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الدستور االسباني والقوانين التي يتضمها، يضمن للناس المقيمين في إسبانيا الحق في الرعاية الصحية، 
ويتمثل هذا الحق في مجموعة من الخدمات الطبية والصيدالنية العمومية للرعاية الصحية األولية، المتخصصة، 
في المستشفيات والمستعجالت. باإلضافة إلى ذلك، يتم حماية الفئات األكثر ضعفا من السكان األجانب 
حسب ما تنص عليه االلتزامات الدولية المعترف بها من قبل الحكومة االسبانية في حماية الصحة. في هذا 
المنشور، يمكنك أن تجد معلومات حول الحق في الرعاية الصحية العمومية على أساس الوضع القانوني 

لألجانب المقيمين في إسبانيا، وأيضا حول الحماية التي يعطيها لهم القانون االسباني والدولي.

بشكل  اسبانيا  في  المقيمين  األجانب  األشخاص 
قانوني

إسبانيا   في  قانوني  بشكل  المقيمين  األجنبيات  و  األجانب   
التغطية  إطار  أنهم ضمن  الصحية حيث  الرعاية  الحق في  لهم 
المباشرةـ كأصحاب حق - أو غير مباشرة – كمستفيدين- من 
األجانب  قانون  ذلك،  إلى  باإلضافة  االجتماعي.  الضمان  نظام 
في  مسجل  شخص  ألي  الصحية  الرعاية  في  الحق  يعطي 
المواطنين  مع  المساواة  قدم  على  بإسبانيا  له  التابعة  البلدية 
ااإلسبانيين )المادتان12.1 من قانون األجانب 4 / 2000( ]حول 
Info-  كيفية التسجيل في البلدية وطلب البطاقة الصحية، انظر

VIHtal 26: الحصول على الرعاية  الصحية في اسبانيا’[.

ليست  المستعجالت،  حاالت  ماعد  العامة،  الصحية  الرعاية   
لألجانب  المجانية  الصحية  الخدمات  أن  حيث  دائما،  مجانية 
المواطنين  مع  الحال  هو  كما  قانوني،  بشكل  المقيمين 
يؤدون  الذين  العمال  من  كانوا  إذا  ما  على  تعتمد  االسبان، 
أوأطفالهم  -أزواجهم  المستفيدين  من  أو  االجتماعي،  الضمان 
العمل،  عن  )العاطلين  مادية  فائدة  أية  على  أويحصلون  مثال-، 
المتقاعدين...(، أو إذا لم يكن لديهم أي موارد مادية. في هذه 
الحالة األخيرة، الحق في الخدمات الطبية المجانية الذي يتمتع 
الموارد  في  نقص  لديهم  و  الوطني  التراب  على  اإلسبان  به 
الذي  السنوي  الدخل  األجانب ذوي  األشخاص  المادية يشمل 
يعادل أو يقل عن الحد األدنى لألجور )المادتين 14.1 و 14.3 من 
قانون األجانب 4/ 2000 والمادتين 1 و 2 من المرسوم الملكي 

.)1088/1989

األجانب في وضع غير قانوني

و  اسبانيا  في  قانوني  غير  وضع  في  األجانب  المواطنين   
المسجلين في البلدية التي يقيمون فيها عادة )التسجيل في 
األجانب  األشخاص  جميع  به  يقوم  أن  يجب  واجب  هو  البلدية 
إذا  المحلية[(،  للحكومة  األساسي  القانون  من   16 ]المادة 
أيضا  لهم  الكافية، يحق  المالية  الموارد  يتوفرون  على  كانوا ال 
االستفادة من الرعاية الصحية العامة المجانية بنفس المضمون 
اإلسبان  للمواطنين  بالنسبة  عليه  منصوص  هو  كما  والترتيب 

)المادة 12.1 من قانون األجانب 4 / 2000 و المادتين 1 و 2 من 
المرسوم الملكي 1088/1989(.

في  -المسجل  األجنبي  الشخص  الحق،  هذا  من  لالستفادة 
البلدية-، عليه أن يتجه إلى المركز الصحي التابع لمكان سكناه 

و يطلب
بطاقة التأمين الصحي و كذلك المنشور المناسب إلثبات عدم 
يقدم نسخة من جواز  أن  إلى ذلك عليه  إضافة  موارده.  كفاية 
السفر، أو وثيقة تثبت هويته، تصريح بعدم إدراجه في أي نظام 
للضمان االجتماعي وشهادة التسجيل في البلدية )حول كيفية 
التسجيل وطلب البطاقة الصحية، انظر InfoVIHtal 26: الحصول 
الحالي، ال  القانون  الصحية في اسبانيا(. حسب  الرعاية  على 
يجب على أي سلطة إدارية أو صحية أن تطلب من اللشخص 

األجنبي أي وثيقة أخرى من أجل تسليمه البطاقة الصحية.

األشخاص األجانب القاصرين
 

القاصرين و القاصرات، بغض النظر عن وضعهم القانوني )أي   
مقيمين بشكل قانوني أو غير قانوني بإسبانيا(، سواء كانوا أو 
لم يكونوا مع والديهم وبدون الحاجة إلى اثبات أي شروط إضافية 
)أي يمكن أن يكونوا أو ال، مسجلين في البلدية(، لهم الحق في 
الرعاية الصحية بنفس امتيازات المواطنين اإلسبان )المادة 12.3 

من قانون األجانب 4 / 2000(.

النساء األجنبيات الحوامل

غير  بشكل  إقامتهن  رغم  الحوامل،  األجنبيات  المواطنات   
الحق  لهن  البلدية،  في  تسجيل  أوبدون  إسبانيا  في  قانوني 
في  الرعاية الصحية العامة أثناء الحمل، الوالدة والنفاس. وطبعا 
سواء  قانوني،  بشكل  المقيمات  الحوامل  المهاجرات  النساء 
ألن لديهن الحق في الرعاية الصحية باعتبارهن أصحاب حق أو 
مستفيدين من أي مخطط للضمان ااإلجتماعي، أو لعدم توفرهن 
في  الصحية  الرعاية  في  الحق  لهن  كافية،  مالية  موارد  على 
)المادة  اإلسبانيات  المواطنات  بها  يتمتع  التي  الظروف  نفس 

12.4 من قانون األجانب 4 / 2000(.
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مفاهيم رئيسية

،الحق  البلدية  في  المسجلين  األجانب،  لجميع   | 
المواطنين  ظروف  نفس  في ظل  الصحية  الرعاية  في 

اإلسبانيين.

الحالي يعترف بحق األجانب في  القانون االسباني   |
الرعاية الصحية العامة.

ضمان  االسبانية  الصحية  السلطات  على  ينبغي   |
الممارسة الفعلية لهذا الحق.

المنضمين  األجانب  على  الصحية،  البطاقة  لطلب   |
األجانب  و  هذا  تتبث  وثيقة  تقديم  اإلجتماعي  لألمن 
أن  تثبت  استمارة  ملئ  عليهم  يجب  المنضمين  الغير 

ليس لديهم الموارد المادية الكافية.

في  الصحية  الخدمات  ومراكز  اإلدارات  على  ينبغي   |
األشخاص،  جميع  بين  تكافؤ  تحقيق  األوقات  جميع 
مواطنين أو أجانب، بغض النظر عن الجنسية أو الوضع 

اإلداري.

| يجب أن يطلب لجميع الناس نفس الوثائق مع مراعاة 
ما ينص عليه القانون.

المصدر: SAGARRA E, MÉNDEZ E، حق األجانب في   
القانوني  الفريق  أعده  تقرير  اسبانيا.  في  الصحة  حماية 

لجمعية الصحة و األسرة. برشلونة.فبراير 2010.

اللجوء   حق  منحوا  الذين  األجانب  األشخاص 
السياسي أو بدون جنسية

في إطارالنظام السياسي الخاص بالحماية المنصوص   
واالتفاقيات  المعاهدات  اإلسبانية  القوانين  في  عليها 
اللجوء  حق  منحوا  الذين  األجانب  األشخاص  الدولية 
الصحية  بالرعاية  يتمتعون  جنسية،  بدون  أو  السياسي 
العامة على قدم المساواة مع المواطنين االسبان بغض 
النظر عن إقامتهم في األراضي االسبانية بشكل قانوني 
أو غير قانوني، مسجلين أو ال في البلدية. من بين الحقوق 
التي تمنح لهم نجد، أوال، عدم الطرد من البلد أو التسليم 
)أثناء معالجة طلب اإلقامة( و أيضا حقوق أخرى مثل الحق 
في الرعاية الصحية العامة والعمل )المادتين 5 و 36 من 

قانون اللجوء السياسي والحماية الفرعية 12/2009(.

الرعاية الصحية في ظروف معينة خطيرة على 
الصحة

قانون  من   12.2 )المادة  ااإلسباني  القانون  حسب   
األجانب 4 / 2000(، األشخاص األجانب لديهم الحق في 
حماية الصحة في حاالت المستعجالت واألمراض الخطيرة 
بشكل  المقيمين  األجانب  النطاق،  هذ  في  الحوادث.  أو 
غير قانوني أو غيرمسجلين في البلدية لديهم الحق في 
يعانون من مرض  المجانية عندما  العامة  الصحية  الرعاية 

خطير أو أي حادث، بغض النظر عن وضعهم المادي.
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