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,االعزاء صدقاناأ       

 
 : اجراءات اللجوء ينتظركم جديد تحدي هناك ،لكن آمن مكان في آلنا أنتم هولندا في بكم آهال

 
   نحن, الهولندية الحكومة مع نعمل ال نحن  , لكم الملخص هذا بعمل قمنا لقد

.كرامة و بسالم للعيش و حقوقكم لمعرفة مساعدتكم نريد                       
 

 عليك وما الهولندي اللجوء قانونتفسير لو. الرسمية المعلومات إلى إضافة هوبل . القانونية المشورة الكتيب هذا يشكل ال

.العملية وبعد أثناء هتتوقع أن . 

JustPeople 

 



 سببين لطلب اللجوء وفقا لقانون اللجوء الهولندي
 

الخاص بك أو دينك أو جنسيتك أو  العرقلديك خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب  .1
 .انتمائك إلى فئة اجتماعية معينة، أو الرأي السياسي

 
 .عذيب أوالمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو لديك تجارب مؤلمةأنت تخشى الت .2

 
 .على حدة يقوم بالتقديم للجوءكأسرة ,أنه من األفضل أن كل فرد من أفراد األسرة  أتيتإذا كنت 

 

 طلبك للدولة أسباب كثيرة لرفض  

تقوم دائرة  ظام دبلن(. سوفاذا كنت قد تعرضت في دولة  ذات عضوية أوروبية أخرى قبل أن تأتي إلى هولندا )ن -
 ..التأشيرات وتذاكر القطار الخكمعلومات إضافية  أو أيعن طريق بصمات األصابع  الهجرة بالتحقق من ذلك

 

 .في بلد آخر خارج االتحاد األوروبي. ويعتبر هذا البلد آمنا  اقامتك في حال -

 

 .عط معلومات كافية تلم ان اذا لم تتمكن من اثبات هويتك )جنسيتك أو بلد المنشأ ( , -

 

 .دائرة الهجرة والجنسية يراك باعتباره خطرا على األمن، مجرم حرب أو إرهابي -
  
 : الدعم

 فق الكثير من الوقت على قضيتك.نلك مجانا. لكن بعض المحامين ال تسوف يتم تعيين المحامون 
 .إذا كنت تعرف محام تثق به،أرسل طلب له أو لها

 

 .ن تطلب مرافقة شخص ما تثق به ليأتي معك إلى المقابالت التي ستجري مع دائرة الهجرةيمكنك  دائما  أ        
  

على سبيل المثال: التسجيل والفحص الطبي والبصمات والصور وسيتم توزيع .قبل بدء إجراءات اللجوء الفعلي، سيتم اتخاذ عدة خطوات
 .المعلومات

 

يساعد بالتأكيد للحصول على قصة واضحة ومتماسكة. ال نقلل من أهمية المقابلة  التحضير الشخصي للقصة : فهو
 من قبل دائرة الهجرة. التي سوف تتم

 

 االجراء
أشهر. يتكون اإلجراء أساسا من مقابلتين.  6د حتى تمددائرة الهجرة والجنسية أن يمكن لأيام، ولكن  8اإلجراء يأخذ 

بط دائرة الهجرة والجنسية ومترجم. يمكنك أن تسأل عن ضابط / مترجم خالل هذه المقابالت ضاسيكون حاضرا 
.مترجمآخر. على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بمزيد من الراحة مع مترجمة أو 



 أثناء عملية اللجوء
 

 IND المقابلة األولى مع - لىالخطوة األو
 

ر ن عليك ذكهويتك والجنسية وطريق السفر. سيكو لحوالمقابلة األولى ليست سوى 
اسمك، أحدث عنوان لك , الدين وغيرها، أسماء أفراد عائلتك. قد تحتاج إلى توضيح 

 .كيف تبدو لك مدينتك في بلدك األم / القرية مثال
ة ذلك لمعرفب تقومبسؤالك عن طريق السفر إلى هولندا. وهي  ةسوف تقوم دائرة الهجر

 دبلن(. يطلب الكثير اتفاقيةي آخر )ما اذا كان بامكانهم ارسالك مرة أخرى إلى بلد أوروب
من التفاصيل خالل المقابلة. عليك إعطاء إجابات بسيطة وواضحة لكل سؤال. إذا كنت 

 .ال تعرف أو ال تذكر، فقط قل ذلك 
 

 .مراجعة المقابلة االولى واالعداد للمقابلة الثانية مع المحامي الخاص بك. -الخطوة الثانية 

محامي الخاص بك سوف مراجعة نص المقابلة األولى. جنبا إلى جنب مع ال
بعض الوقت إلجراء التصحيحات واإلضافات. ومن المؤسف أثناء  يستغرق

من تفسير خاطئ أو سوء الفهم. سوف يقوم محاميك المقابلة يحدث كثيرا 
 بإعدادك للمقابلة الثانية.

 

 IND المقابلة الثانية مع -الخطوة الثالثة 

الثانية هي حول أسباب طلب اللجوء. شرح لماذا كنت في خطر. أذكر كل ما يتعلق المقابلة 

 تفاصيل عن تقنيات والزمان قم باعطاءطلبك. على سبيل المثال إذا كنت ضحية التعذيب ب

. و يمكن األصلي والمكان، في حال وجودها إلى السلطات. وسيتم فحص إجاباتك مع البلد

دا ويمكن أن تكون متعبة حقا. يمكنك أن تسأل عن للمقابلة الثانية أن تكون طويلة ج

استراحات زمنية للراحة أو لشرب الماء خالل المقابلة. إذا كان من المستحيل بالنسبة لك 

 ..اإلجابة على سؤال معين فقط قل ذلك
 

 
 مراجعة المقابلة الثانية مع المحامي الخاص بك  - الخطوة الرابعة

 قت من تقريرك في المقابلة الثانية بانتباه.."انتبه" مجددا تاكد من انك تحق
 

 نية القرار   - الخطوة الخامسة

سوف ترسل لك قرارها اي نتيجة التحقيق سواء سلبي او ايجابي مع   INDمنظمة ال 
 في بعض االحيان ياخذ القرار مباشرة بعد المقابلة الثانية .., االسباب

 
 بك الخاص المحامي تصريحات - السادسةالخطوة 

 قرار سلبي باستطاعة المحامي التعليق عليه اي استنكاره...  INDاذا اصدرت منظمة ال 
 

 القرار النهائي - الثامنة/ الخطوة السابعة 
.رسل القرار للمحامي الخاص بكيوسوف بمنحك اللجوء او رفضه...  INDمن ال 



 بعد قرار إيجابي

 

جلب عائلتك إلى هولندا. هذا يجب أن يحدث في بطلب الفي  سيكون لديك الحق في العمل والدراسة. سيكون لديك الحق
علم اللغة الهولندية. بعد خمس سنوات من اإلقامة القانونية، تاالندماج في المجتمع الهولندي وغضون ثالثة أشهر. يتوقع منك 

 .يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة أو جنسية الهولندية
 

 لبيبعد قرار س

لمغادرة هولندا. بعد ذلك التاريخ سوف ينظر لك بأنك "غير قانوني". الشرطة سوف تجدك، و  ا  سوف تتلقى تاريخا معين
 .يمكن أن تضعك في االحتجاز. وسوف تحاول ترحيلك

 

 :بعد قرار سلبي لديك العديد من الخيارات. بعض األمثلة

 (وسائل االنتصاف القانونية )االستئناف -

 (لى اللجوء مرة الثانية )فقط مع الحقائق الجديدةطلب للحصول ع -

 تأجيل مغادرتك ألسباب طبية -

 (طلب للحصول على تصريح اإلقامة العادية )أي اللجوء -
 

 .سأل المحامي الخاص بك لمزيد من المعلوماتامن فضلك، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تواصل معنا لل  
www.justpeople.nl 

justpeople.nl@gmail.com 

http://www.justpeople.nl/
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