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عرض .1

Eتم إنشاء دليل الترحيب في إطار برنامج االستقبال الشامل لجمعية بور تي موهير "Finestretes Migrants Itinerants" (نوافذ المهاجرين

المتجولين) ، وهي خدمة مجانية وشاملة تستهدف النساء المهاجرات وأسرهن الالئي يعشن في مدينة فالنسيا و منطقتها الحضرية ، التي تهدف

إىل أن تكون مورًدا للدعم والمرافقة لالستجابة لالحتياجات والشكوك التي تظهر لدى المهاجرين في اللحظات األوىل من وصولهم إىل المجتمع

 .المضيف ، من منظور جنساني ومتعدد الثقافات ومتقاطع

?من هوا الهدف¿
لجميع المهاجرين الذين وصلوا للتو إىل إسبانيا والذين هم بصدد تسوية وضعهم اإلداري. يسعى الدليل إىل جمع الموارد االجتماعية والقانونية والمتخصصة

ذات الصلة بالعنف ضد المرأة بطريقة عملية ، من أجل توجيه وتوجيه الشخص في المرحلة األوىل من وصوله ، حيث تنشأ شكوك واحتياجات جديدة. نريد

.إرشادك ومساعدتك عىل معرفة حقوقك ، وأين وبأي موارد لديك مهما كان وضعك اإلداري وخاصة عندما يكونون في وضع غير نظامي

 المحتويات
عملًيا وملخًصا وسهل الفهم ، يوضح الخطوات التي يجب عليك اتباعها منذ وصولك إىل إسبانيا لتنظيم وضعك اإلداري من االفتراضات

والظروف المختلفة التي قد تجد نفسك فيها. ستجد في هذا الدليل األنواع المختلفة لعمليات التسوية اإلدارية وتصاريح اإلقامة والعمل ،

باإلضافة إىل تعريفها ومتطلباتها لتطبيقك. كما يشمل جوانب عامة في مسائل الصحة العامة والتعليم واإلسكان والمزايا والمعونة العامة

وبشأن موارد الحماية التي يحق للنساء ضحايا العنف الجنساني الحصول عليها بغض النظر عن وضعهن القانوني. في الصفحات األخيرة نرفق

أرقام هواتف وعناوين الكيانات العامة التي تهمك.



 اإلجراءات القانونية 



واوفقا القانونية الخريجي القانون العضوي  4/2000  بتاريخ 11 (يناير) ، بشأن حقوق وحريات األجانب في إسبانيا واندماجهم

االجتماعي ، يحق لألجانب الحصول عىل مساعدة قانونية مجانية بموجب نفس الشروط التي يتمتع بها اإلسبان.

:إذا كنت في وضع غير قانوني ، فيحق لك الحصول عىل الخدمات التالية
 

مساعدة قانونية لعمليات رفض الدخول والعودة والطرد من األراضي اإلسبانية. كما يحق لهم الحصول عىل مترجم عندما ال يعرفون

.اللغة الرسمية
 

سيكون هذا الحق مجانًيا طالما أن االفتقار إىل الوسائل المالية يمكن إثباته بالطرق المنصوص عليها في القانون رقم 1/996 بشأن

المساعدة القانونية المجانية. وبالتالي ، يتم السعي لتحقيق أقصى قدر من الحماية لحقوق اإلنسان والحقوق والحريات األساسية أو

.السياسية أو االجتماعية أو الثقافية
 

سيتم تقديم الطلب في وقت تقديم شكوى أو شكوى ، حيث يكون لديك الحق في الحصول عىل المشورة ، في حاالت تقديم شكوى

، يوصى بأن يذهب األجنبي في وضع غير قانوني إىل المحاكم المعنية مباشرة وليس إىل وكاالت الشرطة ، والتي قد تؤدي في الحالة
.األخيرة إىل فتح ملف أو أمر طرد

 
 يتم تنفيذ خدمة االستشارة القانونية التالية في نقابة المحامين الالمعين. إذا كنت تعيش في فالنسيا ، يمكنك طلب موعد

 
: في الصفحة التالية

 
https://www.icav.es/formularios/cita_previa_formulario/24426

 

اإلجراءات القانونية

https://www.icav.es/formularios/cita_previa_formulario/24426


   هو التسجيل في السجل
يتم فيه تسجيل األشخاص الذين يعيشون في اإلقليم المذكور. إنه حق وواجب للمقيمين في إسبانيا ، سواء كانوا في وضع غير نظامي أو يحملون 

الجنسية اإلسبانية. تكمن أهمية التسجيل في أنه سيكون بمثابة وسيلة إلثبات إقامتك في الدولة. يشهد التسجيل في السجل أنك جار للبلدية

:ويساعدك عىل الوصول إىل الحقوق المختلفة التي يمنحك إياها القانون اإلسباني من أجل

.صورة لي جوازاجواز السفر اصللي فعول
.إذا كنت مالك المسكن فعليك إثبات صكنه
في حالة السكن اإليجاري: أصل وصورة من عقد اإليجار أو فاتورة كهرباء

أو ماء أو غاز أو أي مستند يكون فيه مالك التوريد
إذا كنت تعيش مع األصدقاء أو العائلة ، فيجب عليك الذهاب مع

الشخص الذي يمتلك عقد اإليجار أو الذي يمتلك المنزل ، وتقديم وثيقة

هوية أصلية ونسخة مع اإلذن بالتسجيل

:المستندات المطلوبة لي التسجيل

التمكين  -التسجيل .2

اطلب تسوية أو تصاريح اإلقامة والعمل ،

وكذلك لم شمل األسرة لزوجك / زوجتك أو

أطفالك.

 
 تقدم بطلب للحصول عىل البطاقة الصحية

التي تسمح لك بالحصول عىل الرعاية

الصحية.

 
الوصول إىل الخدمات البلدية: الخدمات

االجتماعية والمساعدات ، والخدمات

الثقافية والرياضية ، إلخ.

قم بتبادل رخصة القيادة ، إذا كان هناك

اتفاق مع بلدك األصلي.

تسجيل أطفالهم في مركز تعليمي. 

جميع اإلجراءات األخرى المالزمة لألجانب.

إنه إثبات الجذور للحصول عىل األوراق

النهائية.

مكان تنفيذ هذا اإلجراء هو السجل البلدي األقرب إىل العنوان. ستجد

 :في الرابط التالي عنوان السجل البلدي األقربى

https://www.registrolegal.es/padron/valencia



 طلب الشهادة  شهادة التسجيل بالوسائل 
 :في فالنسيا يمكنك طلب شهادة التسجيل بالطرق التالية

او عىل   C 962 08 11 04 :الهاتف
 010
:الصفحةإلكترونية
https://www.valencia.es/es/cas/tramites/certificado-
de-padron 

عىل الويب ، حدد "بدء اإلجراء" ، وامأل البيانات ، ومن الضروري

.إرسال بريد إلكتروني حتى تصل الشهادة إلينا

التسجيل االجتماعي

العام رقم 71 ، القسم 1 ، ص 25378 ، والذي يعترف بالئحة خاصة لتسجيل األشخاص الذين ال BOE في مارس 2015 ، صدر قانون 

مأوى لهم. يركز هذا اإلجراء عىل األشخاص الذين ال مأوى لهم ، أو الذين ال مأوى لهم ، أو الذين يعيشون في مساكن غير آمنة أو غير

مالئمة. سيتم تنفيذ الطلب من قبل الخدمات االجتماعية في البلدية التي تتعامل معها ، وستقوم بدورها بإصدار تقرير مجمع يركز

.عىل أبعاد السكن

: سيتم تنفيذ العملية في المراحل التالية
•زيارة منـزل مقدم الطلب من قبل مندوبي الخدمات

االجتماعية

•مقابلة الجيران أو بيئة الشخص الذي يطلب التسجيل.
•تحليل الوثائق التي تم تسليمها من قبل الجهة المهتمة.

•إصدار التقرير. 

يمكنك الرجوع إىل عنوان الخدمات االجتماعية في مقاطعة

فالنسيا في نهاية هذا الدليل

 



االعتقال والطرد بسبب اإلقامة غير المنتظمة في إسبانيا.3

 
إذا تدخلت من قبل الشرطة في إسبانيا بدون تصريح

إقامة ، فسيتم احتجازك واقتيادك إىل مركز الشرطة حيث

سيتم فتح ملف تأديبي قد ينتهي بأمر طرد أو غرامة.

.وستكون مدة االعتقال 72 ساعة كحد أقصى

خالل هذه الفترة ، يمكن إطالق سراحك أو قبولك في مركز

احتجاز األجانب ، وتحدث الحالة األخيرة عندما ترتكب

.جريمة تؤدي إىل طردك من األراضي اإلسبانية

يمكن أن يصل الحد األقصى لمدة اإلقامة في المراكز إىل

60 يوًما ، وفي حالة عدم ذكر الطرد ، فإن الشرطة ملزمة
.باإلفراج عنه

في حالة الطرد ، بعد أمر طرد ، يُمنع الدخول إىل إسبانيا

.لفترات تتراوح من 3 إىل 10 سنوات

:أسباب طردك من الدولة  

:أسباب طردك من الدولة

.العمل بدون تصريح عمل وبدون تصريح إقامة

إخفاء التغييرات التي تؤثر عىل الجنسية أو الحالة االجتماعية أو العنوان أو

اإلعالن الكاذب عن البيانات المتعلقة بالتسجيل في السجل البلدي عن قصد

وبخطورة

 Iااللتزام باإلجراءات القضائية التي يفرضها األمن العام: التقديم في المحاكم أو

.مراكز الشرطة ، أو بعد المسافة من الحدود أو عن مراكز سكانية محددة

 

المشاركة في أنشطة مخالفة للنظام العام ، خطيرة وخطيرة للغاية ، من القانون

.األساسي 1/1992 ، الصادر في 21 فبراير ، بشأن حماية أمن المواطن

تحريض عىل الهجرة السرية

 

.توظيف أجانب آخرين في وضع غير نظامي

.الربح عن طريق التسجيل الخاطئ في منزلك

.محاكاة عالقة عمل خاطئة 

: اسباب الطرد من إسبانيا       



 التعدي  و العقوبه .4

 .يجمع القانون األجنبي سلسلة من المخالفات التي تحتوي عىل عقوبات إدارية ، ويمكن أن تكون هذه العقوبات خفيفة وخطيرة  

في حالة وجود بعض المخالفات الجسيمة والخطيرة جًدا ، فقد يكون سبًبا للطرد من البلد

 

ال تقم باإلبالغ عن التغييرات في الحالة االجتماعية أو العنوان أو الجنسية أو حالة التوظيف عندما يكون عليك االلتزام
 بذلك. 

غغرامة مخالفة طفيفة تصل إىل500  يورو    

   •التأخير في طلب تجديد تصريح اإلقامة ألكثر من 3 أشهر                                                                                                                                                               

•العمل بترخيص إقامة مؤقت ولكن بدون تصريح عمل                                                                                                                                                                  

(ف ى  حالة العمل دون أي نوع من التصريح ، فإنه ينطوي عىل مخالفة جسيمة                                                                                                                           
                  
•العمل في مهنة أو قطاع مهني أو منطقة جغرافية غير تلك المسموح بها في الترخيص                                                                                                                   
  
 



المخالفات والعقوبات

Participar en actividades contrarias a la
seguridad nacional como atentados, o actos que
pongan en peligro la relación de España con
otros países.
Implicarse en actividades contrarias al orden
público, como perjuicio de la buena convivencia,
que estén consideradas como muy graves en la
Ley de Seguridad Ciudadana.
Participar y ganar dinero con el tráfico de
inmigrantes irregulares.
Realizar conductas de discriminación por motivos
de raza, étnia, nacionalidad o religión.
Realizar empadronamientos falsos de personas
que no viven en dicho domicilio, para ganar
dinero.
Realizar contratos laborales falsos con otras
personas extranjeras.
Hacer contratos laborales falsos para obtener
derechos.
Transportar a personas extranjeras que no
tienen la documentación válida y vigente hasta el
territorio español.

INFRACCIONES MUY GRAVES
MULTA HASTA 100.000 EUROS:

 

                    غرامة تصل إىل 10000 يورو
أن تكون في وضع غير قانوني بسبب عدم وجود تصريح

إقامة

•أن يكون تصريح اإلقامة منتهًيا لمدة تزيد عن ثالثة أشهر ولم يتقدم
بطلب لتجديده 

      •تعمد إخفاء التغييرات في الحالة االجتماعية أو الموطن أو  
 الجنسية.   

       •التصريح بمعلومات كاذبة في التسجيل.عدم التقيد باإلجراءات
المفروضة ألسباب تتعلق بالسالمة العامة.تسجيل خاطئ لألشخاص

الذين ال يقيمون في العنوان المشار إليه.المشاركة في أنشطة مخالفة

للنظام العام

.•الزواج أو التمثيل القانوني بطريقة كاذبة للحصول عىل تصريح
إقامة.مغادرة األراضي اإلسبانية من خالل وظائف غير مصرح بها ، دون

إبراز المستندات المطلوبة أو دون الحصول عىل إذن بالمغادرة.العمل
دون تصريح بالعمل.الوصول غير المنتظم لألشخاص الذين وصلوا

بدعوة من شخص واإلقامة في إسبانيا واجتياز المدة القانونية

المحدودة

 



ينص قانون الهجرة عىل أن جميع

األجانب الموجودين في إسبانيا يجب

أن يكون لديهم وثائق تثبت هويتهم

 .ووضعهم في البالد

تصاريح اإلقامة .5

واإلقامة سارية في

إسبانيا

 



تصريح إقامة مؤقتة لظروف استثنائية 5.1

 
يسمح تصريح اإلقامة المؤقت لظروف استثنائية بتسوية أوضاع المواطنين األجانب

الموجودين في إسبانيا. األكثر شيوًعا هو الجذور االجتماعية التي يمكن الحصول

عليها بعد ثالث سنوات من اإلقامة المستمرة في إسبانيا والحصول عىل عقد عمل.

طرق أخرى هي جذور العمل ، والجذور العائلية ،

واللجوء أو حماية الالجئين ، ألسباب إنسانية أو

التعاون مع السلطات اإلدارية أو القضائية.



 التجذير االجتماعي5.2

أال تكون مواطًنا أو فرًدا في عائلة مواطن من دولة عضو في

االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا

، والتي ينطبق عليها نظام المجتمع
عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا وفي البلدان التي أقمت

فيها لمدة 5 سنوات قبل دخول إسبانيا ، للجرائم المصنفة
في القانون اإلسباني.

عدم منعه من دخول إسبانيا وعدم الظهور بمظهر مرفوض

في الدول األعضاء في منطقة شنغن.

أال تكون ضمن فترة الالعودة إىل إسبانيا ، عندما يفترض

األجنبي العودة الطوعية إىل بلده األصلي.

البقاء في إسبانيا بشكل مستمر لمدة ثالث سنوات ، وفي
حالة الغياب ال يمكن أن تتجاوز 120 يوًما.

وجود روابط عائلية مع أجانب آخرين أو مع اإلسبان 

 المقيمين في إسبانيا أو تقديم تقرير يعتمد الخاص بك
االندماج االجتماعي الصادر عن المجتمع مستقل حيث

تقيم.

متطلبات:

أن يكون لديه عقد عمل موقع من صاحب العمل والعامل لمدة ال

تقل عن سنة. يجب أن تكون الشركة أو صاحب العمل مسجالً في

نظام الضمان االجتماعي وأن يكون عىل اطالع دائم بااللتزامات

الضريبية ذات الصلة.

يُسمح بتقديم عدة عقود عمل في نفس المهنة ، والعمل لدى أكثر

من صاحب عمل واحد ، وكلهم مع إقامة لمدة ال تقل عن سنة

واحدة وال يقل مجموع ساعات العمل فيها عن 30 ساعة في

األسبوع.

     

يُستثنى تقديم عقد العمل عندما يمكن اعتماد

الوسائل المالية الكافية أو تلك المشتقة من

العمل الحر ، شريطة أن يكون ذلك موصى به

في تقرير التكامل االجتماعي الصادر عن

المجتمع المستقل.



ا             لجذور االجتماعية  

استمارة الطلب في نموذج EX-10 الرسمي من

نسختين ، مكتملة وموقعة من قبل األجنبي.

نسخة من جواز السفر الكامل ، مع صالحية ال تقل عن

أربعة أشهر ، يجب إبراز األصل والصورة.

وثيقة تثبت استمرار اإلقامة في إسبانيا لمدة ثالث
سنوات عىل األقل ، تُظهر األصل وصورة ، ويجب أن

تحتوي عىل هوية مقدم الطلب. يفضل إصدار هذه

الوثائق من قبل إدارة عامة إسبانية.

شهادة السجل الجنائي صادرة عن سلطات البلد أو
البلدان التي أقام فيها مقدم الطلب خالل السنوات

الخمس الماضية قبل وصوله إىل إسبانيا. يجب أن

تكون مصدقة (مرتدة) وتحديثها وترجمتها.

 :التوثيق الالزم
الوثائق الداعمة في حالة الروابط األسرية ، أو

التسجيل المحدث لنفسه ، أو تقرير اإلدراج

االجتماعي البلدي حيث يوجد العنوان.

عقد عمل.

نسخة من NIF في حالة صاحب العمل الفردي

أو سند التأسيس أو اللوائح الداخلية في حالة
الشخص االعتباري.

صورة من التدريب وفي حالة المؤهل المهني. 

 :اعتماد سبل العيش                     

إثبات أن صاحب العمل / صاحب المشروع يضمن

المالءة المالية ، من خالل ضريبة الدخل الشخصي

.VILE أو ضريبة الشركات أو



5.3تجذير العمل

إنه تصريح إقامة مؤقت لظروف استثنائية يمكن الوصول إليه من قبل األجانب المقيمين في إسبانيا لمدة عامين عىل
.األقل ولديهم عالقات عمل لمدة ستة أشهر عىل األقل

أال تكون مواطًنا أو فرًدا في أسرة مواطن من دولة عضو في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية

أو سويسرا ، التي ينطبق عليها نظام المجتمع. عدم وجود سجل إجرامي في إسبانيا وفي البلد أو البلدان التي
أقمت فيها في السنوات الخمس الماضية قبل وصولك إىل إسبانيا ، بالنسبة للجرائم المصنفة في القانون

اإلسباني.

عدم منعه من دخول إسبانيا وعدم الظهور بمظهر مرفوض في الدول األعضاء في منطقة شنغن.

أال تكون ضمن فترة االلتزام بعدم العودة إىل إسبانيا ، بسبب العودة الطوعية من الخارج إىل بلد المنشأ.

أن تكون في إسبانيا بشكل مستمر لمدة ال تقل عن عامين. يُفهم أن اإلقامة المستمرة هي فترات غياب ال

تتجاوز 90 يوًما

أن تكون قادًرا عىل إثبات عالقة / عالقات العمل لمدة ال تقل عن ستة أشهر.

متطلبات:



جذور العمل 

نموذج الطلب في نموذج EX-10 الرسمي ، من

نسختين ، مكتمل حسب األصول وموقع من قبل

مقدم الطلب.
نسخة كاملة من جواز السفر صالحة لمدة أربعة أشهر

عىل األقل ، ويجب إبراز األصل وصورة.

وثيقة تثبت استمرار اإلقامة في إسبانيا لمدة ال تقل عن
عامين ، نسخة أصلية ومصدقة من سجل اإلدارة العامة

اإلسبانية حيث يتم ذكر هوية مقدم الطلب.

شهادة السجل الجنائي الصادرة عن سلطات البلد
األصلي أو البلدان التي أقمت فيها خالل السنوات

الخمس الماضية قبل وصولك إىل إسبانيا ، مصدقة

حسب األصول (مرتدة) ومحدثة ومترجمة.

المستندات التي تثبت وجود عالقة / عالقات عمل

، والتي قد تكون
قرار قضائي حازم أو التوفيق بالطريقة القضائية.
قرار إداري يؤكد فعل انتهاك قانون العمل والضمان

االجتماعي الذي يقرها.

الوثائق المطلوبة: في هذه المسألة ، بتاريخ 25 مارس 2021 ، تملي المحكمة العليا

الحكم 1184/2021 الذي تحدد فيه المادة ROEX 124.1 ، قائلة إن

عالقة العمل الحالية يمكن إثباتها بأي وسيلة إثبات غير تلك

المنصوص عليها في القانون ( عىل سبيل المثال: تقرير الحياة

العملية).

 
تمت المصادقة عىل هذه العقيدة من خالل األحكام الالحقة

1802/2021 و 1806/2021 ، وبالتالي توافق المحكمة العليا عىل
أن معيار الجذور يتم تكوينه عىل أنه وجود رابط يوحد األجنبي مع

المكان الذي يقيم فيه ، سواء كان اقتصاديًا أو اجتماعًيا. أو األسرة أو

العمل أو األكاديمي أو غير ذلك من األمور ذات الصلة لتقييم

مصلحة األجنبي في اإلقامة في بلدنا وتحديد مدى انتشار هذا

االهتمام الخاص لمنح اإلقامة المؤقتة المطلوبة.

 المجلس األوروبي للهجرة واللجوء 2008
من المالئم الحاجة إىل التنظيم عىل أساس كل حالة عىل حدة ،

وعدم تعميم إطار عمل القوانين الوطنية ألسباب إنسانية أو

اقتصادية.



تجذير األسرة 5.4 

الجذور العائلية عبارة عن تصريح إقامة مؤقت لظروف استثنائية يمكن منحها للمواطنين األجانب الموجودين في إسبانيا والذين

.هم إما أب أو أم لقاصر من أصل إسباني أو جنسية مجتمعية ، أو أبناء وبنات ألب أو أم كانا في األصل األسبانية

أال تكون مواطًنا أو فرًدا في أسرة مواطن من دولة عضو في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية

األوروبية أو سويسرا ، التي ينطبق عليها نظام المجتمع.

عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا ، وفي البلد أو البلدان التي أقمت فيها لمدة خمس سنوات قبل وصولك إىل

إسبانيا ، بالنسبة للجرائم المصنفة في القانون اإلسباني.

عدم وجود مشاكل في دخول إسبانيا ، وعدم الظهور عىل أنه مرفوض في الدول األعضاء في منطقة شنغن.

أال تكون ضمن فترة االلتزام بعدم العودة إىل إسبانيا ، عندما يفترض األجنبي العودة الطوعية إىل بلده األصلي.

متطلبات:

Aن يكون أبًا أو أًما لقاصر يحمل الجنسية اإلسبانية ، وابًنا أو ابنة ألب أو أم كانت في األصل إسبانية أو إسبانية.



جذور العائلة

EX-10 نموذج الطلب في نموذج

الرسمي ، مكتمل وموقع من قبل

األجنبي.

يجب إبراز نسخة من جواز السفر كامالً ،

صالحة لمدة أربعة أشهر عىل األقل ،

وصورة عنها.

شهادة السجل الجنائي صادرة عن
سلطات البلد أو البلدان التي أقمت فيها

خالل السنوات الخمس الماضية عند

دخول إسبانيا ، مصدقة حسب األصول

(موثقة) ، محدثة (النسخ األصلية فقط)
ومترجمة.

وثائق ضرورية:
في حالة كونك أبًا أو أًما لقاصر أو قاصرًا من الجنسية

اإلسبانية أو الجنسية المجتمعية:

شهادة ميالد محدثة للقاصر أو القاصر من الجنسية
اإلسبانية أو المجتمع.

شهادة التعايش أو مواكبة االلتزامات األبوية.

شهادة ميالد المتقدم.
شهادة من السجل المدني اإلسباني بميالد األب أو األم

اإلسبانية.

شهادة تسجيل األسرة.

وثيقة اعتماد الرابطة األسرية:

 
:االبن المفترض أو االبنة ألب أو أم إسبانية أصًال



5.5 تصريح اإلقامة المؤقتة للم شمل األسرة
 

هو تصريح إقامة مؤقت يمكن منحه ألقارب
األجانب أو األجانب المقيمين في إسبانيا ،

 بموجب الحق في لم شمل األسرة
 

أال تكون مواطًنا أو فرًدا في أسرة مواطن من دولة

عضو في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية

األوروبية أو سويسرا ، التي ينطبق عليها نظام

المجتمع.

لم يتم العثور عليها بشكل غير قانوني في األراضي

اإلسبانية. عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا والدول

التي أقام فيها سابًقا ، للجرائم الموجودة في النظام

القانوني اإلسباني.

ال يُمنع من دخول إسبانيا ، أو الظهور عىل أنه
مرفوض في الدول األعضاء في منطقة شنغن.

لديهم رعاية صحية ألنهم مشمولون بالضمان

االجتماعي أو لديهم تأمين صحي خاص.

عدم المعاناة من أي مرض يمكن أن يكون له

تداعيات خطيرة عىل الصحة العامة وفقاً ألحكام

اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005.

أال تكون ضمن فترة االلتزام بعدم العودة إىل إسبانيا ،

عندما يفترض األجنبي أو األجنبي ، االستفادة من

برنامج العودة الطوعية.

متطلبات:

     بعد دفع رسوم معالجة اإلجراء.
 

لديهم موارد مالية كافية لتلبية احتياجات األسرة. سيتم :

حساب دخل األسرة ، بما في ذلك أقارب الدرجة األوىل

الذين يعيشون في إسبانيا مع مقدم الطلب ؛ الكميات

 الدنيا عىل النحو التالي
بالنسبة للوحدات العائلية التي تضم فردين ، إعادة التجميع

.IPREM والتجميع ، يلزم حد أدنى قدره 150٪ من

.IPREM لكل عضو إضافي ، يجب إضافة 50٪ من

لديك سكن الئق.

يجب أن يكون مقدم الطلب قد أقام في إسبانيا لمدة عام

واحد عىل األقل وطلب تصريحًا لإلقامة لمدة عام آخر عىل

األقل ؛ أو لها مدة طويلة في حالة إعادة تجميع األصول.

قد يكون األشخاص المعاد تجميعهم: الزوج أو الشخص في

عالقة مماثلة للعاطفة ، أو األطفال دون سن الثامنة عشرة

أو المعوقين غير القادرين عىل توفير احتياجاتهم الخاصة ،
واألصول الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عاًما ، في

الدرجة األوىل من المدى الطويل لم الشمل المقيم وله

أسباب مبررة للسماح بإقامتك في إسبانيا.



تصريح اإلقامة المؤقتة للم شمل األسرة

نموذج طلب تقرير أولي في النموذج الرسمي

EX-02 ، من نسختين ، مكتمل وموقع من قبل
الراعي.

نسخة من جواز السفر ساري المفعول لمقدم

الطلب ، يجب إبراز المستند األصلي وقت

تقديم الطلب.

نسخة من الوثائق التي تثبت أن لديك عمل و /

أو موارد مالية كافية لتلبية احتياجات األسرة ،
يمكن تقديم أي من الخيارات التالية:

عقد العمل وآخر ستة كشوف رواتب. في حالتك

، إقرار ضريبة الدخل.
يمكن اعتماد أنشطة العمل الحر من خالل

االستمارات 130 أو 131 من إقرار ضريبة الدخل

الشخصي لألرباع األربعة األخيرة.

 :الوثائق الالزمة

في حالتك ، آخر إقرار ضريبي عىل الدخل.

 

توثيق اعتماد السكن المالئم.

التسجيل الجماعي لجميع األشخاص الذين

يعيشون في المسكن اعتباًرا من التاريخ

الحالي ، في حالة وجود شهادة من مجلس

مدينة فالنسيا ، يجب إصدارها ألغراض "لم

شمل األسرة".

نسخة من جواز السفر الكامل والساري لمقدم

الطلب.

نسخة من المستندات المؤيدة للرابطة العائلية

أو القرابة إلعادة التجميع وإعادة التجميع.
اعتماد المستندات لضمان الرعاية الصحية.

في تصاريح اإلقامة ، قد تتطلب مناطق الحكم

الذاتي معرفة اللغات الرسمية المشتركة المعتمدة

بشهادات 20 ساعة تدريس.



5.6 تجديد تصريح اإلقامة للم شمل األسرة

.يتضمن تجديد تصريح اإلقامة المؤقتة للم شمل األسرة الذي قد يحصل عليه األقارب الذين تم لم شملهم 

أال تكون مواطًنا أو فرًدا في عائلة مواطن من دولة عضو في االتحاد األوروبي أو المنطقة

االقتصادية األوروبية أو سويسرا ، التي ينطبق عليها نظام المجتمع. ليس لديك سجل جنائي في

إسبانيا. كن صاحب تصريح إقامة مؤقتة سارية المفعول للم شمل األسرة أو أن تكون في

غضون 90 يوًما بعد انتهاء صالحيتها. الحفاظ عىل الرابطة األسرية أو القرابة أو وجود وحدة بحكم

األمر الواقع يقوم عليها ترخيص التجديد. لديهم رعاية صحية ألنهم مشمولون بالضمان

االجتماعي أو لديهم تأمين صحي خاص. أن يكون في المدرسة في حالة كونه قاصرًا في التعليم

اإلجباري. أن يكون مقدم الطلب هو صاحب تصريح إقامة ساري المفعول أو في غضون 90

يوًما بعد انتهاء الصالحية. امتالك موارد مالية كافية لتلبية احتياجات األسرة ، عىل األقل بمبالغ

100٪ من IPREM. لديك سكن الئق. بعد دفع رسوم المعالجة.

 :المتطلبات



تجديد تصريح اإلقامة للم شمل األسرة

استمارة طلب استمارة EX-02 الرسمية ، من

نسختين ، مكتملة وموقعة من قبل المعاد

تجميعها.

نسخة من جواز السفر الكامل والساري لمقدم

الطلب

نسخة من جواز السفر الكامل والساري للشخص

المعاد تجميعه.

في حالة لم شمل الزوج ، توثيق يثبت صحة

الزواج أو العالقة المشابهة للزوج.

المستندات التي تثبت وجود ضمان للرعاية

الصحية (SIP ، التأمين الخاص).

في حالة األطفال القصر ، تقرير من السلطات

اإلقليمية يثبت وجودهم في المدرسة.

الوثائق الالزمة :

نسخة مصدقة تثبت أن مقدم الطلب لديه عمل و / أو موارد مالية كافية لتلبية

احتياجات األسرة. يجوز اعتماده بأي من الوسائل التالية:

عقد العمل ساري المفعول.

إن أمكن ، إقرار ضريبة الدخل المقابل للسنة الضريبية األخيرة (أو آخر 12

كشوف رواتب).

عند االقتضاء ، يجب أن يتم اعتماد النشاط من تلقاء أنفسهم.

في أي حال ، إعالن ضريبة الدخل الشخصي ، عن السنة الضريبية األخيرة ، أو

نماذج ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية للسنة الحالية أو نموذج 347 إعالن

الحجم السنوي للعمليات مع أطراف ثالثة.

عند االقتضاء ، توثيق يثبت وجود أسباب إنسانية تبرر تخفيض الدخل

المطلوب.

المستندات التي تثبت الحصول عىل سكن الئق. (إذا كان هو نفسه: سند

الملكية أو عقد اإليجار. إذا تغير ، أبلغ من مجلس المدينة).

دفع رسوم المعالجة.

اختياريًا ، قد يتم اعتماد تقرير االندماج الخاص بالمجتمع المستقل الذي تقيم

فيه لتقييم مكتب الهجرة.



5.7 تجديد وترخيص اإلقامة والعمل

التجديد األول: مدتها سنتان

التجديد الثاني: مدتها سنتان

للتجديد ، يجب استيفاء المتطلبات

األساسية التالية وأربع مراحل:

التفويض المبدئي: خالل السنة 

.طويلة األمد أو دائمة: 5 سنوات  
 

Lيسمح تجديد وتصريح اإلقامة والعمل بالحفاظ عىل التسوية بمجرد انتهاء فترة التفويض.

أال تكون مواطًنا أو فرًدا في أسرة مواطن من دولة

عضو في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية

األوروبية أو سويسرا ، التي ينطبق عليها نظام

المجتمع.

عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا

عدم منعه من دخول إسبانيا أو الظهور بمظهر

مرفوض في منطقة شنغن.

عند االقتضاء ، تصديق عىل تعليم األبناء أو البنات

القصر.

:متطلبات التجديد األساسية



تجديد وترخيص اإلقامة والعمل 

االستمرار في العمل الذي تم من خالله الحصول عىل

اإلذن بالتجديد.

أن يكون قد عمل لمدة 6 أشهر عىل األقل في السنة ،

أو أن يكون مسجالً في بعض أنظمة الضمان
االجتماعي أو ما شابهها ، وقت طلب التجديد.

أن تكون قد عملت لمدة 6 أشهر عىل األقل في السنة

أو لديك عقد جديد يضمن النشاط خالل الفترة التي
يُطلب فيها التجديد.

أن يكون قد عمل لمدة 3 أشهر في السنة ويستوفي

المتطلبات التالية:

أن يكون فقدان الوظيفة ألسباب خارجة عن إرادة

العامل.

وقد تم السعي بنشاط إىل هذا العمل ، من خالل

التسجيل في دائرة التوظيف العامة.

لديك عقد عمل جديد ساري المفعول.

:الشروط الالزمة للتجديد
تم منحك إعانة بطالة. الحصول عىل منفعة اقتصادية للرفاهية

العامة لتحقيق االندماج االجتماعي أو العمالي.

بعد أن فقدوا وظيفتهم بسبب كونهم ضحية للعنف الجنساني.

بعد أن عملت أثناء التسجيل في الضمان االجتماعي لمدة 9 أشهر

عىل األقل في العام و:

أن يكون فقدان الوظيفة ألسباب خارجة عن إرادة العامل.

أنك تبحث بنشاط عن وظيفة بالتسجيل في خدمة التوظيف

العامة.

كنت تعمل ومسجلة في الضمان االجتماعي لمدة 18 شهرًا عىل

األقل في العامين الماضيين و:

فقدان العامل لوظيفته لظروف خارجة عن إرادة العامل.

أن تكون في بحث نشط عن وظيفة بالتسجيل في خدمة

التوظيف العامة.

أن تكون في بحث نشط عن وظيفة بالتسجيل في خدمة

التوظيف العامة.



5.8 تصريح إقامة طويل األمد

أال تكون مواطًنا أو فرًدا في أسرة مواطن من دولة عضو في االتحاد األوروبي أو المنطقة

االقتصادية األوروبية أو سويسرا ، التي ينطبق عليها نظام المجتمع.

ال توجد بشكل غير منتظم في إسبانيا.عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا وفي البلد أو البلدا • 
التي أقمت فيها بسبب الجرائم القائمة بموجب القانون اإلسباني.

عدم منعه من دخول إسبانيا وعدم الظهور بمظهر مرفوض في دول منطقة شنغن.

أال تكون ضمن فترة االلتزام بعدم العودة إىل إسبانيا ، لتوليها العودة الطوعية إىل الخارج.

يسمح لك تصريح اإلقامة طويل األمد باإلقامة والعمل في إسبانيا إىل أجل غير مسمى في

ظل نفس الشروط التي يخضع لها اإلسبان.

متطلبات:



تصريح إقامة طويل األمد

اإلقامة القانونية والمستمرة في إسبانيا لمدة خمس سنوات

أقمت لمدة خمس سنوات ببطاقة االتحاد األوروبي الزرقاء وأن العامين

الماضيين في األراضي اإلسبانية.

أن يكون مقيًما مستفيًدا من معاش تقاعدي اشتراكي.

أن يكون مستفيًدا من إعاقة دائمة أو معاش عجز شديد في طريقة االشتراك

أن تكون مقيًما ومولوًدا في إسبانيا ، وعند بلوغ سن الرشد ، تكون قد أقامت

في إسبانيا بشكل قانوني ومستمر لمدة ثالث سنوات متواصلة عىل األقل

قبل تقديم الطلب مباشرة.

ان يكون اسباني األصل وفقد الجنسية

أن تكون مقيًما في إسبانيا لكونك تحت وصاية كيان عام إسباني عىل مدار

السنوات الخمس الماضية المستمرة.

أن يكون عديم الجنسية أو الجًئا أو مستفيًدا من الحماية الفرعية ، وأن يكون

عىل األراضي اإلسبانية ولديك وضع معترف به في إسبانيا.

ساهم بطريقة سيئة السمعة في التقدم االقتصادي والعلمي والثقافي

إلسبانيا أو في مشاريع إسبانيا في الخارج.

 :يكون في إحدى الحاالت التالية

نسخة من جواز السفر كامل

وصالح ، يجب إبراز الوثيقة

األصلية.

عند االقتضاء ، تقديم تقرير عن

تعليم األطفال القصر.

دفع رسوم المعالجة.

 :وثائق ضرورية

-EX استمارة الطلب النموذج الرسمي
مكرر ، مكتمل وموقع من قبل ، 11
.مقدم الطلب



5.9 تصريح إقامة وعمل مؤقت لظروف استثنائية للنساء
ضحايا العنف الجنساني

إنه تصريح مؤقت لظروف
استثنائية للنساء ضحايا العنف

الجنساني الموجودات في إسبانيا

في وضع غير قانوني وألبنائهن

وبناتهن القصر الموجودات في

إسبانيا وقت تقديم الشكوى.

أال تكون مواطًنا أو فرًدا من عائلة مواطن في دولة عضو

في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو

سويسرا ، التي ينطبق عليها نظام المجتمع.

بعد أن أبلغت عن كونها ضحية للعنف الجنساني والقدرة

عىل تقديم إحدى الوثائق التالية:

أمر حماية صادر عن جهة قضائية مختصة في إطار

اإلجراءات الجنائية.

تقرير من النيابة العامة يشير إىل وجود بوادر عنف ضد
المرأة.

للحصول عىل تصريح نهائي لإلقامة المؤقتة بسبب

ظروف استثنائية ، سيلزم إصدار إدانة أو قرار قضائي

يثبت أن المرأة كانت ضحية للعنف ضد المرأة ، األمر

الذي ينهي اإلجراءات الجنائية.

متطلبات:



 
تصريح إقامة وعمل مؤقت لظروف استثنائية للنساء ضحايا العنف الجنساني

 

وثيقة تثبت التمثيل القانوني لصالح الشخص الطبيعي
الذي يقدم الطلب نيابة عن األجنبي ، عند االقتضاء.

شهادة تسجيل بلدية مقاطعة فالنسيا.
توثيق اعتماد اإلبالغ عن ضحية للعنف الجنساني.

وثائق ضرورية:

 استمارة طلب EX-10 الرسمية ، من نسختين ، مكتملة وموقعة
من قبل مقدمة الطلب أو من قبل ممثلها القانوني ، مع وضع

عالمة عىل قسم اإلقامة والعمل - ضحية العنف الجنساني. إذا

كنت ترغب في تلقي اإلشعار بالوسائل اإللكترونية ، فيجب أن

يكون لديك "شهادة رقمية"

نسخة من جواز السفر كامالً ، يجب عليك تقديم األصل وقت.

تقديم الطلب

.1

.2

.3

أمر التدابير الوقائية / األمر التقييدي: إذا انقضى

شهر قبل التقديم ، يجب أن تثبت شهادة
المحكمة أن العملية لم تكتمل وأن األمر ال يزال

سارًيا.

حكم قضائي يثبت جريمة العنف ضد المرأة ، صادر عن

المحكمة. يجب أن تكون العقوبة مؤرخة بحد أقصى

ستة أشهر قبل التقديم.

أي مستند آخر تعتبره ذا فائدة ، إذا كان لديك إذن

مسبق ، أرفق نسخة منه.

قد تقدم:

يمكن الحصول عىل تصريح إقامة وعمل مؤقت

يمكن الحصول عىل تصريح إقامة وعمل نهائي.                  



6.الجنسية االسبانية

كقاعدة عامة ووفقاً للمادة المدنية. 17 ، أبناء

وبنات األب أو األم اإلسبانية هم من أصل

إسباني ؛ أولئك الذين ولدوا في إسبانيا إذا كان

أحد والديهم عىل األقل قد ولد أيًضا في إسبانيا.

يُستثنى من ذلك أبناء وبنات المسؤولين

الدبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين لدى

إسبانيا.

المولودين في إسبانيا ألب وأم أجنبيين إذا كان

كالهما يفتقر إىل الجنسية ، أو إذا لم يمنح تشريع

أي منهما الجنسية إىل االبن أو االبنة.

الجنسية تقدير االفتراض البسيط كونك مولوًدا في :  

إسبانيا ، بحد ذاته ، ال يمنح الحق في الجنسية ألن

"الحق في الدم" يسود. يمنح القانون الجنسية
اإلسبانية بموجب قرينة بسيطة في حاالت معينة

.وفًقا لتشريعات بلد الوالدين
البلدان المعترف بها بهذا الحق هي التالية:

وتخضع لتشريعات بلد الوالدين. البلدان المعترف بها بهذا الحق

هي التالية: األرجنتين وبوليفيا والبرازيل والرأس األخضر

وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وغينيا بيساو وبنما وباراغواي وبيرو

والبرتغال وساو تومي وبرينسيبي وأوروغواي.

من الضروري أن يكون كال الوالدين من هذه البلدان ، ولكن

.ليس بالضرورة أن يكون كالهما من نفس البلد



الجنسية بقيمة االفتراض البسيط

شهادة ميالد القاصر صادرة عن السجل المدني االسباني.
شهادة جنسية الوالدين.

شهادة قنصلية بعدم نسب جنسية الوالدين للقاصر.
شهادة قنصلية بخصوص عدم تسجيل القاصر في

القنصلية.

شهادة ميالد الوالدين.
شهادة تسجيل الوالدين.

نسخة من وثيقة هوية الوالدين أو جواز السفر.

نموذج طلب الجنسية عن طريق االفتراض:

 :المستندات والمتطلبات الضرورية

                
https://aicode.org/FORMULARIOS/2013/N:البسيط 
uevos%20formularios/Modelo%20solicitud%20na
cionalidad%20simple%20presuncion.pdf

يجب عىل الوالدين أو الممثلين

القانونيين للقاصر الحضور في

السجل المدني المختص.

قدم جميع الوثائق المذكورة أعاله.

 إجراءات:

يجب أن تكون وثائق البلد األصلي

للوالدين مرتدة أو مصدق عليها ، وعند

االقتضاء ، ترجمتها.

https://aicode.org/FORMULARIOS/2013/Nuevos%20formularios/Modelo%20solicitud%20nacionalidad%20simple%20presuncion.pdf


الجنسية اإلسبانية عن طريق اإلقامة 

عىل الرغم من وجود عدة طرق للحصول عىل الجنسية اإلسبانية ، إال أن أكثرها شيوًعا هو الحصول عىل الجنسية عن طريق

اإلقامة: أولئك الذين يقيمون بشكل قانوني ومستمر في إسبانيا لمدة 10 سنوات.

المتزوجون من اإلسباني/ة

أرامل األسبان. األشخاص الذين ولدوا في األراضي اإلسبانية.

القاصرون الذين كانوا تحت وصاية أو حراسة أو رعاية من

مواطنين أو مؤسسات إسبانية لمدة عامين.

األشخاص الذين لم يمارسوا حقهم في الحصول عىل الجنسية

اإلسبانية عن طريق االختيار

األشخاص المولودين خارج إسبانيا ، ألبوين أو أجداد إسبان

في األصل.

هناك حاالت تكون فيها فترة اإلقامة المطلوبة أقصر: سنة

واحدة

 سنتين 2
رعايا أمريكا األيبيرية وأندورا والفلبين وغينيا االستوائية ، البرتغال .
السفارديم

 

إذا كان عمرك يزيد عن 18 عاًما أو تحررت.
إذا كان عمرك أقل من 14 عاًما ولكن يجب أن تحصل

عىل مساعدة والديك أو ممثلك القانوني.

 الممثل القانوني للقاصر الذي لم يبلغ من العمر 14
عاًما.

في بعض حاالت اإلعاقة ، يجب أيًضا أن يطلبها ممثل 

.قانوني

 سنوات 5
الالجئون.

?من يمكنه التقدم للحصول عىل الجنسية¿



الجنسية اإلسبانية عن طريق اإلقامة

يجب عليك تقديم نموذج الطلب القياسي مع الوثائق

ذات الصلة وتوقيعه حسب األصول من قبل الشخص

.المعني
.صورة من بطاقة االقامة للمهتم 
نسخة من جواز السفر كامالً ، يجب عليك أيًضا تقديم

.األصل ساري المفعول
شهادة التسجيل التاريخي لصاحب الشأن صادرة عن
مجلس المدينة المختص أو تفويض باستشارة وزارة

.العدل
في حالة الزواج: عقد زواج مصدق أو موثق حسب األصول

.ومترجم عند االقتضاء

 :الوثائق المطل
للتقدم بطلب للحصول عىل الجنسية اإلسبانية عن طريق 

اإلقامة (فوق 18 عاًما

 

شهادة ميالد مقدم الطلب الصادرة عن السجل المدني لمكان
الميالد مصدقة أو مصدقة حسب األصول ومترجمة عند

االقتضاء.

شهادة السجل العدلي من بلد المنشأ مصدقة او مرتدة ان
.وجدت مترجمة
شهادة السجل العدلي االسباني ، أو اإلذن باستشارة وزارة
.العدل
شهادات من معهد سرفانتس الختبار المعرفة الدستورية

، (DELE) ومعرفة اللغة اإلسبانية (CCSE) واالجتماعية والثقافية
أو اإلذن باستشارة وزارة العدل. يُعفى مواطنو الدول التي تعتبر
إمكانية .DELE اإلسبانية هي اللغة الرسمية من إجراء اختبار

.في حاالت معينة CCSE اإلعفاء أو اإلعفاء من امتحان
.إثبات دفع الرسوم
الوثائق األخرى التي تعتبر ذات فائدة لتكملة الطلب (سندات

.(... الملكية ، الدورات الدراسية ، عقد العمل



الجنسية اإلسبانية عن طريق اإلقامة

فقط في حالة الزواج من اإلسبانية / شهادة ميالد الزوج

اإلسباني ؛ شهادة زواج حرفية شهادة تعايش أو تسجيل

مشترك مع الزوج / الزوجة.

فقط في حالة كونك أرمًال من إسباني: شهادة ميالد

الزوج والزواج الصادرة عن السجل المدني اإلسباني ؛

أيًضا ، شهادة وفاة الزوج اإلسباني ، شهادة التسجيل

المشترك أو المعاشرة في تاريخ وفاة الزوج.

في حالة الالجئين: بطاقة هوية لألجانب تبين صفة

الالجئ ؛ جواز سفر أزرق ، إن وجد ؛ شهادة من مكتب

اللجوء واللجوء بوزارة الداخلية توضح االسم واللقب

وتاريخ ومكان الميالد وأسماء الوالدين والحفاظ عىل

صفة الالجئ.

وثائق أخرى مطلوبة

لتقليل المواعيد النهائية ، يمكن تقديم طلب الجنسية من خالل شهادة

رقمية ، والتي يمكن الحصول عليها بالوسائل التالية:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante/administrador-unico-solidario/solicitar-
certificado

كما يمكن تقديمها شخصًيا في سجالت اإلدارات العامة وفًقا للقانون

39/2015.

:نموذج طلب رسمي
https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/TramitesGestion
es/Documents/1292428832730-
Solicitud_de_nacionalidad_por_residencia.PDF

يمكن لجميع إجراءات التقديم لإلقامة والعمل الحصول عىل معلومات  

: هنا
https://www.cograsova.es/
https://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudada
no/InformacionParaExtranjeros/Paginas/TramitesDespuesDe
SuEntrada.aspx

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/solicitar-certificado
https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/TramitesGestiones/Documents/1292428832730-Solicitud_de_nacionalidad_por_residencia.PDF
https://www.cograsova.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/TramitesDespuesDeSuEntrada.aspx


 البقاء للحصول عىل إذن الدراسات

Se إنه تصريح بالبقاء في األراضي اإلسبانية لمدة تزيد عن 90 يوًما ، إلجراء دراسات أو تمديدها في مراكز تعليمية معتمدة في برنامج بدوام كامل يؤدي إىل
الحصول عىل درجة أو شهادة دراسات. يمكنك طلب التأشيرة من بلد المنشأ ، أو التفويض أثناء وجودك في إسبانيا بشكل منتظم.

أال تكون مواطًنا في دولة عضو في االتحاد األوروبي.

ال يُمنع من دخول األراضي اإلسبانية

تم قبولك في مركز تعليمي معتمد في إسبانيا.

 :المتطلبات

   لديهم موارد مالية كافية لتغطية نفقات اإلقامة والعودة إىل بلدهم 
.األصلي

.IPREM بالنسبة لشخص واحد ، يجب أن تثبت 100٪ من -
للقريب األول و 50٪ من IPREM في حالة إحضار األقارب: 75٪ من -

IPREM لكل من الباقي.
.لديك تأمين صحي عام أو خاص        
في حالة الطالب القصر غير المصحوبين بذويهم ، يجب عليك تقديم 

تفويض من والديهم أو األوصياء القانونيين ، مع دليل عىل مركز

.الدراسة وفترة اإلقامة المتوقعة

.
 

في حالة كونك في سن إجرامية ، يجب أال يكون

لديك سجل جنائي في كل من إسبانيا والبلدان

التي أقمت فيها خالل السنوات الخمس

الماضية قبل التقديم (أو أن تكون في إسبانيا).

أال يعاني من أي مرض خطير قد يكون له تأثير

عىل الصحة العامة وفق اللوائح الصحية الدولية

لسنة 2005.

لإلقامة لمدة تزيد عن ستة أشهر ، مطلوب :

 



 إذن اإلقامة للدراسات

شهادة طبية.
في حالة البلوغ ، شهادة السجل العدلي ،

مصدقة حسب األصول أو مرتدة ، ومترجمة

عند االقتضاء.

 :في حالة اإلقامة ألكثر من ستة أشهر

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/inf
ormacioninteres/informacionprocedimient
os/ciudadanosnocomunitarios/hoja003/in
dex.html

استمارة الطلب النموذجية الرسمية ،

مكررة ، مكتملة وموقعة من قبل مقدم
الطلب.

جواز سفر كامل ساري المفعول عىل األقل
للفترة التي طلبت فيها اإلقامة.

وثيقة تثبت أن لديك اإلمكانيات المالية
الالزمة لفترة اإلقامة والعودة إىل البلد الذي

أتيت منه.

في حالة قاصر ، تصريح يوضح المركز أو

المنظمة المسؤولة عن النشاط وفترة اإلقامة

المخطط لها.

وثيقة تثبت أن لديك تأمين طبي.
توثيق القبول في المركز التدريسي.

في حالة البلوغ ، شهادة السجل العدلي ،

مصدقة حسب األصول أو مرتدة ، ومترجمة

:عند االقتضاء

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html


7. حق اللجوء والحماية

وفًقا للقانون 12/2009 الذي ينظم الحق في اللجوء
والحماية الفرعية ، يتم الحصول عىل صفة الالجئ من

قبل األشخاص الذين يرتكبون مخاوفهم من التعرض

لالضطهاد في بلدهم األصلي ألسباب تتعلق بالعرق أو

الدين أو الجنس أو اآلراء السياسية أو الجنسية أو العرق

أو ينتمون إىل فئات اجتماعية معينة أو جنس أو ميول
جنسية ، سيتم منح الالجئين حق اللجوء.

 
إىل األشخاص الذين ال يستوفون وضع الالجئ ولكن ال

يمكنهم العودة إىل بلدهم األصلي بسبب أسباب وجيهة

تتعلق بخطر الموت أو التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو

المهينة أو التهديد للحياة أو السالمة نتيجة لحالة من

العنف العشوائي ، قد يتم منحهم الحماية الفرعية.

مكتب اللجوء أو الالجئين

أي مكتب هجرة

أي مركز شرطة معتمد. ستعتمد هذه الحالة عىل

المحافظة:

مراكز االعتقال األجنبية.
l المصطلح: شهر واحد من الوصول إىل األراضي

اإلسبانية من وقوع الحلقة التي تبرر الطلب.

مكان التقديم:

https://www.policia.es/documentacion/oficina
s/oficinas_extran.html

       
: من يطلبها

الشخص المعني أو ممثله القانوني في حالة

االستحالة المادية أو القانونية. ستتكون من

مقابلة حيث سيتم تقديم البيانات الشخصية
وعرض الحقائق التي تسببت في الموقف.

https://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html


حق اللجوء والحماية الفرعية

البقاء في إسبانيا حتى يتم حل الطلب ، ما لم يتم تقديم
مطالبة من قبل عضو آخر في االتحاد األوروبي أو

المحكمة الجنائية الدولية.

الحصول عىل مساعدة محاٍم مجانًا ، في حالة عدم القدرة

عىل الوفاء بالدفع.

مساعدة مترجم عند االقتضاء ، لضمان التسهيالت عند

التعبير عن نفسك.

لتوصيل طلبك إىل مفوضية األمم المتحدة السامية

لشؤون الالجئين (المفوضية السامية لألمم المتحدة

لشؤون الالجئين).

لمعرفة محتوى الملف في أي وقت.

أن يتم توثيقه كمتقدم للحصول عىل الحماية الدولية.

إىل الرعاية الصحية في حالة الحاجة والمزايا الصحية.

 :حقوق مقدم الطلب للحصول عىل الحماية الدولية

Q

أرسل في أقرب وقت ممكن جميع العناصر التي تدعم

طلبك

إبالغ أو المثول أمام السلطات ، عند االقتضاء فيما يتعلق

بالتطبيق ، التجديد ، إلخ.

اإلبالغ عن أي تغيير في العنوان. إذا لم يتم تنفيذ هذه

المعلومات ، فلن تتمكن من تلقي إشعارات بخصوص

الطلب.

قدم بصمات األصابع.

واجبات مقدم الطلب :

Cruz Roja-الصليب االحمر: C/ de la Creu Roja, 2,
Valencia, Valencia  963 80 22 44 
 https://www2.cruzroja.es/-/personas-refugiadas
ACNUR-مفوضية شؤون الالجئين : C/ d`Oscar, 6, Valencia,
Valencia 963 53 51 76 https://www.acnur.org/es-es

https://www.acnur.org/es-es/el-asilo-en-espana.html

تشمل بعض المنظمات غير الحكومية التي يمكنك أن تجد فيها

:المساعدة واإلرشاد

https://www2.cruzroja.es/-/personas-refugiadas
https://www.acnur.org/es-es
https://www.acnur.org/es-es/el-asilo-en-espana.html


اإلجراءات االجتماعية



8. الحق في الحصول عىل التعليم
التعليم في إسبانيا إلزامي ومجاني من سن 6 إىل 16 عاًما ، للقصر واألجانب الحق في التعليم في نفس الظروف مثل اإلسبان.

.يشمل هذا الحق الحصول عىل المؤهل األكاديمي المقابل والوصول إىل النظام العام للمنح الدراسية والمساعدات

:سنة 6 - 0

 :سنة 12 - 6

 :سنة 12-16

 :سنة 16-18

التعليم العالي: جامعي ، دورات تأهيلية عليا ،

تعليم فني عالي ، تشكيلي ورياضي.

:يتم تنظيم نظام التعليم في المراحل التالية

روضة أطفال

التعليم االبتدائي .

.(ESO)  التعليم الثانوي

بكالوريا / تدريب مهني للصفوف المتوسطة.

إذا كان لديك أبناء وبنات قاصرون ، فيجب
عليهم التسجيل في البلدية التي يقيمون فيها ،

واستشارة المدرسة التي تتوافق معهم والذهاب

.إليها لطلب التسجيل
يمكن لألشخاص األجانب الذين تزيد أعمارهم

عن ثمانية عشر عاًما والذين هم في وضع عادي

الوصول إىل التعليم العالي والحصول عىل

الدرجات المقابلة ونظام المنح العامة وفًقا

لنفس شروط اإلسبان. ال يحق لألجانب الذين

تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاًما والذين هم

في وضع غير نظامي االلتحاق بالتعليم العالي.



9. الموافقة عىل األلقاب األجنبية في إسبانيا

.الشروط: مفتوحة بشكل دائم
.المدة: مفتوحة بشكل دائم
Acceso Servicio" طلب التقديم: يتم من خالل
Online" ، أو في النموذج الموجود عىل الموقع الرسمي
:لوزارة التربية والتعليم ، عىل الرابط التالي

كقاعدة عامة ، قد تكون درجات التعليم العالي التي حصلت

عليها المؤسسات األجنبية في إسبانيا مماثلة لشهادات
الجامعات اإلسبانية أو درجات الماجستير التي تتيح الوصول

.إىل مهنة منظمة في إسبانيا

 :المطالبات
.دفع الضرائب. ضروري لبدء اإلجراء 

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/
tramites/recurso/homologacion-de-titulos-
extranjeros-de-educacion/2e1bce9a-eb8b-4842-
b77c-aa09e1c588fc

نموذج معد790

https://www.educacion.gob.es/aefpc/servlet/v
erdocumento

التوثيق الالزم:

عند االقتضاء ، الوثائق األصلية مصدقة حسب األصول

مصحوبة بنسخة مصدقة من الترجمة الرسمية المقابلة إىل

اإلسبانية.

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/homologacion-de-titulos-extranjeros-de-educacion/2e1bce9a-eb8b-4842-b77c-aa09e1c588fc
https://www.educacion.gob.es/aefpc/servlet/verdocumento


تجانس الدبلومات األجنبية في إسبانيا

نسخة مصدقة من وثيقة الهوية والجنسية لمقدم الطلب ، صادرة

عن السلطة المختصة في بلد المنشأ أو من قبل السلطات

اإلسبانية المختصة في شؤون الهجرة.

نسخة مصدقة من العنوان الذي تم طلب تجانسه أو من

الشهادات المصدقة لملفك ، وعند االقتضاء ، الترجمة المعنية.

نسخة مصدقة من الشهادة األكاديمية للدراسات التي تم إجراؤها

للحصول عىل الدرجة ، والمدة الرسمية في السنوات األكاديمية

للخطة الدراسية المتبعة ، والموضوعات التي تم الحصول عليها

وعبء الساعات أو االعتمادات ، حيثما كان ذلك مناسًبا للترجمة

المعنية.

اعتماد الدفع للسعر النموذجي 790.

اعتماد الكفاءات اللغوية الالزمة لممارسة المهنة المنظمة في

إسبانيا.

 :يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية

سجل وزارة الجامعات.

التفويض والتفويض الحكومي.

السفارات والقنصليات االسبانية.

كتاب العدل.

 الجهات المختصة للتسجيل:



10. الحق في السكن
هناك طرق مختلفة للحصول عىل منزل: من خالل العالقات الشخصية والوكاالت العقارية واإلنترنت. يمكن

أن يكون المنزل لإليجار أو للشراء.

:تأجير
اتفاقية اإليجار هي اتفاقية خاصة بين شخصين: المالك

البيت والمستأجر .

:الوثائق الالزمة لتوقيع عقد اإليجار
 
 أو جواز السفر ، أو تصريح اإلقامة والعمل DNI :وثيقة الهوية
 (NIE).
بشكل عام ، يُطلب أيًضا نسخة من عقد العمل وكشوف 

.المرتبات
في بعض األحيان ، يلزم تقديم ضمان مصرفي لضمان قدرة 

.المستأجر عىل دفع اإليجار

(CPI) يرتفع سعر اإليجار من سنة إىل أخرى وفًقا لمؤشر أسعار المستهلك

الذي تضعه الدولة.               

يمكن سداد اإليصال عن طريق البنك أو بنك التوفير.

ظروف اقتصادية:

يجب عليك دفع إيجار شهر واحد مقدًما وشهر آخر كوديعة. يتم دفعها

نقًدا. يتم إيداع المبلغ في غرفة العقارات الحضرية في وقت تسجيل
المالك للعقد

 
سيعيد المالك الوديعة عند انتهاء العقد طالما ال توجد أضرار في المنزل تُعزى 

إىل المستأجر

لتجنب سوء الفهم ، من المستحسن إجراء جرد لحالة األثاث واألشياء في

.المنزل. هذه الوثيقة الموقعة من قبل المستأجر مرفقة بالعقد

يجب عىل المالك أو المالك إثبات دفع اإليجار                                                  

.الشهري بإيصال

مدة العقد 
سيتم االتفاق عىل مدة العقد بين الطرفين. يجب أن يؤخذ في االعتبار أن قانون

التأجير الحضري يلزم المالك بالتمديد عاًما بعد عام حتى بلوغ 5 سنوات ، إذا

رغب المستأجر في ذلك. من المهم قراءة اتفاقية اإليجار جيًدا قبل التوقيع



الحق في السكن

شراء

يمثل شراء منزل في عقار مصاريف باهظة للغاية ، وغالًبا

ما يتعين عليك طلب قرض رهن عقاري من مؤسسة
مالية. من المهم جًدا معرفة الظروف االقتصادية التي

تقدمها البنوك وبنوك التوفير المختلفة: الفوائد ورسوم

المعالجة والتوثيق والضرائب وما إىل ذلك. يمكن أن يكون

المنزل بناء جديد أو مستعمل.

اإلسكان المستخدمة سابقا

قبل شراء منزل مستعمل ، من الضروري التأكد من أنه في حالة

جيدة وأنه لن تظهر أي مشاكل. من المثير لالهتمام الرجوع إىل

السجل العقاري للوضع القانوني الذي يقع فيه المنزل لمعرفة من

هو المالك وما إذا كان خالًيا من الرسوم. سيسمح لنا التقييم
االقتصادي والتقني بمعرفة حالة األرضية والمبنى الكتشاف

المشكالت المحتملة ، مثل األلمنيوم.

يُنصح أيًضا بمطالبة البائع بشهادة اإلشغال للتأكد من

أن المساحة معلن عنها كمنزل وليس كمباني تجارية أو

صناعية أو مرآب.

أهمية التأمين

سواء كانت الشقة للشراء أو لإليجار ، يُنصح بالحصول
عىل تأمين يشمل األثاث والممتلكات األخرى. بهذه

الطريقة ، سيتم تجنب األضرار في حالة وقوع حادث

في المنزل أو حوادث تضر بالجيران اآلخرين (تسرب

المياه ، والحرائق ، وما إىل ذلك) ، حيث يتعين عىل

كل جار تحمل النفقات الناتجة عن األضرار التي قد

تسبب الضرر. منزل جار آخر.



11. نظام فالنسيا الصحي
يضمن مجتمع بلنسية لألجانب الوصول إىل المزايا الصحية عىل قدم المساواة مع المستخدمين اآلخرين لنظام الصحة الوطني ، بغض النظر عن

وضعهم اإلداري.

البطاقة الصحية هي الوثيقة التي تعتمد عليك كمستخدم لنظام الصحة العامة. يتم الحصول عليها في المركز الصحي الذي يتوافق معك بناًء 

.عىل العنوان الذي سجلت فيه ، ويجب تقديم البطاقة الصحية عند ذهابك لطلب أو تلقي مزايا صحية في مراكز الصحة العامة والصيدليات

في مجال الرعاية األولية

الطرق التشخيصية والوقائية

والعالجية عندما تقتضي الظروف

ذلك.

يتم تضمين العالج الدوائي أيًضا

عندما تتطلب عملية الرعاية الصحية

ذلك.

خدمات معترف بها:
أن يكون أجنبياً ، بالسن القانوني ، غير مسجل أو مصرح له باإلقامة في إسبانيا.

إثبات أنك مسجل ومقيم في إحدى بلديات مجتمع بلنسية لمدة ال تقل عن ثالثة

أشهر.

عدم امتالكك وضع المستفيد المؤمن عليه من نظام الصحة الوطني ، أو إمكانية

الوصول إىل التغطية الصحية العامة بأي عنوان آخر وعدم القدرة عىل تصدير الحق

في التغطية الصحية من بلدك األصلي أو المصدر.

عدم القدرة عىل الوصول إىل التغطية الصحية من خالل االتفاقيات الدولية أو

المجتمعية.

إثبات ، من خالل التقرير االجتماعي المقابل ، أنه ال توجد موارد لتوقيع االتفاقية

الخاصة.

:الطلبات



نظام فالنسيا الصحي

شهادة القيد التاريخي والعائلي.
عند االقتضاء ، يمكن استبداله بتقرير من

الشرطة المحلية أو أي خدمة رسمية تعلم أن

الشخص يقيم بالفعل في مجتمع بلنسية.

وثيقة هوية صالحة: NIE ، جواز السفر ،
بطاقة الهوية األجنبية ، التأشيرة.

 :الوثائقالمطلوبة

يجب تقديم الوثائق ، سواء األصلية أو *

المصورة ، في المركز الصحي المقابل عىل

.العنوان الفعلي للشخص المعني

 :تلقيح كوفيد
يحق لألشخاص في وضع إداري غير نظامي الحصول عىل

لقاح Covid وفًقا ألحكام كل مجتمع مستقل.

في مجتمع بلنسية ، يتم العمل من خالل الكيانات االجتماعية

لتكون قادرة عىل وضع قوائم باألشخاص الذين سيتم تطعيمهم.

يجب عىل أولئك الذين ليس لديهم NIE ، أو التسجيل ،

   االتصال بالمركز الصحي الذي يتوافق معهم وفًقا للعنوان الذي
يقيمون فيه ومعالجة التضمين في نظام المعلومات السكانية ،

.SIP



12. المساعدات والمزايا في مجتمع فالنسيا

األشخاص الذين يقيمون في إسبانيا في وضع غير منتظم لهم

الحق في الحصول عىل مساعدة معينة و / أو مزايا عامة في

نفس الظروف مثل اإلسبان.

:(RIV) دخل اإلدماج في بلنسية

تستهدف األشخاص المعرضين لخطر اإلقصاء االجتماعي ،

والذين ال يصل مستوى مواردهم االقتصادية إىل مبلغ دخل

اإلدماج االجتماعي ، والذي ال يكفيهم لتلبية االحتياجات

األساسية والذي يوقع فيه المالك والمستفيد طواعية اتفاقية

الدمج. يمكن لحاملي الطلبات والمتقدمين الوصول إىل طلب

الحد األدنى الحيوي للدخل. في حالة وجود أطفال مسؤولين ،

ستؤخذ مصلحة القاصر بعين االعتبار.

أن يكون عمرك 25 عاًما وأقل من 65 عاًما.

التسجيل واإلقامة الفعلية في مجتمع فالنسيا ، في فترة مستمرة ال تقل عن 12

شهرًا قبل تقديم الطلب. في حالة طالب اللجوء أو الالجئ أو ضحية العنف الجنسي
أو االستغالل الجنسي ، لن يكون الحد األدنى من وقت اإلقامة مطلوبًا.

عدم وجود موارد مالية أو تلك التي تقل عن المبلغ الشهري لطريقة الدخل

الفالنسية في وحدة التعايش.

عدم امتالك أموال منقولة أو غير منقولة غير محل اإلقامة المعتاد.

عدم شغل مكان في مراكز الخدمة بشكل دائم.

تم تمكين الوصول إىل التطبيق عىل مدار العام

السجل الرسمي لمجلس المدينة بالعنوان الذي يقع فيه السكن.

السجالت الرسمية للجنرال.

عبر اإلنترنت: إجراء بشهادة إلكترونية.

 :المتطلبات العامة

 ::تاريخ تقديم الطلب

 :حيث طلب ذلك



12. المساعدات والمزايا في مجتمع فالنسيا

NIE / DNI نسخة من

SIP نسخة

إثبات تطبيق أو قرار الحد األدنى للدخل الحيوي

يجب عىل األشخاص الذين يعيشون بمفردهم التصديق عىل شهادة رسمية صادرة عن

السجل المدني أو إعالن المسؤولية

إثبات التمثيل ، إن وجد.

نموذج الخصم المباشر باسم مقدم الطلب.

شهادة التسجيل التاريخي للمالك أو الحامل وأفراد وحدة األسرة في التعايش التي
تصادق عىل 12 شهرًا من اإلقامة في مجتمع فالنسيا.

شهادة خالصة القيد أو إفادة خطية متعلقة بالحالة االجتماعية لمن يعيش بمفرده.
في حالة الشراكة المحلية ، شهادة من سجل المعاشرة أو بيان مسؤول من الشريك.

 :الوثائق الالزمة
:تعبئة االستمارة وتوقيعها مصحوبة بالمستندات التالية

 

شهادات بنكية لحساب صاحب الوحدة وجميع أفراد

األسرة.

المسكن المؤجر: صورة من عقد اإليجار ، آخر ثالثة

إيصاالت بنكية توضح المدفوعات.

في الرابط التالي ستجد جميع المتطلبات في حالة

.RIV الشك والعناوين المعنية لتقديم

 :عينات الدخل

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?
id_proc=20034&version=amp

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20034&version=amp


المساعدات والمزايا في مجتمع فالنسيا

DNI أو NIE في حالة األجانب.
التسجيل في السجل المركزي لألجانب / في ، بطاقة إقامة أحد أقارب مواطن عضو في االتحاد

األوروبي أو بطاقة هوية لألجانب.

شهادة تسجيل يسجل فيها جميع المسجلين في المسكن وتاريخ األقدمية. (شهادة تاريخية)
شهادة قيد يسجل فيها جميع المسجلين في المسكن وتاريخ األقدمية. (شهادة تاريخية). إثبات
وجود وحدة تعايش (دفتر العائلة ، شهادة الميالد من السجل المدني لألطفال أو التسجيل في

سجل المعاشرة المنزلية).

الدخل المعتمد: التصريح المسؤول عن الدخل واألصول.

في حالة وجود شهادة إلكترونية أو كلمة مرور Cl @ ve ، يتم طلبها من خالل المقر اإللكتروني

للضمان االجتماعي. تحديد طريقة المصادقة ، إرفاق المستندات. يمكن تقديم هذا العرض من

خالل ممثل.

إذا لم يكن لديك شهادة Cl @ ve Digital أو كلمة مرور ، فيمكن إجراؤها في الخدمة التي
يقدمها المعهد الوطني للضمان االجتماعي ، بدون شهادة رقمية.

وثائق :

 

يجب أن تكون المستندات موقعة حسب األصول من قبل مقدم الطلب وجميع أعضاء وحدة

.التعايش

 :يجب تقديم الطلب بتنسيق

-http://sede.seg :يمكنك طلب اإلجراء من خالل رابط المقر اإللكتروني للضمان االجتماعي
social.gob.es

العمر بين 23 و 65 سنة.

أقاموا بشكل مستمر في إسبانيا لمدة

عام واحد عىل األقل.
المتقدمون الذين يعيشون بمفردهم ،

عىل األقل فعلوا ذلك لمدة ثالث

سنوات سابقة بشكل مستقل عن

الوالدين.

أن تكون في حالة ضعف اقتصادي ال

تتجاوز العتبة االقتصادية المشار إليها.

 :الحد األدنى للدخل الحيوي
تهدف هذه المساعدة إىل منع مخاطر

الفقر واالستبعاد االجتماعي لألشخاص
الذين يعيشون بمفردهم أو الذين

يشكلون جزًءا من وحدة التعايش

ويفتقرون إىل الموارد المالية لتغطية

احتياجاتهم األساسية.

 :المتطلبات

http://sede.seg-social.gob.es/


العنف ضد المرأة



13. حماية المهاجرات في مجال العنف الجنساني

يُعرِّف القانون 1/2004 العنف بين الجنسين عىل أنه جميع أعمال العنف الجسدي

والنفسي ، بما في ذلك االعتداءات عىل الحرية الجنسية أو التهديدات أو اإلكراه أو

الحرمان التعسفي من الحرية العامة والخاصة للمرأة ، من قبل أي شخص أو كان

زوجك أو شخص مرتبط في عالقة عاطفية العالقة حتى بدون التعايش.

تعرّف اتفاقية اسطنبول العنف ضد المرأة بأنه انتهاك لحقوق اإلنسان وانتهاك ضد 

المرأة ، وستحدد جميع أضرار العنف القائم عىل النوع االجتماعي التي تنطوي عىل

أضرار جسدية ونفسية وجنسية واقتصادية للمرأة ، بما في ذلك التهديدات بمثل هذه

األفعال ، اإلكراه والحرمان التعسفي من الحرية في األماكن العامة والخاصة

في حالة النساء في وضع غير نظامي ، فإن قانون الهجرة في مادته. 31 مكرر وينص

عىل أنه يجب إحالة الحالة إىل لواء الهجرة ، حيث سيكون لديه ، عند االقتضاء ،

ترجمة فورية ، وجميع اإلجراءات والموارد الالزمة ، والوساطة بين الثقافات والمرافقة

طوال العملية من قبل نفس الشخص.

عنف جسدي العنف النفسي

العنف

 الجنسي واالعتداء الجنسي
العنف

 االقتصادي العنف في مكان
العمل

 (المضايقات في مكان العمل)
 العنف ضد الحقوق الجنسية
واإلنجابية للمرأة العنف الناجم

عن النزاعات المسلحة االتجار

بالبشر

 الزواج القسري تشويه األعضاء
التناسلية لإلناث

 :أنواع العنف ضد المرأة



حماية المهاجرات من العنف الجنساني

تدابير الحماية واألمن ، والمساعدة االجتماعية الشاملة ،

والحق في المساعدة القانونية المجانية في جميع

العمليات واإلجراءات المباشرة أو غير المباشرة مع

العنف الذي عانى منه.

:حقوق النساء المهاجرات ضحايا العنف الجنساني

   
قد ال يتم فتح ملف عقاب للنساء المهاجرات في وضع
إداري غير نظامي والذي يستنكران اعتداء عىل العنف

.ضد المرأة ، حتى صدور حكم نهائي

لضحايا العنف الجنساني الحق في أن يتم تزويدهم بالوسائل

الالزمة لتحسين وضعهم والحصول عىل تصريح اإلقامة

والعمل. ستكون هذه الملفات تفضيلية في معالجتها وحلها

للنساء من ضحايا النوع االجتماعي الحق في

المساعدة العامة والمزايا االقتصادية لضمان

حمايتهن واندماجهن االجتماع

.: أنواع الفوائد
الحد األدنى لدخل المعيشة.

 دخل اإلدراج النشط.
 مساعدة من الفن. LOVG 27 أو مساعدات

المبلغ المقطوع.

 الدفعة المقدمة لصندوق ضمان مدفوعات
النفقة. 

الحق في االعتراف بمعاش األرملة في حاالت

العنف ضد المرأة. 

دخل اإلدماج االجتماعي في فالنسيا. صندوق

الطوارئ.



حماية المهاجرات في مجال العنف الجنساني

في حالة فتح عملية قضائية

لكونك ضحية للعنف الجنساني

، وكونك في وضع غير قانوني ،
فمن المستحسن القيام بذلك

مباشرة في المحاكم ، وهذا

يتجنب التعرض لخطر تلقي أمر

طرد أو فتح ملف عقاب لـ قال
الوضع اإلداري.

خدمة الهاتف للحصول عىل المعلومات واالستشارات القانونية والرعاية النفسية واتس

اب: 60000016 تطبيق AlertCops: iOS و Android ، وهو تطبيق تابع لوزارة الداخلية مع

تنبيه مباشر للشرطة عن طريق تحديد الموقع الجغرافي.
الوصول إىل الرعاية الصحية: عندما تكون ضحية للعنف الجنسي ، سيتبع العاملون

الصحيون البروتوكول الالزم لتحديد اإلصابات الجسدية والنفسية واالجتماعية ، وهذا

اإلجراء ضروري لتحديد كل من العدوان واألضرار التي تلحق بالشخص.

إذا كان االعتداء الجنسي ، يجب عليك الذهاب إىل الخدمات الصحية في أقرب وقت
ممكن ألن هذا سيساعد في الحصول عىل دليل أكثر وأفضل عىل االعتداء ، ال يجب

االستحمام أو تغيير المالبس ألنها قد تحتوي عىل دليل عىل الجريمة.

C / Ricardo Muñoz Suay :مكتب الشكاوى ومساعدة ضحايا العنف الجنساني

Cineaste Corner with Professor López Piñero Nº 14 Tel: 961927359
Oficinadedenuncias@gva.es

موارد إعالمية عند تقديم التقارير:

يجب إبالغك إذا كنت ترغب في تقديم شكوى أم ال ، وفي حالة عدم القيام بذلك ، يجب أن تعلم

 ..أن العاملين الصحيين ملزمون بإبالغ المحاكم عن طريق اإلصابات

الوصول إىل تقرير "تيرار دل

هيلو: قصص النساء
المهاجرات الناجيات من

العنف الماشي"

https://tirardelhilo.info/
https://tirardelhilo.info/


حماية المهاجرات في حاالت العنف الجنساني

في 08/02/2021 ، دخل بروتوكول عمل جديد ضد العنف ضد المرأة حيز التنفيذ في نظام 

استقبال الحماية الدولية ، والذي يركز بشكل أساسي عىل القانون األساسي 1/2004 بشأن تدابير

الحماية الشاملة ضد العنف من النوع االجتماعي واتفاقية اسطنبول. تم إنشاء البروتوكول المذكور

لتوفير حماية أكبر ضد الضعف الذي تواجهه النساء المهاجرات ويسعى إىل جمع المزيد من
الجوانب ذات الصلة ألخذها في االعتبار عند الكشف عن ضحايا العنف المنزلي أو الجنساني

وتقييمهم والتدخل معهم. كما تهدف إىل تنسيق اإلجراءات والتواصل بين جميع الجهات الفاعلة

.المعنية ، من أجل توفير استجابة مؤسسية فعالة



 
الهواتف ذات االهتمام

 



14. القنصليات وتوابعها العامة في فالنسيا

:قنصلية بوليفيا
Av. Marqués de Sotelo, Nº 11, 1º-1ª 
Tel. 963 154 225
conbolvalencia@gmail.com 
www.consuladodebolivia.es

:قنصلية البرازيل
C/ de Sorní, 7 puerta 10 46004
Tel.  96 110 44 91
Fax 96 324 965 
consulhonorariovalencia@brasilbcn.org
crsoriano@msn.com

:قنصلية كولومبيا
Plaza Tetuán Nº 8
Tel. 963 509 442 - 900 995 721 
cvalenciaesp@cansilleria.gov.co
www.consuladocolombiavlc.com

:قنصلية ساحل العاج
C/ Cirilo Amorós Nº 6 - entresuelo
Tel. 963 94 47 00
consularcm@gmail.com
www.ambaci.es

:قنصلية كوبا
Gran Vía de les Germanies, 28 
Tel. 962 06 61 22

:قنصلية االكوادور
Av. Marqués de Sotelo, Nº 3 - 5º - 10ª
Tel. 963 427 509 - 616 193 13
cecuvalencia@mmrree.gov.es
www.consuladoecuadorvalencia.com

:قنصلية جمهورية هندوراس
C/ Salvador Pau Nº 34 - 8 
Tel. 963 89 90 48 

:قنصلية المغرب
C/ de Jorge Comín, 38
625214704

:قنصلية المكسيك
C/ Periodista Azzati, Nº 4
Tel. 963 214 354
secretaria@consulmexvalencia.com

:قنصلية بيرو
Plaza los Pinazos Nº 2 - 3ª
Tel. 963 524 463
info@consuladoperuvalencia.org 

:قنصلية جمهورية الدومينيكان
C/ de Sant Vicent Màrtir, Nº 100, Piso 2, Pta 2 
Tel. 963521780

:قنصلية األوروغواي
C/ de la Barcelonina Nº 2,
Piso 5º, Puerta 9 esq. 46002
Tel. 954 539 357
Fax. 962 062 593

mailto:conbolvalencia@gmail.com
mailto:conbolvalencia@gmail.com
mailto:conbolvalencia@gmail.com
mailto:conbolvalencia@gmail.com
http://www.consuladodebolivia.es/
mailto:consulhonorariovalencia@brasilbcn.org
mailto:crsoriano@msn.com
mailto:cvalenciaesp@cansilleria.gov.co
http://www.consuladocolombiavlc.com/
https://www.google.com/search?q=consulado+costa+de+marfil+en+valencia&rlz=1C1FKPE_esES964ES964&oq=consulado+costa+de+marfil+en+valencia&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.4413j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLVd2rkj_fK0UQ_w22dV3kZdD3_5A:1639946222319&q=servicios+consulares+cubanos+en+valencia+tel%C3%A9fono&ludocid=9733794808416543142&sa=X&ved=2ahUKEwjbiaDg2_D0AhW3BGMBHTFaAIIQ6BN6BAg1EAI&biw=1318&bih=608&dpr=1
mailto:cecuvalencia@mmrree.gov.es
http://www.consuladoecuadorvalencia.com/
mailto:info@consuladoperuvalencia.org


Plaça de l'Ajuntament Nº 1 | Tel. 963 525 478 :مجلس مدينة فالنسيا
C/ Colón Nº 60 | Tel. 963 07 90 00 - 963 07 93 40  :وفد حكومي
Tel. 963 079 800 | Fax. 963079840 | E-mail. infoex.valencia@correo.gob.es :مكاتب الهجرة

Av. Del Saler Nº 14 - Ciudad de la Justicia | Tel. 961 92 71 01 - 92  :السجل المدني
C/ Joaquín Ballester Nº 39 | Tel.  963 07 94 00 - 963 07 93 40 :تفويض الحكومة
C/ Zapadores Nº 48 | Tel. 963 35 11 00 - 963 35 11 20 :مركز احتجاز األجانب
Plaza de Tetuán Nº 16 | Tel. 963 94 18 80| icav@icav.es | www.icav.es :نقابة المحامين الالمعين في فالنسيا
C/ Profesor López Piñero Nº 14 | Tel. 961 92 92 92 :مدينة العدل

:السجل البلدي - المجالس البلدية
Abastos, C/ Alberique Nº 18 | Tel. 962 08 45 00 
Ciutat Vella, C/ Micalet Nº 1 | Tel.   962 08 41 59 
Exposición, C/ de la Guardia Civil Nº 19 | Tel.  962 08 43 31 
Maritim, C/ Francisco Cubells Nº 58 bajo | Tel. 962 08 40 42 
Patraix, C/ Beato Nicolás - Factor N 1º | Tel. 962 08 40 42 
Ruzafa, Matías Perelló Nº 5 y 7. | Tel. 962 08 42 45 
Transit, C/ Conde de Lumiares Nº 5 | Tel. 962 08 42 67

القنصليات وتوابعها العامة في فالنسيا .14

لمعرفة حالة ملفك ، اتصل عىل 902022222 أو أرسل رسالة نصية قصيرة إىل 638444386

Sede 1º C/ Diputada Clara Campoamor, 23, esquina- Motilla de Palancar * Para trámites residentes COMUNITARIOS/AS
Sede 2ª C/ Joaquín Ballester Nº 39 (Subdelegación de Gobierno - registro documentación) | Tel. 963 07 94 00 - 963 07 93 40 
Comisaría de Patraix C/ dels Gremis, 6  *Para emisión de tarjetas NO COMUNITARIO/A
Comisaría de Bailén C/ Bailén, 9  *Para Certificado de registro residente COMUNITARIO/A
Comisaría de Zapadores C/ de Zapadores, 52 *Para trámites SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL

mailto:icav@icav.es
http://www.icav.es/


15. مراكز رعاية المهاجرين في فالونسيا
POR TI MUJER 

r: يعزز المساواة بين الجنسين ، ويوفر الرعاية والوقاية من العنف ضد المرأة ويعمل ضد أي شكل من أشكال التمييز من
التقاطع

C / Alfonso de Córdoba Nº 12 
74 67 47 963 

 info.portimujer@gmail.com 
www.asociacionportimujer.org

 
 

CÁRITAS MAMBRÉ
.(منظمة تعزز تمكين الناس للدفاع عن حقوقهم اإلنسانية (االحتياجات األساسية للحياة والمشاركة االجتماعية

C/ Alcanys, 57 bajo 
963 666 492

mambre.cdvalencia@caritas.es
www.caritasvalencia.org

 
 

CAI
 مركز خدمة المهاجرين: يوفر االستقبال األول والمعلومات والمشورة للسكان المهاجرين في مدينة فالنسيا. 

 C / del Pozo s / n
 962087423

 cai.pagea@valencia.es
www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf

 
 

CEAR
المفوضية اإلسبانية لمساعدة الالجئين: تعزز حقوق اإلنسان والتنمية المتكاملة لالجئين وعديمي الجنسية والمهاجرين الذين

يحتاجون إىل الحماية الدولية و / أو المعرضين لخطر االستبعاد االجتماعي.

C/ Francisco Moreno Usedo Nº 21
477 162 963

 colabora@cear.es 
www.cearpv.org

 
 

CEPAIM
تنظيم القطاع الثالث الذي يوفر خدمة االستقبال والتوظيف للمهاجرين واألشخاص المعرضين لخطر االستبعاد من أجل 

.تعزيز التعايش بين الثقافات
Carrer del Marqués de Campo, 16

963 92 53 02
valencia@cepaim.org

https://www.cepaim.org/ 
 
 

ASOCIACIÓN RUMIÑHAUI
 .مركز خدمة المهاجرين: يوفر االستقبال األول والمعلومات والمشورة للسكان المهاجرين في مدينة فالنسيا 

 C/ Marcelino Giner, 9 bajo, izquierda
 960 703 752/ 667 676 104

delegacionvalencia@ruminahui.org 
www.ruminahui.org

 
 

SJM
.يسعى لخدمة السكان المهاجرين ومرافقتهم والدفاع عنه في عملية اندماجهم في المجتمع المضيف

Gran Vía Fernando el Católico Nº 78
963152 220/681 668921 
mujervalencia@sjm.org 

www.sjmvalencia.org
 
 
 

UMAU.V
رابطة النساء األفريقيات المتحدات في فالنسيا: تعزز اإلدماج االجتماعي والعمل والقضاء عىل العنف الجنساني ، وخاصة بتر

األعضاء التناسلية ، من خالل الرعاية والتدريب والتوعية

Av. Hermanos Maristas Nº 2، pta. 22
631 89 42 36 

 traoren222@gmail.com
www.amauvafrica.com

 
 
 

VALENCIA ACOGE
.يعزز التعددية الثقافية ، ومكافحة العنصرية والفردية ويسعى إىل مجتمع أفضل من خالل مشاركة السكان األصليين والمهاجرين

C/ San Juan Bosco, 10 
963 366 01 68 

valencia.acull@redacoge.org
www.valencia-acoge.org
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الخدمات االجتماعية في فالونسيا .16 

www.valencia.es/bienestarsocial

 :بينيماكليت
C/ Sant Esperit, 15 bajo
 962 084 380
cmssbenimaclet@valencia.es

 كمبنار
C/ Grabador Engidanos, sn 
 962 082 775
cmsscampanar@valencia.es

سيوطاط بيال

C Mesón de Morella, 2 
 962 084 167
cmssciutatvella@valencia.es

السهيدية

C/ Sarrión, 14 
963 127 183
cmsslasaidia@valencia.es

ماباروسا

C/ Maria Carbonell, 1 
962 082 570
cmssmalvarrosa@valencia.es

tنا
C/ Parque Nazaret, 94 
962 087 400
cmssnazaret@valencia.es

اليبيريطا

C/ Burgos, 12, 2º y 3º piso 
 962 084 680
cmssolivereta@valencia.es

بطريكس

C/ Salabert, 13 
962 084 671 
cmsspatraix@valencia.es

كوطري كريريس

C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n 
962 084 080
cmssquatrecarreres@valencia.es

سلبادور اجيندي
C/ San Juan de la Peña, 3 
 962 084 650
cmsssalvadorallende@valencia.es

سنط مرسيلي

C/ Salvador Perles, s/n 
962 082 865
cmsssanmarcelino@valencia.es

طرافاكر

C/ Trafalgar, 34 
962 082 729
cmsstrafalgar@valencia.es

لمزيد من المعلومات حول الهيئات

والمؤسسات العامة يمكنك القيام

بذلك من خالل الرابط التالي:

https://tinyurl.com/v-maps
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الخدمات االجتماعية منطقة فالنسيا الحضرية

Burjassot 
Plaça Emilio Castelar 
 963 16 05 00
registro@burjassot.es

Alboraia
C/ Pintor Peris Aragó, 33 
961 86 93 03
amic@alboraya.com

Godella 
C/ Mayor, 83 
963 64 11 52
alcaldia@godella.es  

El Puig
Pl. Maguncia, 1 
961 47 00 03 
buzondelciudadano@elpuig.org

Aldaia
C/ Coladors, 12 
961 98 88 11 
ajuntament@ajuntamentaldaia.org 

Alaquàs
C/ Major, 88 
961 51 94 00 
info@alaquas.org 

Catarroja
Pl. Llotgeta, 1 
961 27 44 82  
ajuntament@catarroja.es

Almàssera
Pl. Major, 1 
961 85 37 50 
almassera@gva.es 

Albuixech
Pl. De l’Ajuntament, 1 
961 40 06 01 
info@albuixech.es 

Albal
C/ Mestre Ramón Sanchís Rovira, 9 
961 22 05 04
info@albal.es 

Albalat dels Sorells
Pl. Castell, 2 
961 49 00 91 
asorells_ctb@gva.es 

Benetússer
C/ Miguel Hernández, 30
963 75 29 59 
benetusser@gva.es

Beniparrell
C/ Santa Barbara, 25 
961 21 60 35 
beniparell_sec@gva.es 

Bonrepós i Mirambell
Pl. del Poble, 1 
961 85 25 00 
admon@bonreposimirambell.es  

Cases de Bàrcena
Camí de Cases de Barcena, 108 
961 85 42 05 
casasdebarcena@valencia.es 

Alcàsser
Pl. Castell, 1 
961 24 03 47 
alcasser@alcasser.es  

Alfafar
C/ Tauleta, 48 
963 18 24 36 
alfafar@alfafar.es

Alfara del Patriarca
Pl. Sant Joan de Ribera, 4 
961 39 19 46
secretaria@alfaradelpatriarca.es

 El Perellonet
C/ Gaviotas, 33 
961  77 64 50 
perello_ayt@cv.Gia.es 

Emperador
Pl. Ayuntamiento 1 
961 98 44 35 85 
emperador_alc@gva.es 

Foios
Pl. del Poble, 1 
961 48 00  28 
cultura@foios.es 

Manises
Pl. Dos de Mayo, 12 
961 86 93 03
socials@manises.es 

Massamagrell
C/ de Rafalell, 8 
961 44 49 51
info@massamagrell.es  

Massanassa
C/ Mayor 
961 25 55 00  
info@massanassa.es



Vinalesa
C/ de la Fábrica 
961 49 97  98 
ajuntament@vinalesa.org 

Museros
Pl. de Castell 
961 44 16  80
museros.informacio@cv.gav.es 

Rafelbunyol
C/ Generalitat,  1 
961 41 05 53
sugerencias@raferbunyol.es 

Meliana
 C/ Cid Campeador,  2 
961 49 58 08 
rrss@meliana.es  

Pobla de Farnals
Pl. de San Vicente, 1 
961 44 12 52 
taula.directa@lapoblafarnals.es 

Sedaví
Pl. d’en Jaume I El Conqueridor, 5 
963 18 50 40 
ajuntamentsedavi@sedavi.es

Paiporta
C/ Músico Mestre Vicent Prats, 3 
963 97 12 22 
ajuntament@paiporta.es 

Silla
C/de Sant Josep, 56 
961 21 22 22
benestar@silla.es  

Xirivella
C/ de Cervantes, 22 
963 83 02 79 
gabinfo@xirivella.es 

Tavernes Blanques
C/ Francesc de Vinatea, 1
961 86 29 66 
tblanques_ass@gva.es

Puçol
Paseo de la Constitución, s/n 
961 42 13 03 
ajuntament@pucol.es

Paterna
C/ Músic Antoni Cabeza, 24 
961 37 96 51
secretaria@ayto-paterna.es

Mislata 
C/ del Mestre Palau, 15 
 963 13 72 60
ayuntamiento@mislata.es                                                                          

Moncada
C/ Major, 63 
961 39 07 16 
info@moncada.es

Picanya
Pl. España, 1
961 59 44 60 

Quart de Poblet
C/ Joanot Martorell, 40 
961 54 80 08 
info@quartdepoblet.es 

Rocafort
C/ del Pou, s/n 
961 31 00 62 
atencionciudadana@rocafort.es 

Torrent
C/ Sant Domènec, 22 
 961 11 18 60
info@torrent.es



يمكنك الوصول إىل هذه الروابط المهمة عن طريق النقر فوق رمز االستجابة السريعة

الموجود عىل كاميرا هاتفك المحمول أو مسحه ضوئًيا:

اسأل هنا عن موعدك السابق للقيام بأي

إجراء خارجي في الشخصية

إجراءات اإلجراءات التليفزيونية

تطبيقات التسجيل

اإللكتروني

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


يمكنك هنا مشاهدة جميع الروابط الموجودة في الدليل::

كلية المحامين
التوضيحية في

فالنسيا

رعاة بلدية فالنسيا حكم مجلس االتحاد طلب شهادة التسجيل

األوروبي لعام 2008

بشأن الهجرة واللجوء

تطبيق الجنسية عن

طريق االفتراض البسيط

طلب الحصول عىل

 الجنسية

معلومات سريعة

دليل إجراءات

فالنسيا

معلومات عامة

  اإلجراءات في
إسبانيا

طلب الجنسية

لإلقامة
تأشيرات الطالب حق اللجوء المفوضية السامية لألمم

المتحدة لشؤون الالجئين

- اللجوء في إسبانيا

إجراءات أوراق

المعلومات

تطبيق األلقاب

األجنبية إسبانيا
المتطلبات

RIV والشكوك

طلب مساعدة

الضمان االجتماعي

الخريطة البنفسجية

(معلومات الهيئات
العامة)

 جمعية لك امرأة
(برتي موخير)

 



 
 

أهال ومرحبا بكم في مجتمع

بلنسية! بيتنا إنه منزلك

 



نوافذ المهاجرين

المتجولين) دليل ترحيب للمهاجرات وعائالتهن تنسيق 

كاميال

Asociación Por Ti Mujer ONGD

البناء والتصميم 
Asociación Por Ti Mujer ONGD

جمعية لك امرأه

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana
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