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 مقدمة

ىل توفري، بشلك مؤقت، خدمات السكن و خدمات  يواء مؤسسة ذات طابع اجامتعي تتوفر عىل معدات و أ هجزة و هتدف اإ املركز البدلي للإ

خرى كام هو مبّين يف املادة ا ية مداخيل مادية، و يف نفس الوقت أ  لثالثة من هذا القانون لل شخاص اذلين ال يتوفرون عىل مأ وى و ال عىل أ 

دماج الشخيص و الاجامتعي لل فراد. عادة االإ  يعمل املركز عىل التأ هيل و اإ

قلمي سانتا كروث ذي تينرييفي. املركز ال يتوفر يتواجد املركز مبدينة سانتا كروث ذي تينرييفي القانونية املس تقةل و اإمنا هو خدمة  عىل الشخصية بإ

 .املرشدين و دون مأ وىمتخصصة يف رعاية ال شخاص 

س، املعروف بـيقوم املعهد البدلي للرعاية الاجامتعية ا مي دارة و تس يريIMAS) اإ يوا ( بإ داري خيضع املركز البدلي للإ ن نظامه االإ ء، و بلتايل فاإ

مياسيف تنظمي و تقدمي اخلدمات اليت حيددها املعهد. حيتفظ  للقواعد العامة اجلاري هبا العمل يواء   االإ حبق حتديد طريقة تس يري املركز البدلي للإ

هناء خدماته. و اإ و تغيريه أ   أ 

يواء مبجموعة من القوانّي هبدف تنظمي شغاهل، و ملعرفهتا و تطبيقها، و من أ جل غاية هذا النظام ادلاخيل يه تزويد املركز البدلي للإ ضامن  أ 

بة اليت تشملها مواد هذه الوثيقة.  تقدمي اخلدمات املناس ِ

 

امة أ حاكم ع  : ال ول اب  لب  ا

وع وض امل  : ىل ال و دة  ا  امل

يواء بعتباره خدمة اجامتعية متخصصة يف رعاية ال شخاص املرشدين و ال شخاص اذلين ال عائد و ال عائل هلم . متن تأ سيس املركز البدلي للإ

خرى يقوم املركز بتغطية احل ل يف املادة الثالثة من هذا النظام.كام هو اجات ال ساس ية صمصدر بديل خخدمة السكن و خدمات أ   مفصن

دماهجو  حياة ال فراد املس تفيدين تطبيعات اللزمة لعاجلالعمل عىل امل سهيلاملركز وس يةل لتيعترب  طار امجلاعة احمللية  اجامتعيا ماإ بًة اس تجايف اإ

قامة و تطوير اجلوانب ال ساس ية يف احلياة الاجامتعية.اجيات يميع ال شخاص يف احلصول عىل فضاء الئق حيرتم حل نسانية للإ  الكرامة االإ

 

 : ة ني ا الث دة  ا هامل ول ب املعم ن  و ن ا  الق

ىل هذا النظام، عىل القوانّي التالية: ضافة اإ يواء يستند، بالإ  املركز البدلي للإ

  املنظم ل سس النظام احمليل. 7/1985قانون 

  9/1987قانون اخلدمات الاجامتعية. 
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  دارية املشرتكة جراءات االإ دارات العامة و االإ  .30/1992قانون النظام الترشيعي للإ

   سلطة تطبيق العقوبت.املنظم ل 1398/1993القانون املليك 

  للرعاية الاجامتعية املس تقلالنظام ال سايس للمعهد البدلي. 

 

ال دة  ا تثامل ا م د خل ا  : ة  الث

يوايء بتقدمي اخلدم -1  ات التالية:يقوم املركز البدلي للإ

ت ا م د خل ت ا وقي  الت

، خدمة السكن س تكون من الساعة الثامنة و النصف معوما خدمة السكن املؤقت

ماكنية تغيريو تكييف  ىل الساعة التاسعة صباحا، مع اإ مساًء اإ

نواع السكن املرحيل.  التوقيت لرعاية خصائص خمتلف أ 

ىل الواحدة ظهرا و من الرابعة بعد الزوال    امللبس خدمة الاغتسال و/ أ و خدمة الغساةل العامة لتنظيف من التاسعة صباحا اإ

ىل يوم السبت. ثنّي اإ ىل السادسة مساًء، و من يوم االإ  اإ

خدمة الاغتسال و/ أ و خدمة الغساةل لتنظيف الثياب 

 للمسخدمّي من املقميّي املؤقتّي

ىل الواحدة ظهرا و من الرابعة بعد الزوال  من التاسعة صباحا اإ

ىل الس ىل يوم السبت.اإ ثنّي اإ  ادسة مساًء، و من يوم االإ

ىل  خدمة غسل الثياب ادلاخلية  ىل امجلعة. ،الثالثة بعد الزوالمن الثامنة صباحا اإ ثننث اإ  من االإ

ىل امجلعة. خدمة اخلزانة ثنّي اإ  من التاسعة صباحا اإةل الواحدة ظهرا، من االإ

ىل الثانية عرشة ظ خدمة احللقة  هرا أ ايم امجلعة.من العارشة صباحا اإ

ىل امجلعة. خدمة توفري امللبس ثننث اإ ىل الثالثة بعد الزوال، من االإ  من الثامنة صباحا اإ

ىل ال حد.  خدمة الاس تقبال و الرعاية الليلية ثنّي اإ ىل التاسعة صباحا، من االإ  من الثامنة مساًء اإ

ىل الثامنة صباحا. خدمة املطعم  الفطور: من السابعة و النصف اإ

ىل الثانية بعد الزوال.الغ  ذاء: من الثانية عرشة و النصف ظهرا اإ

ىل الثامنة و الربع مساءً   العشاء: من السابعة اإ

ىل ال حد.  ثنّي اإ  من يوم االإ

ىل الثانية عرشة و النصف ظهرا  املركز بلهنار من التاسعة و النصف صباحا اإ

ىل السادسة و النصف  و من الثالثة و النصف بعد الزوال اإ

ىل ال حد.مسا ثننث اإ  ًء، من يوم االإ

ثنّي و  خدمة الرعاية الرتبوية الاجامتعية ىل الواحدة و النصف ظهرا، أ ايم االإ من التاسعة صباحًا اإ

 ال ربعاء و امجلعة.
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نظمة -2 يواء يه التالية: أ   السكن املؤقت يف املركز البدلي للإ

- : ت ا اج حتي الا قل  ن بأ  ة لل شخاص  هو سكن مؤقت مع رشوط للس تفادة ذات السك سواء اكنوا من ساكن مرونة عالية موهجن

ت السكن و مقراامللجئ  الزنل و غريها من ة أ و عابري سبيل اذلين جيدون صعوبت للتأ قمل و اخلضوع للرشوط املفروضة يفالبدلي

 بسبب حاالهتم املتدهورة و الهتميش اذلي يعانونه.املعروفة 

- : دة وجزية ن مل لسك كوس يةل و خطوة وظيفية ة أ و عابري سبيل اكن البدليدون مأ وى سواء اكنوا من س هو سكن مؤقت لل شخاص ا

ىل املؤسسات تعتين هبم.حاالهتم و  و تقيمي حىت تمتن دراسة  توجهيهم اإ

-  : واء ي ن للإ عادة تأ هيل ال شخاص دون مأ وى تأ هيل اجامتعيا حىت  هو سكن ملدة متوسطة أ و طويةل هدفه ال سايسالسك معاجلة و اإ

 ة.طنّي بلبدليا الاس تقللية الشخصية و الاندماج الاجامتعي. هذا النوع من السكن خاص بل شخاص القاحيققو 

ن  - لسك :يف ا ف رشا الإ ا ت  حت ة  قامة شق ىل تأ هيل و و هت ةطنّي بلبدليلل شخاص دون مأ وى القا ةاملؤقت هو فضاء للإ ساسا اإ دف أ 

رشاف و مراجعة مؤسسات دارة ذاتية من قبل املقميّي يف الشقة.تعلمي أ ليات العيش املس تقل، مع اإ  ية و اإ

 

ملس تفيدون ا اص  ال شخ  : ين ا لث ا اب  لب  ا

ال ادة   التعريف ة:رابعامل

ي ال شخاص اذلين ال مأ وى هلم أ و ما ي مورد للسكن )أ   هذه الوثيقة تعترب و حتدد ال شخاص املس تفيدين يف ال فراد اذلين ال يتوفرون عىل أ 

قامة فيهبملرشدين(، و بلتايل يف يعرف ىل ماكن الئق للإ و العمل عىل تطوير اجملاالت ال ساس ية للعيش الكرمي و التعايش السلمي،  تقدون اإ

قتصادية أ و ملشالك و حواجز اجامتعية خرى، تشمل خدمات املركز هؤالء ال شخاص ال خرين ؛ سواء اكن ذكل ل س باب مادية اإ و من هجة أ 

قا ن اكنوا يتوفرون عىل ماكن للإ مة، ال يتوفرون عىل املوارد املادية ال ساس ية و ال عن مساعدات لتطوير اجلوانب ال ساس ية يف احلياة اذلين و اإ

 اليومية.

ول خ ادل ط  رشو  : ة مس ا خل ا دة  ا  امل

قرار الرشوط التالية لقبول ادلخول يف املركز: -1  متن اإ

a. .استيفاء الرشوط الواردة يف املادة السابقة 

b. ( 18بلوغ سن الرشد .)س نة مفا فوق 

c. ن قل من  أ  ن  65يكون يف معر أ  و أ  ن يكون يف مرحةل انتظار العناية من ِقبَل اخلدمة اخلاصة لكبار السن أ  الن أ  س نة، اإ

 يكون يف فئة املس تفيدين من خدمة السكن بأ قلن الاحتياجات. 

d. .ن يكون مقامي يف املدينة أ و عابر سبيل  أ 

e. .ىل مساعدة للترصنف يف مصاحله الشخصية الن حيتاج اإ  أ 
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f.   ماكنه تقدمي الواثئق التالية، بس تثناء ال شخاص املقميّي يف نظام السكن بأ قل الاحتياجاتتقدمي أ ن يكون يف اإ )هؤالء  و أ 

 من هذه الوثيقة(: 1رمق  قة امللحقةخيضعون للرشوط الواردة يف الور

i. خرى للهوية ي وثيقة رمسية أ  و أ  قامة لل جانب أ  ن مل يكن، فوثيقة االإ )رمق الهوية  وثيقة الهوية الوطنية، و اإ

 أ و جواز سفر...(. NIEلل جانب 

ii.  ن الفرد يتوفر عىل حق الرعاية خرى داةلن عىل أ  ي وثيقة أ  و أ  البطاقة الصحية التابعة ملؤسسة الضامن الاجامتعي أ 

 الصحية.

iii.  ة أ و خاصة، يتوجب تقدمي الوثيقة ادلاةل عىل ذا اكن املرحش قادما من طرف مؤسسة رمسية عامن يف خاةل ما اإ

ي التقرير التقين للمصلحة اليت رحشته للس تفادة من خدمات املركز أ و بروتوكول التحويل.ذكل،   أ 

iv.  ي نوع من املوارد أ و املساعدات أ و تكون غري اكفية لتغطية احلاجيات واثئق داةلن عىل عدم احلصول عىل أ 

 ال ساس ية للحياة.

g. خلدمات و كذكل بحرتام القوانّي و اجلداول الزمنية اليت حتمك التوقيع عىل املوافقة و التعهد بالس تعامل السلمي لل هجزة و ا

 (.2معلها )امللحق رمق 

h.  َّع من ِقبل الشخص ال مر هبذا مر ادلخول كتابيا و ُموق يف حاالت ادلخول اليت تمتن بطريقة اس تثنائية، يتوجب مرافقة أ 

 (.3ادلخول )امللحق رمق 

 

ول  -2 خ دل ل ة  اللزم اءة  يواء س يكون مبوافقة تقنيي شعبة التفاوض : ادلخول للس تفادة الكف ي خدمة من خدمات املركز البدلي للإ من أ 

ساس الرشوط الواردة يف املادة السابقة. يواء عىل أ   عىل االإ

ماكنية متديد املدة ادلوام  -3 شهر، مع أ  : بعد اس يفاء رشوط ادلخول يف املركز، مبدئيا أ ايم ادلوام حمدودة يف س بعة أ ايم للك ثلثة أ 

ذا اكنت هناك دواعي ُمرَبرة. ثلثة خرى اإ  أ ايم أ 

قامة(  ثين عرش شهرا، ميكن حتديد فرتات دوام )اإ قصاه اإ ذا اكن ذكل مطلوب من مرشوع العلج املشخص، و ذكل ل جل أ  طول اإ أ 

كرث مبرافقة اقرتاح تقين يرشح دواعي ذكل.  بس تثناء احلاالت اليت يطالب فهيا فريق العلج بمتديد املدة أ 

ست -4 ا دم  طع الرشو اء  ن تلبث يف املركز يف : لك حاةل متن قبولها و يه مل تس توِف الرشوط اكمةل كام يه واردة يف املواد السابقة ال ميكن أ 

ر فهيا املسؤولون  عكس ذكل و ذكل عرب وثيقة أ و دليل ميكن تسجيهل مدة تفوق مثانية و أ ربعّي ساعة، بس تثناء احلاالت اليت يقرن

 (.3)امللحق 

ةالربوتوكو  -5 اص و خ أ  ة  ومي حك ز  ك را م ت و  ا ؤسس م ن  م ويل  التح ن  ع ة  جت ا الن ول  خ دل ا االت  يف ح املتبع  : يف حاالت ال شخاص ل 

ي مؤسسة حكومية أ و خاصة، اكنت من داخل النظام العمويم للخدمات الاجامتعية أ و خارجه،  املس تفيدين اذلين يمتن حتويلهم من أ 

ن حيتوي عىل البياانت التالية:5كول التحويل )امللحق يتوجب رضورة احلصول عىل تقرير تقين أ و عىل بروتو  ( و اذلي جيب أ 

a. .البياانت الشخصية للشخص املس تفيد 

b.    .احلاةل الاجامتعية الراهنة 



                                                                                             

Centro Municipal de Acogida. C/ Azorín s/n. 38007. Tfno. 922 22 36 63.Fax 922 21 39 99 

 
 

6 

c.  جراؤها، أ و خراءات املتخذة و/أ و املزمع اإ  نسخة من مرشوع التطوير اذلايت.االإ

d. .حسن املوارد للس تفادة مهنا  تقيمي اجامتعي همين حول أ 

e.  قامة املطلوبة.مدة  االإ

f. .ن اكن ذكل من اختصاصاهتا ةل بلتدخل و متابعة احلاةل اإ  تعهد املؤسسة احملِون

g. .خرى هممة ي معلومة أ   أ 

 

ن ي د املس تفي ص  ا شخ ة لل  الشخصي ت  ا امللف  : ة س د ا الس دة  ا  امل

ىل الواثئق الواردة يف املادة  سيمت ضافة اإ اخلامسة، س يحتوي عىل ال قلن عىل فتح ملف خشيص للك مس تفيد من خدمات املركز و اذلي، بالإ

 البياانت التالية:

a. .نروا ن توف فراد ال رسة اإ  بياانت حول أ 

b. .نوع السكن اذلي يس تفاد منه 

c. .اترخي و سبب دخول املركز 

d. .خل خرى ذات أ مهية تربوية اجامتعية، نفس ية، حصية،... اإ  التارخي الشخيص و بياانت أ 

e. بس تثناء حاالت السكن ملدة وجزيةاملس مترين،  مرشوع التطوير اذلايت مع املتابعة و التقيمي. 

 

ز رك امل ن  م رد  الط و  أ  ازل  التن ب  ا س ب أ   : ة ابع الس دة  ا  امل

س باب   تنازل أ و طرد املس تفيدين يه اكلتايل:أ 

a.  فيد.توفاة الشخص املس 

b.  راداإبداء و التخيل عن اخلدمات.ة اإ  ذاتية للتنازل أ 

c.  الشخيص.حتقيق ال هداف الواردة يف مرشوع التطوير 

d. قوانّي و ال عراف اليت يشملها قانون هظا النظام ادلاخيل.خرق ال 

e.  قامة يف املركز كام هو وارد يف املادة  .5.3اس تكامل املدة القصوى للإ
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ملس تفيدون ا اص  ال شخ ات  : حقوق و واجب ث ل ا لث ا اب  لب  ا

حلقوق ا الثامنة:  ادة   امل

 حقوق ال شخاص املس تفيدين يه التالية:

a. لبياانت الشخصية الواردة يف امللفات و السجلت الشخصية و ذكل تكبيقا للقانون احلق يف اخلصوصية و عدم نرش ا

 الشخصية.ديسمرب و اذلي يعين حبامية البياانت  13املنشور بتارخي  15/1999

b.  احلق يف السلمة اجلسدية و املعنوية و يف املعامةل الكرمية سواء من طرف موظفي املركز أ و من طرف ال شخاص

 ن خدماته.املس تفيدين م

c.  ي أ و ل ي سبب أ و ظرف خشيص أ و و الرأ  و العرق أ و اجلنس أ و ادلين أ  و الوالدة أ  احلق يف عدم المتيزي ل س باب السنن أ 

 اجامتعي.

d. فق  اخلدمات و قوانّي العمل و رشوط الاس تعامل. احلق يف معرفة طبيعة و أ 

e. .احلق يف رعاية خشصية فردية مواِفقة للحاةل و الاحتياجات اخلاصة 

f. نظمة القوانّي اخلاصة.ق يف املعامةل العادةل و املساواة احل طار أ  طار الرشوط اليت يقميها هذا القانون و يف اإ  يف اإ

g. .احلق يف خدمات جيدة 

h. .احلق يف التنازل و الاس تغناء عن اخلدمات املوفرة 

i. .احلق يف طرح اقرتاحات عرب اس امترات الشاكوى 

j. أ هنا املسامهة يف حتسّي خدمات املركز.احلق يف املشاركة يف ال نشطة و اليت من ش 

 

الواجبات التاسعة:  ادة   امل

قامة ذات الاحتياجات ادلنيا و اذلين خيضعون يه التالية: ) واجبات ال شخاص املس تفيدون  بس تثناء أ والئك اذلين يس تفيدون من االإ

 (:1واجبات الواردة يف امللحق رمق لل

a. لب مهنم لتقدمي خدمات مناس بة و حصيحة.تقدمي البياانت الشخصية الصحيحة اليت تُط 

b.  الن جيب حتمل  اس تعاملها.عدم  يف حاةل سؤوليةاملرضورة اس تعامل اخلزانة و اإ

c. .طاعة القوانّي اليت حتمك معل املركز و اس تعامل ال هجزة و اخلدمات اس تعامال جيدا و حصيحا 

d.  جراءات و  احلفاظ عىل الصحة والتعاون يف لك ما يُطلب من املس تفيد، سواء فامي يتعلق بلرعاية و النظافة، كام يف االإ

ىل تسهيل و تعزيز معلية الاندماج.  اخلطوات الهادفة اإ
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e.  احلفاظ عىل سلوك يتوافق مع قوانّي معل املركز و بروح الاحرتام و التعاون من أ ول يوم دخول املركز و طول مدة

قامة فيه، و ذكل   راد املس تفيدين و كذكل مع العاملّي اذلين يقدمون اخلدمات يف املركز.من أ جل تسهيل وتعزيز التعايش بّي ال فاالإ

f. .احرتام حقوق املس تفيدين ال خرين 

 

g. دارات العامة اخمل  صة.تتلبية املتطلبات اخلاصة اليت تصيغها االإ

h.  لزتامات املتعهد هبا يف برانمج التطوير الشخيص و كذكل عن اخلدمات معلييت املتابعة و التقيمي و كتعويض الوفاء بالإ

 املس تفاد مهنا.

i. .طاعة قوانّي النظام ادلاخيل احلايل 

 

السكن  ات  جب حتياجاتوا الا  املؤقت بأ قل 

 ال شخاص املس تفيدون من نظام السكن املؤقت بأ قل الاحتياجات خيضعون للواجبات التالية:

a. .توقيع الزتام بس تعامل السكن 

b. .احلفاظ عىل سلوك مبين عىل الاحرتام و التسامح 

c. رتام ال ماكن حبسب التوزيع املتفق عليه.اح 

d. للتعايش و النظافة و دورات املياه سواء الشخصية أ و غريها. احلفاظ عىل القواعد ال ساس ية 

e. .حتمل مسؤولية ال غراض الشخصية ذات قمية و عدم محلها عىل مسؤولية البدلية بشلك واحض 

f.  ساس ظروف قد حتدث و تس ي واجب أ خر قد يمتن تبنيه عىل أ  ضافته.أ   توجب اإ

 

دة ا ة امل الك امل ة  الهيئ ت  ا جب : وا رشة ا  الع

 للهيئة املالكة للمركز الواجبات التالية:

a. .القيام بأ عامل الصيانة خلدمة السكن و غريها من اخلدمات 

b. .ضامن نظام غذايئ مناسب للك ال شخاص املس تفيدين 

c. .ضامن الرعاية الفردية للك مس تفيد 

d.  رشاف و توجيه من همنيّي حمرتفّي متخصصّي. التطوير الفردي مشاريععىل العمل  و بروتوكوالت العمل بإ

e. بشلك يضمن  تقدمي خدمات و مساعدات مجليع ال شخاص املس تفيدين مصممة بلتوافق مع  مشاريع التطوير الفردي

 العداةل و املساواة يف احلقوق و الواجبات بّي يميع ال شخاص املسفيدين.
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f.  يدة.العلقات الاجامتعية اجلتعزيز 

g. هذا. ضامن احرتام قانون النظام ادلاخيل 

 

 

 

دة ا ة عرش امل ي د ا حل اكوى :ا لش ا ت و  ا قرتاح  الا

نر املركز لل شخاص املس تفيدين اس امترات كام هو وارد يف الباب الثاين، الفصل السادس، املادة  من قانون  )حتت عنوان: الشاكوى( 27يوف

نومفرب املنظم الس امترات الشاكوى للمس هتلكّي و املس تفيدين  11بتارخي  225/1994ون فرباير، و كام هو وارد يف قان 12بتارخي  3/2003

 ملنطقة جزر الكناري.بحلكومة احمللية 

ن يقدم اقرتاحات و ش ماكن الشخص املس تفيد أ  ىل اللجنة اخلاصة بالقرتاحبإ كام جاء يف النظام ال سايس  [CESR]ات و الشاكوى اكوى اإ

نجنة اخلاصة بالقرت  قلمي سانتا كروث ذي تينرييفي لل  (.2010مارس  5بتارخي  44/2010احات و الشاكوي )اجلريدة الرمسية الإ

 

لعقوبت ا ام  : نظ ع راب ل ا اب  لب  ا

ة م ا ع اكم  : أ ح م ال ول لقس  ا

 : ة عرش ني ا الث دة  ا الفامل خمل تا وب العق ت و   ا

دارية لك معل أ و عدم قيام بعمل  -1 فيعترب خمالفة اإ بريل اخلاص بخلدمات الاجامتعية و  28بتارخي  9/87خالفة يف قانون صم معرَّ من أ 

ساس القانون نفسه.و كذكل  فة يف هذا القانون ادلاخيل و اذلي متن تطويره عىل أ   املعرن

ساس ما ورد يف القانون  -2 دارية عىل أ  قصاء العقوبت اخلاصة ستمت معاقبة اخملالفات االإ ن يعين ذكل اإ املذكور يف النقطة السابقة دون أ 

 درجة يف نظام القانون ادلاخيل هذا.و امل

 

 : ة عرش الث الث دة  ا تامل وب العق رض  ف يف  اءة   الكف
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ن فرض العقوبت عىل اخملالفات الواردة يف هذه الوثيقة  ساس نظام القانون ادلاخيل هذا فاإ من اختصاص رئاسة املركز البدلي للرعاية عىل أ 

لهيا يف القسم الرابع من هذا الباب مع رعاية ما ورد  الاجامتعية و ذكل بعد دراسة امللف ذات العلقة و اذلي يمت التعامل معه بلطريقة املشار اإ

قلمي سانتا كروث ذي j، جمي )9.3يف املادة  ( من القوانّي املؤسسة املس تقةل احمللية "املعهد البدلي للرعاية الاجامتعية" )اجلريدة الرمسية الإ

 (.2012يونيو  11بتارخي  77تينرييفي رمق 

 

 

 

ت ا لف ا : اخمل ين ا لث م ا لقس  ا

ا  : ة عرش رابع ال دة  ا ف وامل ري ف لتع  التصني

ىل خفيفة و خطرية و خطرية جدا. .1 نف اخملالفات اإ  تتصن

2. : ة الي الت ت  ا ف ا خمل ا ة  خفيف ت  ا الف خم  تعترب 

 للخدمات الاجامتعية: 9/87اخملالفات الواردة يف القانون   .2.1

a. حرتام املتبادل و التضامن و املشاركة مع عدم تأ ثري تكل السلوكيات لقواعد الا املركز من عدم احرتام ال شخاص املس تفيدين

 يف اإربك العمل و التعايش داخل املركز.

3. : ة الي الت ت  ا الف خمل ا خطرية  ت  ا الف خم  تعترب 

 للخدمات الاجامتعية: 9/87اخملالفات الواردة يف القانون  .3.1

a. لهيا يف نظام القانون ادلاخيل عدم احرتام ال شخاص املس تفيدين يف املركز للقوانّي و ال عراف امل مع اإحداث ارتباك شار اإ

 ملحوظ يف معل أ و / و التعايش جاخل املركز.

 ، تعترب خمالفات خطرية لك النقط التالية:توضيحا للفقرة السابقة .3.2

a.  .قل من س نة طبيعية  ارتاكب ثلث خمالفات خفيفة يف مدة أ 

b.   غراض ي أ  و أ  ملك أ   أ و ل ي خشص مقمي. يف ملكية املركز أ و املوظفّيرسقة أ 

c.  .نشطته  اإحداث أ رضار يف أ هجزة و وسائل املركز أ و منع أ 

d.  يف املركز. ر و خلق حاالت عدم ارتياح يفاإربك فواعد التعايش بشلك مس مت 

e. عامل الشغب عامل عنف كيفام اكن نوعها.تشجيع أ و املشاركة يف أ  و أ   ، املشاجرات أ 
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f.  خفاء بياانت و اإ ي مساعدة أ و خدمة خاصة بملركز.لها علقة بالس تفادة تزوير أ   من أ 

g.  دالءتزوير خفاء بياانت أ و االإ و اإ  الشخص املس تفيد من املركز. بياانت هممة غري دقيقة ذات علقة بظروفب أ 

h. .و الكحول أ و الاجتار هبا داخل املركز ي نوع من اخملدرات أ   اس هتلك أ 

i.  من ديسمرب و املنظم  26بتارخي  28/2005ي حيدث تغيريا يف قانون و اذلمن ديسمرب  30بتارخي  42/2010خمالفة قانون

شهار    ه.لعمليات بيع منتوجات التبغ و تسهيهل و اس هتلكه و اإ

 

 

4. : ة الي الت ت  ا الف خمل ا ا  د خطرية ج ت  ا الف خم  تعترب 

فة كذكل الواردة يف قانون   .4.1  :اخلاص بخلدمات الاجامتعية 9/87اخملالفات املعرن

a. س تفيدين يف املركز قواعد الاحرتام املتبادل و التضامن و املشاركة مع اإحداث هذه السلوكيات عدم احرتام ال فراد امل

 الرتبااكت خطرية يف معل املركز و التعايش داخهل.

ن ال عامل التالية تعترب خمالفات خطرية جدا:  .4.2  توضيحا للفقرة السابقة، فاإ

a. .قل من س نة طبيعية  ارتاكب ثلث خمالفات خطرية يف أ 

b. عامل عنف أ و مشاجراتالتحري و أ  عامل شغب أ  و التشجيع أ و املشاركة يف أ  ذا أ حدثت أ رضارا عىل  ض أ  ي نوع اإ من أ 

طراف اثلثة.  أ 

c. .و العاملّي يف املركز ذى ذي خطورة يف حقن ال شخاص املس تفيدين و/أ  و أ  ىل اإحداث رضر أ   ال عامل الرامية اإ

d.  ىل انهتااكت خطرية يف احلقوق ال ساس  ية للفرد.ال عامل اليت تريم اإ

e. سلحة شهار أ  و اإ دوات حادة أ و محل أ  و العاملّي يق املركز. أ  ماكهنا اإحداث رضر يف حقن ال فراد املس تفيدين و/أ   أ و خطرة بإ

f.  و انتقام أ و معليات و العاملّي فيه.هتديد أ  خرى للضغط عىل ال فراد املقميّي يف املركز أ  ي طريقة أ   أ 

 

 

م الثالث: االإجراءات التأ ديبية لقس  ا

ادة العقوبت امل  : ة اخلامسة عرش  التأ ديبي

ساس املبادئ  -1 قرارها عىل أ  ن حتصل، هذه يه العقوبت اليت متن اإ العامة اليت بغض النظر عن املسؤوليات ال خرى اليت من شأ هنا أ 

جراءاتتسمح للمركز بس تحداث نظام عقوبت و  نزال العقوبة و اليت جاءت يف الباب التاسع من قانون  كذكل اإ ارخي بت 30/92اإ

دارية املشرتكة. نومفرب 26 جراءات االإ دارات العامة و االإ  و اخلاص بلنظام القانوين للإ
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 اإحدى اخملالفات املذكورة يه التالية: يرتكبوناليت تُفرض عىل ال شخاص املس تفيدين اذلين التأ ديبية العقوبت  -2

a.  شهر.عقوبت اخملالفات اخلفيفة: املنع من حقوق الاس تفادة من خدمات املركز  ملدة ال تتجاوز ثلثة أ 

b.  شهر و يوم و ال تزيد عن عقوبت اخملالفات اخلطرية: املنع من حقوق الاس متتاع خبدمات املركز ملدة ال تقل عن ثلثة أ 

 س نة.

c. .و الطرد الهنايئ  عقابت اخملالفات اخلطرية جدا: : املنع من حقوق الاس متتاع خبدمات املركز ملدة يزيد عن الس نة أ 

 

ادة  العقوبتامل درجات   :  التأ ديبية السادسة عرش

نه يؤخذ بعّي الاعتبار  الظروف لتدقيق العقوبت جيب مراعاة مناسبهتا مع اخملالفات و درجة خطورة الفعل املؤسس للمخالفة، و هكذا فاإ

 التالية صمخففة للعقوبة أ و مشددة لها:

a. خطورة اخملالفة. 

b. خطورة الشغب الاجامتعي و ال رضار الناجتة. 

c. خلطورة عىل الصحة.ا 

d. .عدد ال شخاص املترضرين 

e. نفع احملصول عليه.ال 

f. .درجة التعمد و التكرار 

g. .الظروف الشخصية للشخص املسؤول 

h. .البعد و ال مهية الاجامتعية لل حداث 

i. .اخلوف و عدم الارتياح عند ال شخاص ال خرين من املس تفيدين و العاملّي يف املركز الناجت عن ال حداث 

j. و ال و التدرجيي لل رضار اليت تسبب فهيا عىل  سلوك يف اصةلتغيريات احلالوقع أ  الشخص املسؤول و التعويض الفوري أ 

 حسابه.

 

 : السابعة عرش ادة  العقوبتامل اخملالفات و  ة تقادم   التأ ديبي

 تتقادم اخملالفات بلشلك التايل: -1

شهر.  اخملالفات اخلفيفة غي س تة أ 

 اخملالفات اخلطرية يف س نتّي.
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 فات اخلطرية جدا يف ثلث س نوات.اخملال

 العقوبت تتقادم اكلتايل: -2

 اخملالفات اخلفيفة بعد مرور س نة.

 اخملالفات اخلطرية بعد مرور س نتّي.

 اخملالفات اخلطرية جدا بعد مرور ثلث س نوات.

 الهنايئاليوم التايل الختاذ القرار  يمت احتساب بداية و هناية أ جال تقادم اخملالفات و العقوبت ابتداء من يوم ارتاكب اخملالفة و من -3

 بتنفيذ العقوبة.

 

م الرابع: لقس  التأ ديبية حول اإجراءات اإقرار العقوبت ا

 : ة عرش من ا الث دة  ا يفامل ع  ت الرشو ا راء ج الإ ة ا يبي د  التأ 

جرا الرشوع املوافقة عىل ن  اتءيف االإ جراءات ملامتجيب أ  رسة و تنفيذ تضمن احلدن ال دىن املطلوب كام يف املادة الثالثة عرش من نظام االإ

رئاسة املعهد البدلي للرعاية  ةفقجراءات العقابية يصري رمسيا بعد موا. الرشوع يف االإ 1389/1993بية اليت يقرنها القانون السلطة التأ دي

و بأ مر من سلطة عليا، أ و بطلب مربنر من  IMASالاجامتعية  خرى أ و عرب  أ هجزةو ذكل بطلب مهنا أ   شكوى.أ 

شعار الشخص املهتن  جراءات التأ ديبية.سيمتن اإ ن تتضمن وصفا دقيقا و واحضا لل حداث موضع االهتام، و اخملالفات  عىلو  م ببدء االإ وثيقة االهتام أ 

دارية اليت من حقها اختاذها و القانون اذلي خيول لهذه ال خرية اليت تشلكها هذه ال حداث  و العقوبت التأ ديبية اليت ميكن اختاذها و اجلهة االإ

 د العقوبت التأ ديبية.اختصاص حتدي

ن داري التابع ملصلحة الرعاية الاجامتعيةكام أ  ه ةوثيقة املوافقب ه جيب اإبلغ قسم التس يري االإ جراءات حملن هذا النظام القانوين.  الوكيل اذلي يوجن االإ

جراءات الرضورية اليت من شأ هنا توضيح ال حداث حمل االهتام و تقيص املعلومات االوك ذا لزم ال مر، وجود يل يقوم بلك االإ ملهمة لتحديد، اإ

ن يقرر  مسؤوليات يعاقب علهيا و بعد اس تلمه الردود أ و مرور موعد تسلميها   فتح مرحةل التحقيق.ميكنه أ 

 

وع ف ادل  : ة عرش سع ا الت دة  ا  امل
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يضا تقدمي ال دةل اليت يراها مناس بة 15للشخص املهتم مدة  ن شاء و أ راد ذكل ميكنه أ  ىل املادة السادسة يوما لرفع دفوعه و اإ ، و ذكل استنادا اإ

قرنها القانون  جراءات ملامرسة و تنفيذ السلطة التأ ديبية اليت أ  ن يعرتف ميكن للشخص املهتم خلل هذه املدة . 1389/1993عرش من نظام االإ أ 

قرار العقوبة التأ ديبية املس تحقة. مبسؤوليته  مببادرة ذاتية، مما يسمح حبل القضية و اإ

 

دة عرشو ا ةامل ابق لس ا ت  ا راء ج الإ ا  :  ن

ي هل  جراءات قبلية هبدف حتديد بشلك مبدأ  جراءات، ميكن اختاذ اإ مبوافقة رئاسة املعهد البدلي للرعاية الاجامتعية و قبل الرشوع يف االإ

جراءات م لرشوع يفاكمتلت ادلواعي و الظروف اليت تس توجب ا  .وضع التحقيقبدء االإ

 

ن دة والعرشو واح ال دة  ا اب: امل ط ت  ا ذ ابري  د تت ؤق م  ع 

ن لرئاسة املعهد  30/1992من قانون  136و  72وفقا ل حاكم املادتّي  دارية املشرتكة، فاإ جراءات االإ دارات العامة و االإ للنظام القضايئ للإ

جراءات املؤقتة اللزمة لضامن فعالية القرار اذلي ميكهنا اختاذه، و ضامن حسن سري ال عملية التأ ديبية البدلي للرعاية الاجامتعية صلحية اختاذ االإ

مر مربنر. ي وقت شاءت و عرب أ   و جتنب اس مترارية أ اثر اخملالفة و متطلبات املصلحة العامة، و ذكل يف أ 

س باب رضورية طارئة ال ميكن تأ جيلها أ و بسبب خطر فوري يهتدد التعايش أ و السلمة اجلسدية لل شخاص املس تفيدين،  عندما تس تدعي أ 

ي و أ  و العاملّي يف املركز أ  داري كوكيل هل صلحية  أ  ن لقسم التس يري االإ اختاذ خشص أ خر تربطه علقة مبارشة أ و غري مبارشة بملركز، فاإ

جراءات الاحرتازية املؤقتة اللزمة.  االإ

ماكن الشخص ن بإ يواء  املسؤوةل يةيف مثل هذه احلاالت فاإ ن تيف املركز البدلي للإ جراءات مع االإبلغ الفوري للهيأ  ئة اخملتصة تخذ مثل هذه االإ

جراءات املؤقتة املتخ لها أ و ترفض االإ و تَُعِدن ن تتبناها و توافق علهيا أ  جراءات املتخذة، و عىل الهيئة أ  ذة يف أ جل للرشوع الرمسي يف تنفيذ االإ

قصاه   ساعة. 72أ 

ن تقرت يف حاالت اخملالفات اخلطرية أ و اخلطرية جدا  يواء أ  ح عىل رئاسة املعهد البدلي للرعاية ميكن للشخصية املسؤوةل عن املركز البدلي للإ

يواء. الاجامتعية اعامتد القرار  املؤقت القايض بحلرمان من حقوق املس تفيد من خدمة واحدة أ و عدة خدمات للمركز البدلي للإ

ن تكون متناس بة مع حدة و كثافة و ال هداف اليت يُتوىخ ضامهنا يف لك حاةل عىل حدة. جراءات املؤقتة جيب أ   االإ

ساس يا ملقرتح القرار، و اذليالتق داري التابع خلدمة الرعاية الاجامتعية س يكون همام و أ  س يأ خذ بعّي  بلرضورة  رير اذلي يقدمه قسم التس يري االإ

ن يكون تس ببت فيه الرضر الفوري و اخلطري اذلي الاعتبار  ساس التقرير ميكن أ  اخملالفة املكتس بة يف تقدمي خدمات املركز. و لك ذكل عىل أ 

يواء سلفا و مبوافقة قسم الربامج القطاعية التابع خلدمة الرعاية الاجامتعية. عده املركز البدلي للإ  اذلي أ 
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جراء املؤقت، و اذلي يُنفنذ بلفور، يمت اإبلغه الشخص املرتكب للمخالفة و اذلي من حقه طلب مراجعة القرار بطل ب قرار ال مر بتنفيذ االإ

س باب املراجعة يف  قصاه مخسة أ ايم.خطي مربرا أ   أ جل أ 

عداد خلل مدة جراء الاحرتازي اذلي يُعمتَد ِوفقا لهذه املادة عندما تتوفر ظروف اجامتعية أ و خشصية  اإ جراء التأ دييب ميكن تعليق االإ االإ

ن اسرتداد الشخص امل ى الفريق التقين خلدمة الرعاية الاجامتعية أ  ذا رأ  ه يف املركز س تفيد حلقوقللشخص املهتم برتاكب اخملالفة تس تدعي ذكل اإ

يواء ىل اختاذ الاجراء الاحرتازي بحلرمان من احلقوق. ميكن للقرار اذلي سيمت اختاذه عىل  مفيدا البدلي للإ دت اإ رشط زوال ال س باب اليت أ 

جراءات بديةل بشلك مينع ال رضار الناجتة عن عدم تقدمي اخلدمات. ن يقمي اإ  هذا ال ساس أ 

يبقى دون فاعلية عندما يمت فتح القرار من ِقبل جلنة اخملالفات اخلطرية و ملؤقت من احلقوق للشخص املس تفيد يف لك ال حوال، احلرمان ا

 اخلطرية جدا.

ىل وضعه ال صيل كام ال يعفيه من عن التعويض ع عادة تأ هيل ما ضيعه اإ ن ال مر بلعقوبت التأ ديبية يبقى متوافقا مع واجب الشخص املعاقب اإ

دارات العامة و  30/92من قانون  130عب اليت أ حدهثا وفقا للامدة املتاال رضار و  دارية املشرتكة. من النظام القانون للإ جراءات االإ  االإ

رار ق مقرتح   : ن العرشو ة و  ني ا الث دة  ا  امل

ن يت جراءات بصياغة مقرتح قرار. و جيب عىل هذا املقرتح أ  ضمن ال حداث موضع بعد مرور أ جل تقدمي ادلفوعات، تقوم الهيئة املولكة بالإ

نق مهنا و الوصف القانوين لها. و عىل هذا ال ساس سيمت حتديد اخملالفة املرتكبة و اقرت  اح العقوبة البحث بشلك دقيق مع التأ كيد عىل ما متن التحق

علن عدم وجود اخملالفة أ و املسؤولية وفقا لل حاكم الواردة يف املادة  ة لسلطل يلتنفيذان النظام القانوين م 18التأ ديبية احملددة لها، أ و ميكن اإ

قرنها قانون   .1398/1993التأ ديبية اليت أ 

 

 : ن العرشو ة و  الث الث دة  ا راءامل ج ع اإ امت س   الا

ا يمتن اإبلغ ال شخاص املعنيّي مبقرتح القرار و وضع امللف رهن ترصفهم حىت يمتكنوا من احلصول عىل نسخ منه، مع منحهم مدة مخسة عرش يوم

جراءات.لصياغة دفوعهم  ىل اليئة املولكة بالإ  و تقدمي الواثئق و املعلومات اليت يروهنا مناس بة اإ

لهيا يف املادة  قرها القانون  13.2بس تثناء احلاةل املشار اإ من  4بتارخي  1398/1993من النظام القانوين التنفيذي للسلطة التأ ديبية اليت أ 

جراء الاس امتع  غسطس، ميكن الاس تغناء عن اإ ذا مل تكأ  خرى و ال دفوع اخرى اإ جراءات أ و مل تؤخذ بعّي الاعتبار أ حداث أ  ن متضمنة يف االإ

خرى غري الواردة يف مقرتح القرار، يف هذه احلاةل، من ِقبل الشخص املعين، وفقا للامدة  دةل أ   من نفس القانون. 16.1أ و مل توجد أ 

جراء الاس امتع و يف امخلس ال ايم التالية، يقوم قسم ا داري خلدمة الرعاية الاجامتعية، بوصفه الهيئة املولكة، و بعد حفص بعد انهتاء اإ لتس يري االإ

ىل رئاسة املعهد البدلي للرعاية الاجامتعية  ، الهيئة اخملتصة IMASالواثئق و املعلومات اليت قد تكون تسلمهتا، برفع مقرتح القرار الهنايئ اإ

 بلتسوية الهنائية.
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ن العرشو ة و  رابع ال دة  ا حللن امل ا يئ :  ا  الهن

ن تسوية امللفات من اختصاص رئاسة املعهد البدلي اارعاية الاجامتعية و قرارها ينفذ بلفور مبجرد االإبلغ وفقا للقانون. هذا القرار جي ب أ 

جراء. ماك جيبيتضمن ال س  ر لك املسائل املطروحة من قبل ال شخاص املعنيّي و ال شخاص ال خرين املشاركّي يف هذا االإ ن  باب و يقرن أ 

 من النظام القانوين للسلطة التأ ديبية. 20يليب احلد ال دين من املطالب اليت تقررها املادة 

 

اري جب الإ ا ذ  ا نف الإ ا  : ن العرشو ة و  مس ا خل ا دة  ا  امل

دارا 26الصادر بتارخي  30/1992و املاد اليت تلهيا من قانون  93وفقا لل حاكم الواردة يف  املادة  ت العامة و نومفرب من النظام القانوين للإ

جراءات التأ ديبية ح دارية الصادرة عن االإ جراءات االإ دارة البدلية العمل عىل التنفيذ القرسي للإ دارية املشرتكة جيوز للإ جراءات االإ ىت عندما االإ

علن حرمان ال شخاص املس تفيدين من حقوق يواء.يمت اإ  هم بشلك موقت أ و دامئة يف املركز البدلي للإ

 

الع ة و  س د ا لس ا دة  ا املبسطامل راء  ج الإ ا  : ن  رشو

ذا اكنت تتوفر عىل العوامل الاكفية لوصف جراءات اإ ر فهيا الهيئة اخملتصة بلرشوع يف االإ اخملالفة  لتنفيذ السلطة التأ ديبية يف احلاةل اليت تقرن

جراء املبسط وفقا ل حاكم املادتّي  ين املنظم للسلطة التأ ديبية و اذلي متن من النظام القانو 24و  23صمخالفة خفيفة، يف هذه احلاةل يمت العمل بالإ

قراره يف القانون   .1398/1993اإ

 

ينا و ن ا الق ام  النظ  : يف ا ض اإ د  امت  ع

دارات العامة و  30/1992من قانون  9سيمت العمل مع احلاالت اليت مل يمت تضميهنا يف املواد السابقة وفقا ل حاكم الباب  من النظام القانوين للإ

دارية املشرت  جراءات االإ يضا وفقا لل حاكم املنصوص علهيا يف القانون  كةاالإ  اذلي يقرن القانون املنظم للسلطة التأ ديبية. 1398/1993و أ 

 

الإ  ا د  امت اءاع دىن تعترب ملغاة يف لك ما يتناقض أ و خيتلف مع النظام لغ : لك القوانّي و القواعد من نفس مس توى هذا القانون أ و من مس توى أ 

 املعمتد يف هذا القانون.
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:ا خري أ  د  امت قلمي. ع  يعترب هذا النظام القانوين انفذا من نفس يوم نرش نصه اكمل يف اجلريدة الرمسية للإ
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 1امللحق 

لزتام اتات ا اج الاحتي ل  لسكن بأ ق ا ام  ات نظ ء ا فض ل   اس تعام

ن -1 ي د املس تفي ص  ا شخ ال  ة  وي ت ه اان  بي

العائيل اكمل مس  الشخيص الا مس  ة الا وي اله ة  ق ا  رمق بط

   

السك -2 ت  اان صبي خملصن ا  ن 

ر الرسي  رمق 

 

الغاية -3 وم و   املفه

يواء ال شخاص ملدة مؤقتة حمددة لرعاية املس تفيدين.  نظام السكن بأ قل الاحتياجات خدمة الإ

ة -4 الزمني دة   امل

قامة يوم واحد.  املدة الزمنية للإ

رسة خالية و لتقيمي الفريق التقين لل يواء يكون يوميا و املوافقة عليه خيضع لوجود أ   حاالت الوافدة.طلب االإ

ذميكن حرمان ال شخاص امل ي حلظة اإ استيفاء الرشوط اللزمة أ و عدم  ا مل يمت احرتام القانون ادلاخيلس تفيدين من اخلدمة يف أ 

 قبل ذكل. ، و التقرير التقين للمسؤولللحصول عىل اخِلدمة

 

خب رفته  خباره و مبع اإ متن  نه  أ  د  يشه املؤقت  السكن  من  النظام  ذا  ن ه م د  كل املس تفي ذ ك الواجبات و  حلقوق و  مة و ب دَّ املقَ ت  خلدما ا دى  م صائص و 

. ا واه ه مبحت م الزتا ن  يعرب ع ة  وثيق ال ذه  ه ه ئ ا مض ز، و بإ رك امل مك معل  حت اليت  د  ع وا الق زمين و  ال دول  جل ا ل و  س تعام الا ط   برشو

م يوم           تينرييفي،  ذي  كروث  انتا  س ر             يف  شه ة  ن  2       س ن 0 1       
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 2لحق امل

ات  م يواءالاالزتا ات املركز البدلي للإ م د ن خ م ة  د ا  س تف

دراكه خلصائص و مدى خمتلف اخلدمات  علمه و عن اإ خباره و اإ نه متن اإ عرب توقيعه هذه الوثيقة يعرب املس تفيد أ و املس تفيدة عىل أ 

نه يشهد بعلمه و معرفته برشوط الاس تعامل و اجلدول الزمين و القواعد اليت حتمك معاليت يقدهما املركز،  هل، و يتعهد بحرتاهما، كام أ 

ي تغيري حيصل يف  خبار عن أ  نه متن اإبلغه برضورة االإ قامة أ و متنع احلصول عىل اخلدمات املطلوبة. كام أ  بل س باب اليت متنع من االإ

ساسها متن قبوهل يف املركز للس تفادظروفه  و العائلية...( اليت عىل أ   ة من خدماته.)الاقتصادية أ و الاجامتعية أ 

ن  للقانو ه و ِوفقا  ن أ  1كام  ارخي  5/1999 1الصادر بت الشخصية لل فراد،  3 البياانت  ية  حبام القايض  كديسمرب و  املركز بأ ن بياانت ك   يعلم

ذه  يس تعمل ه ن  أ  ال رش يف  حيق ملاكل  تينرييفي.  ي  ذ روث  ْك سانتا  ة بدلية  ملكي من  ال رش يف  يف  معاجلهتا  ختزيهنا و  مت  سي ة  الشخصي

ا كام البي اته.  حي ال صل جم يف  خيص وظائف معهل و  امي  ف نهانت  ماكنه ا خرى  بإ أ  ت  ىل هجا اإ ك تسلميها  حق ن  م  . ة الي حل ا للترشيعات  وفقا 

ي  ذ ث  رو ك ا  نت ا س ة  ي دل ىل ب اإ ه  وجن م ب  طل ة  اب بكت كل  ذ ه، و  معارضت يضا  أ  لغائه و  اإ ه و  تصحيح الشخيص و  ملفك  عىل  ول  حلص ا

 : ن وا العن ىل  اإ ,C/ General Antequeraتينرييفي،   nº14 (C.P.  38004). 

 

ن لسك ول ا خ ج ادل رو خل ت ا ا حظ  مل

   : ة رف  الغ

م     املطع

    

ة في ا ض الإ ا ت  ا م د خل     ا

   : د ي د  حت

ة ي ا ع ادل ز  رك     م

: ق ف وا  م

: ) )ة د لس ي ا اء  مض  اإ

 : ة م ا ق الإ ا / رمق  ر لسف ا واز  ج /رمق  ة وطني ال ة  وي اله ة  ق ا  رمق بط
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 3امللحق 

 

: ول خ دل ا ر  م  أ 

 ة(:املسؤول عن ال مر: الس يد)

يواء:  لقبول دخول املركز البدلي للإ

 :)الس يد)ة 

 :احلامل لبطاقة الهوية رمق 

 

يواء يف مادته اخلامسة، يف الفقرتّي:  مبقىض قانون املركز البدلي للإ

 1.h" ) مر بلقبول كتابة حيمل امس املسؤول ال مر.امس تفيدين بشلك يف حاالت قبول  س تثنايئ يتوجب اإصدار أ 

 4 ىل املركز ال يس تويف الرشوط الواردة يف املواد السابقة ال ميكن قبوهل ملدة تتجاوز . عدم استيفاء الرش وط. "لك دخول اإ

ن يمتن قبول احلاةل بقرار من مسؤولّي عرب قرار اثبت". 48  ساعة، بس تثناء أ 

 

 

 .201بسانتا كروث ذي تينرييفي، يوم            من شهر              س نة         

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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 4امللحق 

يواء بملركز البدلي للإ ن املؤقت  مة السك د  طلب خ

تينرييفي ذي  كروث  ا  نت ا ابع لبدلية س  الت

د: -1 املس تفي ت هوية  اان  بي

ارخي:  الت

املُحونِةل: املركز/ املصلحة/  املؤسسة 

امئ به:  الق

وظف: امل  رمق 

ت .1 اان د بي املس تفي  هوية 

اكمل .1.1 ال مس   الا

لسفر .1.2 ا /جواز  الهوية  قة  ا  رمق بط

ة .1.3 جلنس ي  ا

امليلد .1.4 ن و اترخي  اك  م

اةل  .1.5 حل  يةاملدنا

ة .1.6  املهن

تف للتصال .1.7 ا  رمق ه

جامتعي .1.8 الا ن  الضام  رمق 

ال خرية .1.9 قامة  الإ ا عنوان  العادية/  االإقامة  وان   عن

دة -1.1.1 مفي اوين   عن

1.1.2- )( عىل عنوان وفر  يت  ال 

1.1.2-1. ) ( مئ  ا  د

1.1.2-2. ) ( يف  ر  ظ

يف: .1.1.2-3 ا  مي رمسي  مق

احلالية .2 جامتعية  الا اةل  حل  ا

للعائةل .3 اجامتعية  ت  اان  بي

الصحية .4 ة و  الوظيفي اجامتعية  ت  اان  بي

قتصادية .5 ا اجامتعية  ت  اان  بي
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ات  ملحظ

 

اانت أ خرى هممة: .6  بي

ملطلوبة: .6.1 ة االإقامة ا  مد

اتف للتصال: .6.2  رمق ه

رفق: .6.3  م

6.3.1- ) ارخي )  بت رير اجامتعي   تق

6.3.2- ) ( ملعاجلة  ة ا  خط

6.3.3- )  ( لعمل  ة ا  خط

6.3.4- )  ( وابق   س

ملدد الز  -6.3.5 (ا  ( ور الشخيص و/أ و العائيل  دة للتط  منية احملدن

(    حتديد: -6.3.6 رى )  خ  أ 

 

ملتخذة .6.4 وات ا  اخلط

  

وات مزمع اختاذها .6.5  خط

  

ن توفرت( .6.6 ار اإ الاعتب ات: )االإشارة اإىل ظروف اس تثنائية ل خذها بعّي   ملحظ

لتقيمي املهين .6.7  ا

وظف مل . رمق ا ء ا مض  اإ

ط  * ن الرضوري ملء النق ن مل يُرفَق الت 5و  4و  3و  2م الاجامتعي.اإ  قرير 


