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المكتب لثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية
المعهد المصري للدراسات اإلسالمية بمدريد
بمدريد
)C/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1 (Madrid 28002

Tel/ 0034 915639468
0034 915636782
Fax: 0034 915638640

Santiago Bernabéu

يمكنك العثور على أرقام هاتفية أخرى في الرابط التالي بمدريد

http://www.alartec.com/2013/03/listado-de-telefonos-utiles-y-de-emergencias-en-espana/
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المكتب لثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية
تتميز العالقات الشخصية داخل الجامعة من خالل االحترام والحرية بين الطالب واألساتذة بال حدود
والمناقشات العلمية بدون حواجز شريطة أال يتعدى الطالب حدود االحترام ،أما خالف الرأي فهو مما
يعتز به االساتذة ألنهم يعتبرون أنفسهم قد نجحوا في حفز عقل الطالب على العمل حتي ولو كان في
اتجاه مخالف لنظر.

الطوارئ وواهم ارقام الهاتف
تم تحديد رقم هاتف  112لتقديم العون للمواطنين في أي نوع من الطوارئ (الصحة ،ومكافحة الحرائق
واإلنقاذ والسالمة العامة) في االتحاد األوروبي ،وهو رقم مجاني.
)الصليب األحمر( Cruz Roja España
Teléfono: 902 222 292 - Web: htto: // www.cruzroja.es
)رجال االطفاء( Bomberos España
Teléfono: 080
)الشرطة الوطنية( Policía Nacional España
Teléfono: 091 - Web: http://www.policia.es
)الحرس المدني( Guardia Civil Española
Teléfono: 062 - Web: http://www.guardiacivil.org
)اإلدارة العامة للمرور( DGT - Dirección General de Tráfico
Teléfono: 900 123 505 - Web: http://www.dgt.es
)معلومات الطقس( Información Meteorológica
Teléfono: 807 170 365 Web: http:// www.inm.es
)البريد والبرق( Correos y Telégrafos
Teléfono: 900 506 070 - Web: http://www.correos.es

سفارة جمهورية مصر العربية
بمدريد

C/Velázquez 69
Madrid 28006
Tel/ +34 915776308
Tel.:+34 915776309
Fax.:+34 915781732
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فيما يتعلق اللحوم تجدر اإلشارة إلى أن لحم الخنزير يمثل جزء كبير من استهالك اللحوم ،ولكن
تتوافر أيضا أنواع اللحوم األخرى فعند الشراء يجب التأكيد على نوع اللحم ومصدره ،كما أن جميع
المواد الغذائية يفصل على عبوتها مكوناتها ومصادرها ونسبها.
وقد تغير الوضع تغيرا كبيرا في السنوات األخيرة فأصبح هناك محالت ال تبيع إال لحما حالال
للمسلمين وهي في أغلب الحاالت مملوكة ألتراك أو عرب .ومن حق العميل أن يسأل قبل أن يطلب
طبقه في أي مطعم عن مصدر اللحم وال يعد ذلك نوعا من إساءة الذوق ،بل بالعكس يعد ذلك من
باب األدب حتى ال يرفضه بعد ذلك .ولذلك ينصح دائما في حاالت الشك بأن يسأل المرء مقدما.

التعامل في مجال الجامعات
يجب الوضع في االعتبار ان اغلب الجامعات تدرس العلوم باللغة االسبانية وبالتالي فاجادة اللغة
االسبانية شرط مهم للدراسة ،توجد بعض الجامعات تدرس بعض البرامج باللغة اإلنجليزية ،برجاء
الدخول على الرابط لمعرفة نوع اللغة.
الجامعة اإلسبانية لديها عدد قليل من الطالب األجانب ونسبة الطالب األجانب في الجامعات اإلسبانية
(نعني طالب الماجستير والدكتوراه) ليست مرتفعة فهي تمثل  ٪18من المجموع الكلى للطالب.
تتبع الجامعات والمراكز النظام الجامعي اإلسباني (-Sistema Universitario Español -SUE
) في اسبانيا قرابة  83جامعات ،مقسمة إلى  243حرم الجماعي و 113مقار جماعات مفتوحة.
عدد اإلجمالي من الجامعات في المملكة اإلسبانية  ،83منهم  50جامعة حكومية و 33خاصة .يتزايد
عدد الجامعات الخاصة في السنوات األخيرة.
مزيد من التفاصيل من الجامعات اإلسبانية على الرابط التالي:
http://www.ua.es/es/internet/listado.htm
هناك اختالفات إقليمية بين الجامعات من حيث المرتبة والتصنيف العالمي والمحلى وجودة الدراسة.
إقليم كاتالونيا هو النظام الجامعي األكثر إنتاجية ،تليها نافارا ،كانتابريا ،فالنسيا ومدريد وجزر البليار.
مزيد من التفاصيل من تصنيف الجامعات االسبانية على الرابط التالي:
http://www.webometrics.info/es/Europe_es/Espa%C3%B1a
يمكن للطالب االستفادة من العديد من المزايا مثل الخصومات في المتاحف والمؤسسات الثقافية
ودور السينما ،تستخرج البطاقة عند إجراء تسجيل .ويتم طباعة البطاقة الجامعية بالتعاون بين الجامعة
ومختلف البنوك ،لهذا السبب هناك مزايا مالية ألعضاء مجتمع الجامعة مثل حسابات التوفير أو
بطاقات االئتمان.
15
اعداد :المودينا جارثيا

مراجعة :ا.د .باسم صالح

دليل مملكة إسبانيا

المكتب لثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية
والقوانين ال تعود في أصلها إلى نصوص دينية وإنما إلى إرادة الشعب الذي يمثله البرلمان المنتخب .
ولهذا قد يجد المرء واليات بها قوانين تتعارض مع قوانين واليات أخري وخصوصا في األمور
المتعلقة باألحوال الشخصية لمثليين .يسمح القانون اإلسباني الزواج من نفس الجنس .ويسمح ايضا
لهذه الزيجات بتبني اطفال.
أما الحرية الفردية في مجال العالقات االجتماعية فهي غير محدودة .ولكل من بلغ سن الثامنة عشرة
أن يقرر في حرية بشأن عالقاته الجنسية أو االجتماعية أو االقتصادية وله أن يستقل بسكن خاص له
وحده .وليس لآلباء أو األمهات االعتراض على خيارات أبنائهم الجنسية ،وهذه الحرية أيضا تطبق
على السلوك اليومي فعملية التقبيل بين األشخاص بالشوارع وجميع األماكن تعتبر عادية.

دور الدين في المجتمع
يلعب الدين في المجتمعات األوروبية دورا ثانويا للغاية مقارنة بالدور الديني في مجتمعات الشرق .
والدين هو قضية شخصية بحتة تتوقف على رؤية الفرد وأفكاره وتعليمه وتربيته .وال يوجد أي فرق
في التعامل بين مؤمن باألديان وغير مؤمن بها ،فالدين ال يكتب في البطاقات الشخصية وال يعرف
عنه أحد شيئا بطريقة عالنية.
الكاثوليكية هي تقليديا وإلى حد بعيد أكبر طائفة في إسبانيا ،ولكن منحنى ممارسة الشعائر ينخفض
بشكل ملحوظ ،هناك أيضا مسلمين وبروتستانت و ،وكذلك مجموعات دينية أخرى مثل اليهود.

مظاهر الحياة الثقافية
مظاهر الثقافة في إسبانيا شديدة التعدد .ومعظم المدن بها عدد كبير من المتاحف وكل المراكز بها
مكتبات عامة للقراءة واستعارة الكتب ،وفى كل مدينة دور سينما ومراكز ثقافية وأنشطة ثقافية مختلفة.
المناخ في إسبانيا بصفة عامة قريب من دول البحر المتوسط ،بارد ممطر شتاءا وحار صيفا ،شديد
المطر في المناطق الشمالية وخاصة جالقيه ،وتوجد حياة اجتماعية واسعة خارج المنزل وهم من
هواة ارتياد المطاعم والكافيتريا.
هناك حب كبير للمسرح من جميع األنواع :الموسيقى ،والكوميديا ،والمسرح الكالسيكي  ...الخ
والدليل على ذلك هو أنه خالل فصل الصيف هناك مهرجانات في العديد من القرى والمدن ،من بينها
مهرجان المسرح الكالسيكي الدولي في مريدا .وهناك أيضا حب كبير للسينما واألفالم األجنبية
جميعها تنطق باللغة اإلسبانية بعد عمل دبلجة للصوت .ويمكن مشاهدتها بلغتها األصلية في عدد
محدود من دور العرض.
تعقد في إسبانيا الكثير من االحتفاالت التي تقام في المدن الصغيرة والقرى بمناسبة تاريخية قديمة.
المطبخ اإلسباني متنوع هناك العديد من االختالفات بين المناطق ،وخاصة األسماك ،والطبق األكثر
شهرة عالميا هو الباإيا (وهو رز بالسمك وفواكه البحر وفى بعض األحيان يضاف اليها دجاج ولحوم)
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التعامل مع الطبيعة والحفاظ على البيئة
دستور  1978يحدد مدى االهتمام بالبيئة في إسبانيا .ومنذ تلك اللحظة نجد حرص المجتمع اإلسباني
واهتمامه بالبيئية في إسبانيا ،وكان لبعض األحداث البيئية الجارية تأثير خاص على الرأي العام
اإلسباني ،فالتوقيع على بروتوكول كيوتو ( 11ديسمبر  ،)1997وغرق ناقلة النفط برستيج قبالة
سواحل شمال إسبانيا ( 13نوفمبر  ،)2002أو النقاش حول تغير المناخ وتأثير ذلك ظلت هذه القضية
في السياسة واإلعالم في جدول السنوات األخيرة.
واحدة من المشاكل البيئية التي تؤثر على إسبانيا الجفاف وهذا يرجع إلى تغير المناخ .منذ عام 1996
في إسبانيا زاد معدل انبعاثات  CO2بشكل كبير والتي تسهم في تغير المناخ.
تم تغيير مسار المجتمع من مجتمع ال يشعر بأهمية البيئة إلى مجتمع يحافظ عليها وعلى التوازن
البيئي الطبيعي .ولهذا منع إلقاء بقايا السجائر في المراحيض ،وتدوير الزجاجات البالستيكية والزجاج
والبالستيك والمعادن والورق عدة مرات عن طريق تنظيفها وإعادة ( )reciclajeالتدوير ،حتى ال
يزيد العبء على التوازن البيئي .واذلك يجد المرء في األسواق أكياسا من الورق أو من القماش بديال
عن أكياس البالستيك ألن البالستيك يمثل عبئا على البيئة في التخلص منه .ولهذا تم تعديل صناعات
الماكينات والسيارات لكي تنتج عادما أقل وتستهلك وقودا أقل.
وفقا لهذا المبدأ الذي يهدف للمحافظة وفى معظم جهات بإسبانيا يتم فصل عناصر القمامة على البيئة،
بحيث يوضع الورق وحده في حاوية والبالستيك في حاوية والقمامة العادية في حاوية ثالثة وهكذا.

المرور واستعمال الشوارع
يجب احترام قواعد المرور حيث انها تطبق بصرامة ويتم دفع الغرامات بشكل فورى واليطبق أي
نوع من أنواع االستثناءات .وللمشاة إشارات ضوئية من الواجب احترامها ونادرا ما يعبر شخص
من المشاة من مكان غير مخصص للعبور لالنه يعرض نفسه لعقوبة باهظة ،واستعمال آلة التنبيه
هو من األمور المستهجنة في تلك المجتمعات وال يلجأ السائق إليها إال عند الضرورة.
والستخراج رخص القيادة البد من التعلم من الصفر كأي مبتدئ عمره  18عاما حيث أن التراخيص
المصرية لم تعد مقبولة .وهذا يستدعي دخول المدرسة وتعلم اإلشارات وبعض من الميكانيكا وآداب
المرور إلخ .وهناك عدة مدارس لتعليم فن القيادة.

الدولة واألديان
ال يوجد في الدستور اإلسباني ما يحدد الهوية الدينية للدولة ،إذ أنها تتخذ موقفا محايدا من كل األديان
وال تنحاز إلى دين معين .والتعامالت الشخصية التي تجري في المساجد والكنائس كالزواج أو الطالق
أو العماد أو شهادات الوفاة ال تلزم الدولة وال تعترف بها إذ أن هذه البد من اعتمادها بمعرفة الموظف
العام المختص .وال يوجد اضطهاد ألي أقلية عرقية أو دينية وتحكم الجميع نصوص القانون العام.
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والتعامل مع المصالح الحكومية يقوم في الغالب على االنتظار في صالة معدة لذلك وعلى كل منتظر
أن يسحب رقم انتظار طبقا لألولوية الحضور للمكان ويتم التعامل عن طريق اظهار الرقم على لوحة
كهربائية مضيئة.
ويجب االختصار والتحديد في عرض الموضوع ،والتحديد بدقة هو من األمور الواجبة في كل الثقافة
الغربية فالبد من تعريف سبب الزيارة وموضوع الطلب وتقديم األوراق الدالة على صحة الطلب في
موعده وبالترتيب المطلوب .والبد من توقيع الطلبات إما بالذات أو بالوكالة عن الغير مع ذكر ذلك
بجانب التوقيع ،واليوجد استثناءات او تغاضى عن األوراق المطلوبة.
والشرطة في خدمة المواطن ،وهو ملتزم باحترام المواطن أو المقيم األجنبي )ومناداته بصيغة
اإلحترام الواجبة ويمكن أيضا للمواطن أن يشكو الشرطي لو أنه تجاوز حدود وظيفته أو تعسف في
إستخدام السلطة ،ويجب احترام واتباع تعليمات الشرطة .أما الوقوف أمام القاضي فليس له مالبس
محددة ولكن ينبغي الحرص في إنتقاء االلفاظ في ساحات القضاء حيث أن سوء إختيار االلفاظ يعطي
إنطباعا سيئا وفى جميع األحوال يمكن طلب تكليف مترجم محلف ليتولى تقل المعلومات بين الطرفين
لتجنب الوقوع في أخطاء ،وتقوم المحكمة بدفع نفقاته حيث أن عمله يعد في هذه الحالة من متطلبات
العدالة التي تلتزم بها الدولة.

التعامالت اليومية
توجد صيدلية في كل حي مفتوحة  24ساعة وايام العطالت ،وهي صيدلية يتم اختيارها ويعلن عنها
أسبوعيا بورقة معلقة على األبواب ( )farmacias de guardiaكل صيدليات الحي األخرى تعرف
العميل بمكان وعنوان تلك الصيدلية .وهذه الصيدلية ال تكون مفتوحة األبواب كما هو الحال عادة بل
على من يريد الشراء دق جرس معين حتى يفتح الصيدلي بابها.
والتدخين ممنوع في إسبانيا في جميع األماكن العامة المغلقة وفى المواصالت والمحالت التجارية
وداخل المطاعم.
والمشروبات الكحولية هي جزء ال يتجزأ من الحياة الثقافية في إسبانيا حيث أنهم يشربون في جميع
االحتفاالت ومع الوجبات ،والتوجد مطاعم او كافيهات تخلو من المشروبات الكحولية.
والمخدرات في إسبانيا بجميع أنواعها ممنوعة.
عند التحية في إسبانيا يتم تقبيل المرأة ومصافحة الرجل ،فتقبيل الرجال والتشابك باأليدي بينهم ال يتم
بصفة عامة اال بين الشواذ.

تعامالت المصارف
يتم تحويل المرتبات وخصم اإللتزامات عن طريق حساب مصرفي ولكل مواطن بالغ في إسبانيا
حساب لدي أحد المصارف .ويتم فتح الحساب بتقديم طلب مرفقا بتحقيق الشخصية أو جواز السفر
ويحصل المتقدم على رقم وهو رقم طويل يحدد بدقة جنسية المصرف وإسم البنك ومكان الفرع ورقم
الحساب  IBANوهو نظام معمول به في كل دول أوروبا .وال يمكن عمل تحويل أو تلقى أي مبالغ
إال عن طريق تعريف الطرف اآلخر بهذا الرقم.
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الغالبية العظمي من األسبان يقطنون في شقق وبيوت ذات ملكية خاصة ،ولكن هناك شقق لإليجار
ايضا وعقد اإليجار ينظمه القانون المدني  24 ،1994/29نوفمبر(LAU–Ley de Arrendamientos ،
)Urbanosالنقاط الرئيسية للنظر عند التوقيع على عقد اإليجار كما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

في أي عقد إيجار يجب أن نذكر هوية األطراف ،وتحديد العين المؤجرة والمدة المتفق عليها.
يجب أن يتم االتفاق على مدة عقد اإليجار بحرية بين الطرفين ،وإبالغ الطرف االخر بشهرين
على األقل من تاريخ إنهاء العقد أو الرغبة في عدم التجديد.
يتم االتفاق على اإليجار بحرية ،ويكون الدفع شهريا ويجب أن يتم في األيام السبع األولى من
الشهر.
تكلفة الكهرباء والمياه والغاز واإلنترنت  ...يجب أن تدفع من قبل المستأجر.
قبل توقيع العقد وتقدم وديعة نقدية بمبلغ يساوي إيجار شهر واحد للمالك كضمان.
عدم السداد يعطى المالك الحق بالطرد من المسكن.

التأمين الصحي
الصحة في إسبانيا يحكمها من خالل القانون العام للصحة ( )Ley General de Sanidadالذي ينص
على حق جميع المواطنين في الحماية الصحية .ويعترف القانون بالحق في نظام التأمين الصحي
لجميع المواطنين واألجانب المقيمين في إسبانيا .اما األجانب فيطالبوا بالتأمين الصحي الخاص
للحصول على التأشيرة واإلقامة ،هذا النوع من التأمين الصحي تسدد عنه رسوم عن كل فرد من
أفراد األسرة.

التعامل مع السلطة التنفيذية والقضائية
ننصح جميع الزمالء بالتسجيل في سفارة جمهورية مصر العربية بمدريد عند الوصول وذلك إذا كانت
فترة تواجدهم ستمتد الى أكثر من  6أشهر ،وذلك للتواصل مع السفارة في حالة وجود أي طارئ.
ملحوظة هامة ان جميع التعامالت تتم باللغة االسبانية ،ومحاولة العثور على من يتحدث باإلنجليزية في
العدد من األماكن مهمة صعبة.
للموظف العام في إسبانيا مكانة محترمة ينص عليها القانون وذلك ألنه ممثل الدولة .وقانون العقوبات
صارم في شأن الغرامات التي توقع على من يهين موظفا عاما أو يتحدث إليه بطريقة ال تدل على االحترام
المفترض ،وهذه المخالفة قد تصل إلى قضية تعويض تكلف المتعدي مبلغا كبيرا من المال.
إال أن الموظف العام على الجانب اآلخر ليس له أن يتعسف في القيام بمهامه الوظيفية ومن حق كل
مواطن أو مقيم في إسبانيا بطريقة شرعية أن يتظلم من قرارات جهة اإلدارة عن طريق تقديم شكوى
إدارية إلى رئيسه (.)queja disciplinaria oficial
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األحوال الشخصية
يوجد قانون األجانب رقم  2000/4ينص على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا واندماجهم االجتماعي.
في إطار الحق في الرعاية الصحية للنساء األجنبيات الحوامل في إسبانيا يحق لهم الحصول على
الرعاية الصحية أثناء الحمل والوالدة وبعد الوالدة.
ويطلق على الزواج بين الزوجين من جنسيات مختلفة الزواج المختلط .ويمكن لهذه الزيجات ان تتم
داخل وخارج إسبانيا في السفارات اإلسبانية على ان يسجل هذا الزواج في السجل المدني المركزي
(.)Registro Civil Central
أولئك الذين ولدوا في إسبانيا من أبوين أجنبيين يتبع الطفل جنسية والديهم .األطفال حديثي الوالدة
يجب تسجيلهم لدى القنصلية في السفارة ومن ثم تسجيل والدة الطفل في السجل المدني ( Registro
 )Civilفي المدينة حيث يتواجد الزوجين ،يجب ان يتم التسجيل المطلوب ما بين  24ساعة و 8أيام
بعد الوالدة.
في إسبانيا ،إلدراج اسم لألطفال ،فمن المعتاد كتابته بلقب االب األول واللقب الثاني من األم ،ولكن
يمكن تغيير هذا النظام إذا وافق كال الوالدين ،طبقا لما يسجله الوالدين في شهادة التسجيل القنصلي.
وسن البلوغ الكامل في إسبانيا هو إتمام  18عاما من العمر وبعد ذلك يصبح مستقال في كل تصرفاته
القانونية عن والديه وال يعود لهما أي سلطة قانونية لتمثيله أو لرعاية مصالحه إال بتوكيل خاص أو
تفويض صادر عن الشاب لصالحهما أو لصالح أحدهما .وجميع تصرفات من هو دون هذا السن
تخضع لإلبطال لو أن الممثل القانوني لم يجزها (األب أو األم أو من تعينه المحكمة قيما على الصغير
إال التصرفات التي تقع في حدود مصروف الجيب فله الحرية في القرار بشأنها).

السكن
لدى الطالب عدد من الخيارات :
.1

كوليخيوس مايوريس ) :(Colegios Mayoresهي مؤسسات تعتمد على الجامعات (سكن
جامعي) ،باإلضافة إلى اإلقامة تقدم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية وأكاديمية.

.2

نوع اخر من مساكن الطالب ( :)residencias universitariasممكن ان تكون غرفة
(بمفردك أو مشتركة) ،ويقدم مجموعة من الخدمات مثل االنترنت والتنظيف والغسيل والطعام
ومكتبة ،ومرافق رياضية بالقرب من الحرم الجامعي ،وهي توفر بيئة جامعية ولكن مكلفة الى
حد كبير.

.3

الشقق المشتركة ( :)pisos compartidosهو الخيار األقل تكلفة ،ويجري تقاسم تكاليف
الكهرباء والغاز والمياه والكهرباء واإلنترنت .يمكنك أن تبحث في لوحة اإلعالنات في الجامعة
أو على مواقع مثل:
http://www.segundamano.es/pisos-compartidos-y-habitaciones-madrid/
(http://www.aluni.net/es/) (http://www.alojamientoestudiantes.es/
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اإلقتصاد
حققت إسبانيا في العقود الثالثة األخيرة قفزة سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة ،حيث تمكنت من
أن تصبح دولة متقدمة استطاعت ان تتغلب على عقود من العزلة واالنغالق ،فاليوم هي دولة حديثة
نموذجا للديمقراطية السياسية للعديد من الدول في أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية.
فقد أصبحت إسبانية بالد مستقبلة بعد أن هجرها االسبان منذ عقود بحثا عن عمل وظروف معيشية
أفضل في الخارج ،وازدهر االقتصاد واجتذب عدد كبير من المهاجرين األجانب ولكن ابتداء من عام
 2009ظهرت بداية األزمة االقتصادية الطاحنة والركود ،تبلغ نسبة البطالة في إسبانيا  ٪23.4ومعظم
العاطلين عن العمل هم من الشباب ،لذلك عملية البحث عن عمل هنا تكاد تكون شبه مستحيلة.
وإسبانيا هي رابع دول العالم كمقصد سياحي ،تعتبر السياحة في إسبانيا المساهم الرئيسي في اقتصاد
البالد بنسبة  %6.4من الناتج المحلي اإلجمالي ،وفقا لتقارير منظمة السياحة العالمية في مقرها
الرئيسي بمدريد فان إسبانيا يزوروها حوالي  60مليون سائح أجنبي سنويا.

مكان األطفال و تعليم األساسي
صدقت إسبانيا عام  1990على اتفاقية بشأن حقوق الطفل ،وهذه الحماية حق لجميع األطفال دون سن
 18سنة بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو األصل.
أثرت األزمة االقتصادية سلبا على حياة العديد من األطفال ،ولكن مع ذلك هناك تقارير تفيد بأن
األطفال االسبان على درجة عالية من الرضا ذلك ألن لديهم عالقات مع العائلة واألصدقاء ،ويعزى
هذا الوضع إلى العالقات اإلنسانية وخصائص بنية األسرة الثقافة االسبانية .وهناك دار حضانة
لألطفال دون سن ثالثة سنوات بمقابل مادي.
نظام التعليم اإلسباني يفرض التعليم اإللزامي لألطفال من سن  5إلى سن  16عاما .خالل هذه الفترة
يحق لجميع األطفال المقيمين في إسبانيا ارتياد المدارس العامة مجانا ،ومع ذلك ،فمن الممكن ذهاب
األطفال إلى المدرسة من سن  3سنوات.
فترة تقديم الطلبات المدرسية تبدأ في منتصف شهر مارس وتنتهي في منتصف ابريل ويمكن للوالدين
حرية اختيار المدرسة التي يرغبونها ،وبالنسبة لألطفال الذين يصلون إلى البالد بعد هذا التاريخ من
الممكن طلب للحصول على مكان من ) (Consejo Escolarاإلدارة المدرسية طبقا لالماكن
الشاغرة.
تطعيم األطفال في إسبانيا :في إسبانيا يعتمد جدول تطعيم األطفال حسب المكان الذي تعيش فيه.
يظهر الرابط التالي المعلومات الالزمة:
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/programa/
vacunaciones.htm
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قوانين
النظام العام
جميع القوانين االسبانية تخضع لتسلسل هرمي يكون فيها الدستور هو القانون األعلى.

التسلسل الهرمي للقواعد

الدستور
القوانين الوضعية

قوانين

القوانين العادية
المرسوم الملكي

المعايير

المراسيم والقرارات الوزارية

قواعد

المحاكم اإلسبانية
(ترتيب المحاكم)
المحكمة العليا
المدنية والجنائية والتقاضي اإلدارية
واالجتماعية والعسكرية

المحكمة العاليا
إلقليم الباسك

المحكمة الوطنية
الجنائية والمنازعات
اإلدارية واالجتماعية،
المحاكم المركزية

المحاكم االبتدائية ،والمحاكم
الجنائية،
والمحاكم القصر،
والمحاكم إشراف السجن

محكمة المحافظات
(او المقاطعة)
المدنية والجنائية

الجنائية
المحاكم االبتدائية ،المحاكم الجنائية،
محاكم األحداث ،واإلشراف على
السجن المحاكم

المدنية
المحاكم االبتدائية ،ومحاكم
األسرة ،والمحكمة التجارية
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تعريف
إسبانيا باإلسبانيةEspaña :
رسميا مملكة إسبانيا ) باإلسبانية : (Reino de Españaهي دولة عضو في االتحاد
األوروبي تقع في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة األيبيرية .يحد برها الرئيسي من الجنوب
والشرق البحر األبيض المتوسط باستثناء الحدود البرية الصغيرة مع إقليم ما وراء البحار
البريطاني جبل طارق .يحدها من الشمال فرنسا وأندورا وخليج بسكاي ،وإلى الشمال الغربي
والغرب المحيط األطلسي والبرتغال.
تضم األراضي اإلسبانية أيضا جزر البليار في البحر األبيض المتوسط وجزر الكناري في المحيط
األطلسي قبالة الساحل األفريقي واثنتين من المدن في شمال أفريقيا هما سبتة ومليه .تبلغ مساحة
إسبانيا  504.030كم وبذلك تكون ثاني أكبر الدول من حيث المساحة في أوروبا الغربية واالتحاد
األوروبي بعد فرنسا.
خضعت إسبانيا بسبب موقعها لمؤثرات خارجية كثيرة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى بزوغها
كدولة .خرجت إسبانيا كبلد موحد في القرن الخامس عشر وذلك بعد توحيد الممالك
الكاثوليكية والسيطرة على كامل شبه الجزيرة األيبيرية في عام  .1492من ناحية أخرى ،كانت إسبانيا
مصدر نفوذ هام في مناطق أخرى خالل العصور الحديثة ،عندما أصبحت إمبراطورية عالمية خلفت
إرثا يضم أكثر من  500مليون ناطق باإلسبانية ،مما يجعلها ثاني اللغات األم األكثر استخداما.
قامت خالل القرن العشرون الحرب األهلية اإلسبانية بين عامي  1939-1936ليحكمها
الجنرال فرانسيسكو فرانكو ،بوفاة فرانكو في نوفمبر  ،1975تولى خوان كارلوس منصب ملك
إسبانيا وقائد الدولة وفقا للقانون ،وقد تنازل الملك لولى عهد فيليب الثاني ليصبح ملكا للبالد ،وبالموافقة
على الدستور اإلسباني الجديد لعام 1978
أصبحت إسبانيا دولة ديمقراطية.
التقصيم اإلداري إلسباني
القانون األساسي لمناطق الحكم الذاتي
يقسم النظام المجتمعي وفقا لهويته
التاريخية وحدود أراضيه وجميع
مؤسسات الحكومة والحقوق والواجبات
هي فقا للد ستور.
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تقديم
من خالل تطور وسائل االتصال وتحول العالم إلى قرية كبيرة أصبح السفر بغرض الدراسة أو العمل
أو السياحة من أهم األنشطة اإلنسانية قاطبة .ولما كان حرص جمهورية مصر العربية على تعريف
المتفوقين من أبنائها بأحدث ما وصل إليه العلم والفكر اإلنساني في العالم الصناعي فقد إرتأي المكتب
الثقافي المصري في مدريد (إسبانيا) أن دوره ال يقتصر على اإلدارة الدراسية والمالية للمبعوثين،
بل ينبسط ليشمل التعريف المختصر بالمبادئ التي ينهض عليها مجتمعهم الجديد حيث أن الثقافة
واللغة والعادات واألفكار واألعراف تختلف بدرجات متفاوتة عما ألفناه في وطننا.
وبناء على الفكرة التي طرحت من قبل احدى المكاتب الثقافية لعمل دليل يساعد المبعوثين في اختيار
والتكيف مع بلد غريب عليهم حاولنا أن نتناول أهم البنود التي تمس حياة الدارس خالل الفترة الطويلة
نسبيا إلقامته على األراضي اإلسبانية سواء في مجال الحياة اليومية أو في مجال المعارف القانونية
أو التعامل الدراسي.
وسوف نحاول أن نطور في هذه المالحظات باستمرار وفقا لما يصل إلينا من مالحظات واقتراحات
من الدارسين حتى نظل دائما قادرين على إفادة من هو على أرض إسبانيا ومن لم يصل إليها بعد.
وفى ذلك نأمل أن تمدونا بأي تعليقات او مقترحات.
المكتب الثقافي بمدريد
المعهد المصري للدراسات اإلسالمية
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