانية كفعاليات ثقافية، 

دورات تعليمية، إلخ. وتستطيع/ين 

إيجاد معلومات عن الخدمات التي 

يقدمها حيك.

:)CETI( مراكز االحتجاز
 )CETI( هناك نوعان من

مراكــز احتجــاز مؤقــت للمهاجرين 

 Centro de Estancia Tem poral(

إســبانيا.  يف   )de Inmigrantes

ــر يف  ــبتة وآخ ــز يف س ــد مرك يوج

ــز   ــن مراك ــارة ع ــي عب ــة. وه مليلي

ــث  ــة حي ــا الدول ــتقبال تديره اس

يقيــم فيهــا املهاجريــن الذيــن 

ــرة  ــة ع ــم الثامن ــوق أعامره تف

ــة. ــادروا املدين ــى يغ حت

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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 CIE(:( ــب ــاز األجان ــز احتج مراك

 )Centros de Interamientio

مراكــز  هــي   )de Extranjeros

ــز  ــث تحتج ــجن، حي ــة، كالس مغلق

ــدف  ــن به ــا املهاجري ــة فيه الدول

ترحيلهــم.

 :)Cuenta ajena( عمالة
هــي نــوع مــن العمــل. وهــي 

تعنــي العمــل لصالــح رب عمــل أو 

ــل. ــد عم ــة بعق رشك

عمل حر
 :)Cuenta propia(

ــك، يف  ــح نفس ــل لصال ــي العم تعن

عملــك الخــاص أو رشكتــك الخاصة 

أو كعامــل حــر مــن دون عقــد.

:)Eurodac(
ــات  ــدة البيان ــي قاع ــوروداك ه الي

ببصــامت  الخاصــة  األوروبيــة 

ــوا األرايض  ــن دخل ــخاص الذي األش

بصــامت  أُخــذت  إن  اإلســبانية. 

ــتكون  ــني، س ــد مع ــخص يف بل ش

ــدان  ــرة يف كل البل ــات متوف املعلوم

ــرى. ــة األخ األوروبي

قسم األجانب 
 :)Extranjería(

ــة  ــام الحكومي ــذه األقس ــر ه تدي

كل املســائل القانونيــة الخاصــة 

ــاب إىل  ــك الذه ــذا علي ــب. ل باألجان

ــى  ــول ع ــدف الحص ــم به مكاتبه

ــة  ــة الهوي ــل بطاق ــك مث كل أوراق

ــة  ــوء والبطاق ــب لج ــة بطال الخاص

الحمــراء ، ترصيــح إقامــة، ترصيــح 

ــخ. ــل، إل عم

الحرس المدني
 :)Guardia Civil(

تتمتــع  وطنيــة  وحــدة  هــو 

لســلطات  مشــابهة  بســلطات 

الرطــة. كــام أنهــا مســؤولة عــن 

الحــدود. حراســة 
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إذن العبور
 :)Laisser Passer(

هــو إذن لعبــور الحــدود إن مل تكــن 

لديــك الوثائــق القانونيــة التــي 

ــتخدم  ــور. يُس ــق العب ــك ح تعطي

هــذا اإلذن عــادة يف إســبانيا يف 

ســبتة ومليليــة يك تتمكــن/ي مــن 

ــني. ــني املدينت ــن هات ــروج م الخ

:)MENA(
 Menores( مصطلــح  يشــري 

 )extranjeros no acompañados

ــن  ــت س ــب )تح ــرص األجان إىل الُق

الـــ18( الذيــن وصلــوا إىل إســبانيا 

ــني. ــاء قانوني ــن أو أوصي دون أبوي

رقم التعريف باألجانب 
:)N.I.E(

 Número de( مصطلــح 

 Identificación para

Extranjeros( هــو رقــم التعريــف 

بألجانــب يف إســبانيا. تحصل/يــن 

ــجل  ــجيل يف الس ــد التس ــه عن علي

املــدين.

منظمات غير حكومية 
 :)ONG(

 Organizaciones( ــري مصطلح يش

إىل   )No-Gubernamentales

ــذه  ــة. ه ــري الحكومي ــامت غ املنظ

املنظــامت مســؤولة يف إســبانيا 

عــن كــم كبــري مــن الرعايــة 

ــن.  ــة باملهاجري ــة الخاص االجتامعي

ــي:  ــامت ه ــذه املنظ ــرب ه ــد أك أح

 )Cruz Roja( األحمــر  الصليــب 

.)CEAR و)

أمر العودة
:)Orden de devolución(

 Orden ــى ــر/ة ع ــل املهاج يحص

عــودة  أمــر  أو   de devolución

إســبانيا  يدخل/تدخــل  عندمــا 

بصــورة غــري رشعيــة أي مــن دون 

أوراق.

أمر طرد
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 :)Orden de expulsión(
وال  الرطــة  تفتشــك  عندمــا 

ــل  ــن املحتم ــك أوراق، م ــد مع تج

ــرد.  ــر ط ــى أم ــل/ي ع أن تحص

تحــاول  أن  الســلطات  بإمــكان 

ــت هــذه  ــدك إن كان ــك إىل بل ترحيل

الورقــة ســارية املفعــول.

شبه الجزيرة اإلسبانية 
:)Península(

يف إســبانيا، عندمــا يتــم ذكــر 

ــي  ــي تعن ــة )Península( والت كلم

ــد  ــرة، يُقص ــبه الجزي ــة ش بالعربي

الرئيــي  الــرب  بذلــك  النــاس 

املدينتــني  باســتثناء  اإلســباين 

اإلســبانيتني يف أفريقيــا، ســبتة 

ومليليــة باإلضافــة إىل الجــزر.

تصريح إقامة أوروبي 
 Permiso de residencia(

:)europea
بإمكانــك بعــد خمــس ســنوات 

مــن اإلقامــة القانونيــة يف إســبانيا 

التقــدم بطلــب للحصــول عــى 

ترصيــح اإلقامــة األورويب. هــذا 

ــش  ــك بالعي ــمح ل ــح يس الترصي

والعمــل يف بلــدان أخــرى مــن 

األورويب. االتحــاد 

 Protección( حماية فرعية
:)Subsidiaria

ــة  وهــي نــوع مــن الحاميــة الدولي

ــت  ــوء. إن حصل ــن اللج ــة ع مختلف

ــك  ــد طلب ــة بع ــة فرعي ــى حامي ع

اللجــوء ســتحصل/ين أيضــاً عــى 

ــا. ــب تجديده ــن يج ــة، لك إقام

حماية إنسانية 
 Protección(

:)Humanitaria
ــاً  ــت نوع ــانية ليس ــة اإلنس الحامي

رســمياً مــن الحاميــة الدوليــة. 

ــن  ــري املمك ــن غ ــه م ــي أن ــل تعن ب

ألســباب  بلــدك  إىل  ترحيلــك 

إنســانية وتحصل/يــن عــى إقامــة 

ملــدة ســنة. لكــن مــن املمكــن 
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يف  الوضــع  تغــري  إن  ترحيلــك 

ــدك. بل

:)Schengen( الشينغن
منطقــة الشــينغن هــي منطقــة 

التنقــل الحــر يف االتحــاد األورويب 

وهــي مؤلفــة مــن 26 دولــة: الدول 

األورويب  االتحــاد  يف  العضــو 

باســتثناء اململكــة املتحــدة وقــربص 

ورومانيــا.  وبلغاريــا  وكرواتيــا 

ــج  ــتاين والرنوي ــلندا وليشتينش أيس

وســويرسا بلــدان ليســت عضــو يف 

االتحــاد األورويب إىل أنهــا موقعــة 

ــنغن.  ــة الش ــة منطق ــى اتفاقي ع

هــذا يعنــي أن حــدود الــدول التــي 

وقعــت عــى اتفاقيــة شــينغن 

ــت  ــن وضع ــة. لك ــدود مفتوح ح

ــى  ــدود ع ــرس ح ــدول ح ــذه ال ه

ــى  ــيطرة ع ــدف الس ــدود به الح

تنقــل األجانــب القادمــني مــن 

خــارج االتحــاد األورويب.

البطاقة الحمراء

 :)Tarjeta Roja(
ــة  ــي الوثيق ــراء ه ــة الحم البطاق

ــوء  ــب لج ــك كطال ــرتف ب ــي تع الت

ــطتها  ــك بواس ــبانيا. بإمكان يف إس

ــبانية  ــل األرايض اإلس ــفر داخ الس

)مبعــزل عــن ســبتة ومليليــة( لكــن 

ال تســتطيع/ين عبــور الحــدود إىل 

ــرى. ــدان أخ بل

البطاقة الصحية
:)Tarjeta Sanitaria(

ــة  ــذه البطاق ــطة ه ــك بواس بإمكان

ــة  ــات الصح ــى خدم ــول ع الحص

العامــة كجميــع اإلســبان. لكــن 

للحصــول عليهــا عليــك القيــام 

ــس  ــدى مجل ــك ل ــجيل عنوان بتس

يف   .)Ayuntamiento( البلديــة 

املمكــن  مــن  ليــس  الحقيقــة، 

املناطــق  مــن  أي  يف  الحصــول 

ــى  ــبانية )Comunidades( ع اإلس

بطاقــة صحــة دون ترصيــح إقامة، 

ــك  ــري ذل ــن أن يتغ ــن املمك ــن م لك

يف أيــة لحظــة، لــذا حــاول/ي 

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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ــال. ــى كل ح ع

 

تهريب البشر
:)Tráfico de personas(

نقــل األشــخاص عــرب الحــدود 

بصــورة غــري قانونيــة مقابــل 

املــال. وهــو عمــل إجرامــي وميكــن 

أن يعاقــب الفاعــل بالســجن لعــدة 

ــنوات. س

االتجار بالبشر
:)Trata de personas(

ــم  ــن إرادته ــامً ع ــر رغ ــل الب نق

ــف،  ــراه أو العن ــق اإلك ــن طري ع

اإلتجــار  لضحايــا  يحــق 

عــى  الحصــول  باألشــخاص 

الحاميــة يف إســبانيا وأوروبــا مــن 

أجــل الهــرب مــن شــبكة املتاجريــن 

البــر.

العنف ضد المرأة 
:)Violencia de género(

العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء 

ــل الرجــال بســبب كونهــن  مــن قب

نســاء. قــد يكــون العنــف جســدياً 

ــن  ــن املمك ــياً. م ــياً أو نفس أو جنس

يف  أيضــاً  املصطلــح  اســتخدام 

ــة وبإمــكان  ــزواج والعائل ســياق ال

ــث  ــه والبح ــاغ عن ــرأة اإلب ــة ام أي

ــاعدة. ــن املس ع
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أساسيات التواصل 14
باللغة اإلسبانية

نــدرج هنــا قامئــة بأهــم العبــارات الشــائعة املســتخدمة يف اللغــة اإلســبانية 

بهــدف مســاعدتكم لــدى وصولكــم إىل إســبانيا وقبــل تســجيلكم يف دورات 

ــني  ــع املواطن ــي م ــل اليوم ــارات يف التواص ــذه العب ــتحتاجون ه ــة. س اللغ

ــة. ــري الحكومي ــامت غ ــة واملنظ ــي الدول ــة إىل موظف ــبان باإلضاف اإلس

تذكــر بــأن اللغــة اإلســبانية وجميــع اللغــات األوروبيــة تقــرأ مــن اليســار إىل 

اليمــني عــى عكــس اللغــة العربيــة.

إلقاء التحية والتعريف بالنفس

Holaًمرحباً Graciasشكرا

عى الرحب Buenos díasصباح الخري
De Nadaوالسعة

Por Favorمن فضلكBuenas tardesمساء الخري

PerdónاملعذرةAdiósوداعاً

.… Me llamoاسمي...Hasta luegoأراك الحقاً

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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 Mi apellidoاسم عائلتي...?Que tal¿كيف الحال
es …..

Soy deأنا من... Bienأنا بخري

Tengo …. Añosعمري...Siنعم

Noال

العائلة:

 – Hermanoأخ – أختFamiliaالعائلة
Hermana

Tio – Tiaعم – عمةMadre/Padreأم – أب

Tio – Tiaخال – خالةHijo/hijaابن - ابنة 

 /Esposoزوج – زوجة
Esposaجد – جدةAbuelo - Ab-

uela

جمل مفيدة:

-Quiero lla...أريد االتصال بـ...
mar a miماء من فضلكAgua, por 

favor

 No tengoال أملك املالNo entiendoمل أفهم
dinero

ما هي تكلقة No séال أعرف
التذكرة

¿Cuanto cuesta 
el billete?

ال أتكلم اللغة 
اإلسبانية

No hablo es-
pañolطوارئEmergencias
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أنا بحاجة إىل 
مرتجم\ة

Necesito una 
traductoraصحةSalud

أنا بحاجة إىل 
محامي\ة

Necesito una 
abogada!النجدة¡Socorro!

هل أستطيع إجراء 
مكاملة هاتفية؟

Puedo hacer 
una llamada

أنا بحاجة إىل 
Necesito ayudaاملساعدة

Tengo miedoأنا خائفQuiero dormirأريد أن أنام

أنا بحاجة إىل Quiero comerأريد تناول الطعام
طبيب

Necesito una 
doctora

-Quiero Duأريد أن أستحم
charmeسيارة إسعافAmbulancia

أين املرحاض من 
فضلك

¿Dónde está 
el baño, por 

favor?
Estoy heridaأنا مصاب

Estoy enfermaأنا مريضSangreدم

Me duele aquiموضع األمل هناMuchaكثري

-Estoy embraأنا حامل
zadaال أستطيع التنفسNo puedo 

respirar

الثياب واألغراض المهمة

JabónصابونRopaثياب

 Cepillo deفرشاة أسنانCosasأغراض
dientes

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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 Pasta deمعجون أسنانZapatosحذاء
dientes

Móvilهاتف خليويPantalonesبنطال

BateríaبطاريةCamisetaقميص

CargadorشاحنAbrigoمعطف

كابل أو كبل أو Calcetinesجوارب
Cableأساك

OrdenadorكمبيوترBragasثياب داخلية

حملة صدر 
انرتنت أو واي Sujetador)ستيان(

Internet - wifiفاي

Saco de dormirكيس نومGorroقبعة

CamaرسيرBufandaشال

Sábanasرششف أو بطانية

االتجهات واألماكن المهمة

Fueraيف الخارجDireccionesاتحاهات

Dentroيف الداخلSitiosأماكن أو مواقع

Hospitalمستشفى?…Donde Estaأين هو ....
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أين محطة 
الباص؟ القطار؟

Donde está la 
estación de 
autobuses/

trenes

Comisaríaقسم الرطة

AeropuertoمطارLejosبعيد

PuertoميناءCercaقريب

TrenقطارDerechaميني

CocheسيارةIzquierdaيسار

Autobusحافلة – باصNorteشامل

BarcoقاربSurجنوب

OesteغربEsteرشق

ما يتعلق بالوثائق والمستندات

-Documentaمستندات
ción

بطاقة الهوية 
الوطنية

DNI Documen-
to Nacional de 
Identificación

رقم التعريف Tengoلدي
باألجانب

NIE Número de 
Identificación 
de Extranjero

No tengoليس لدي

دليل أهاًل بكم في إسبانيا
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