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 وزارة الداخلية 

 

 

حالة الطوارئ حول حالة نظام الحماية الدولية خالل فترة  ألسئلة المتداولةألجوبة على اا  

 

2020مارس  26  

 

 

 

؟ حاليا  الحماية الدوليةطلب ب  التقدم ماذا يجب فعله إذا أردت .ـ1  

 

  ، أنهإاّل  .جراء يتطلب الحضور الشخصيه إال يمكن تقديم هذا الطلب في األماكن المعتادة لكون نظرا لحالة الطوارئ الصحية, 

. تنفيذ كل الطلبات الالزمة سيتم ،العودة إلى الوضع الطبيعيو بمجرد   

ألولئك الذين يرغبون في طلب الحماية الدولية في األراضي الوطنية   حق مضمونمبدأ عدم اإلعادة القسرية  إلى أن يُشار كذلك

( 5و  2ن السؤالي   أجوبة اطلع على) الوضع هذاخالل   

 

 

الوثيقة   أو لتجديد طلب الحصول على اللجوء )المقابلة مع الشرطة الوطنية( كان لدي موعد إلتمام ماذا سيحصل إذا -.2

   خالل فترة حالة الطوارئ؟

 

و  يرتقدبمجرد وبمجرد عودة األمور إلى وضعها الطبيعي سيتم إعادة تعيين المواعيد التي لم يتم إجراءها خالل هذه األسابيع 

سيتم نشر المعلومات الخاصة في هذا الصدد على الموقع االلكتروني .أفضل طريقة لتنفيذ عملية إعادة التنظيماختيار     

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

 

طلب الحصول  مستند "  أي   الدولية،طلب الحماية ب  رغبة التقدم ثبتتُ صالحية الوثائق التي  مدة وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أنّ 

حالة الطوارئ  قابلة للتمديد طالما استمرت  ،طالب الحماية الدولية )البطاقة الحمراء(  وبيض( األ مستندالالحماية الدولية" ) على

موعد   على والحصولسابقًا  صالحية الوثائقانتهاء  في حالةخالل هذه الفترة أو  تاريخ انتهاء الصالحية إذا كان خاصة  الصحية

. خالل فترة حالة الطوارئلتجديدها   

 

 

للجوء خالل  فرع المديرية العامة للحماية الدولية/مكتب ا في لمقابلة الثانيةفي حال لدي موعد ل  ماذا يجب علي أن أفعل -.3

 هذه الفترة االستثنائية؟ 

الذين تم  ألشخاصل بجميع اباالتصا ،عتياديبعد عودة النشاط اال ،فرع المديرية العامة للحماية الدولية/مكتب اللجوءسيقوم 

. تنفيذ أي إجراء في هذا الصددال يلزم . لذلك و تحديده من جديد  وعدهمإلغاء م  

 

فرع  في تحت االجراءات  التي ال تزالوضع عديم الجنسية لب اط للحماية الدولية أوا  طلب لعملية  هو الوضع بالنسبة ما -.4

؟ مكتب اللجوء /المديرية العامة للحماية الدولية  

  .لتقديم أي إجراء إضافي  و بشكل محدود. ال داعييتابع العمل عن بعد  فرع المديرية العامة للحماية الدولية/مكتب اللجوءإن  

ل  السج بذلك بواسطة القيام يتم معين، يُرجى أنملف ضافتها لإل تعليالتأو  شخصية   وثائقإذا كان من الضروري تقديم  

فقط.  اإللكتروني  

         أو عبر العام البريد االلكتروني عبرل واصت ال، يمكنك ةن معّي  مسألةحول  حصول على المزيد من المعلوماتولل

في نهاية األمر.  oar@interior.es    

الحماية   طلبإتمام كالشرطة الوطنية  تقوم بهااإلجراءات التي  على األسئلة المتعلقة بمواعيدال يمكن الرد  يجدر الذكر أنه

. أو تجديد الوثائق وليةالد  

 

 

 



Traducción realizada por el equipo de traductores de CEAR 

2 
 

 

؟  لتحاق بمرافق االستقبال، كيف يمكنني االرغبة التقدم بطلب الحماية الدولية إذا لم أستطع تسجيل -.5  

 مرافق االستقبالعلى األشخاص الذين يرغبون في االستفادة من  ، يجبحاليا  تقديم طلب الحماية الدولية على ا لعدم القدرةنظر

ة االستمرار  نّي  مسؤولية لمّ حتُ شهادة على  حيث يجب التوقيع، إقليم كل يالمتواجدة ف لاالستقبال األوّ  تهيئامباشرة إلى  لتوجها

. عودة النشاط االعتيادي إجراءات تقديم الطلب بعدفي   

 

 

 

  

 

 

 


