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ا مؤقتة  
ً
ي ، قيود ا للوائح االتحاد األوروت 

ً
ي الداخلية والصحة اإلسبانية ، وفق

تحدد أوامر وزارت 

ي والبلدان وري من البلدان الثالثة إىل االتحاد األوروت 
المرتبطة به شنغن   عىل السفر غير الضر

 .COVID-19 ألسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العامة بسبب األزمة الصحية بسبب

 .تنطبق عدة استثناءات. تحتاج بعض االستثناءات إىل تفويض سابق 

 

 .بتقديم شهادة التطعيم الكامل )استثناء ك(  2021يونيو  7يمكن للسياح دخول إسبانيا منذ 

 

: الق ي
 24:00الساعة  2021يونيو  30يود سارية حت  الموعد النهات 

 

ي ظل 
ي عمان السفر إىل إسبانيا فر

ر فر ر والمقيمير تتأثر عمان بهذه القيود. لكن يمكن للمواطنير

ي ذلك الحصول عىل شهادة تطعيم كاملة 
 .استثناءات معينة ، بما فر

 

 استثناءات 

 

،   INT / 657/2020 ل األمريونيو ، والذي يعد 4، بتاري    خ  INT / 552/2021 اللوائح: األمر

 :يوليو  17بتاري    خ 

 

ا من أجل
ً
 :يمكن أن يكون الدخول إىل إسبانيا من دول ثالثة ممكن

 

ي أو دول شنغن المنتسبة أو أندورا أو موناكو أو الفاتيكان  ي االتحاد األوروت 
ر فر ر العاديير أ. المقيمير

( أو سان مارينو الذين يسافرون إىل بلد إقام ي )الكرسي الرسوىلي
 .تهم لتقديم دليل وثائق 

 

ة إقامة طويلة األمد صادرة عن دولة عضو )أو دولة منتسبة إىل شنغن(  ب. حامىلي تأشير

ر إىل ذلك البلد   .متجهير

 

ر الذين يتجهون   ي ذلك الباحثون الصحيون ومهنيو رعاية المسنير
ر ، بما فر ر الصحيير ج. المهنيير

 .إىل نشاط عملهم أو يعودون منه 

 



ر للقيام بأنشطة النقل الجوي والبحريد. أفراد النقل  ان الالزمير  .والبحارة وأفراد الطير

 

ه. موظفو المنظمات الدبلوماسية والقنصلية والدولية والعسكريون وموظفو الحماية المدنية  

ي ممارسة مهامهم 
 .وأعضاء المنظمات اإلنسانية ، فر

 

ي الدول األعضاء أو الدول ا .م
لمرتبطة بشنغن والذين لديهم الطالب الذين يجرون دراستهم فر

ي ، طالما أنهم يذهبون إىل البلد الذي يدرسون فيه ،   طت 
ر ة وتأمير تضي    ح طويل األجل أو تأشير

 .وأن الدخول يحدث خالل العام الدراسي أو الخمسة عشر يوًما السابقة 

 

ي   يوًما ، فيجب إثبات أن الدراسات 90إذا كانت الوجهة إسبانيا ومدة اإلقامة تصل إىل 
تتم فر

ي السجل اإلداري المقابل ، وبعد ذلك بدوام كامل 
ي إسبانيا ، ومسجل فر

مركز تعليمي معتمد فر

 لوجه ، وهذا يؤدي إىل الحصول عىل درجة أو شهادة دراسات 
ً
 خالل هذه المرحلة وجها

 

 وال يمكن تأجيله أو تنفيذه -ز. 
ً
وريا  والذين يكون عملهم ضر

ً
 عاليا

ً
ر تأهيال عن  العمال المؤهلير

رة بالوثائق   .بعد. يجب أن تكون هذه الظروف مي 

ير   -       ي إسبانيا. يجب عليهم تي 
ي تقام فر

ي األحداث الرياضية رفيعة المستوى الت 
المشاركون فر

ي إسبانيا
 Consejo Superior de) هذه الحالة بشهادة صادرة عن المجلس األعىل للرياضة فر

Deportes). 

 

 .ألسباب عائلية قهرية ومعتمدة حسب األصول ح. األشخاص الذين يسافرون 

 

. األشخاص الذين يوثقون أسباب القوة القاهرة أو حالة الحاجة ، أو الذين ُيسمح بدخولهم ن

 .ألسباب إنسانية

 

وا حضًيا  ي. سكان البلدان التالية ، عمان غير المدرجة ، طالما أنهم ة ، قد عي  يأتون منها مباشر

ي دول  
ي مطارات تقع فر

ي القائمة ، أو قاموا فقط بعمليات نقل دولية فر
عي  دول أخرى مدرجة فر

ي القائمة
 :غير مدرجة فر

 

اليا ، إشائيل ، اليابان ، نيوزيلندا ، رواندا ، سنغافورة ، كوريا الجنوبية ، تايالند ، المملكة  أسي 

ر والمناطق اإلدارية الخاصة بهونج  المتحدة وأيرلن دا الشمالية. وتخضع للمعاملة بالمثل: الصير

 .كونج وماكاو 

 

ورية لألشخاص الذين تم تطعيمهم: األشخاص الحاصلون عىل شهادة  ك. الرحالت غير الضر

ف بها وزارة الصحة اإلسبانية لهذا الغرض ، بعد التحقق من قبل السلطات  ي تعي 
التطعيم الت 

ر الذين تمد وزارة الصحة اإلسبانية اآلثار إليهم الصحية ،  .( 1) وكذلك القض المرافقير



 

ا ضمن االستثناءات حت  لو لم يتم تطعيمهم
ً
 :األشخاص الذين يقعون أيض

 

ي يسافرون مًعا أو يسافرون  • ي االتحاد األوروت 
ين لمواطن من دولة عضو فر أفراد األشة المباشر

ي دول
ي ؛لالنضمام إىل أحد مواطتر ي االتحاد األوروت 

 ة عضو فر

 

ي إسبانيا. يجب أن يكون لديهم تأكيد لعالقتهم  •
ر لمواطتر وجير ر كاء غير مي  الركاب الذين هم شر

 صادر عن سفارة إسبانيا بناًء عىل توثيق اإلثبات ؛

 

ير أهمية الرحلة لمصالح إسبانيا.   • يجب عىل األشخاص الذين يسافرون ألغراض تجارية تي 

ر الرحلة ، بحيث  اإلجراء: يج  ي تي 
ب عىل مقدم الطلب تقديم جميع المستندات الداعمة الت 

يقوم المكتب التجاري لسفارة إسبانيا بإصدار الشهادة المقابلة. عندما تكون الشهادة موجبة ،  

ة ، وبعد ذلك سيتم إصدار اإلذن المقابل لدخوله   يجب عىل مقدم الطلب الحصول عىل التأشير

 .إىل إسبانيا

 

ضي    ح السابق مطلوب لالستثناءات ز( ، ح( ، ط( ، أو ألغراض العمل ، إذا لم يتم تطعيم  الت

 :المسافر

 

ة شنغن الخاصة بك ، يجب عليك تقديم المستندات   ي هذه الحاالت ، باإلضافة إىل تأشير
فر

ورية المتعلقة بالرحلة )فيما يتعلق باالستثناء المحدد( ، من أجل الحصول عىل تضي    ح   الضر

 ن سيكو 

ي إسبانيا: 
 • صحة السفر فر

 https://www.spth.gob.es / 

ي إسبانيا: 
 السفر اآلمن فر

https://travelsafe.spain.info/wp-

content/uploads/2021/06/NUEVOS_REQUISITOS_DE_ENTRADA_EN_ESP

ANA_A_PARTIR_DEL_7_DE-JUNIO_eng.pdf 

 

 • وزارة الصحة اإلسبانية 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta

sActual/nCov/spth.htm 

 

 • استثناءات ، الجريدة الرسمية: 

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php ؟id=BOE-A-2021-9349 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php؟id=BOE-A-2021-9349


 

 

 •IATA خريطة لوائح السفر  -ل الجوي( )االتحاد الدوىلي للنقCOVID-19 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php 

 

ي للوقاية من األمراض ومكافحتها   • المركز األوروت 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-

19.html#global-overview-tab 


