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 اللجوء طلب تريد
 والتحضير االستراحة وفترة التسجيل مرحلة

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 المنشور؟  هذا على تحُصل لم
 يمكنك ما المنشور هذا في تقرأ كثيرة. أمور تواجه للجوء، طلبك عند  بلدك. في األمان بعدم تشعر )اللجوء(. الحماية لطلب هولندا إلى سافرت

   التسجيل. بمرحلة ذلك والتجنيس الهجرة مصلحة تسمي اللجوء. إجراءات من األولى األيام خالل توقعه
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 التسجيل؟  مرحلة أثناء معها تتعامل التي المؤسسات هي ما
 

 و الهولندية بالحكومة مرتبط  المؤسسات هذه بعض معهم. وتتحدث المؤسسات مخلتف من أشخاصا تلتقي التسجيل، مرحلة أثناء

  به. تقوم  ما حول موجز بشرح مرفقة المختلفة. المؤسسات شعارات أدناه ترى كذلك. ليس اآلخر البعض
 

 
  رسميا رعايتك يمكنهم آخرون أشخاص أو والداك كمع  يتواجد وال سنة 18 من أقل عمرك

   رسميا. رعايتك يتولى  شخص هناك يكون أن الهولندي القانون بحسب يجب لكن هولندا. في

Stichting  هي هولندا  في بذلك تعنى التي المؤسسة إن بالوصاية. ذلك ويسمى

dosNi. عليك. كوصي موظفيها أحد نيدوس تعين عليك. الوصاية فرض نيدوس تطلب  

 القرارات اتخاذ في مثال الوصي يساعدك اللجوء. إجراءات أثناء  الموظف ذلك يساعدك

  إلى الذهاب من تتمكن وأن للسكن جيد مكان لديك يكون أن على الوصي يحرص كما المهمة.

 لجوئك.  طلب  بخصوص القرار على تأثير لنيدوس ليس المدرسة.

www.nidos.nl 

 

 

(AVIM) Vreemdelingenpolitieمن  جزء هي 
   في األجانب على الرقابة على تحرص وهي الهولندية الشرطة
  التحقيق. إلجراء وثائقك ويستلمون النظام في بياناتك يسجلون هولندا.

 
 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

الرقابة على حدود  هولندا. ويمكنهم كذلك تسجيل بياناتك في النظام. كما يقومون بفحص 

 الوثائق )مثل جوازات  السفر( للتأكد من  صحتها.  

 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  
المأوى لطالبي اللجوء في  هولندا. وتوفر  لهم كذلك التوجيه المرتبط باإليواء. يقوم موظفو 

COA بتوجيهك في مركز اإليواء. تحرص COA على توفير المأوى والطعام  والتأمين  

الصحي. كما يمكن لـ COA  مساعدتك  كذلك في االتصال بالطبيب. ليس لـ  COA تأثير  

 على القرار بخصوص  طلب  لجوئك. 

www.coa.nl 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
 الهولندية.  واألمن العدل وزارة من جزء هي

يبحث موظف IND ما إذا كان لك الحق في الحصول على اللجوء في هولندا.  لذلك تُجري  

مقابالت معهم حول هويتك. وسبب  طلبك اللجوء في  هولندا. يبحثون قصتك الشخصية  

 والوضع في بلدك األصلي. ثم يقررون ما إذا كان سيُسمح لك بالبقاء )مؤقتا( في  هولندا أم ال. 

www.ind.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
  VWN هي منظمة مستقلة لحقوق اإلنسان تم تأسيسها لرعاية مصالح طالبي اللجوء. تمنحك

معلومات وشرحا حول إجراءات اللجوء  وتبلغك وتدعمك شخصيا خالل سير هذه اإلجراءات  

وتقوم بالوساطة عند حدوث مشاكل مع  مؤسسات أخرى. وتتعاون في ذلك بشكل وثيق مع  

 محاميك. ال تقرر VWN حول طلب لجوئك.

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

 بـ  الخاصة اإليواء ومراكز IND مباني في يتجولون أمن حراس  هناك

COA المباني بهذه األمن حراس يتواجد الموحد. لباسهم  خالل من عليهم وتتعرف 
 األمور حول عليهم أسئلة طرح  يمكنك الحقائب. بخزن يقومون وهم أمنك. على للحرص

 األمور حول بالمبنى.  المحيطة والمساحات المباني في بها  مسموح غير أو بها المسموح

  لحراس ليس بالمبنى.  المحيطة والمساحات مبانيال  في بها  مسموح غير أو بها المسموح

   الشخصي. ملفك على االطالع يمكنهم وال لجوئك. بطلب المتلعق القرار على تأثير أي األمن

 

 

http://www.nidos.nl/
http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) 
 صحي مركز  هناك طبية.  أسئلة لديك  كانت او مريضا كنت إن مراجعتها يمكنك مؤسسة هي

  مع لك موعدا GZA ترتب .COA بـ خاص إيواء مقر كل في موجود GZA  بـ خاص

 العائلة.  طبيب  أو GGZ العيادة ُمساعد أو ممرضة أو الطبيب مساعدة

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

Medifirst  ميديفيرست 

تحصل على موعد في مركز اإليواء مع  ممرض من ميديفيرست. يسألك الممرض عن رغبتك 

في التعاون إلجراء فحص  طبي. الهدف  من هذا الفحص  هو تحديد ما إذا كنت  تعاني من 

.IND مشاكل نفسية و/أو جسدية التي يمكنها التأثير على مقابالتك مع 

 
 
 

 

 التسجيل؟  مرحلة خالل يحدث الذي ما
 

  التسجيل. مرحلة خالل يحدث ما  أدناه تقرأ مثال. االزدحام بسبب بقليل أطول وقتا أحيانا تستغرق وهي غالبا. أيام 3 التسجيل مرحلة تستغرق

 باقي متابعة كذلك يمكنك (.Apel Ter)  "تيْرأبل"  في  بوصولك أوال دائما تبلغ لحالتك. بالنسبة اللخطوات هذه ترتيب يختلف أن الممكن من

   آخر. مكان في  الخطوات

 

 الخطوة 1 الوصول إلى مركز التسجيل في "تيْرأبل"

 الخطوة 2  وملء استمارة التسجيل. IND التسجيل األول من قبل 

 الخطوة 3 التعريف بالهوية والتسجيل  

 NIDOS الخطوة 4 مقابلة مع نيدوس 

 الخطوة 5 الذهاب إلى مركز اإليواء

 الخطوة 6 الكشف الطبي  

 الخطوة 7 جلسة االستماع األولية  

 

 
   "تيْرأبل". في التسجيل مركز إلى الوصول :1 الخطوة

 وصولك:  بعد ما اللجوء. إجراءات  جميع  فيه تبدأ الذي المبنى وهو  "تيرأبل".  في التسجيل مركز إلى تسافر

 .حقيبتك ويستلم اسمك االمن حارس يسجل •

 . IND من موظف يصطحبك حتى هناك تنتظر. االنتظار صالة إلى األمن حارس يرافقك •

   التسجيل. استمارة وملء IND  قبل من  األول التسجيل :2 الخطوة

   منك: IND  موظفو يطلب

 . كمبيوتر نظام في بها ويحتفظون. لك شخصية صورة والتقاط الشخصية بياناتك •

 االستمارة هذه عبر IND تحصل. التسجيل استمارة االستمارة هذه تسمى. الكمبيوتر على أو  الورق على أسئلة استمارة ملء •

 السؤال عن موجز بشكل تجيب أنك كما . وسفرك وعائلتك سكنك  مكان حول مثال أسئلة هناك. عنك  مهمة معلومات على مسبقا

 تمنح  أن المهم فمن لذلك. ذلك بعد اللجوء إجراءات سير كيفية لتحديد البيانات هذه IND تستخدم. للجوء طلبك بسبب المتعلق

 . صادقة إجابة

   والتسجيل بالهوية التعريف :3 الخطوة
 والتسجيل:  الهوية تحديد هي األولى الخطوة تعتبر لذلك هويتك. الهولندية الحكومة تعرف أن يجب لجوئك، طلب معالجة من للتمكن

 . أصلك حول أسئلة وطرح  الوثائق خالل من ذلك ويتم. هويتك  إثبات يعني الهوية تحديد •

 .   لجوئك طلب لمعالجة ضرورية البيانات هذه. وطني نظام في بياناتك خزن التسجيل يعني •

 يتم (.KMar)  الهولندية الملكية العسكرية الشرطة و ( AVIM)  األجانب شرطة وهما والتسجيل. الهوية تحديد على تحرصان مؤسستين هناك

  الملكية  العسكرية الشرطة أو (AVIM)  األجانب شرطة موظف التسجيل. يتم كيف أدناه تقرأ الهاتف(. )عبر  شفهي مترجم بمساعدة التسجيل

   (:KMar) الهولندية

http://www.gzasielzoekers.nl/
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 تكون أن المهم فمن لذلك. هويتك  يحدد لكي األسئلة تلك الموظف يطرح. هولندا إلى ورحلتك سكنك ومكان اسمك عن يسأل •

  .صادقا

 الوثيقة هذه تعتبر. أكثر أو سنة 12 سنك كان إذا إال  توقيعك وضع منك يطلبون وال. اللجوء طلب على التوقيع منك ويطلب •

 . هولندا في  اللجوء طلبت بأنك رسميا  إثباتا

 األجانب هوية بطاقة: الوثيقة إلعداد ضروري وذلك. التوقيع منك ويطلب أصابعك بصمات ويأخذ لوجهك صورة يلتقط •

(VI .)هولندا في اللجوء طلبت قد بأنك تظهر أن الوثيقة بهذه يمكنك. 

 إليك إرجاعها يتم أصلية، كانت إن.  منها التأكد أجل من الشخصية وثائقك الموظف يرسل. سفرك جواز مثل وثائقك، ويأخذ •

 . اللجوء إجراءات نهاية في

 الهاتف إرجاع يتم . لجوئك لطلب مهمة تكون هاتفك في معلومات هناك كانت إذا ما فحص يتم. البحث أجل من هاتفك يأخذ •

 .أيام بضعة ذلك يستغرق أن  يمكن. الفحص بعد إليك

 . حقيبتك يفحص •

 سنك إلى جيدا وينظر سنك وحول حولك أسئلة الموظف يطرح. هويتك تثبت وثائق جلبت قد تكن لم إن ِسن ِك عن يسألك •

 ذلك حول المزيد تقرأ. األولية المقابلة: األول الحديث أثناء أيضا بذلك IND تقوم. السن بتقدير  ذلك يسمى. مظهرك بحسب

 . 5 الخطوة في

 AVIM/KMar رأت إذا . ذكرته الذي السن يعتمدون فهم  قاصر، أنك واضح بشكل IND و AVIM/KMar لـِ  تبين  إذا

 سنك يكن لم إذا. سنة 21 إلى سنك تغيير يتم. بالغا اعتبارك ويتم النظام في سنك فسيغيرون بالغ أنك واضح بشكل IND و

 . 5 الصفحة في ذلك مضمون تقرأ. السن حول بفحص IND تبدأ ان يمكن واضحا

 Nidos نيدوس مع مقابلة :4 الخطوة
   الموظف:  عنك. المزيد معرفة الموظف يريد  الحق. وقت في المقابلة هذه تُجري أحيانا، نيدوس. من موظف مع مقابلة تُجري التسجيل، بعد

 حالك؛  وكيف أنت من يسأل •

 هولندا؛  في عائلة لديك كانت وإن هربت لماذا يسأل •

   اللجوء؛ إجراءات  حول أكثر بمعلومات يمدك •

 الوصاية.  طلب يمبتقد المقابلة بعد يقوم •

 

  اإليواء مركز إلى  الذهاب :5 الخطوة

  األيام في مواعيدك خالل بتوجيهك يقومون و ومأكلك. نومك مكان إلى COA توصلُك الالجئين. مأوى إلى نيدوس ومقابلة التسجيل بعد تذهب

 القادمة. 

 

    الطبي الكشف :6 الخطوة

  في غالبا يكون معدي مرض  وهو (. tbc)  الرئوي بالسل مصابا كنت  إذا ما GZA كديتأ طبية.  لمراقبة تخضع للتسجيل، التالي اليوم في

  ضروريا. ذلك كان إن لرئتيك أشعة صورة بأخذ يقومون الرئتين.

 

    األولية االستماع جلسة :IND مع مقابلة :7 الخطوة

  التسجيل. استمارة في سابقا مألتها التي المعلومات IND تستخدم عليك. أسئلة خاللها IND تطرح  مهمة مقابلة هي األولية  االستماع جلسة 

   نيدوس. من موظف  أيضا االمقابلة هذه يحضر أحيانا، .3 اليوم في غالبا المقابلة هذه تُجري

 
 هي:  األولية االستماع جلسة أهداف أهم

 :حول معلومات على الحصول •

 ؛ (هويتك) أنت من -

 أصلك؛ -

 . هولندا إلى سافرت كيف -

 . IND لموظف إعطائها عندئذ يمكنك قبل؟ من تسلمها لم وثائق لديك تزال ما هل. بتسليمها قمت التي الوثائق هي ما عرفةم •

 األطفال: المنشور في الموضوع هذا حول المزيد  تجد. لجوئك طلب في قرارا سيتخذ آخر أوربي بلد هناك كان إذا مما التحقق •

 .الدولية الحماية يطلبون الذين

 .  بك الخاصة اللجوء إجراءات ستستمر كيف تحديد •
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 حول:  عليك أسئلة IND موظف يطرح

 سكنك؛  ومكان وأصلك وجنسيتك هويتك •

 العائلة؛ •

 الوثائق؛ •

 التعليم؛  •

 العسكرية؛  والخدمة العمل •

 األخرى؛  البلدان في السكن •

 هولندا؛ إلى سفرك •

 .مظهرك بحسب سنك  إلى الموظف ينظر كما. سنك •

 للجوء؛  طلبك سبب •

 

  لنوع التخطيط من تتمكن لكي البيانات هذه IND  تستخدم اللجوء. تطلب  لماذا السؤال على مختصر جواب إعطاء المقابلة هذه أثناء يمكنك

  بجلسة المقابلة ذهه تسمى لجوئك. طلب  أسباب عن موسع بشكل تحكي لكي لك المجال فسح يتم الثانية، المقابلة أثناء الصحيح. اإلجراءات

   المفصلة. االستماع

 
  التقرير.  هذا من نسخة الحقا ستتلقى المقابلة.  هذه عن تقريرا IND تضع

 

  بشكل قصير لوقت  عندئذ تتحدث أنت. منطقة أي من لمعرفة صوتك تسجيل  ذلك بعد IND لموظف يمكن األولية؟ االستماع جلسة انتهت

   بها. التحدث على متعود أنت التي اللغات أو باللغة متعاقب

 
 

 

 
 

 

 السن  فحص
 

  سنك. إلثبات خاص  لفحص  الخضوع تريد كنت إذا ما منك IND تطلب أن عندئذ يمكن عليك؟ التالية  الحاالت كل تنطبق هل

 و سنك؛  تثبت وثائق تمتلك ال •

 أصابعك؛ بصمات باستخدام نظام في ذلك من الشرطة تتأكد. األوربي االتحاد من أخرى دولة في لجوء كطالب معروفا لست •

 و

 .السن تقدير بعد ما سنك حول شك والشرطة IND لدى •

 
 الفحص 
  خاص جهاز  بواسطة الشعاعية الصور أخذ يتم يديك. ورسغ لكتفك السينية باألشعة صور  الفاحص يأخذ متخصص. مركز في الفحص يُجرى

  شكل يكون بصحتك. مضرا ليس أنه  كما عادية. صورة   أي بأخذ شعورك ذلك ويوافق  ألم أي ذلك يسبب ال  الجلد. عبر العظام إلى النظر يمكنه

 الفاحص لهذا يمكن يديك ورسغ لكتفك االشعاعية الصور هذه بواسطة البالغين. لدى عنه األطفال لدى مختلفا الرسغ\اليد ومفصل الترقوة  عظم

 سنك.  حول تاجاتباستن القيام

  الشفهي  المترجم
  الهولندية الجمل الشفهي المترجم يترجم الحوار. ترجمة في شفهي مترجم سيساعد  المقابالت،  أغلب خالل المؤسسات. مختلف مع عديدة مقابالت ستُجري

  لجوئك. طلب  بخصوص القرار على تأثير الشفهي للمترجم ليس الهولندية.  اللغة إلى تقوله ما الشفهي المترجم يترجم لك. بالنسبة مفهومة لغة  إلى والكلمات

  للجوء،   طلبك  بأسباب المتعلقة IND مع المقابلة  خالل الهاتف. عبر ذلك يحدث  ما غالبا لكن المقابلة.  أثناء شخصيا حاضرا الشفهي المترجم يكون أحيانا، 

 من آخر. شفهي مترجم ترتيب  عندئذ IND تحاول بعضكما. فهم تستطيعان ال والمترجم أنت كنت إن مباشرة أبلغ  شخصيا. شفهي مترجم دائما يحضر

 لألسئلة.  فهِمك عدم  بسبب فهم سوء حاالت تحدث أال المهم
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   الفحص بعد ما

  التي األخرى األمور  كل كانت إذا  فيما تشك أن IND لمصلحة يمكن عندئذ  الصحيح؟ ميالدك بتاريخ تُبخبر لم أنك السن فحص من اتضح إذا

  مواصلة IND لمصلحة يمكن عندئذ سنة؟ 18 من أكبر أنك السن فحص من اتضح إذا المثال. سبيل على لبلدك مغادرتك كسبب حقيقية. قلتها

  سنة. 21 إلى سنك تغيير يتم بالغ. لجوء بطالب خاص  لجوء طلب  أنه على لجوئك طلب  معالجة

 

 21 إلى سنك  IND تغير سوف الصحيح. ميالدك تاريخ تقل لم بأنك IND لـ عالمة ذلك يشكل أن يمكن السن؟  فحص  إجراء تريد ال كنت إذا

 مثال. لبلدك مغادرتك كسبب صحيحة. قلتها التي األخرى األمور جميع كانت إذا فيما  كذلك تشك أن  IND لـِ  يمكن وبالتالي بالغا. وتعتبرك سنة

 
 

 
 

 التسجيل؟  مرحلة بعد يحدث الذي ما
 

 التسجيل:  مرحلة بعد ما

 والتسجيل اإلبالغ  بعد عندئذ تذهب سنة؟ 18و 15 بين  ما سنك  كان إذا ؛COA بـ خاص آخر إيواء مركز إلى نقلك  غالبا يتم •

 13 سنك يتجاوز لم إذا. السن صغار اللجوء لطالبي مخصص وهو COA لـِ  تابع هذا اإليواء مركز. خاص إيواء مقر إلى

 . حاضنة أسرة بيت في أشخاص مع  مؤقتا عندئذ تسكن.  لك المأوى بترتيب نيدوس تقوم عندئذ سنة؟

 ذلك؛  بعد لجوئك إجراءات  ستكون كيف IND تقرر •

 وثائقك حول فحص إجراء IND لـ يمكن. لجوئك طلب حول القرار اتخاذ يتطلبه الذي البحث حجم تحديد IND لـ يمكن •

  مثال؛

 (.RVT) والتحضير االستراحة مرحلة أثناء يحدث ما أدناه تقرأ(. RVT) والتحضير  االستراحة مرحلة تدخل •
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   ؟RVT والتحضير االستراحة  مرحلة أثناء يحدث الذي ما
 

  من تستريح الفترة، هذه خالل ازدحام. وجود عند أطوال وقتا وتستغرق أسابيع. 3 األحوال كل في  RVT والتحضير االستراحة مرحلة تستغرق

 من المزيد تقرأ للجوء.  طلبك  أسباب المقابلة هذه خالل تحكي المفصلة. االستماع جلسة ،IND مع مقابلة أهم وتنتظر هولندا. إلى رحلتك

 أثناء يحدث ما أدناه تقرأ بعد. فيما المنشور هذا ستتلقى  العامة. اللجوء إجراءات حول  معلومات للجوء: طلبك  عند المنشور: في المعلومات

   مختلف.  بتسلسل الخطوات تكون أن يمكن .RVT والتحضير االستراحة مرحلة

 

 الخطوة 1 تقديم المعلومات

 الخطوة 2 المحامي

 الخطوة 3 محادثة مع الممرض)ة(

IND الخطوة 4 إرسال الوثائق فيما بعد إلى 

 الخطوة 5 الدعوة إلى جلسة االستماع المفصلة

 
 المعلومات   تقديم :1 الخطوة

   اإلجراءات.  أثناء معها ستتعامل التي المؤسسات  وحول اللجوء إجراءات حول VWN الالجئين  مساعدة مؤسسة من المعلومات تُقدم

 
 المحامي  :2 الخطوة
  أهمية مدى يعلم وهو  باللجوء. المتعلقة والقواعد القوانين محاميك يعرف العامة. اللجوء إلجراءات التحضير في  يساعدك محام على تحصل

  عندئذ عليك يجب التسجيل. مرحلة أثناء محام مساعدة تطلب أن الممكن من المحامي. تكاليف لدفع مضطرا لست المفصلة. االستماع جلسة 

  بنفسك. تكاليفه ودفع بنفسك ذلك ترتيب

 
 ممرض)ة(  مع محادثة :3 الخطوة

 لديك كانت إن المحادثة هذه أثناء الممرض)ة(  يسأل (.Medifirst) ميديفيرست من ممرض)ة( مع اإليواء مركز داخل لك موعد تحديد يتم

 الطريقة،  بهذه .IND مع مقابلتك على تأثير المشاكل لتلك كان إذا ما معرفة الممرض)ة( يريد جسدية.  و/أو  نفسية مشاكل من تعاني و/أو ندبات

   اإلمكان. قدر االعتبار بعين ذلك أخذ IND لـ يمكن

 
 IND  إلى بعد  فيما الوثائق إرسال :4 الخطوة

  هولندا. إلى الوثائق هذه إليك يرسل أن ما شخص من اطلب سنك؟ تثبت أن يمكن وثائق أو لجوئك؟ قصة تثبت مهمة وثائق تمتلك مازلت هل

   صحتها. من للتأكد الوثائق تفحص أن IND على يجب ربما ممكن. وقت بأسرع  ذلك ترتيب حاول

 
 المفصلة  االستماع جلسة إلى الدعوة :5 الخطوة

  تقرأ العامة. اللجوء إجراءات حول  معلومات للجوء: طلبك عند المنشور: في المفصلة. االستماع لجلسة  لدعوتك IND من الة برس تتوصل

 اللجوء.  طلب تقديم بعد اإلجراءات سير كيفية

 
 
 

 

 الشخصية البيانات معالجة
 

 المؤسسات هذه تعالج أدناه. مكتوبة المنشور هذا في الُمشاركة المؤسسات أسماء بك. الخاصة المعلومات أنواع كل هي الشخصية البيانات
 آخرين وأشخاص أخرى مؤسسات من أيضا ويطلبونها بياناتك منك يطلبون التماسك. أو بالغك او طلبك في النظر أثناء الشخصية البيانات

 قانون يتضمن قانونا. ذلك األمر استلزم إذا ىأخر لمؤسسات وتمنحها بها وتحتفظ بياناتك المؤسسات هذه تستخدم ضروريا. ذلك كان إذا
 الخصوصية قانون يتضمن بياناتك. مع وأمان بحرص التعامل مثال عليها يتعين حيث بياناتك. تعالج التي المؤسسات التزامات الخصوصية

 مثل: حقوقك كذلك

 المؤسسات؛ لدى بياناتك على االطالع •
 ولماذا؛ ببياناتك المؤسسات تفعله ما معرفة •
 لها. بياناتك منح تم التي المؤسسات رفةمع •

 المؤسسات. بهذه الخاصة االلكترونية المواقع إذن راجع وحقوقك؟ الشخصية بياناتك معالجة كيفية حول المزيد معرفة تريد هل
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ك إصدار هو المنشور هذا :  مشتر ـِ  ل

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 

 

 من:  بطلب

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 المنشور.  هذا إىل استنادا حقوق أية منح يمكن ال

جمة أدت إذا    اختالفات إىل التر
  اعتماد فسيتم التأويل، ف 

 الهولندية.  النسخة

 

http://www.rijksoverheid.nl/

