
 هل هربت من أوكرانيا لكنك 
ال تحمل الجنسية األوكرانية؟



هل هربت من أوكرانيا لكنك ال تحمل الجنسية األوكرانية؟ إذًا، هذا الكتيب لك. 
ستجد هنا معلومات عن:

1.  هل أنت مؤهل للحصول على الحماية المؤقتة في هولندا أم ال؟
2.  ماذا لو كان وضعك غير واضح؟

3.  المأوى لطالبي اللجوء في هولندا.
4.  العودة أو العبور

1. هل أنت مؤهل للحصول على الحماية المؤقتة في هولندا أم ال؟

إذا هربت من أوكرانيا، ولكنك ال تحمل الجنسية األوكرانية، فإن ذلك يعتمد على وضعك فيما إذا كان 
يحق لك الحصول على الحماية المؤقتة في هولندا.

يحق لك الحصول على الحماية المؤقتة إذا:

•  حصلت على الحماية الدولية في أوكرانيا في 
23 فبراير 2022، على سبيل المثال كالجئ 

معترف به. أو كان لديك شكل آخر من أشكال 
الحماية المؤقتة )الوطنية( ألنك لست آمًنا 

في بلدك األصلي. 
•  كان لديك تصريح إقامة أوكراني دائم ساري 

المفعول في 23 فبراير 2022. لقد سافرت أيًضا 
من أوكرانيا بعد 26 نوفمبر 2021 و لم تزر بلدك 

األصلي بعد 23 فبراير 2022.
•  كان لديك تصريح إقامة أوكراني مؤقت ساري 

المفعول في 23 فبراير 2022، على سبيل 
المثال للعمل أو الدراسة، وتم تسجيلك في 

بلدية هولندية قبل 19 يوليو 2022.
•  هل أنت شريك أو طفل غير متزوج يقل 

عمره عن 18 عاًما أو أحد من أفراد األسرة 
وتعيش مع شخص لديه حماية مؤقتة؟ حتى 

في هذه الحالة سوف تحصل على حماية 
مؤقتة في هولندا.

ال يحق لك الحصول على الحماية المؤقتة 
إذا:

•  لديك تصريح إقامة أوكراني مؤقت، على 
سبيل المثال للعمل أو الدراسة، و لم تكن 
مسجاًل في بلدية هولندية قبل 19 يوليو 

.2022
•  ليس لديك مستندات كافية إلثبات أنك 

مشمول بالحماية المؤقتة.



2. ماذا لو كان وضعك غير واضح؟

إذا لم يكن من الواضح ما إذا كنت مؤهاًل 
للحصول على الحماية المؤقتة، فسيتم تحديد 

موعد لك مع دائرة الهجرة والجنسية الهولندية 
)IND( عن طريق البلدية.

ستتحدث معك دائرة الهجرة والجنسية 
الهولندية )IND(. بناًء على مستنداتك، سُتحدد 

IND ما إذا كنت ستحصل على الحماية في 
هولندا أم ال. لذلك من المهم أن تأخذ جميع 
مستنداتك معك إلى موعدك مع IND. حتى 

موعد مقابلتك مع IND، يمكنك البقاء في مركز 
استقبال في البلدية.

هل تندرج تحت فئة الحماية المؤقتة 
المستهدفة ولكن ليس لديك مستندات كافية؟ 

حاول الحصول على مستندات إضافية أو أدلة 
داعمة على إقامتك في أوكرانيا أو عالقتك 

بأوكراني. ومن األمثلة على ذلك وثائق الزواج أو 
وثائق اإلقامة. خذ جميع هذه المستندات معك 

 IND بعد المقابلة، ستقرر .IND إلى موعدك مع
فيما إذا كنت مؤهاًل للحماية المؤقتة أم ال.

هل ستحصل بعد ذلك على الحماية المؤقتة؟ 
هذا يعني أنه يمكنك البقاء في هولندا للمدة 

التي ُيسمح فيها لألوكرانيين بذلك. لديك الحق 
في الرعاية والعمل والرعاية الصحية والتعليم 

لألطفال. سيستمر هذا على أي حال حتى 4 
مارس 2023 ويمكن تمديده حتى 4 مارس 2025.

إذا قررت IND أنك لست مؤهاًل للحصول على 
الحماية المؤقتة، فال يحق لك البقاء في هولندا 
والحصول على مأوى ومرافق أخرى. من المهم 
أن تعرف أنه ال ُيسمح لك بالبقاء في هولندا إال 
ألسباب قانونية. أدناه يمكنك قراءة المزيد من 

المعلومات حول خيارات اإلقامة األخرى في 
هولندا، والعودة والسفر إلى بلد آخر.



3.  إذا كنت غير مشمول بالحماية المؤقتة: فرص اإلقامة في هولندا

3.1. إجراءات اللجوء
يمكنك الحصول على الحماية في هولندا كونك 

الجًئا. يجب عليك طلب اللجوء من أجل ذلك 
الغرض. يجب إثبات أنك تخشى االضطهاد في 

بلدك و أن تستوفي أحد الشروط التالية:
•  كنت تخشى من المالحقة بسبب عرقك أو 
دينك أو جنسيتك أو انتمائك السياسي أو 

ألنك تنتمي إلى فئة اجتماعية محددة.
•  كنت تخشى من عقوبة اإلعدام أو من 

التعذيب أو طريقة أخرى من طرق التعامل 
الالإنساني في بلدك.

•  كنت تخشى أن تصبح ضحية لعنف عشوائي 
بسبب الحرب في بلدك األصلي.

للمزيد من المعلومات أكثر حول إجراءات اللجوء:
•  لدى مجلس الالجئين فيلم بلغات مختلفة 

حول إجراءات اللجوء:
اللغة العربية | اللغة اإلنجليزية  

•  على موقع forrefugees يمكنك العثور على 
معلومات حول إجراءات اللجوء في 8 لغات.

•  على موقع IND تتوفر معلومات حول إجراءات 
اللجوء باللغتين اإلنجليزية والهولندية.

3.2. اإلجراء العادي
هناك أيًضا تصاريح إقامة أخرى في هولندا، على 

سبيل المثال للدراسة أو العمل. هذا يسمى 
تصريح عادي. لكل من العمل والدراسة، في 

معظم الحاالت، ال يمكن التقدم بطلب للحصول 
على التأشيرة إال في بلد المنشأ. سيتعين عليك 

أواًل العودة إلى بلدك األصلي. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك شروط للوثائق والتمويل.

•  تأشيرة الدراسة: كطالب، يمكنك التقدم 
بطلب للحصول على تأشيرة دراسة مع برنامج 

دراسة هولنديفيالسفارة أو القنصلية 
الهولندية في بلدكاألصلي.يرجى مالحظة ما 

يلي: يمكن فقط للمؤسسة التعليمية 
المعترف بها من قبل IND التقدم بطلب 

 للحصول على تصريح إقامةمن أجلك. 
للمزيد من المعلومات

•  تأشيرة عمل: إذا كنت ترغب في العمل في 
هولندا كموظف، فأنت بحاجة إلى تصريح 

إقامة وعمل مشترك )GVVA(.يمكنك التقدم 
بطلب للحصول على تأشيرة عمل لهولندا مع 

صاحب العمل في السفارة أو القنصلية 
 الهولنديةفيبلدكاألصلي.

للمزيد من المعلومات
•  تصاريح اإلقامة األخرى: باإلضافة إلى تصريح 

اإلقامة المذكور أعاله، هناك تصاريح إقامة 
أخرى، مثل اإلقامة ألسباب طبية أو تصريح 

إقامة لإلقامة مع شريك )هولندي( أو أفراد 
 آخرين من العائلة.

للمزيد من المعلومات

https://www.youtube.com/watch?v=id9QA2BSlRE
https://www.youtube.com/watch?v=RVb1mBEfYXA
http://www.forrefugees.nl/asielprocedure
https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/asiel/asiel-aanvragen-in-nederland
https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/studie
https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen
https://ind.nl/en/residence-permits
https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen


4. العودة أو العبور

4.1. العودة إلى بلدك األصلي
هل تريد العودة إلى بلدك األصلي أو الهجرة إلى 

بلد آخر؟ يمكنك االتصال بالمنظمة الدولية 
للهجرة )IOM( على رقم الهاتف 088-7464466. 

ستتم إحالتك بعد ذلك إلى أحد مواقع 
استشارات المنظمة الدولية للهجرة أو 

المستشارين في الدولة.

توفر المنظمة الدولية للهجرة المعلومات 
والمشورة. سوف يساعدونك في الحصول على 

وثائق السفر الصحيحة وتذكرة الطائرة. سوف 
تتلقى مبلًغا مبدئًيا لتوفير الرعاية في األيام 

األولى. في بعض الحاالت، هناك إمكانية 
للحصول على دعم مالي إضافي.

4.2. العودة إلى أوكرانيا
هل تصريح إقامتك في أوكرانيا ال يزال ساري 

وتريد العودة إلى أوكرانيا؟ يمكنك القيام بذلك 
بنفسك أو طلب المساعدة في عودتك من 
 .)DT&V( خدمة اإلعادة إلى الوطن والمغادرة 

للمزيد من المعلومات

4.3. السفر إلى بلد آخر
من الممكن السفر إلى دولة أخرى داخل االتحاد 

األوروبي أو خارج االتحاد األوروبي. للقيام بذلك، 
يجب أن يكون لديك وثيقة سفر وربما تأشيرة. ال 

يمكن لمجلس الالجئين تقديم المشورة بشأن 
إمكانيات اإلقامة في بلدان أخرى. ليس لدينا 

المعرفة الكافية بخصوص هذا األمر. للمزيد من 
المعلومات:

•  تقدم وكالة االتحاد األوروبي للجوء معلومات 
حول الحماية المؤقتة في البلدان األوروبية 

األخرى في الممارسة العملية
•  كما يعطي المجلس األوروبي لالجئين 

والمنفيين )ECRE( معلومات حول تدابير 
الحماية المؤقتة في بلدان أخرى في أوروبا

انتباه: إذا قررت االستمرار في السفربدون تصريح 
إقامة، فقديتم القبض عليك من قبل الشرطة.

https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/latest/news/2022/07/01/assistance-for-those-returning-to-ukraine
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/nieuws/2022/06/20/terugkeer-naar-oekraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://ecre.org/information-sheet-measures-in-response-to-the-arrival-of-displaced-people-fleeing-the-war-in-ukraine/
https://ecre.org/information-sheet-measures-in-response-to-the-arrival-of-displaced-people-fleeing-the-war-in-ukraine/


أسئلة؟
هل لديك أسئلة حول هذه المعلومات؟ هل تود التحدث عن وضعك الشخصي؟ 

يمكنك دائًما زيارة ساعة االستشارة الخاصة بمجلس الالجئين. نحن منظمة 
حقوقية مستقلة تدافع عن مصالح الالجئين والنازحين. ما تناقشه معنا سري 

ولن تتم مشاركته مع المنظمات األخرى. أين ومتى يمكنك أن تجدنا على 
.RefugeeHelp الموقع

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

http://www.refugeehelp.nl/en/get-help/general/walk-in-hours
mailto:info%40vluchtelingenwerk.nl%20?subject=
http://www.vluchtelingenwerk.nl

