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 المبسطة اللجوء إجراءات
 لجوء. إقامة تصريح لديك أو آمن بلد من جئت لقد

 
 
 

 
 

 
 
 

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

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

 
  إقامة. تصريح على حصولك إمكانية خاللها الهولندية الحكومة تقيَّم   قانونية إجراءات وهي للجوء. طلبك بعد اللجوء إجراءات تبدأ

 
 الهولندية الحكومة من توقعه يمكنك وما )واجباتك( فعله عليك يتعين ما كذلك تقرأ هذه. اللجوء إجراءات أثناء يحدث ما المنشور هذا في تقرأ
 وقك(.)حق
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 اللجوء؟ إقامة تصريح على تحصل متى
 

 إقامة تصريح على تحصل ان يمكنك اللجوء. إقامة تصريح على الحصول بموجبها يمكنك التي الشروط على الهولندي األجانب قانون ينص
 إذا:

 إلى تنتمي ألنك او السياسي انتمائك أو جنسيتك او دينك أو عرقك بسبب األصلي بلدك في المالحقة من للخوف مبررة أسباب لديك •
 أو؛ محددة اجتماعية مجموعة

 أو؛ األصلي بلدك في أخرى مذلة أو إنسانية غير لمعاملة التعرض او التعذيب أو اإلعدام او الموت عقوبة من للخوف مبررة أسباب لديك •
 أو؛ األصلي بلدك في مسلح صراع بسبب عشوائي لعنف ضحية تكون بأن مبررة أسباب لديك •
 مؤخرا. هولندا في لجوء إقامة تصريح على القاصر طفلك أو والدتك أو والدك أو حياتك شريك أو زوجك/زوجتك حصل •

 
 ليشتنشتاين أو ايسلندا أو النرويج أو األوربي االتحاد في عضو آخر بلد او ولنداه في لجوء إقامة تصريح تملك كنت أو آمن؟ بلد من أتيت هل

 ضمن لجوئك طلب مع التعامل يتم لذلك الشروط. لهذه مستوف غير أنك على حالتك IND تقي ِّم بأن كبير احتمال عندئذ هناك سويسرا؟ أو
 السريعة. اللجوء إجراءات

 
 اآلمنةبالدولالئحة
 فرنسا، فنلندا، استونيا، ألمانيا، الدنمارك، قبرص، كندا، بلغاريا، البرازيل، والهرسك، البوسنة بلجيكا، أستراليا، أندورا، ر،الجزائ ألبانيا،

 مالطا، لوكسمبورغ، لتوانيا، لشتنشتاين، التفيا، كرواتيا، كوسوفو، اليابان، جامايكا، ايطاليا، الهند، ايرلندا، المجر، اليونان، غانا، جورجيا،
 سان رومانيا، البرتغال، بولندا، النمسا، أوكرانيا، النرويج، الشمالية، مقدونيا نيوزيالندا، هولندا، األسود، الجبل منغوليا، موناكو، المغرب،
 ايسلندا، المتحدة، الواليات المتحدة، المملكة الفاتيكان، تونس، التشيك، وتوباغو، تيرنداد إسبانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، السنغال، مارينو،
 سويسرا. السويد،

 

الئحةمننسخةآخرمابلدفيالسائداألمنإلىراجعوذلكمنهابلدانحذفأوإليهابلدانإضافةيمكنتتغيرأنالالئحةلهذهيمكن

 w.rijksoverheid.nlwwالمركزيةالحكومةموقععلىموجودةاآلمنةالبلدان
 
 
 

 

 معها؟ ستتعامل التي المؤسسات هي ما
 

 

 

 en Identificatie Vreemdelingenpolitie, Afdeling

(AVIM) lMensenhande الوطنية الشرطة من جزء هو AVIM تحديد عن مسؤولة 
 الشخصية بياناتك عن وسؤالك تفتيشك ويتم حقائبك يفتشون فهم لذلك وتسجيلها. شخصيتك

 أمنك. عن ذلك جانب إلى مسؤولة AVIM ان كما ولبصماتك. لك صورة أخذ ويتم ووثائقك

 

 المأوى sasielzoeker 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 بشأن القرار تتخذ وال مستقلة مؤسسة

www.coa.nl 

 

dNederlan chtelingenWerkVlu هولندا الالجئين مساعدة مؤسسة

(VWN) لك تقدم اللجوء. طالبي مصالح لرعاية تأسيسها تم اإلنسان لحقوق مستقلة منظمة هي 

VWN هذه سير خالل شخصيا وتدعمك وتبلغك اللجوء إجراءات حول وشرحا معلومات 
 بشكل ذلك في وتتعاون أخرى. مؤسسات مع مشاكل حدوث عند الوساطة دور وتلعب اإلجراءات

   لجوئك. طلب بشأن القرار VWN تتخذ ال محاميك. مع وثيق

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/
file:///C:/Users/prese/Desktop/www.coa.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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 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. طلب حول يقرر ال لكنه لجوئك إجراءات أثناء يؤازرك مستقل

www.rvr.org 

 

tNaturalisatiediens en -Immigratie  والتجنيس الهجرة مصلحة

(IND) موظفو يبحث الهولندية. واألمن العدل وزارة من جزء هي IND الحق لك كان إذا ما 
 طلبك وسبب هويتك. حول معهم مقابالت ت جري لذلك هولندا. في اللجوء على الحصول في

 كان إذا ما يقررون ثم األصلي. بلدك في والوضع الشخصية قصتك يبحثون هولندا. في اللجوء
  ال. أم هولندا في )مؤقتا( بالبقاء لك سي سمح

www.ind.nl 

 

 عليهم وتتعرف .COA بـ الخاصة اإليواء ومراكز IND مباني في يتجولون أمن حراس هناك
 حول عليهم أسئلة طرح يمكنك أمنك. على للحفاظ موجودون وهم الموحد. لباسهم خالل من

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

 

voor Organisatie Internationale  للهجرة الدولية المنظمة

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

IOM تمنحك بنفسك. هولندا مغادرة أردت إذا مساعدتك IOM العودة حول عملية معلومات 
 موظف من ذلك في المساعدة طلب كنكيم لهولندا. مغادرتك ترتيب في وتوجهك االندماج وإعادة

VWN محاميك. من أو  

nederland.nl-www.iom 

 

 هي V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst والمغادرة العودة مصلحة

 يساعدك ،IND قبل من لجوئك طلب رفض تم إذا الهولندية. واألمن العدل وزارة من جزء

 أن يمكن طوعا، هولندا تغادر لم إذا األصلي. بلدك إلى عودتك تنظيم في DT&V من موظف

  قسريا. مغادرتك بترتيب DT&V تقوم

tterugkeerenvertrek.nlwww.diens 

 
 

 منك؟ توقعه يتم الذي ما
 

 تحتاج بالذات أنت أنك منها يتضح مفصلة بتصريحات تدلي أن المهم من هولندا. في للجوء طلبك سبب توضيح اإلجراءات أثناء عليك يجب

  الرسائل. أو الهوية إثبات وثائق مثل وذلك .IND لـِّ  أقوالك تدعم التي الوثائق جميع ت ظهر أن عليك يجب كما حماية. إلى

 

 أثناء قولها أو بها (VWN VluchtelingenWerk) إخبار يمكنك االعتبار؟ بعين أخذها IND على يجب شخصية ظروف لديك هل

 IND تحاول .COA اإليواء مركز في إقامتك أثناء أو مثال المقابالت أثناء إجراءات تتخذ أن عندئذ IND لـِّ  يمكن .IND لدى المقابلة
 الشخصية. لظروفك بالنسبة ممكن قدر أكبر دعمك

 
 

http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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 يوم بعد يوما اللجوء اتإجراء
 

 لجوئك طلب بمعالجة IND تقوم آمنا، بلدا IND تعتبره بلد من قدِّمت أنك بما لجوئك. إجراءات أثناء بها تمر التي الخطوات جميع ادناه تجد
 المبسطة. اللجوء إجراءات ضمن

 

 IND مع المقابالت تجري لإلجراءات. التحضير أثناء فيه تقيم كنت الذي اإليواء مركز نفس في اللجوء إجراءات أثناء تقيم أن الممكن من

 .IND مكتب في

 
 لجوئك. إجراءات سير كيفية أدناه تقرأ

 

 IND لدى التسجيل 1 الخطوة

 التسجيل استمارة 2 الخطوة

 (AVIM) األجانب شرطة قبل من التسجيل\الهوية تحديد 3 الخطوة

 IND قبل من اإلجراءات تحديد 4 الخطوة

 IND قبل من المقابلة 5 الخطوة

 لجوئك طلب تقييم 6 الخطوة

 الرسمي الرد + واإلضافات التصحيحات 7 الخطوة

 القرار 8 الخطوة

 

 IND لدى التسجيل 1 الخطوة

 لجوئك. طلب تقديم بانتظار اآلن أنت بتسجيلك. IND موظفو قام أب ل. تير في IND لدى بوصولك أبلغت

 

 التسجيل استمارة :2 الخطوة
 إجراءات لتحديد كمنطلق التسجيل استمارة في مألتها التي المعلومات IND تستخدم عنك. معلومات تتضمن التي التسجيل استمارة مألت
 ذلك. بعد بعهاستت التي اللجوء طلب

 

 (AVIM) األجانب شرطة قبل من التسجيل\الهوية تحديد :3 الخطوة

 النظر من IND تتمكن حتى لجوئك طلب على لديهم ووقعت وتسجيلها هويتك على بالتعرف قامو وقد األجانب. شرطة لدى نفسك سجلت
 فيه.

 

  IND قبل من اإلجراءات تحديد :4 الخطوة
 أثناء لجوئك. طلب معالجة ضمنها ستتم التي اللجوء إجراءات نوع IND تحدد ،3و 2و 1 الخطوات في ةالمتوفر المعلومات أساس على

 اللجوء إجراءات ذلك بعد تتغير ثم أخرى. إجراءات ضمن لجوئك طلب معالجة يجب ذلك مع  بأنه يتبي ن أن الممكن من لجوئك، طلب معالجة
 شرحا عندئذ تتلقى المبسطة؟ اللجوء إجراءات ضمن ستبقى هل الخطوات. لجميع شرح لىع يحتوي جديدا منشورا عندئذ تتلقى لك. بالنسبة

 أثناء القانونية. النصائح لك ويقدم IND مع لمقابلتك التحضير على مجانا المحامي يساعد .VWN موظف قبل من اإلجراءات هذه حول

 اللجوء. طالبي باقي عن بمعزل ايوائك يتم كما المبسطة. اءاتاإلجر أثناء COA من متقشف مأوى تأمين يتم المبسطة، اللجوء إجراءات

 

  IND قبل من المقابلة :5 الخطوة
 آمن، بلد من قدِّمت إذا االستماع. بجلسة المقابلة هذه تسمى سفرك. وطريق وجنسيتك هويتك حول IND من موظف مع واحدة مقابلة تجري

 حضور VWN الالجئين مساعدة مؤسسة من تطلب أن يمكنك أيضا. للجوء طلبك أسباب حول المقابلة هذه أثناء عليك أسئلة طرح يتم

 لهذه ممكن شكل بأفضل نفسك حضر معك. المقابلة حضور يمكنه موظف هناك كان إذا ما عندئذ VWN تنظر ذلك. أردت إذا معك المقابلة
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 )سفر( وثيقة بيانات وليس الحقيقية بياناتك دائما امنح  وكامل. واضح بشكل بوضعك للتعريف واحدة مرة إال الفرصة لك ت تاح ال المقابلة.

 أقوالك أن IND أثبتت هل وأقوالك. وثائقك صحة من التأكد يتم أنه حيث تمويه(. )=اسم لقبا استخدمت قد كنت إذا ما أيضا أْعلمْ  مزورة.
 لجوئك. لطلب بالنسبة عواقب لذلك يكون أن يمكن صحيحة؟ غير وثائقك أن أو صحيحة غير

 
 األسباب وحول له تعرضت ما حول وواضحا كامال كالمك وليكن صادقا كن الحماية. إلى تحتاج أنك منه يتضح شيء كل تقول أن المهم من

 موظف بذلك. IND موظف أخبر دقيق، بشكل محددة أحداث تذكر تستطع لم إذا األصلي. بلدك في الحماية طلب بسببها يمكنك ال التي

IND ممكنة كمية أكبر اذكر الحماية؟ إلى شخصيا تحتاج لماذا الشخصي: وضعك عن تحكي أن المهم من بلدك. في عامال بالوضع علم على 

 IND تخبر أن عندئذ المهم من للجوء. طلبك بأسباب عالقة لها عقلية أو جسدية شكاوى أو جروح( ندب)أثر لديك هل المهمة. التفاصيل من

 الخاصة. نفقتك على الفحص هذا ت جري أن كذلك يمكنك عدلي. طبي فحص إجراء عليك تعرض أن IND تقرر أن يمكن بذلك.

 

 إلى األسئلة هذه الشفهي المترجم يترجم الهولندية. باللغة األسئلة IND موظف يطرح .IND مع المقابالت أثناء موجود شفهي مترجم هناك

 على تأثير أي لديه وليس IND لدى الشفهي المترجم يعمل ال هولندية.ال اللغة إلى إجاباتك الشفهي المترجم يترجم لك. بالنسبة مفهومة لغة

 عندئذ IND تحاول مباشرة. بذلك أبلغ جيد، بشكل بعضا بعضكما فهم تستطيعان ال والمترجم أنت كنت ذا لجوئك. طلب بخصوص القرار
 لألسئلة. فهمك عدم نتيجة فهم سوء حاالت تحدث أال المهم من آخر. شفهي مترجم ترتيب

 

 لديك كان إذا .IND موظف مع منفصل بشكل منكما كل مع مقابلة إجراء يتم سوية، حياتك شريك أو )زوجتك( زوجك مع اللجوء طلبت إذا

 محاميك. طريق عن المقابلة بتقرير تتوصل بهم. خاصه مقابلة كذلك لهم تجرى أكبر، أو سنة 15 بسن أطفال

 

  لجوئك طلب تقييم :6 الخطوة
 التي الكيفية ستحدد التي هي التقييم هذا نتيجة اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوفيا كنت إذا ما وتقي م ملفك في  IND تنظر

 احتماالن: هناك  بك. الخاصة اللجوء إجراءات بها ستستمر

 لجوئك طلب معالجة  IND واصلت لجوئك. طلب حول بعد قرار اتخاذ تستطيع وال البحث إلجراء الوقت من المزيد إلى IND تحتاج .1

 .AA حول معلومات على يحتوي آخر منشورا عندئذ تتلقى (.AA) العامة اللجوء إجراءات ضمن

 القرار )= IND من رسالة محاميك طريق عن تصلك اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوف غير بأنك IND تستنتج .2

 لك. بالنسبة يعنيه وما الرفض هذا بأسباب كذلك الرسالة هذه في إبالغك يتم لجوئك. طلب رفض تنوي IND أن مفادها اتخاذه( المعتزم
 عليك. البالد دخول حظر فرض الرسالة هذه تتضمن أن كذلك يمكن معك. الرسالة هذه محاميك يناقش

 

 الدخول أو االوروبي االتحاد بلدان في باإلقامة لك ي سمح ال أنه يعني البالد دخول حظر
 دخول حظر ي فرض ال  عليه. القانون يعاقب فعال يعتبر البالد دخول حظر مخالفة إليها.
 الراشدين. اللجوء طالبي على إلى البالد

 
 

 الرسمي الرد + واإلضافات التصحيحات :7 الخطوة

 رسالة وهي .IND إلى يخط رسمي رد إرسال ذلك بعد لمحاميك يمكن محاميك. مع هذه نيتها ناقشْ  لجوئك؟ طلب رفض IND تنوي هل

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

 مع ديثالح ترجمة تتم كما أيضا. معك المقابلة تقرير محاميك يناقش .IND إلى التالي اليوم أقصاه وقت في الرسالة هذه محاميك يرسل

 بذلك IND بإبالغ محاميك يقوم التقرير، في صحيح بشكل مكتوب غير أو ناقص شيء هناك كان إذا شفهي. مترجم قبل من محاميك
 إلى أقصى كحد المقابلة من يومين خالل واإلضافات التصحيحات تصل أن يجب واإلضافات. بالتصحيحات ذلك يسمى رسالة. بواسطة

IND. 
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 القرار :8 الخطوة

 بها ستستمر التي الكيفية ستحدد التي هي التقييم هذا نتيجة اتخاذه. المعتزم القرار تعديل يجب كان إذا ما الرسمي ردك قراءة بعد IND متقي

 ذلك يعنيه ما محاميك لك يشرح التقييم. هذا بنتيجة فيها تخبرك IND من برسالة محاميك طريق عن تتوصل  بك. الخاصة اللجوء إجراءات
 احتماالن: هناك لك. بالنسبة

 لجوئك طلب معالجة IND تواصل لجوئك. طلب حول بعد قرار اتخاذ تستطيع وال البحث إلجراء الوقت من المزيد إلى IND تحتاج .1

 أو AA حول معلومات على يحتوي آخر منشورا عندئذ تتلقى (.VA) الممددة اللجوء إجراءات أو AA العامة اللجوء إجراءات ضمن

VA. 

 من برسالة محاميك( طريق تتوصل)عن اللجوء. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوفيا لست بأنك رأيها على IND ت صر   .2

IND )يع د لم لك. بالنسبة يعنيه وما الرفض هذا بأسباب كذلك القرار هذا في إبالغك يتم لجوئك. طلب رفض تم قد أنه مفادها )=قرار 
 كما  الجئ. إقامة تصريح  على فيه حصلت أن سبق الذي البلد إلى أو بلدك إلى تعود أن ويجب هولندا. في بالبقاء لك مسموحا مثال

 محاميك يناقش بلدك. إلى للعودة المتاحة اإلمكانيات هي وما الرفض. قرار على موافقتك عدم حالة في به القيام يمكنك ما القرار يتضمن
 منفصلة معلومات عندئذ تتلقى البالد؟ دخول حظر عليك فرض هل عليك. البالد دخول حظر فرض الرسالة هذه في يمكن معك. القرار

 إلى تدخل ال أنك ذلك يعني (.SIS) شنغن معلومات نظام في بياناتك تسجيل يتم البالد، دخول حظر تطبيق من للتمكن ذلك. حول
 الرسالة. في المذكورة المدة أثناء األوروبي االتحاد

 
 

 
 

 اللجوء إجراءات بعد ما
 

 تبلغ أنك ذلك يعني هولندي. قاض لدى القرار 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 أيضا يمكنك .IND قرار على موافقا لست بأنك رسميا القاضي

 األوربي االتحاد في عضو آخر بلد في لجوء إقامة تصريح تملك كنت أو آمن؟ بلد من قدِّمت أنك IND ادعت هل ذلك. في محاميك يساعدك
 األوربي؟ االتحاد في عضو بلد من قدِّمت هل اإليواء. في بحقك غالبا تحتفظ الحالة هذه في سويسرا؟ أو ليشتنشتاين أو ايسلندا أو النرويج أو

 القرار اتخاذ عند صحيح بشكل الهولندي القانون طبقت قد IND كانت إذا ما ذلك بعد القاضي يبحث اإليواء. في قالح على عندئذ تحصل ال
 لجوئك. طلب بشأن

 

 دخول حظر عليك يفرض آمن، بلد من قدمت إذا اإليواء. في حقك عندئذ يتوقف الصحيح؟ القرار اتخذت قد IND أن القاضي قرر هل

 في بالوضع األمر بك ينتهي أن يمكن ذلك. في توجيهك (DT&V) والمغادرة العودة لمصلحة يمكن فورا. هولندا مغادرة عليك ويجب البالد.

 في التركيز يتم .GL إلى تذهب التي هي فقط ق صر أطفال لديها التي األسر  (.GL) لألسر مخصص موقع أو (VBL) للحرية مقيد مكان

VBL وGL إلى تذهب لم إذا ترحيلك. الحكومة استطاعت إذا األجانب حبس في توضع أن يمكن أو العودة. ترتيب على VBL أو GL أو 
 إن حتى وال العودة. مال على الحاالت أغلب في تحصل فلن اآلمن، بلدك إلى ع دت إذا بنفسك. هولندا تغادر أن عندئذ عليك يجب الحبس؟
  لجوئك. طلب سحبت

 

 إذا قسريا. تسفيرك\مغادرتك بترتيب DT&V تقوم أن يمكن بنفسك، هولندا تغادر لم إذا األصلي. بلدك إلى العودة عن بنفسك مسؤول أنت

 طوعا العودة تريد كنت إذا األصلي. بلدك إلى العودة حول معلومات فيه DT&V من منشورا عندئذ تتلقى لجوئك، طلب برفض IND قامت

 (.IOM Migratie voor Organisatie Internationale) للهجرة الدولية بالمنظمة صالاالت يمكنك األصلي، بلدك إلى

 بالنسبة كذلك يمكنك .COA إيواء مركز في IOM بـِّ  االتصال يمكنك المغادرة. على ومساعدتك عملية معلومات منحك IOM لـ يمكن

 محام. أو VWN من موظف مراجعة والدعم المحتملة العودة حول لألسئلة
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 لجوئك طلب سحب
 

 سحبت هل مباشرة. DT&V بـ أو VWN بـ أو بمحام باالتصال الحالة تلك في يوصى تريد. لحظة أي في لجوئك طلب بسحب لك ي سمح

 دخولك بحظر قرار يصدر أن أيضا يمكن اإليواء. في الحق لك ليس وبالتالي هولندا. في بالبقاء لك مسموحا يعد لم إذن ؟IND لدى طلبك
  البالد. دخول حظر قرار عليك فرض وإن حتى جديد. من اللجوء طلب بتقديم لك يٌسمح الرفض، قرار صدور بعد البالد.

 

 طريق عن بنفسك رسالة إرسال كذلك يمكنك .DT&V في المغادرة عن المسؤول بالمدير توصيلك VWN أو COA من لموظف يمكن

 :DT&V موقع على خاصة استمارة
bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-الهولنديةاللغة •

dtv-van-terugkeer/hulp 

https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- اإلنجليزية: اللغة •
-the-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if

etherlandsn 

 

 هذه استخدمت إذا المساعدة. هذه من االستفادة تريد كنت إذا ما بنفسك تختار لهولندا. مغادرتك ترتيب في مساعدتك DT&V لـ يمكن
 بنفسك المغادرة في رغبتك سبب عن المغادرة منسق يسألك سوف مغادرتك. لتنفيذ المغادرة منسق قبل من مساعدتك عندئذ تتم المساعدة،

 أو VWN بـ االتصال إمكانية إلى المغادرة منسق سينبهك كما السفر. وأوراق الطيران ذاكرت مثل لهولندا مغادرتك إمكانيات معك وسيناقش
 لجوئك. طلب سحب تريد فعال كنت  إذا اختيارما في أكثر مساعدتك يمكنهم حيث محام.

 
 طلب كان طالما صليتك.قن أو سفارتك من بنفسك )بديلة( سفر وثائق طلب عندئذ عليك يجب سفر، وثائق تملك وال لجوء، طلب قدمت إذا

 )البديلة(. السفر وثائق طلب في مساعدتك DT&V تستطيع ال مستمرا، لجوئك

 
 

 
 

 الشخصية البيانات معالجة
 

 المؤسسات هذه تعالج أدناه. مكتوبة المنشور هذا في الم شاركة المؤسسات أسماء بك. الخاصة المعلومات أنواع كل الشخصية البيانات تشمل
 وأشخاص أخرى مؤسسات من أيضا ويطلبونها بياناتك منك يطلبون وهم التماسك. أو بالغك او طلبك في النظر أثناء الشخصية البيانات
 يتضمن قانونا. ذلك األمر استلزم إذا أخرى لمؤسسات وتمنحها بها وتحتفظ بياناتك المؤسسات هذه تستخدم ضروريا. ذلك كان إذا آخرين
 قانون يتضمن بياناتك. مع وأمان بحرص التعامل مثال عليها يتعين حيث بياناتك. تعالج التي المؤسسات تزاماتال الخصوصية قانون

 مثل: حقوقك كذلك الخصوصية

 المؤسسات؛ لدى بياناتك على االطالع •
 ولماذا؛ ببياناتك المؤسسات 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 لجوئي مقابلة ستتم متى
 لطالبي بالنسبة األمر هذا ينطبق وال .IND مع فقط واحدة مقابلة ست جري اللجوء. طلب تقديم بعد أيام بضعة بعد IND مع مقابلتك تتم

 أن سبق أو آمن بلد من أتيت  IND نظر وجهة بحسب ألنك وذلك سريعة. إجراءات ضمن لجوئك طلب معالجة تتم اآلخرين. اللجوء
 لجوء. إقامة تصريح على حصلت

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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  مبكر؟ وقت في IND لـ لجوئي دوافع رواية يمكنني لماذا آمن بلد من أنا
 اإليواء أماكن تبقى بذلك و اللجوء. حق على تحصل لن بأنك كبير احتمال هناك مبكر. بشكل مقابلة ستجري كفإن آمن، بلد من أتيت أنك بما

 اآلخرين. اللجوء لطالبي متوفرة

 
 ممكن؟ ذلك هل المرأة. لجوئي قصة أروي أن أفضل

 يمكنك كما التسجيل. استمارة في ذلك إلى اإلشارة يمكنك للجوء، طلبك أسباب حول رجل أو أنثى IND موظف مع الحديث تفضل كنت إذا

 المقابلة. في رجل IND موظف أو أنثى موظفة ترتيب عندئذ IND تحاول .WNV من لموظف ذلك قول

 
 أوحامل؟ مريضا كنت إذا فعله علي يجب الذي ما

 معد   بمرض مصابا كنت إذا أكثر مهما ذلك يعتبر بذلك. VWN أو COA أو IND موظف عندئذ أخبر اللجوء، إجراءات أثناء مرضت إذا

 سري. بشكل للممرض)ة( تقوله ما كل مع التعامل يتم .B الكبد التهاب أو الجرب أو الرئوي السل مثل: بأمراض مصاب أنك تعتقد كنت أو

 IND أو COA موظف أبلغ اللجوء، إجراءات أثناء مرضت إذا موافقتك. بدون لآلخرين صحتك حول معلومات داأب الممرض)ة( يقدم ال

 يوم أو IND مع المقابلة يوم في مريضا أصبحت هل المناسبة. )الطبية( المساعدة على للحصول مساعدتك يمكنهم بذلك. VWN أو

 بذلك. محاميك أو DIN إبالغ COA موظف من عندئذ اطلب محاميك؟ مع اجتماعك

 
 ذلك؟ يتم كيف األصلي. بلدي إلى طوعا العودة أريد

 المغادرة. على ومساعدتك عملية معلومات منحك IOM لـ يمكن .IOM بـ االتصال يمكنك األصلي، بلدك إلى طوعا العودة تريد كنت إذا

  يمكنك .nederland.nl-ww.iomw  عبر أو 0887464466 بالرقم: االتصال يمكنك منك، قريب مركز في موعد لتحديد

 هل  .VWN من والمعلومات الدعم طلب يمكنك اللجوء، إجراءات انتهاء بعد حتى  المعلومات. على للحصول DT&V بـِّ  أيضااالتصال
 لجوئك. طلب سحبت إن حتى وال العودة. مال على الحاالت أغلب في تحصل لن طوعي؟ بشكل وستعود آمن بلد من أنت

 
 سفري؟ جواز أستعيد كيف األصلي. بلدي لىإ العودة أريد

 DT&V إبالغ عندئذ عليك يجب العودة. تريد ألنك مثال الوقت؟ هذا غضون في الهوية إثبات وثائق و/أو السفر وثائق استعادة تريد هل

 التي اللحظة في إليك الوثائق إرجاع يتم أن يمكن .DT&V إلى وثائقك IND ترسل ثم وثائقك. إرجاع IND من DT&V تطلب بذلك.
  إليك. الحقيقية الهوية إثبات ووثائق السفر وثائق إرجاع فقط يتم فعليا. فيها تغادر

 
 اآلخرين؟ إزعاج في يتسببون الذين اللجوء لطالبي يحدث الذي ما

 وحولها؟ األيواء مراكز في إزعاجا بعدها أو اللجوء إجراءات ناءأث تسببْ  هل اللجوء. طالبي جميع من جيدا سلوكا ةالهولندي الحكومة تتوقع
 االلتزام مركز إلى النقل أو المنطقة دخول من المنع اإلجراءات: تلك تشمل أن يمكن فورية. إجراءات اتخاذ سيتم بأنه اعتبارك في ضع

 بالسجن. عقوبة فرض احتمال هناك أن كما األجانب. حبس أو والرقابة

 
 المنشور؟ هذا قراءة بعد أسئلة لديك تزال ما هل

 .VWN من موظف او محاميك أو IND موظفي أحد على األسئلة هذه طرح يمكنك
 

 شكوى؟ لديك هل
 غير بشكل معاملتك تمت قد أنه ذلك من الرغم على تجد هل ودقيق. احترافي بشكل اللجوء إجراءات في المشتركة المؤسسات جميع تعمل

 ذلك. في مساعدتك VWN من موظف أو لمحاميك يمكن شكوى. تقديم عندئذ كنكيم ما؟ مؤسسة قبل من جيد
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 لـِّ: 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/

