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 أسئلة ُمتكررة حول الحماية الدولية

لتحديث في أكتوبر  .0202تمّ ا  

الرعاية خدمة ( وعن 0202يونيو  02) الطوارئنظام الحماية الدولية اعتباًرا من نهاية حالة  وضعمعلومات عن 

الحماية الدولية.للمستفيدين من المقدمة   

 ماذا علّي أن أفعل إن كنُت أرغب في تقديم طلب الحماية الدولية في هذه األوقات؟

مرة أخرى من خالل هذا الرابط لطلب الحماية  ُمسبق، يمكن طلب موعد 0202يونيو  8اعتباًرا من يوم االثنين 

.الدولية في مكتب الهجرة في برشلونة في باسيو سانت جوان  

؟الطوارئانتهت صالحيته أثناء حالة و ُمسبق لطلبي الحماية الدوليةماذا أفعل إذا كان لدي موعد   

.لتقديم طلب الحماية الدولية الطوعييجب أن تطلب موعًدا جديًدا لتقديم طلب الحماية الدولية وأن يتم تسليم بيان   

 ماذا لو كان لدي موعد إلجراء المقابلة؟

يونيو وسيقوم مكتب الهجرة باالتصال باألشخاص  8إلجراء المقابلة التي كانت مقررة مسبًقا في تم إلغاء المواعيد 

.المتضررين إلعادة تحديد موعد المقابلة  

، نوصيك بطلب ل بك إلعادة تحديد موعد المقابلةإذا قمت بتغيير رقم هاتفك أثناء هذه العملية و / أو لم يتم االتصا

.جديدعي طوموعد سابق لتقديم بيان   

بشكل طبيعي في التاريخ والوقت المحددين 0202يونيو  8يتم إجراء المقابالت المجدولة اعتباًرا من   

لتقديم طلب الحماية الدولية )تاريخ المقابلة( أثناء  الطوعيبيان الماذا يحدث إذا انتهت صالحية 

؟الطوارئحالة   

، فسيظل سارًيا لمدة ثالثة أشهر بعد الدولية أثناء حالة اإلنذارماية لتقديم طلب الح الطوعيإذا انتهت صالحية بيان 

هنا من يونيو(. يمكنك تنزيل التعليمات 02انتهاء حالة اإلنذار )  

إلعادة طلب البيان ، فإننا نوصيك بطلب موعد مسبق تحديد موعد مقابلتك إذا الحظت أنه لم يتم االتصال بك إلعادة

 الطوعي.

؟الطوارئالبيضاء الخاصة بي أثناء حالة  الوثيقةماذا لو انتهت صالحية   

، ر أخرى من تاريخ انتهاء صالحيتهاسيتم تمديدها لمدة تسعة أشه الطوارئالتي صدرت قبل حالة كّل الوثائق 

.بشرط عدم استالم قرار سلبي للملف  
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يتم منح اإلذن بالعمل. يمكنك ، ال األبيض )األشهر الستة األولى(، اعتباًرا من تاريخ انتهاء صالحية اإليصوبالمثل

.تنزيل التعليمات هنا  

البيضاء منتهية الصالحية؟ الوثيقةهل سأواجه مشكلة في العمل إذا لم يكن لدي سوى   

مايو تحميك. يمكنك  00، يجب أال تواجه أي مشكلة ألن التعليمات التي نشرتها وزارة الداخلية في من حيث المبدأ

.تنزيله على هذا الرابط  

لو انتهت صالحية بطاقتي الحمراء أثناء حالة اإلنذار؟ ماذا  

، ر أخرى من تاريخ انتهاء صالحيتهاسيتم تمديد جميع البطاقات الحمراء الصادرة قبل حالة اإلنذار لمدة سبعة أشه

.بشرط عدم استالم قرار سلبي للملف. يمكنك تنزيل التعليمات هنا  

.موعد لتجديدها، يجب عليك طلب بمجرد مرور فترة التمديد  

؟الوارئأو البطاقة الحمراء قبل إعالن حالة  البيضاء الوثيقةماذا يحدث إذا انتهت صالحية   

:، فسيتم تمديد صالحيتها على النحو التاليمارس( 21) الطوارئإذا انتهت صالحية وثائقك قبل إعالن حالة   

.: تسعة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء الصالحيةالوثيقة البيضاء  

.البطاقة الحمراء: سبعة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء الصالحية  

كمل ستة إذا كنت أخصائي رعاية صحية أو أخصائي رعاية شخصية أو عامل زراعي ولكني لم أ

، فهل يمكنني تسريع تصريح العمل الخاص بي بأي شكل من األشكال؟أشهر منذ إجراء المقابلة  

العمل لألشخاص في هذه الحالة. ومع ذلك، يمكن طلب معلومات أكثر  رسمًيا، ال يوجد إجراء لتسريع تصاريح

:العناوين التالية طريق إرسال بريد إلكتروني إلى عن تفصيالً   

sgppi@mitramiss.es  أو ablascom@mitramiss.es  

 :تحديد ما يليمع  

 معلومات عن اللحظة التي تجري فيها عملية طلب الحماية الدولية - .

 .الة الموافقة أو الخبرة في مجال العملح -

 .مكانية التنقل الجغرافيإ -

 .لسيرة الذاتية والمسمى الوظيفيا -

 .نوصي أيًضا بمراجعة التغييرات التي تم إجراؤها على الفترات الزمنية لكل مستند

 

mailto:sgppi@mitramiss.es
mailto:ablascom@mitramiss.es
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ماذا علي أن أفعل إذا كان لدي موعد إلجراء مقابلة ثانية في مكتب مدريد للجوء والالجئين أثناء 

؟الطوارئحالة   

إذا كان لديك موعد  .الطوارئما المقابالت الثانية المطلوبة أثناء التحقيق في القضايا فقد تم تعليقها أثناء حالة أ

.ذات الصلة المعلومات، فسوف يقدم لك مكتب اللجوء والالجئين مقابلة ثانية  

 هل هناك مزايا اجتماعية للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية؟

سعون والضمان االجتماعي والهجرة برنامج مساعدة اجتماعية الستقبال األشخاص الذين ي االندماجلدى وزارة 

.غير حكومية مختلفة ، تديره منظماتللحصول على الحماية الدولية  

 ، تتم إدارة الوصول إلى هذا البرنامج من قبل خدمة االهتمام االجتماعي للصليب األحمر فيفي مقاطعة برشلونة

 مكتب الساير.

 ، يمكنك طلب خدمة أولى فيفي الحصول على مزيد من المعلوماتإذا كنت تقيم في مقاطعة برشلونة وترغب 

ط. إن زرت الخدمة ُمسبًقا، يمكنك طلب موعد عن طريق االتصال بأرقام الهاتف مكتب الساير من خالل هذا الراب

إلى  صباًحا 3:22من االثنين إلى الخميس من  22 02 22/39032 98 032 22/39 08 39239التالية 

ظهًرا. 23:22إلى الساعة  22:92مساًء والجمعة من  2:22  

لية الوصول إلى البرنامج؟هل يمكن لجميع المتقدمين للحصول على الحماية الدو  

، من بينها إضفاء الطابع الرسمي على طلب ن قادًرا على االلتحاق بالبرنامجال. هناك بعض المتطلبات لتكو

الحماية الدولية في غضون ستة أشهر كحد أقصى من الوصول إلى األراضي اإلسبانية أو االتحاد األوروبي وعدم 

.تلقي قرار سلبي  

إلى ، يجب عليك تحديد موعد من خالل هذا الرابط والحضور الل هذه الفترةالحماية الدولية خلبدء عملية طلب 

.موعدك في مكتب الهجرة  

، ونظًرا لألزمة 02/22/0202و  21/23/0223إن األشخاص الذين دخلوا إسبانيا / االتحاد األوروبي بين 

تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية لللهم م فترة عام واحد من وصولديه، 23الصحية التي تسبب بها كوفيد 

.واختيار الدخول في البرنامج  

مكتب  إلى قبل ذلك إذا كنت مهتًما بالتقدم إلى برنامج الرعاية االجتماعية الحكومي في برشلونة ولم تكن قد ذهبت

.حالتكفيمكنك طلب موعد مسبق من خالل هذا الرابط حتى نتمكن من إبالغك بناًء على  الساير  

هل هناك موعد نهائي للوصول إلى برنامج الدولة لمساعدة المتقدمين للحصول على الحماية 

 الدولية؟
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، يجب على جميع المهتمين بالوصول إلى البرنامج القيام بذلك في غضون عامين كحد أقصى من وصولهم إلى نعم

.االتحاد األوروبي  

أخرى للحصول على المساعدة؟، هل هناك معايير باإلضافة إلى المهل الزمنية  

حيث سنبلغك الساير  ، نوصيك بطلب موعد فيول إلى برنامج االستقبال. للتأكد، هناك متطلبات مختلفة للدخنعم

.بناًء على حالتك  

------- 

 يمكنك مراجعة المعلومات من خالل الروابط التالية:

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio 

http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_0

8062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c 

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

 عناية ساير

  هل يمكنني طلب موعد لتلقي معلومات حول الحماية الدولية من الساير؟

 االفتراضيخالل المكتب يجب عليك طلب موعد من خدمُتك، إذا كانت هذه هي المرة األولى التي يتم فيها نعم، 

.والحصول على معلومات حول الحماية الدوليةالساير خدمة في  للتسجيل  

. سيتم إجراء االتصال الهاتفي من التاريخ المحدد إشعار جديدعن طريق الهاتف حتى  الخدمةسيتم تنفيذ هذه 

.)بهامش أسبوع واحد(  

الساير، فهل سيساعدونني؟ إذا كان لدي بالفعل موعد مسبق مع   

.طريق الهاتفنعم عن   

سيتصل بك المتخصصون لدينا في الساير عبر الهاتف لتقديم الخدمة، يجب أال تذهب شخصًيا إلى الموعد. أيًضا، 

 قد يتأثر التاريخ والوقت المجدوالن للموعد. 

.سيتم االتصال برقم الهاتف المقدم في طلب الموعدللتذكير   

الساير الذي سيقدم لي المشورة حول الحماية الدولية، هل  إذا كان لدي موعد محدد مع محامي

؟سيساعدونني في ذلك  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
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.نعم عن طريق الهاتف  

سيتصل بك المحامي الذي لديك معه موعد ُمسبق وذلك للحصول على خدمة عن طريق الهاتف. كإجراء وقائي 

المجدولة.عليك أال تذهب شخصًيا إلى الساير لتلقي الخدمة  23ضد انتشار كوفيد   

، هل ن المعلومات حول الحماية الدوليةجماعية لتلقي المزيد م ندوةكان من المقرر أن أحضر 

 سأتمكن من الحضور؟

. المهنيون في مكتب الساير سوف يتصلون 23كّل الندوات الجماعية تم الغاءها كإجراء وقائي ضد انتشار كوفيد 

. أيًضا، على صفحة الويب الخاصة بالساير لمعلومات الجديدةبأولئك المتضررين من ذلك إلعطائهم المزيد من ا

 ستجد الدليل حول إجراءات الحماية الدولية

؟الطوارئكيف يمكنني طلب موعد متابعة مع مستشاري الحماية الدولية أثناء حالة   

المعلومات، يمكنك طلب م تكن لديك هذه ، أو إذا لتروني للمستشار الخاص بك مباشرةً يمكنك االتصال بالبريد اإللك

طريق كتابة رسالة بريد الكتروني تحتوي على التفاصيل الخاصة بك على البريد التالي:د وعم  

saierinfo@bcn.cat 

:أو من خالل االتصال بأرقام الهواتف التالية  

39239 08 22  /39032 98 22/39 032 02 22  

mailto:saierinfo@bcn.cat

