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    COAهيئة مرحباً بكم لدى  .1
 

 Centraal Orgaanالهيئة المركزية إليواء طالبي اللجوء )سوف نتحدث في هذا الكتيب عن السكن في أحد مواقع اإليواء لدى 

COA -opvang asielzoekers .) 

 

كما أننا نخبركم إلى أين وَمن يمكن االتجاه بأسئلتكم. يمكن االطالع على أغلبية هذه المعلومات بلغات مختلفة كذلك على 

www.mycoa.nl مسح رمز .QR لالستجابة السريعة بالهاتف الذكي للحصول على فيديو حول كيفية استخدامFout! De 

 www.mycoa.nlhyperlinkverwijzing is ongeldig. أو اذهب إلىwww.mycoa.nl > kies locatie >kies taal 

( معلومات كثيرة حول اإلقامة في مركز )صحف استعالمية Infosheets)راجع المثال في الصورة(. تجد على الموقع تحت عنوان 

 سكن طالبي اللجوء وفي هولندا. 

 
 

لالستجابة السريعة بالهاتف للذهاب إلى موقع  QRمسح رمز 

 .www.mycoa.nlالسكان 

 
 

 

أساليب حياة مختلفة وأديان مختلفة وآراء سياسية مع أشخاص قادمين من دول وثقافات مختلفة. أشخاص ذوو تسكن في هذا الموقع 

  مختلفة.

 

الداخلية االتفاقات الالزمة من أجل توفير اإلمكانية للجميع للعيش في موقع اإليواء هذا بالهناء واألمان. أهم  COAتجد في قواعد هيئة 

هذه القواعد الداخلية هو القيم واألخالق في هولندا. قاعدة هي أننا نحترم بعضنا بعضاً ونتعامل مع بعضنا بعضاً معاملة جيدة. وأساس 

تم تدوين هذه القيم واألخالق في الدستور الهولندي. ينص القانون على أن جميع األشخاص في هولندا سواسية ويسمح لهم بالعيش في 

 حرية.   

 

 نرحب بكم كل الترحيب ونتمنى لكم إقامة طيبة.

  COAموظفو هيئة 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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 الحرية والمساواةهولندا، بلد  .2
 

 في هولندا نعيش في حرية. يعني ذلك: 

 

  يسمح للجميع بالتعبير عن رأيه؛ 

  يسمح للجميع بدينه وله الحرية في اإليمان أو عدم اإليمان؛ 

  يسمح للجميع بالتعبير عن طبيعته الجنسية؛ 

 .لكل فرد الحق في االختيار بنفسه واالستقاللية 

 

الحرية. فما يفعله أو يقوله شخص ما ال يجوز أن يخالف القانون أبدًا. على سبيل المثال، ال يجوز التمييز أو هناك حدود مرتبطة بهذه 

 التحريض على الكراهية أو الدعوة إلى العداء.

 

يون في ونقوم بذلك عن طريق االنتخابات. يؤثر الهولند إن هولندا دولة ديموقراطية. يعني هذا أن الشعب يحدد َمن يحكم هولندا.

السياسة عن طريق التصويت. تكلف السياسية أيضاً بالقانون والتشريع في هولندا. يجب عليك االلتزام بهذه القوانين والقواعد. أهم 

 لإليواء.  COAقانون وطني هو الدستور. يعمل بالدستور دائماً وفي كل مكان، كذلك في مكان 

 

اً في هولندا. ينص على أن جميع األشخاص المقيمين بهولندا يسمح لهم بالعيش في من الدستور كيف نريد العيش مع 1تتناول المادة 

 حرية وأن الجميع سواسية.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 يستحق كل من يقيم بهولندا

 .متساوية معاملة

 

إن التمييز بناء على الدين أو االعتقاد أو التوجه السياسي أو 
 الطبيعة الجنسية أو العرق أو الجنس أو

 .القانون عليه ويعاقب ممنوع فهو كان سبب أي أو اإلعاقة

 

 لديك في هولندا الحق

 وحسب العتقادك وفقاً  العيش في

 .اختيارك

 

 يعني ذلك أيضاً أنه يجب عليك معاملة الغير بالمساواة.

 

 

كما أن هولندا دولة قانون. يعني ذلك أن كل واحد له الحقوق نفسها وأن كل واحد عليه مراعاة القواعد نفسها. تلعب في هولندا قيم 

 الحرية والمساواة 

". ركةال يمكن أن تستمر هذه القيم إال إذا كان الجميع يشارك بنشاط في المجتمع. أطلقنا على هذا اسم "المشا .مركزيا دوراً  والتضامن

تطلب الحكومة الهولندية من كل مواطن هولندي جديد أن يوقّع شهادة المشاركة. عليك أن توقّعها كذلك إذا سُمح لك بالبقاء في هولندا 

  وحصلت على تصريح إقامة. بهذه تفيد بإدراك قواعد المجتمع الهولندي واحترامها. 
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 COAهيئة  .3
 

 ؟COAما الذي تفعله هيئة 

 

( َمن يطلب اللجوء في COAالمركزية إليواء طالبي اللجوء )تؤاوي الهيئة 

هولندا. يتمثل هذا اإليواء في المأوى والتغذية )أو المال لشرائها( ومصروف 

 للعيش والتوجيه والحق في الرعاية الصحية. 

بذلك بأمر من الحكومة الهولندية. تدفع الحكومة هذا اإليواء  COAتقوم هيئة 

 ية. يدفع كل هولندي الضريبة وبالتالي يشارك في تكاليف اإليواء. من اإليرادات الضريب

 

 متى يكون لديك الحق في اإليواء؟

. هذا ما ينص عليه قانون األجانب. ينظم هذا القانون قبول COAإذا طلبت اللجوء في هولندا غالباً ما لك الحق في اإليواء من قبل هيئة 

حتى يتم العثور على مسكن لك. في  COAامة يسمح لك باالستمرار في العيش لدى هيئة وترحيل األجانب. إذا حصلت على تصريح إق

 . في هذه الحالة يجب عليك مغادرة مكان اإليواء ومغادرة هولندا. COAحالة رفض طلبك للجوء ينتهي حقك في اإليواء لدى هيئة 

 

 COAلهيئة مواقع اإليواء التابعة 

اإليواء. يختلف اإليواء والتوجيه من نوع الموقع إلى آخر ويتمشى مع المراحل المختلفة في أنواع مختلفة من  COAتتوفر لهيئة 

 إجراءات طلب اللجوء. لهذا ففي أغلبية األحوال ستنتقل عدة مرات خالل إجراءات طلب اللجوء إلى نوع آخر من المواقع.

 

 ؟COAمع من تتعاون هيئة 

 طلب اللجوء. مسؤولة عن إيوائك خالل معالجة COAإن هيئة 

( ودائرة العودة والمغادرة IND -en Naturalisatiedienst  -Immigratieمع دائرة الهجرة والتجنس ) COAتتعاون هيئة 

(DT&V -Dienst Terugkeer en Vertrek  والبلديات. تقرر دائرة )IND  في طلب اللجوء. ودائرةDT&V  هي مسؤولة عن

بالمحادثة معك في ذلك وإبالغك به. أما البلديات فهي متكلفة بالبحث عن مسكن  DT&Vعودتك في حالة رفض الطلب. سيقوم موظفو 

(  VWN -VluchtelingenWerk Nederlandمناسب إذا سمح لك بالبقاء في هولندا. يتوفر لمؤسسة مساعدة الالجئين في هولندا )

هنا معلومات حول إجراءات اللجوء بالمجان. كما أن المنظمة  VWNل مركز سكن طالبي اللجوء. يقدم موظفو شباك في تقريباً ك

 ( تساعدك إذا ُعْدت طوًعا أو قسريًا إلى بلدك األصلي. IOM -Internationale Organisatie voor Migratieالدولية للهجرة )

 

 ؟COAمن يعمل في موقع 

فقط، بل أيضاً إلى تنظيمات أخرى مثال الحراسة  COAيعمل في كل موقع موظفون مختلفون كثيرون. ال ينتمون إلى هيئة 

(Trigion( ورعاية طالبي اللجوء الصحية )GZA -Gezondheidszorg Asielzoekers  و )VWN وDT&V كما أنه يتواجد .

 د األنشطة )الرياضية(.في كل موقع متطوعون كثيرون: يقومون مثال بتوجيه أح

. يمكن التوجه بأسئلتك حول الحياة اليومية في مركز COA( المسؤولية النهائية في كل موقع locatiemanagerيتحمل مدير الموقع )

. يقدم مشرفو البرنامج COA( التابع لـهيئة woonbegeleiderسكن طالبي اللجوء إلى مشرف السكن )

(programmabegeleiders )( معلومات والتدريب. ستتلقى توجيًها فرديًا من مدير الحالةcasemanager التابع ل )COA  ويمكن

 ( بإصالح األشياء المعطلة في مركز سكن طالبي اللجوء.huismeesterطرح أسئلتك حول إجراءات اللجوء عليه. يتكلف البّواب )

 

 المزيد من المعلومات؟

. وطبعاً يمكن COAالخاص المزيد من المعلومات حول العيش في موقع  www.mycoa.nlتجد في موقع 

  كذلك. أو يمكن الذهاب إلى مكتب االستعالمات. COAطرح أسئلتك على أحد موظفي هيئة 

 

http://www.mycoa.nl/
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 COAالسكن لدى هيئة  .4

 

 الحقوق والواجبات 

. هناك واجبات مقابل الحق في اإليواء واستالم التقديمات مثال المأوى COAأنت هنا ألنه يحق لك الحصول على إيواء أو مأوى من 

 والمال. تتمثل الواجبات على سبيل المثال فيما يلي: 

 منع العدوانية والعنف ضد األشخاص )مثال التمييز والتحرش(؛ 

  االلتزام بقواعد هيئةCOA  الداخلية وتعليمات مستخدمي هيئةCOA؛ 

  الوفاء بواجب المراجعة وتسجيل هيئةCOA الداخلي؛ 

 .إعادة جزء من تكاليف إيوائك إذا كانت لك أموال أو كنت عاماًل واكتسبت ماالً. يُعمل بذلك فقط إذا كنت مقيًما في المأوى 

 

 بات.معك محادثة حول حقوقك وواجباتك. توقع خالل هذه المحادثة استمارة الحقوق والواج COAسوف تجري هيئة 

 

 COAالبيانات الشخصية لدى هيئة 

نريد أن تكون على دراية بالطريقة الدقيقة التي نعالج بها البيانات الشخصية. نلتزم بالقانون العام لحماية البيانات  COAفي هيئة 

إنه قانون أوروبي بشأن حماية الخصوصية. تجمع  (.Algemene verordening gegevensbescherming AVG)الشخصية 

COA  )البيانات وتستخدمها لتوفير اإليواء والتوجيه لطالبي اللجوء. إذا تقدمت بطلب لجوء في هولندا وكنت ما تزال )أو ربما كنت

ياناتك نتعامل مع )حماية( بمقيًما في أحد مواقع اإليواء لدينا، ينطبق عليك بياننا للخصوصية. في بيان الخصوصية هذا نوضح كيف 

 .www.mycoa.nlيتوفر بيان الخصوصية هذا على شكل صحيفة استعالمية وعبر  الشخصية.

 

 الداخلية COAقواعد هيئة 

موقع اإليواء. يُعمل بهذه ( من أجل توفير اإلمكانية للجميع أن يتمتع بالعيش في huisregelsقواعد داخلية ) COAلقد وضعت هيئة 

 COA. يجب على الجميع االلتزام بها. في حالة عدم االلتزام بالقواعد الداخلية تفرض هيئة COAالقواعد الداخلية في كل مواقع هيئة 

 COAمن الدستور الهولندي أساساً هاماً لقواعد هيئة  1ما هو اإلجراء المناسب. تشكل المادة  COAعليك إجراء. يحدد موظف هيئة 

 الداخلية.

 
 

الداخلية خالل المحادثة حول الحقوق والواجبات. توقّع استئمارة الحقوق والواجبات دليالً الستالمك قواعد  COAتتلقى قواعد هيئة 

 الداخلية.  COAهيئة 

 

 واجب المراجعة 

إلى أين يجب  COAمراعاة واجب المراجعة. هذا إجباري قانونياً. سوف تخبرك هيئة  COAيجب على كل من يسكن لدي هيئة 

 المراجعة ومتى. يؤثر عدم الوفاء بواجب المراجعة في مالك أو 

 .  COAهيئة لدى إقامتك

  

http://www.mycoa.nl/
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 دفعات أسبوعية

المبلغ األسبوعي األول مسبقًا. أما الدفعات  COA. تدفع COAتستلم خالل إقامتك بموقع اإليواء كل أسبوع مبلغًا ماليًا من هيئة 

 األسبوعية األخرى فهي مدفوعة بعد انتهاء األسبوع. لذلك يجب اقتطاع الدفعة األسبوعية األولى. يُقام بذلك عندما تتم إضافة مبلغ مالي

م الشخصية )بدل المعيشة( إلى المبلغ األسبوعي الخاص بالتغذية )بدل الطعام(. ابتداء من هذه اللحظة يتم اقتطاع ُعشر خاص باللواز

 .  www.mycoa.nlمنه خالل األسابيع العشرة األولى. للمزيد من المعلومات راجع 

 

 اإلرشادات  

 COAمحادثة معك حول مواضيع هامة. على سبيل المثال حول الحقوق والواجبات لدى هيئة  COAسوف يجري أحد موظفي هيئة 

وحول القواعد الداخلية وحول ما يجب عليك فعله في حالة المرض أو عند نشوب حريق. كما أننا نطلعك على القيم واألخالق في 

. إننا نتوقع منك أن تحضرها. من الممكن أن يتم إجراء المحادثات معك شخصياً أو في هولندا. سوف تستلم دعوة لهذه المحادثات

 مجموعات.

 

 البرامج والمحادثات

برامج )اإلرشادات والتدريبات( والمحادثات. تساعدك هذه البرامج والمحادثات في إقامتك بهولندا  COAتُعرض عليك في كل موقع 

 أن تشارك في البرامج والمحادثات. COAارجها. تتوقع منك هيئة واستعداداً للمستقبل في هولندا أو خ

 

 األنشطة

أمكنة مختلفة مخصصة ألنشطة مختلفة. مثال مكان الكمبيوتر  COAهناك في كل موقع هيئة 

(OLc -Open Leercentrum  وقاعة الترفيه وقاعة اللعب الخاصة باألطفال. كما أنه يتم تنظيم )

أنشطة. سوف نطلعكم على هذه األنشطة عن طريق دعوات شخصية وملصقات وموقع 

www.mycoa.nl.تجد في هذا الموقع أيضاً كل أوقات الدوام .  

 

ط ما، يرجى إخبارنا بنا. فنحن متشوقون جداً لمعرفة أفكارك حول إذا كانت لديك فكرة حول تنظيم نشا

أو في قاعة الترفيه.  OLcتنظيم نشاط بنفسك. إذا أردت المشاركة في أعمال الموقع، فهذا من الممكن. يمكنك مثال المساعدة في مركز 

 COAا. للمزيد من المعلومات راجع مكتب أو يمكن لك المشاركة في التنظيف. هناك أعمال تحصل على تعويض صغير عن القيام به

 لالستعالمات.

 

 البريد 

معلومات حول ما إن وصل أي بريد موجه إليك. يجب عليك أن تذهب بنفسك إلى  www.mycoa.nlتجد في موقع 

 مكان االستقبال من أجل جمع البريد والطرود. إنك مسؤول عنه بنفسك. 

 

 

 االهتمام بالبيئة والمناخ

وسكانها  COAمن المهم جدًا أن نعتني جيدًا بالبيئة والطبيعة من أجل عالم صالح للعيش فيه لنا ولألجيال القادمة. من أجله تتعامل هيئة 

 بشكل متزايد معاملة دقيقة واقتصادية مع الطاقة والمياه والغذاء والممتلكات. أمثلة عملية لكيفية المساهمة: 

 أطفئ األضواء أو التلفاز عندما تغادر الغرفة. •

 ال تزيد من حرارة التدفئة في الطقس البارد، بل ارتِد مالبس أكثر حرارةً.  •

 ال تستحم لفترة طويلة.  •

 ال تشغّل الغسالة حتى تكون ممتلئة. •

 ائية بعناية.حاول إصالح األغراض المعطلة قبل شراء بدائل جديدة. تأكد من أن يتم إصالح األدوات الكهرب •

فصل النفايات بحيث يمكن إعادة تدويرها. لذلك يرجى على األقل رمي الزجاج في حاوية الزجاج وتسليم  •

 البطاريات الفارغة إلى السوبر ماركت. 

 

  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByP3koaDZAhXOyaQKHfmOBzYQjRwIBw&url=http://www.suededesign.nl/vouwenverstuur/index.php/enveloppen.html&psig=AOvVaw1B52wL86tU7DN_fCobmVeP&ust=1518520995809187
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 التسجيل في البلدية

إقليًما. تتكّون األقاليم من عدة بلديات. يقع مركز سكن طالبي اللجوء حيث  12تنقسم هولندا إلى 

تقيم في بلدية هولندية. تتم معالجة كل الشؤون المدنية ومنها تسجيل الوالدة واألزواج في 

 البلديات. 

 

هذه الحالة  أشهر أو أكثر، أو حصلت على تصريح إقامة؟ في 6هل أنت مقيم في هولندا لمدة 

 Basisregistratie Personen- يجب عليك التسجيل في سجل األشخاص األساسي )

BRP أما .)BRP  .سجيل في التفهو بنك بيانات يتضمن البيانات الشخصية لجميع سّكان هولندا

BRP .ًهو إجباري قانونيا  

 

. BRPللتأكد من أنه يمكنك التسجيل قبل أن يكون لديك تصريح إقامة هناك ما يسمى بشوارع 

والبلديات. يتم تسجيل السكان في سجالت  COAوهيئة  INDوهو اتفاقية تعاون بين دائرة 

BRP  لبلدياتWesterwolde (Ter Apelو )Gilze en Rijen وCranendonck (Budelو )Arnhem (Zevenaar.) 

 

هو رقم  BSNرقم  .Burgerservicenummer (BSN)تستلم رقماً شخصياً يسمى برقم المواطن للخدمات  BRPفي  د التسجيلبع

فريد مرتبط بصاحبه يُثبت الهوية. تحتاج إليه لتكون قادًرا على ترتيب جميع أنواع األشياء مع الحكومة. مثالً طلب تعويضات األطفال 

  أو فتح حساب مصرفي.

 

على كيفية العمل. تجد في موقع  COAيجب طلب انتقال التسجيل إلى البلدية الجديدة في حالة النقل. يطلعك أحد موظفي هيئة 

www.mycoa.nl  المزيد من المعلومات على التسجيل في سجلBRP. 

 

 نظام الشكوى

استمارة  COA. تتوفر لدى هيئة COA. كذلك عندما تخص الشكوى أحد موظفي هيئة COAلك الحق في تقديم شكوى إلى هيئة 

ة تتضمن معلومات االستعالمي. تجد هناك أيضاً صفحة استعالمي COAمن أجل تقديم الشكوى. تجد هذه االستمارة في مكتب  شكوى

 حول كيفية تقديم الشكوى. يسرنا معرفة األمر الذي ال ترتضي به. فبهذه الطريقة بإمكاننا العمل معاً على حله. 

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-05/klachtenformulier-coa.pdf
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-05/klachtenformulier-coa.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP26HZ5MzMAhVIMhoKHddrA4wQjRwIBw&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/gemeentekaart-nederland-provinciekleuren-306-11266&bvm=bv.121421273,d.bGs&psig=AFQjCNFhHcPjEYa2QjizRGCqr2kdK4ZhHQ&ust=1462876188832698
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 األمان  .5
 

. إن األمان حٌق في هولندا. سوف نتحدث معك عنه. يتعلق األمر على سبيل المثال COAنقيم وزناً كبيراً لشعوركم باألمان لدى هيئة 

بالتعايش مع بعضنا البعض في حرية وباألمان. كيف نقوم بهذا؟ أهم قاعدة هي أننا نحترم بعضنا بعضاً ونتعامل مع بعضنا بعضاً 

معاملة جيدة. حتى ولو ال نوافق على طريقة عيش الغير. ال يُسمح بالتمييز أو التهديد أو التحرش تجاه الغير ويؤدي هذا فوراً إلى 

 ع اإلجراء بخطورة المخالفة.اإلجراءات. يتعلق نو

 

 الشرطة

( مكلفة باألمان في هولندا. تحافظ الشرطة على القانون. وتقدم الشرطة المساعدة إلى politieإن الشرطة )

 ضحايا األحداث والجرائم.

للشرطة أن تعاقب على َمن يخالف القانون الهولندي وتفرض عليهم غرامات. تطلب الشرطة من الجميع في 

 أن يخبرها باألفعال التي يعاقب عليها القانون. هولندا 

الشرطة دائماً في حالة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون. إذا شاهدَت في موقع  COAيخبر موظفو هيئة 

اإليواء فعل يعاقب عليه القانون أو كان لديك اعتقاد به، يرجى منك التحدث عنه دائماً مع أحد موظفي هيئة 

COA. 

 

 تقديم بالغ

أصبحت ضحية للعدوانية، العنف )األسري أو الجنسي(، التمييز، تجارة األشخاص و/أو تهريب األشخاص أو أفعال أخرى يعاقب  هل

كوم حعليها القانون؟ قدّم في هذه الحالة دائماً بالغاً ضد الفاعل إلى الشرطة. يمكن القيام بذلك مجهول االسم أيضاً. يعاقَب الفاعلون الم

أن يساعدوك في تقديم البالغ. للمزيد من المعلومات يمكن  COAقضاء بعقوبة مناسبة في هولندا. لموظفي هيئة عليهم من قبل ال

 .doen-melding-of-www.politie.nl/aangifteمراجعة موقع الشرطة اإللكتروني: 

  

( تقوم بدعم الضحايا في الميدان القانوني والعملي Slachtofferhulp Nederlandالضحايا في هولندا )كما أن مؤسسة مساعدة 

والعاطفي. هذه المساعدة بالمجان. للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موقع مؤسسة مساعدة الضحايا في هولندا على اإلنترنت: 

slachtofferhulp.nlwww. 

 

 تجارة األشخاص

تهدف تجارة األشخاص إلى استغالل الشخص. هناك أنواع مختلفة من االستغالل. على سبيل المثال العمل القسري في المطاعم 

شخاص لى أوالمقاهي أو في البستنة، الدعارة القسرية أو األنشطة اإلجرامية القسرية مثل السرفة أو بيع المخدرات. يعاقب القانون ع

 يستغلون شخًصا آخر. هل يتم تهديدك وإجبارك على القيام بأشياء ال تريد فعلها؟ قدّم في هذه الحالة بالغاً إلى الشرطة. 

 

تقديم المشورة لك  COA. يمكن لموظف COAهل تشعر بعدم األمان أو لديك أسئلة أخرى؟ يرجى التحدث عنه مع أحد موظفي هيئة 

هي منظمة وطنية لمصالح وحقوق ضحايا تجارة األشخاص )المحتملين( في هولندا. للمزيد من و CoMenshaوإحالتك إلى 

 .CoMensha :www.comensha.nl مركز التنسيق ضد تجارة األشخاص، المعلومات يمكن مراجعة موقع

 

 العنف األسري وإيذاء األطفال

ه االهتمام الخاص إلى االعتناء بالطفل ضمن العائلة. يعاقب  يُحمى التعايش اآلمن في النطاق العائلي حماية إضافية في هولندا. يوجَّ

القانون على ضرب األطفال و/أو شريك الحياة، حتى ولو خرجوا عن الطاعة في رأيك. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أو عرفت 

. سوف نبحث معاً عن أفضل حل. وسوف نعالج المعلومات التي COAالتحدث عنه مع أحد موظفي هيئة  شخصاً يحتاج إليها، يرجى

 .www.vooreenveiligthuis.nlتزودنا بها بكل عناية. يمكن أيضاً مراجعة موقع 

 

في حالة حدوث  COAري وإيذاء األطفال. يعني هذا أنه يجب على موظفي هيئة نظام التبليغ القانوني للعنف األس COAتراعي هيئة 

، نقطة االستشارة والتبليغ الوطنية بالنسبة للعنف Veilig Thuisالتصرف العنيف أو العنف ضمن أسرتك أن يقوموا بالتبليغ عنه إلى 

 األسري وإيذاء األطفال.

 

 

  

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.comensha.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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 التمييز

إن التمييز ممنوع في هولندا ويعاقب عليه القانون. معني هذا المصطلح مثالً التجاهل والمالحظات االستفزازية والمضايقة واإلهانة 

بها. وكذلك إذا ظننت أنه تمت ممارسة  COAوالتحرش واالبتزاز. في حالة ممارسة التمييز ضدك يرجى إخبار أحد موظفي هيئة 

، يمكنك COA. إذا شعرت بالتمييز ضدك من قبل أحد موظفي COAلتحدث عن هذا مع أحد موظفي هيئة التمييز ضدك فمن الحكمة ا

 في الموقع.  COAطلب المحادثة مع شخص الثقة التابع لــ

إحالتك إلى منظمة ذات معرفة خاصة بوضعيتك. توجد في هولندا جمعيات مختلفة تدافع عن مصالح النساء  COAكما أنه يمكن لهيئة 

 والمؤمنين وغير المؤمنين. *LHBTIايا العنف األسري وأشخاص وضح

 

 * يشير هذا االختصار إلى المثلية أو المثلي أو المتحول جنسياً أو َمن بين الجنسيتين )وله خاصيات ذكرية وأنثوية(.

 

 قسم الطوارئ

تدريباً  Trigionو COA( التابعين للموقع. لقد تابع جميع موظفي هيئة Trigionفي حالة وقوع حادث تنذر موظفي مكان االستقبال )

قبل وصول سيارة اإلسعاف أو  COAو Trigionخاصاً بتقديم المساعدة في حالة وقوع أحداث. إن المساعدة التي يقدمها موظفو 

 رجال اإلطفاء فهي مهمة لتحقيق نتيجة جيدة. 

 

في حاالت الطوارئ الخطيرة جداً. اطلب  112وارئ يمكن االتصال هاتفياً مباشراً برقم الط

 112المساعدة من مكان االستقبال في حالة عدم النطق بالهولندية أو اإلنكليزية حتى يتصلوا برقم 

 عنك. 

 

  . يمكنهم بعد ذلك استقبال خدمات الطوارئ.112أخبر االستقبال دائًما إذا اتصلت برقم 

 

 الحريق

 

 حالة الحريق؟ماذا يجب عليك فعله في 

 

 

أنذر السكان اآلخرين في حالة نشوب الحريق وضع نفسك في مأمن. اضغط على جهاز اإلنذار اليدوي 

)في حالة وجوده( من أجل التنبيه للحريق. أنذر على كل حال مكان االستقبال و/أو أحد موظفي هيئة 

COA  ًبأسرع وقت ممكن. اطلب عند الحاجة مساعدة أحد السكان اآلخرين. يمكن االتصال هاتفيا

 في حاالت الطوارئ الخطيرة جداً.  112مباشراً برقم الطوارئ 

  

إبقاء النوافذ واألبواب مغلقة في حالة نشوب حريق. اترك المبنى في أسرع وقت ممكن. ال تستخدم 

المصعد أبداً في حالة الحريق. إذا كان هناك الكثير من الدخان، فمن األفضل أن تترك المكان زاحفاً 

 على األرض. 

 
ماً تعليمات موظفي هيئة انتقل إلى المخرج أو مكان آمن مركزي مخصص لهذا الغرض. اتبع دائ

COA  .ورجال اإلطفاء والشرطة. عندما ينطلق اإلنذار يجب عليك مغادرة المبنى على الفور 

 
يجمع الكل في الهواء الطلق عند نقطة الجمع المعينة. إذا لم تعرف أين وجدت نقطة الجمع هذه، يرجى 

 عنها. COAاستعالم أحد موظفي هيئة 

 
 

 من المهم أن تلتزم بعدد من القواعد في سبيل منع الحريق. تجد في القواعد الداخلية ما هي تعليمات الحريق التي يجب االلتزام بها. 
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 أخطار الطبيعة والمحيط

المثال  على سبيللقد تختلف الطبيعة والمحيط في هولندا مما تعودت عليه. الطبيعة الهولندية لديها أيًضا عدد من المخاطر الموسمية. 

 السقوط خالل طبقة الجليد أو أكل الفطر السام. إنه من المهم االطالع جيدًا على:

 

  حاالت غير آمنة في حركة المرور ولدى السكك الحديدية. راجع في هذا الصدد الصحيفة االستعالمية حول

 "حركة المرور والنقل".

 

 رات والبحر( والسباحة بدون شهادة:أخطار السباحة في المياه الطبيعية )األنهر والبحي 

o  يوجد في هولندا مياه كثيرة مثل البحر والبحيرات واألنهر وأيًضا المسابح. عندما تدخل الماء فمن المهم

 أن تعرف السباحة جيدًا. وإال فمن الممكن أن تغرق.

 

 :)أخطار الجليد الطبيعي )بحيرات وبرك وأنهر مجلدة 

o  والبحيرات عندما تتجمد )يعني أن درجة الحرارة أقل من صفر درجة(. في هولندا يمكن تجميد الخنادق

عندئذ تتكون طبقة من الجليد على الماء. إذا لم تكن طبقة الجليد هذه سميكة بما فيه الكفاية فمن الممكن 

 أن تسقط من خاللها وتصبح مفرط التبّرد أو أن تغرق.

 

 :أخطار قطف الفطر وأكلها 

o ابة وال تأكله أبداً. فقد يكون ساًما. يمكن أن تمرض بسببه وحتى تموت.ال تقطفوا الفطر في الغ 

 

 :عضات القراد 

o  توجد القراد في الغابة أو الحديقة العامة أو البراح الخلنجي أو التالل جنب الشاطئ أو في الحديقة. تقدر

 القراد.القردان على الثبوت على الجلد عاضاً. من الممكن أن تصاب بمرض خطير بسبب عضة 

 

 :دودة البلوط 

o  توجد ديدان البلوط في بعض أشجار بلوط. الديدان لها شعر غير مرئي بالعين المجردة. ينتشر الشعر

 أيًضا بواسطة الرياح. يمكن أن يسبب االتصال بهذه الشعر شكاوى.

 

 حركة المرور والقواعد

قواعد التي تعودت عليها. إحدى القواعد الهامة هي أننا نسير تنطبق على حركة المرور في هولندا في أغلب الظن قواعد تختلف عن ال

في جانب الطريق األيمن في هولندا. وحركة المرور القادمة من ناحية اليمين لديها األولوية. فكر على سبيل المثال في مفترق الطرق. 

المات أخرى. تنطبق قاعدة األولوية هذه أيًضا تنطبق هذه األولوية فقط في حالة عدم وجود عالمات أخرى، مثل عالمات األولوية أو ع

 على راكبي الدراجات القادمين من ناحية اليمين، ولكنها ال تنطبق على الراجلين. 

 

ينّظم القانوُن األولويةَ، لذلك فهي قاعدة من قواعد المرور. تعطي األولوية وتحصل على األولوية من السائقين اآلخرين، مثل راكب 

اجة النارية أو سائق السيارة. أما السماح بالمشي أوالً فهو ينطبق على كل من يشارك في المرور وبالتالي يجب عليك الدراجة أو الدر

 السماح بالمشي أوالً للراجلين كذلك. هذا أيًضا مقرر قانونيا.

 

 .بأهم القواعديجوز للشرطة معاقبتك بغرامة عند مخالفة القواعد. لهذا وكذلك بسبب سالمتك فمن المهم أن تكون على علم 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid
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 الرعاية الصحية .6
 

من حين آلخر تحتاج إلى الرعاية في حالة المرض. لهذا فمن المهم أن تكون على علم بكيفية تنظيم الرعاية 

الصحية في هولندا. لهذا السبب سوف تجرى معك خالل األسابيع األولى من إقامتك في موقع اإليواء محادثة 

معلومات كثيرة حول كيفية  www.mycoa.nlحول تنظيم الرعاية الصحية في الموقع. كما أنك تجد في موقع 

 تنظيم الرعاية الصحية بالنسبة لك.

 

 طبيب األسرة

يذهب سكان هولندا إلى طبيب األسرة في حالة المرض أو إذا كانت لديهم أسئلة حول الصحة. يجوز فقط لطبيب األسرة إحالة 

 االختصاصي عند الحاجة. مثال اختصاصي الحلق واألنف واألذن أو طبيب العيون.األشخاص إلى المستشفى أو الطبيب 

 

 (GZAرعاية طالبي اللجوء الشخصية )

الموجودة في موقع  GZAفي حاالت الطوارئ. إذا كنت مريضاً أو كانت لديك أسئلة حول الصحة تذهب إلى  112اتصل دائًما برقم 

أن يحيلك إلى المستشفى أو الطبيب االختصاصي عند الحاجة. تحدد موعدًا  GZAلــتابع اإليواء حيث تسكن. يمكن لطبيب األسرة ال

( أو عن طريق الذهاب إلى ساعة 088-11 22 112بخط العيادة )رقم الهاتف  17:00و 8:30عن طريق االتصال هاتفياً بين الساعة 

المواقع مؤقتًا رقم هاتف إضافي يمكن االتصال به في  االستقبال بدون موعد سابق في الموقع. بسبب فيروس كورونا يتوفر لجميع

 المساء وفي أيام نهاية األسبوع كذلك.

 

 األدوية

ال يمكن في هولندا شراء كل األدوية بنفسك. فتحتاج إلى وصفة من طبيب األسرة أو الطبيب االختصاصي بالنسبة ألغلبية األدوية. 

 عنها. COAالتي يمكن شراؤها بنفسك والتي ال تعويضك هيئة  هناك بعض األدوية مثل باراسيتامول ورشاش األنف

 

 طبيب األسنان

بخط طبيب األسنان  17:00و 8:30في حالة اإلصابة بألم في األسنان أو األضراس، يمكن االتصال هاتفيًا في أيام العمل بين الساعة 

( من أجل تحديد موعد مع طبيب األسنان. سوف يناقش مساعد العيادة التابع لخط طبيب األسنان 088-11 22 132)رقم الهاتف 

يتم التعويض عن رعاية األسنان فقط في حالة شكاوى شديدة متعلقة مر يحدد موعدًا مع طبيب األسنان. شكاوى األلم معك وإذا لزم األ

  بالمضغ واأللم.

 

 الحمل 

لقد تختلف الرعاية حول الحمل في هولندا عن الرعاية التي تعودت عليها. لهذا فمن الحكمة أن تستعلمي عن الرعاية حول الحمل في 

بها. راجعي أيًضا الصحيفة  GZAو COAا يجب عليك فعله بعد الوالدة. في حالة الحمل يرجى إخبار هيئة الوقت المناسب. وحول م

 .www.mycoa.nlاالستعالمية "الحمل" على موقع 

 

 رعاية الشباب الصحية

سنة.  18( صحة األطفال وتطورهم ابتداء من الوالدة إلى سن  JGZ -Jeugdgezondheidszorgتتبع رعاية الشباب الصحية )

سنوات. وذلك من أجل التحقق من حالة طفلك. ثم سيتم فحص  4على اتصال منتظم بك وبطفلك حتى يبلغ األطفال سن  JGZموظفو 

 سنة. سوف تستلم دعوة له. 18سنوات إلى  4من  JGZطفلك عدة مرات من قبل 

أيًضا بالتطعيمات )الحقن باألدوية( عند األطفال. يتلقى األطفال في هولندا تطعيًما للوقاية من األمراض الخطيرة مثل  JGZتتكلف 

 النُكاف والحصبة وشلل األطفال. 

 

 مرض السل )فحص السل(

السل سيجرى عليك فحص ( فهو مرض رئوي خطير قد يكون معديًا للغير. إذا جئت من بلد حيث يشاع tbcأما مرض السل )الدرن، 

السل. هذا الفحص إجباري. يقوم موظفون طبيون بتصوير رئتيك. ستتلقى بعد الفحص األول دعوة إلجراء فحص متابع لمرض السل 

 كل ستة أشهر لمدة عامين. إذا كنت مصاباً بالسل تستلم أدوية.

 

 تكاليف المرض

التي يغطيها نظام الرعاية الطبية لطالبي  ن الرعاية الطبية واألدويةأغلبية التكاليف الناتجة عضد  COAأنت مؤمن بواسطة هيئة 

  (. RMA -Regeling Medische zorg Asielzoekersاللجوء )

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/reddingspictogrammen/ehbo-groep.html


 

12 

 

 التشريع والغرامات .7

 

 شراء الكحول والتبغ في المتاجر

يجب على أي شخص يبلغ من العمر  عاًما على األقل. باإلضافة إلى ذلك 18في هولندا يُمسح بشراء الكحول والتبغ فقط إذا كان عمرك 

 عاًما أو أقل )أو يبدو أصغر سنًا( إبراز بطاقة الهوية أو بطاقة هوية األجانب عند الدفع. 25

 

عاًما وتم ضبطك في مكان عام ومعك الكحول؟ في هذه الحالة تتعرض ألن يحكم عليك بخدمة المجتمع  18هل أنت في عمرك أقل من 

 سنة. 16و 12يورو إذا كان عمرك بين  47,50مة أو غرامة. تبلغ هذه الغرا

 

 ممنوع ارتداء مالبس تغطي الوجه

وسائل النقل العام وأيًضا في وحول مباني التعليم والرعاية الصحية والحكومة. ينطبق  يُحظر في هولندا ارتداء مالبس تغطي الوجه في

ا النقاب والبرقع األفغاني وقبعة تغطي الوجه إال العينين. ينطبق هذذلك أيضاً في مراكز سكن طالبي اللجوء. فكر على سبيل المثال في 

بالكامل بما في ذلك  COAالحظر على كل من الموظفين والمقيمين والزوار في مركز سكن طالبي اللجوء. ينطبق الحظر على موقع 

 مكان السكن الخاص بك.

أيًضا الصحيفة االستعالمية "مالبس تغطي الوجه" على موقع  يورو. راجع 150في حالة عدم تتبع القواعد يمكن أن يتم تغريمك 

www.mycoa.nl . 

 

 إضاءة الدراجة إلزامية

يجب أن تكون مرئيًا وأنت راكب دراجة إذا كانت الرؤية ضعيفة وفي حالة الظالم. لذلك يجب أن يكون لديك ضوء أمامي يعمل )ضوء 

أصفر( وضوء خلفي )ضوء أحمر(. يجوز أيًضا استخدام مصابيح منفصلة لهذا الغرض. باإلضافة إلى ذلك يجب أن تحمل أبيض أو 

 الدراجة عاكسات على الجهة الخلفية والدواسات والعجالت أو اإلطارات.

 يمكن تغريمك إذا:

الغسق أو في الطقس السيئة أو ال يشغل الضوء األمامي و/أو الخلفي عند ركوب الدراجة في الظالم أو عند  •

 عند استياء الرؤية؛

 تركب الدراجة وهي ال تحمل عاكسات على الجهة الخلفية والدواسات والعجالت أو الحافات أو اإلطارات؛ •

 لون مختلف أو تغمز أو إذا قمت بتركيبه في مكان خاطئ.ضوء الدراجة له  •

 

 يورو. 55بدون إضاءة إذا وقفتك الشرطة ولم تحذّرك، يكلف ركوب الدراجة 

 

   ممنوع استخدام الهاتف الذكي وأنت راكب دراجة

 يورو.  95إذا استخدمت الخليوي / الجوال وأنت راكب الدراجة، تتعرض لغرامة 

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
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 هل لديك سؤال آخر؟ .8

 
 . COAاالستعالمي أو تحدث مع أحد موظفي  COAأو مكتب  www.mycoa.nlاذهب إلى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن تحميل كل الصفحات االستعالمية من 

www.mycoa.nl مسح رمز .QR  لالستجابة السريعة

 بالهاتف الذكي لمشاهدة فيديو حول القيام بذلك. 

 
 

 

 االستعالمي COAمكتب هيئة 

االستعالمي. أو  COAإذا ما زالت لديك أسئلة بعد قراءة هذا الكتيب، يرجى الذهاب إلى مكتب هيئة 

. إذا لم تتكلم اللغة الهولندية أو اإلنكليزية لك أن COAيمكن طرح سؤالك على أحد موظفي هيئة 

قات دوام بترجمان. تجد أو COAتحضر بشخص ثاٍن يتكلم بإحدى هتين اللغتين. أحياناً تتصل هيئة 

 .www.mycoa.nlاالستعالمي في موقع  COAمكتب هيئة 

 

  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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 : عدة عالمات هامة في حركة المرور1المرفق 
 

 

  
 

 
 تقاطع خطر يجب أن تذهب إلى اليسار اتجاه السير اإللزامي دّوار )إلى اليمين(

 

  

 

 

ال ينطبق على الدراجات  ممنوع الدخول لكل المركبات ممنوع الدخول للسيارات

 والدراجات النارية

ممنوع الدخول، ال ينطبق على 

 الدراجات والدراجات النارية

 

  

  
هذا طريق للسيارات )مركبات 

كم /  50ذات محرك أسرع من 

 الساعة(

هذا طريق سيّار )مركبات ذات 

كم /  60محرك أسرع من 

 الساعة( 

 هذا الطريق ممنوع للدراجات خاص بالدراجاتهذا طريق 

 

 

  
  

 ممنوع إيقاف الدراجات/

 الدراجات النارية هنا

 ممر الراجلين هنا ينتهي ممر للراجلين ممنوع السباحة )خطر!(

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D01_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d01.html&h=570&w=570&tbnid=Jlta-Jrt0OU3qM:&zoom=1&docid=BR4BqFEbLYR5KM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=685&page=2&start=12&ndsp=13
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D05l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d05.html&h=570&w=570&tbnid=mHRQVZrTr0f8tM:&zoom=1&docid=Gb7S6pLYvZTlGM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CGwQMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=437&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/0/C04l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-c04.html&h=541&w=800&tbnid=rH1mcrvEBil24M:&zoom=1&docid=BHn5fnuv7s5pZM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CEMQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=206&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/J8-Gevaarlijk-kruispunt&ei=OrGuVPW5IMHxaqK4gcAK&psig=AFQjCNE_-QQs7DRpQplkHu6PggB2V6va4w&ust=1420821145622841
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_C6.svg/300px-Nederlands_verkeersbord_C6.svg.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=17060&h=300&w=300&tbnid=E_LcpmXhbJfHIM:&zoom=1&docid=4KWCVCWobYor0M&hl=en&ei=gaiuVM-pMc-y7QaanIGAAw&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=282&page=2&start=24&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer&ei=GqmuVKCdL8nYauK3gZAJ&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF2ABJ6waigbu7_ugvqxG7cj-qbQg&ust=1420818946203399
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brommobiel-info.nl/verkeersregels/&ei=8KeuVKHGBcvzavv9gKAG&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNFbOXsWZTj-HLEVv1qw1v5pKCTy4w&ust=1420818777690515
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/g3.html&ei=p6muVPaQBpDgaPrugJAI&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/overzicht.html&ei=_qquVL7RKs_VarHVgagF&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/borden/c14.gif&imgrefurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/werkblad_betekenisbord01.htm&h=260&w=260&tbnid=7KLIRvxgFXnM_M:&zoom=1&docid=Br9alYtQlsJAuM&hl=en&ei=hOl2VOL7GMfOygPvnID4Aw&tbm=isch&ved=0CFkQMygyMDI&iact=rc&uact=3&dur=260&page=4&start=49&ndsp=12
http://www.calendargen.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pictogrammenwinkel.nl/verboden-c-141/bordjes-c-141_142/zwemmen-verboden-c-141_142_657/verboden-zwemmen-bordje-p-2830.html&ei=frCuVLu0BsjzarWTgPgO&psig=AFQjCNEHTlTxBIXbzfrVLJhC9bY-gSAIEQ&ust=1420820733765293
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G7-Voetpad&ei=a66uVNveBZT1aoHRgbAL&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G8-Einde-voetpad&ei=La6uVNcChuBoyPKBqAc&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
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