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 للجوء طلبك عند
 العامة اللجوء إجراءات حول معلومات

 
 
 

 
 

 
 
 

 المنشور؟ هذا تلقّْيت لم
 على الحصول يستطيعون ال والذين بلدهم. في اآلمنين غير لألشخاص آخر بلد في الحماية توفير يعني: اللجوء هولندا. في اللجوء طلب تريد

  بلدهم. في الحماية

 
 تبدأ هولندا. يف باإلقامة لك للسماح التصريح هذا إلى تحتاج إقامة. تصريح منحك الهولندية الحكومة من رسميا تطلب لجوء، طلب قدمت إذا

  إقامة. تصريح على حصولك إمكانية خاللها الهولندية الحكومة تقيَّم   قانونية إجراءات وهي اللجوء. لطلب بتقديمك اللجوء إجراءات

 
 ةالحكوم من توقعه يمكنك وما )واجباتك( فعله عليك يتعين ما كذلك تقرأ هذه. اللجوء إجراءات أثناء يحدث ما كل المنشور هذا يتضمن
 )حقوقك(. الهولندية
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 معها؟ ستتعامل التي المؤسسات هي ما
 
 

 

 رعايتك، يتولون آخرين أشخاص أو والدْينبال مصحوب غير لجوء كطالب هولندا إلى تأتي عندما
 المؤسسة هي Nidos Stichting وتعتبر  الوصاية. ترتيب الهولندي القانون بحسب يجب

 المصحوبين غير القاصرين األجانب على الوصاية Nidos ترتب هولندا. في بذلك تعنى التي
 مؤسسة تعين ثم عليك. الوصاية رسميا يطلبون و المأوى. منهم( )لجزء لهم وترتب بذويهم
 يساعدك هولندا. في إرشادك على الموظف ذلك يعمل عليك. كوصي موظفيها أحد نيدوس
 جيد سكن مكان توفير على ويحرص المهمة القرارات اتخاذ على أخرى، أمور بين من الوصي،

 تأثير أي له ليس أنه إال اللجوء، إجراءات أثناء سيساعدك الوصي أن كما تعليمك. وترتيب لك

 حاضنة. أسر لدى سنة 15 يتجاوزوا لم الذيم لألطفال المأوى Nidos ترتب .IND قرار على
 المزيد على تحصل صغيرة. مجموعات تضم منازل في إقامة تصريح على الحاصلين وللشباب

 www.nidos.nl من واإليواء الوصاية حول المعلومات من

 

 المأوى asielzoekers opvang Orgaan Centraal (COA)توفر

 الطعام توفير على COA تحرص هولندا. في اللجوء لطالبي اللجوء إجراءات أثناء والتوجيه

 هي COA بالطبيب. االتصال في كذلك مساعدتك COA لـ يمكن كما لك. الصحي والتأمين
 لجوئك. طلب حول القرار تتخذ وال مستقلة مؤسسة

www.coa.nl 

 

(GZA) Asielzoekers GezondheidsZorg مراجعتها يمكنك مؤسسة هي 

 كل في موجود GZA بـ خاص صحي مركز هناك طبية. أسئلة لديك كانت او مريضا كنت إن

 م ساعد أو ممرضة أو الطبيب مساعدة مع لك موعدا GZA ترتب .COA بـ خاص إيواء مقر

 العائلة. طبيب أو GGZ العيادة

asielzoekers.nlwww.gz 

 

(VWN) Nederland VluchtelingenWerk لحقوق مستقلة منظمة هي 

 حول وشرحا معلومات VWN لك تقدم اللجوء. طالبي مصالح لرعاية تأسيسها تم اإلنسان
 عند الوساطة دور وتلعب اإلجراءات هذه سير خالل شخصيا وتدعمك وتبلغك اللجوء. إجراءات

 VWN تتخذ ال محاميك. مع وثيق بشكل ذلك في وتتعاون أخرى. مؤسسات مع مشاكل حدوث
   لجوئك. طلب بشأن القرار

lingenwerk.nlwww.vluchte 

www.forrefugees.nl 

 

 على R)(Rv Rechtsbijstand voor Raad القانونية المساعدة مجلس يحرص

 لهذا تعويضا RvR يدفع بنفسك. أتعابه دفع على قادار تكن لم إذا محام مساعدة على تحصل أن

 قانونية مساعدة مقدم هو المحامي .RvR لدى المحامي يعمل ال لك. مساعدته مقابل المحامي
  لجوئك. إجراءات أثناء يؤازرك مستقل

www.rvr.org 

 

(IND) Naturalisatiedienst en -mmigratieIوزارة من جزء هي 

 في اللجوء على الحصول في الحق لك كان إذا ما IND موظفو يبحث الهولندية. واألمن العدل
 هولندا. في اللجوء طلبك وسبب هويتك عن خاللها يسألونك  معهم مقابالت ت جري لذلك هولندا.
 لك سي سمح كان إذا ما يقررون ثم األصلي. بلدك في والوضع الشخصية قصتك يبحثون وهم

 www.ind.nl ال. أم هولندا في )مؤقتا( بالبقاء

 

http://www.nidos.nl/
www.coa.nl
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
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 عليهم وتتعرف .COA بـ الخاصة اإليواء كزومرا IND مباني في يتجولون أمن حراس هناك
 حول عليهم أسئلة طرح يمكنك أمنك. على للحفاظ موجودون وهم الموحد. لباسهم خالل من

 لحراس ليس .COAو IND وساحات مباني في بها  المسموح غير أو بها المسموح األمور
 لجوئك. بطلب المتلعق القرار على تأثير أي األمن

 

Migratie voor Organisatie Internationale للهجرة الدولية المنظمة

(IOM) ل يمكن العالم. أنحاء كل في المهاجرين تدعم مستقلة منظمة هي IOM إذا مساعدتك 

 االندماج وإعادة العودة حول عملية معلومات IOM تمنحك بنفسك. هولندا مغادرة أردت

 أو Nidos من وصيك من ذلك في المساعدة طلب يمكنك لهولندا. مغادرتك ترتيب في وتوجهك

 nederland.nl-www.iom محاميك. من أو  VWN من موظف

 

 هي V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst والمغادرة العودة مصلحة
 من موظف يساعدك إقامة، تصريح على تحصل لم إذا الهولندية. واألمن العدل وزارة من جزء

DT&V األصلي. بلدك إلى عودتك ترتيب في 

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

  

 منك؟ يُتوقَّعُ  الذي ما
 

  مشاكلك. من ممكن قدر أكبر إثبات تستطيع أن منك IND تتوقع كما للجوء. طلبك سبب توضيح على اإلجراءات أثناء تعمل أن المهم من
  مثال. الرسائل أو الوثائق طريق عن وذلك

 

 في تجد األولية؟ المقابلة بعد لجوئك لطلب مهمة وثائق على حصلت هل الوثائق. إرسال حول IND من منشورا األولية مقابلتك قبل تلقيت

 .IND لـ الوثائق هذه تقديم بها يمكنك التي الكيفية المنشور

 

 قدر أكبر دعمك عندئذ IND تحاول ممكن. وقت أسرع في بذلك IND أخبر به؟ IND تعلم أن المهم ومن اآلن معك يحدث شيء هناك هل
 ء.اللجو إجراءات في االستمرار ذلك مع يمكنك الطريقة وبهذه ممكن.

 
 
 

 
 

 لجوئك؟ إلجراءات التحضير
 

 السن. صغار اللجوء بطالبي خاص إيواء مركز في التسجيل مرحلة بعد تسكن أن بترتيب COA تقوم ؟ سنة 18 إلى 15  سنك يتراوح هل

  حاضنة. أسرة في تسكن أن عندئذ Nidos ترتب سنة؟ 15 سنك يتجاوز لم إذا

 

 رواية ىعل قادرا كنت إذا ما لتحديد لك طبي فحص إجراء RVT أثناء يتم التسجيل. مرحلة بعد (RVT) والتحضير االستراحة فترة تبدأ

 الالجئين مساعدة مؤسسة من موظف من اللجوء إجراءات حول معلومات RVT أثناء كذلك ت منح لجوئك. أسباب

N)(VW VluchtelingenWerk. مجانية. مساعدة وهي اللجوء. إجراءات أثناء والدعم المساعدة الالجئين مساعدة مؤسسة لك  تقدم 
 التحضير على ويساعدك باللجوء. المتعلقة والقواعد القوانين محاميك يعرف قصيرة. فترةب اللجوء إجراءات بدء قبل محاميك على تتعرف

 مجانية. المحامي مساعدة للجوء. طلبك سبب خاللها تحكي IND مع محادثة وهي المفصلة. لمقابلتك

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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 يوم بعد يوما اللجوء إجراءات
 

 أيام (AA 6) العامة اللجوء إجراءات تستغرق (.AA) العامة جوءالل إجراءات وتبدأ IND مع المحدد موعدك في IND مكتب إلى تذهب

 +AA  العامة اللجوء إجراءات الغالب. في أيام 9 تستغرق وهي +AA أطول: وقتا تستغرق عامة لجوء إجراءات أيضا هناك الغالب. في

 بسبب أكثر الهتمام يحتاجون الذين لجوءال لطالبي وكذلك حولها. البحث من المزيد إجراء IND على يجب التي اللجوء لطلبات مخصصة

 لجوئك. إجراءات سير كيفية أدناه تقرأ +.AA أو AA إجراءات ستتبع كنت إذا ما RVT بعد IND تقرر الجسدية. أو العقلية مشاكلهم

 

 

AAالعامةاللجوءإجراءات
 

 المفصلة المقابلة :1 اليوم
 أسئلة IND موظف سيطرح مفصل. بشكل للجوء طلبك أسباب المقابلة هذه خالل يتحك .IND من موظف مع مقابلة هي المفصلة المقابلة

 األسئلة IND موظف يطرح أيضا. شفهي مترجم خاللها ويحضر .IND لـ مكتب في المفصلة المقابلة تتم المقابلة. هذه أثناء أيضا عليك
 ال الهولندية. اللغة إلى إجاباتك الشفهي المترجم يترجم كما لك. لنسبةبا مفهومة لغة إلى األسئلة هذه الشفهي المترجم يترجم الهولندية. باللغة

 فهم تستطيعان ال والمترجم أنت كنت إذا مهم: لجوئك. طلب بخصوص القرار على تأثير أي له وليس IND لدى الشفهي المترجم يعمل

 عدم نتيجة فهم سوء حاالت تحدث أال المهم من خر.آ شفهي مترجم ترتيب عندئذ IND تحاول مباشرة. بذلك أبلغ جيد، بشكل بعضا بعضكما

 المفصلة. المقابلة عن تقريرا IND موظف يحرر جيد. بشكل لألسئلة فهمك

 

 له تعرضت ما حول وواضحا كامال كالمك وليكن صادقا كن الحماية. إلى تحتاج أنك جيدا IND تفهم لكي شيء كل تحكي أن المهم من
 موظف أخبر دقيق، بشكل محددة أحداث تذكر تستطع لم إذا األصلي. بلدك في الحماية على الحصول ببهابس يمكنك ال التي األسباب وحول

IND .موظف بذلك IND الحماية؟ إلى شخصيا تحتاج لماذا الشخصي: وضعك عن تحكي أن المهم من بلدك. في العام بالوضع علم على 

 أثناء أيضا ذلك حول عليك أسئلة IND موظف يطرح سوف جدا. مهمة تكون أن  صغيرة ألمور يمكن التفاصيل: من ممكن قدر أكبر اذكر
 المقابلة.

 

أنيمكنبذلكINDتخبرأنعندئذالمهممنللجوءطلبكبأسبابعالقةلهاعقليةأوجسديةشكاوىأوجروحأثرندبلديكهل

مثلإجراءبنفسكتطلبأنكذلكيمكنكلجوئكطلبلتقييممفيدذلكأنارتأتإنطبيفحصإجراءعليكتعرضأنINDتقرر

األشخاصواضحبشكلالمقابلةهذهفيتذكرأنالمهممنذلكفيالمحامييساعدكأنيمكنالخاصةنفقتكعلىالفحصهذا

كذلكاشرحسابقابهاأقمتالتياألمكنةأوبذلكالقياميمكنهمالالذيناألشخاصبالذاتأواألصليبلدكفيرعايتكيمكنهمالذين

ذلكتعتقدلماذاINDلموظف

 

 المقابلة تقرير على تحصل المقابلة. أثناء حاضرة VWN تكون أن طلب كذلك يمكنك غالبا. المقابلة أثناء حاضرين وصيك أو محاميك يكون

 محاميك. من أو IND من المفصلة

 

 المفصلة المقابلة مناقشة :2 اليوم
  معك. المفصلة المقابلة تقرير محاميك يناقش

 بشكل مكتوب غير أو ناقص شيء هناك كان إذا والمحامي. أنت تقوله ما كل ترجمة في شفهي مترجم دكيساع أيضا، المحادثة هذه وخالل

 رسالة. بواسطة بذلك IND بإبالغ محاميك يقوم التقرير، في صحيح

 

 األول القرار :3 اليوم

 بها ستستمر التي الطريقة ستحدد التي هي التقييم هذا نتيجة اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوفيا كنت إذا ما IND تقيم

 احتماالت: 3 هناك  بك. الخاصة اللجوء إجراءات

 تمت قد أنه مفادها )=قرار( IND من رسالة محاميك( طريق )عن تصلك اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوفيا تكون .1
 لك. بالنسبة ذلك عواقب محاميك لك يشرح سوف هولندا. في بالبقاء )مؤقتا( لك ي سمح أنه ذلك يعني لجوئك. طلب على الموافقة
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 تواصل لجوئك. طلب حول +(AA في 9 )أو أيام 6 خالل قرار اتخاذ تستطيع وال البحث إلجراء الوقت من المزيد إلى IND تحتاج .2

IND  يحتوي آخر منشورا عندئذ تتلقى الحقا. لجوئك طلب حول القرار يصدر الممددة. اللجوء إجراءات ضمن لجوئك طلب معالجة 

 هذه. (VA) الممددة اللجوء إجراءات حول معلومات على

 أن مفادها IND من رسالة محاميك( طريق )عن تصلك اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوف غير بأنك IND تقرر .3

IND عتزم بالقرار الرسالة ذهه تسمى لجوئك. طلب رفض تنوي  األول الرفض هذا أسباب على كذلك الرسالة هذه تحتوي اتخاذه. الم 
 معك. الرسالة هذه محاميك يناقش لك. بالنسبة ذلك وعواقب

 

  الرسمي الرد القرار: على الرد :4 اليوم

 إلى خطي رسمي رد إرسال ذلك بعد لمحاميك يمكن محاميك. مع اتخاذه المعتزم القرار تناقش لجوئك، طلب رفض تنوي IND كانت إذا

IND. قبل من اتخاذه المعتزم القرار على رسميا فيها دير رسالة وهي IND. القرار على موافقتك عدم سبب شرح الرسالة هذه في يمكنك 
 اتخاذه. المعتزم

 

 القرار :6و 5 اليوم
 بها ستستمر يالت الطريقة ستحدد التي هي التقييم هذا نتيجة اتخاذه. المعتزم القرار تعديل يجب كان إذا ما الرسمي ردك قراءة بعد IND تقيم

 ذلك عواقب محاميك لك يشرح سوف محاميك. إلى ترسلها رسالة خالل من التقييم هذا بنتيجة IND تبلغك  بك. الخاصة اللجوء إجراءات

 احتماالت: 4 هناك لك. بالنسبة

 محاميك( يقطر )عن تصلك اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوف ذلك مع أنك IND ترى الرسمي، ردك قراءة بعد  .1

 محاميك لك يشرح سوف هولندا. في بالبقاء )مؤقتا( لك ي سمح لجوئك. طلب على الموافقة تمت قد أنه مفادها )=قرار( IND من رسالة
 لك. بالنسبة ذلك عواقب

 تواصل لجوئك. طلب حول +(AA في 9 )أو أيام 6 خالل قرار اتخاذ تستطيع وال البحث إلجراء الوقت من المزيد إلى IND تحتاج .2

IND  الممدة اللجوء إجراءات ضمن لجوئك طلب معالجة (VA.) إجراءات حول معلومات على يحتوي آخر منشورا عندئذ تتلقى 
 هذه. الممددة اللجوء

 IND من رسالة محاميك( طريق )عن تصلك اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوفيا لست بأنك رأيها على IND ت صر   .3
 مسموحا يع د لم لك. بالنسبة وعواقبه الرفض هذا بأسباب كذلك القرار هذا في إبالغك يتم لجوئك. طلب رفض تم قد أنه مفادها )=قرار(

 قرار على موافقا تكن لم إذا به القيام يمكنك بما القرار في إبالغك يتم كما بلدك. إلى العودة عليك ويتعيّن مثال هولندا في بالبقاء لك
 معك. القرار محاميك يناقش بلدك. إلى للعودة المتاحة اإلمكانيات هي وما .الرفض

 أو منه أتيت الذي البلد في رعايتك يمكنه من كذلك يبحثون المغادرة. لترتيب معك مقابالت ويجرون .DT&V إلى ملفك IND تسلم .4

 عدم حيال شيء فعل تستطيع ال أنك DT&V تجد هلو واألبحاث؟ المقابالت هذه إجراء على تتعاون هل قبل. من فيه ساكنا كنت الذي

 إقامة تصريح طلب تقديم إلى عندئذ IND تدعوك بذلك. IND مصلحة DT&V تبلغ الحالة هذه في بلدك؟ إلى العودة على قدرتك
 بذويهم. المصحوبين غير القاصرين اللجوء لطالبي الذنب" "خارج قواعد أساس على

 

 

AAأيام9العامةاللجوءإجراءات
 

 الغالب: في أيام 9 عندئذ لجوئك إجراءات تستغرق +؟AA ضمن لجوئك طلب IND تعالج   هل

 المفصلة؛ المقابلة :2و 1 اليوم •

 المحامي؛ مع المفصلة المقابلة مناقشة :4و 3 اليوم •
 األول؛ القرار :5 اليوم •

 المحامي؛ قبل من الرسمي( )الرد القرار على الرد :7و 6 اليوم •

 الثاني. القرار :9و 8 اليوم •
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 لجوئك طلب سحب
 

 هل .IND بـ   بمباشرة االتصال أو عليك الوصي أو بمحام االتصال الحالة هذه في األفضل من تريد. لحظة أي في طلبك بسحب لك ي سمح

 وال لجوئك طلب سحبت له آخر. لسبب فيها بالبقاء لك س مح إذا إال هولندا. في بالبقاء لك مسموحا يعد لم إذن ؟IND لدى طلبك سحبت
 سحب بعد عودتك. رحلة في الشروع حتى اإليواء مركز في تبقى بلدك. إلى العودة عندئذ عليك يجب آخر؟ لسبب هولندا في بالبقاء لك يسمح
 جديد. من اللجوء طلب الممكن من يزال ال لجوئك، طلب

 

 
 

 اللجوء إجراءات بعد ما
 

 إقامة تصريح على تحصل

 15 بين يتراوح سنك كان إذا إقامة. تصريح على تحصل هولندا. في واإلقامة بالبقاء )مؤقتا( لك ي سمح لجوئك، طلب ىعل IND وافقت إذا

 على حصولك بعد وواجباتك بحقوقك IND تبلغك  صغيرة. سكنية مجموعات إطار في سكن مكان توفير على Nidos تعمل أكثر، أو سنة

 وإيجاد البلدية إلى االنتقال في توجيهك ويمكنهم مختلفة. بمؤسسات االتصال في مساعدتك NVW من وموظفين لوصيك يمكن إقامة. تصريح

 العائلة. أفراد جلب في ايضا مساعدتك VWN لـ يمكن عمل. أو دراسي تكوين

 
 إقامة تصريح على تحصل ال

 تبلغ أنك ذلك يعني هولندي. قاض لدى رالقرا هذا ضد استئناف تقديم محاميك مع بالتشاور عندئذ يمكنك لجوئك، طلب IND رفضت إذا

 االستئناف. إجراءات أثناء هولندا في بالبقاء لك السماح القاضي من تطلب أن يمكنك كما .IND قرار على موافقا لست بأنك رسميا القاضي

 طلب بشأن القرار اتخاذ عند صحيح بشكل الهولندي القانون طبقت قد IND كانت إذا ما ذلك بعد القاضي يبحث ذلك. في محاميك يساعدك
 هولندا. في القاضي قرار انتظار الحاالت من كثير في لك ي سمح لجوئك.

 

 مغادرة خاللها عليك يجب التي بالمدة أحيانا IND تبلغك هولندا. في بالبقاء لك ي سمح ال تستأنف، ولم لجوئك، طلب IND رفضت إذا

 للتحضير تساعد ك (DT&V) والمغادرة العودة مصلحة أن إال األصلي. بلدك إلى العودة عن شخصيا مسؤول الواقع في أنت هولندا.

 األصلي. بلدك إلى قسريا إعادتك يجب إليها، المشار المدة خالل بنفسك تغادر لم إذا لجوئك. طلب رفض بعد بك DT&V تتصل لمغادرتك.

  قاصرا. تزال ما وكنت بعد بلدك إلى رحلتك ترتيب يتم لم طالما COA لـ تابع صغيرة سكنية مجموعة في تسكن

 

voor Organisatie Internationale  للهجرة الدولية بالمنظمة االتصال يمكنك األصلي، بلدك إلى طوعا العودة تريد كنت إذا

M)(IO Migratie. لـ يمكن IOM تنظم ما غالبا المغادرة. على ومساعدتك عملية معلومات منحك IOM موعد بدون استقبال ساعة 

 يمكنك اللجوء، إجراءات انتهاء بعد حتى مختلفة. مدن في IOM موظفي احد مع موعد تحديد كذلك يمكنك اللجوء. طالبي مركز في سابق

  .VWN ومن وصيك من والمعلومات الدعم طلب

 

 
 
 

 اإلرادة عن خارج ألسباب اإلقامة تصريح
 

 العادي اإلقامة تصريح

 سنوات 3 غضون في األصلي بلدك إلى العودة من تتمكن لم بذويهم. المصحوبين غير القاصرين اللجوء لطالبي بالنسبة خاصة قواعد هناك
 خاص. إقامة تصريح على الحصول عندئذ يمكنك بلدك؟ في لك جيد مأوى يوجد وال ذلك حيال شيء فعل يمكنك وال لجوئك؟ طلب ديمتق من

 الشروط. من عددا تستوفي أن يجب اإلرادة(، عن خارج ألسباب )تصريح الخاص اإلقامة تصريح على للحصول

 لجوئك. طلب رفض تم •

 مصداقية. ذات اآلخرين العائلة وأفراد الديكوو وجنسيتك هويتك حول أقوالك تعتبر •

 للجوء. كطالب األول تسجيلك عند سنة 15 من أصغر بسن كنت •
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 متزوجا. ولست سنة 18 من أقل سنك •

 الخارج. في لك معين وصي او والديك بدون أي هولندا، في وحيد أنت •

 قبل. من فيه ساكنا كنت الذي نالمكا في أو األصلي بلدك في رعايتك يمكنهم مؤسسات أو أشخاص هناك يوجد ال •

 عودتك. ترتيب على آخرين( بالغين أشخاص أو وصيك مع أو )لوحدك تعاونت   أن سبق •

  سابقا. فيه سكنت ألنك آخر بلد إلى كذلك الذهاب يمكنك وال إرادتك. عن خارج لسبب األصلي بلدك إلى العودة تستطيع ال •

 

 لجوئك. طلب تقديم من سنوات 3 خالل أيضا يّنتتب أن يمكن مسألة هي الشروط، هذه تستوفي أنك

 

 القاصرين باألجانب خاص اإلرادة عن خارجة ألسباب إقامة تصريح على ستحصل كنت إذا ما (IND) والتجنيس الهجرة مصلحة تقرر
 بذويهم. المصحوبين غير

 
 

 
 

 الشخصية البيانات معالجة
 

شاركة المؤسسات أسماء بك. الخاصة المعلومات أنواع كل هي الشخصية البيانات  المؤسسات هذه تعالج أدناه. مكتوبة المنشور هذا في الم 
 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 أخرى لمؤسسات وتمنحها بها فظوتحت 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 مؤسساتال تفعله ما معرفة •
 لها. بياناتك منح تم التي المؤسسات معرفة •

 المؤسسات. بهذه الخاصة االلكترونية المواقع إذن راجع وحقوقك؟ الشخصية بياناتك معالجة كيفية حول المزيد معرفة تريد هل

 

 
 

 

 الشائعة األسئلة
 

 ؟IND مع المفصلة لجوئي مقابلة ستتم متى

 األقل على أسابيع 3 ذلك بعد لديك األولية. التسجيل بمقابلة وتسمى .IND مع لك مقابلة أول ت جري للجوء، كطالب ةالشرط لدى تسجيلك بعد

 مقابلة. إلجراء فيها IND تدعوك الحاضنة العائلة أو COA إيواء مركز في رسالة تتلقى المفصلة. للمقابلة للتحضير

 

 ؟IND بقرار التوصل قبل االنتظار علي كم

 ليست وهي واألحد: السبت أيام في عادة مغلقة IND مكاتب +(.AA) عمل أيام 9 أو (AA) عمل أيام 6 غالبا اللجوء إجراءات تستغرق

 تقوم أن الحالة تلك في يمكن اللجوء. إجراءات أثناء مثال مرضك بسبب الوقت ذلك غضون في قرار اتخاذ أحيانا IND تستطيع ال عمل. أيام

IND اللجوء إجراءات بتمديد AA أو AA.+  

 

 كحد أشهر 6 الحالة تلك في األمر يستغرق و الممددة. اللجوء إجراءات ضمن لجوئك طلب معالجة مواصلة تقرر أن IND لـ يمكن كما

 إجراءات ولح معلومات على يحتوي آخر منشورا عندئذ تتلقى لجوئك. طلب في لقرار IND اتخاذ حتى اللجوء لطلب توقيعك منذ أقصى

 طلب في قرارا IND تتخذ لم بذلك. تبلغك منها رسالة تتلقى أشهر، 6 غضون في قرار اتخاذ IND تستطيع ال عندما الممددة. اللجوء

 قرار اتخاذ فيها تطلب IND إلى رسالة ترسل أن الحالة هذه في يمكنك ذلك؟ حول IND من رسالة أي تتلق ولم أشهر؟ 6 خالل لجوئك
 ذلك. في المحامي يساعدك أن يمكن لجوئك. لبط بشأن بسرعة
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 ممكن؟ ذلك هل المرأة. لجوئي قصة أروي أن أفضل

 لها تابعة )أنثى( موظفة ترتيب عندئذ IND تحاول (.IND مع مقابلة )= األولية التسجيل مقابلة أثناء ذلك إلى اإلشارة يمكنك نعم،
 تحاول األولية. التسجيل مقابلة أثناء ذلك قول عندئذ يمكنك لرجل، قصتك رواية تفضل هل المفصلة. المقابلة في )أنثى( شفهية ومترجمة

IND المفصلة. للمقابلة )ذكر( شفهي ومترجم لها تابع )ذكر( موظف ترتيب الحالة تلك في 

 
 أوحامل؟ مريضا كنت إذا فعله عليه يجب الذي ما
 لجوئك"( إجراءات تبدأ أن "قبل المنشور: )أنظر الطبية بالنصيحة المتعلق الفحص أثناء بذلك الممرض)ة( أخبر حامل، أو مريضا كنت إذا

 كل  .B الكبد تهابال أو الجرب أو الرئوي السل  مثل: بأمراض مصاب أنك تعتقد كنت أو معد   بمرض مصابا كنت إذا أكثر مهما ذلك يعتبر
 على وافقت إذا موافقتك. بدون لآلخرين صحتك حول معلومات أبدا الممرض)ة( يقدم ال سري. بشكل معه التعامل يتم للممرض)ة(، تقوله ما

 اءاتإجر أثناء مرضت إذا المقابالت. أثناء االعتبار بعين المعلومات هذه أخذ عندئذ IND لـ يمكن ،IND لـ معلومات الموظف يمنح أن

 يوم في مرضت إذا المناسبة. )الطبية( المساعدة على للحصول مساعدتك يمكنهم بذلك. VWN أو IND أو COA موظف أبلغ اللجوء،

 بذلك. IND أو محاميك إبالغ COA من موظف أو عليك الوصي من أطلب محاميك، مع او IND مع المقابلة

 
 

 المنشور؟ هذا قراءة بعد أسئلة أي لديك هل

 .VWN أو IND أو COA موظفي أحد على او محاميك على األسئلة هذه رحط يمكنك
 

 شكوى؟ لديك هل
 قبل من جيد غير بشكل معاملتك تمت قد أنه ذلك مع تعتقد هل ودقيق. احترافي بشكل اللجوء إجراءات في المشتركة المؤسسات جميع تعمل

 ذلك. في مساعدتك VWN من موظف أو محاميك أو لوصيك يمكن شكوى. تقديم عندئذ يمكنك ما؟ مؤسسة

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 لـ : مشترك إصدار هو المنشور هذا

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 

 
 الترجمة أدت إذا المنشور. هذا محتوى من حقوق أي اشتقاق يمكنك ال
 الهولندية. النسخة اعتماد فسيتم التأويل، في اختالفات إلى

http://www.rijksoverheid.nl/

