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 ما؟ لجريمة انت ضحيةهل 
عن الجريمة للشرطة  تقديم شكوىمن خالل ؟ عتداء عليكقام أحدهم باإلهل مثال؟ أو حدهم بعملية سطو لمنزلك قام أهل 

 جراء البحث. ن الشروع في إا حدث حتى نتمكن مبم سوف تحيطنا علما ، الهولندية
 

 www.politie.nl تقديم شكوى عن جريمة على الموقع التالي:
 
 

علما بالمكان الذي يمكنك  نه يحيطكمإف.  عن جريمة بتقديم شكوىيحتوي على معلومات يختص بكيفية القيام هذا المنشور 
ذات الصلة التي تحتاجون لمعرفتها حول  االخرى، وكل االمور مشكايتكب، وماذا سوف نعمل ما عن جريمة بتقديم الشكوى

  عن جريمة للشرطة الهولندية. بتقديم شكوى كيفية القيام
 
 ؟ عن جريمة تقديم شكوى. ما معنى 1
 

 ؟ عن جريمة تقديم شكوىلماذا 
  محضر شكوى"ن نسجله في "يمكننا أ، خر( كان ضحية لجرم ما أو شخص م )أبأنكخبارنا إبقمت إذا 

تمكن من الوصول إلى المتهم، فإنه من المهم تقديم منا أن نبدأ في إجراء تحقيق. حتى إذا لم ن ونتطلببهذه الطريقة، سوف 
 . الشكوى

بخصوص المكان والعدد سياستنا  م، وسوف يسمح لنا من تحديدائإرتكاب الجرتم معرفة أين ومتى من  بهذه الطريقة نتمكن
 الالزم تواجده من أفراد الشرطة.

 
 ؟الشكوىن يستطيع تقديم م

طفل يبلغ من العمر أقل من اذا كان مقدم الشكوى ائم حتى األطفال القاصرون. ضد إرتكاب الجرشكوى تقديم  للجميعيمكن 
، ولهذا الشكوىتقديم ب. أحيانا ال يتسطيع أو ال يريد الطفل ة نتصل دائما بالوالدين أو والة األمرفي هذه الحال،  سنة 13

 .  بالنيابة عنهمذلك يه أو من يرعاهم يقومون بفإن والد
 

 ؟ الشكوىيمكنك تقديم  أي من الجرائمحول 
 ،عتداءإ ،التزوير، السطوالسرقة، على سبيل المثال : حول جميع الجرائم المرتكبة في هولنداشكوى يمكنك تقديم 

 غتصاب. االو
 أنت. هل في القانونهذا منصوص عليه ف ،بشأنهاالشكوى تقديم  معليكيجب  ، مثل اإلختطاف،يجببالنسبة لبعض الجرائم 

ضحية إلرتكاب في ذلك البلد. هل أنت الشكوى تقديم  اإذخارج دول اإلتحاد األوروبي؟ عليك إرتكابها  تمجريمة لضحية 
بإمكانك  ليس. العضو في هذا البلدالشكوى تقديم  األوروبي؟ في هذه الحالة يمكنكدول اإلتحاد  جريمة ضدك داخل إحدى

 في هولندا. الشكوى ؟ في هذه الحالة يمكنك تقديم مابجناية  قفي طريقك إلى محل سكنك أو أن األمر يتعل، ألنك القيام بذلك
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هل لديك أسئلة حول سير  \
األمور بالنسبة لقضيتك؟ إتصل 

 بالشرطة أو النيابة العامة.  اإذ

 
 ؟ شكوىك تقديم كيف يمكن
من يمكنك  هناك عدة طرق مختلفة وبعده.للشكوى خالل تقديمك  اذا سيقعتتلقى معلومات حول مالشكوى سوف قبل تقديم 

 شكوى:تقديم خاللها 
 www.politie.nlبواسطة اإلنترنت:  -
 +31 900-8844الهاتف:  -
 . الذي تريد الذهاب إليه الشرطةمركز يمكنك أن تختار بنفسك . الشرطةمركز في  -

 +31 900-8844موعد من أجل ذلك، بواسطة تحديد يمكنك 
 

 أيضا بما حدث.  م لتقديم شكوى يعتمدلك. الطريقة األنسب بالنسبة في منزلكأخرى، مثال خيارات أحيانا هناك 
 . +31 900-8844على أيضا اإلتصال  ككن. يمالخياراتلك هذه نشرح  www.politie.nlعلى الموقع التالي 

 . الخيارات إحدى  نساعدك في إختيارسوف 
 
 شكايتكل. التحضير 2
 

 ماهي حقوقك؟ 
 الحقوق.  بعض لدْيكالضحية؟ في هذه الحالة  أقاربأنك من أم  ضدك؟ يمة مرتكبةلجرهل أنت ضحية 

هذه يمكنك اإلستفادة  من الحقوق. يمكنك أن تستفيد من هذه الحقوق إذا أردت. تجد معلومات حول هذه سوف أسفله 
 علىمات حول حقوقك، تجدها من المعلوللمزيد الحقوق حتى إذا لم تكن تسكن في هولندا أو لديك أوراق اإلقامة فيها. 
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ماذا سيتم فعله والشكوى حول تقديم يضا أ، ولكن جلكمأليس فقط من  –لديك الحق حول كيفية حصولك على المعلومات 

 بقضيتك فيما بعد. 
حول . هل لديك أسئلة بشأن قضيتك بسير اإلجراءاتسوف يطلعانك إذا كنت ترغب في ذلك، فإن الشرطة والنيابة العامة 
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 حول ذلك. معلومات لقي الحق لت

 
 لديك الحق في المساعدة

، مثل المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا. بعض المنظمات بالمجان على المعلومات والنصائح من طرفيمكنك الحصول 
ني، تقدم لك مساعدة على المستوى القانوسالمنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا . عن جريمة جنائية شكوىبحتى إذا لم تقدم 

 العملي والنفسي. 
 www.slachtofferwijzer.nlأن تساعدك لها لمنظمات التي يمكن على  اإطلع على هذا الموقع 
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 أيضا بما حدث.  م لتقديم شكوى يعتمدلك. الطريقة األنسب بالنسبة في منزلكأخرى، مثال خيارات أحيانا هناك 
 . +31 900-8844على أيضا اإلتصال  ككن. يمالخياراتلك هذه نشرح  www.politie.nlعلى الموقع التالي 

 . الخيارات إحدى  نساعدك في إختيارسوف 
 
 شكايتكل. التحضير 2
 

 ماهي حقوقك؟ 
 الحقوق.  بعض لدْيكالضحية؟ في هذه الحالة  أقاربأنك من أم  ضدك؟ يمة مرتكبةلجرهل أنت ضحية 

هذه يمكنك اإلستفادة  من الحقوق. يمكنك أن تستفيد من هذه الحقوق إذا أردت. تجد معلومات حول هذه سوف أسفله 
 علىمات حول حقوقك، تجدها من المعلوللمزيد الحقوق حتى إذا لم تكن تسكن في هولندا أو لديك أوراق اإلقامة فيها. 

 .www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid الموقع
 

 لديك الحق في الحصول على معلومات
ماذا سيتم فعله والشكوى حول تقديم يضا أ، ولكن جلكمأليس فقط من  –لديك الحق حول كيفية حصولك على المعلومات 

 بقضيتك فيما بعد. 
حول . هل لديك أسئلة بشأن قضيتك بسير اإلجراءاتسوف يطلعانك إذا كنت ترغب في ذلك، فإن الشرطة والنيابة العامة 

لديك  إذا؟  في ملكيتكمقتنيات سير األمور بالنسة لقضيتك؟ إتصل هاتفيا بالشرطة أو بالنيابة العامة. هل تم حجز  يةكيف
 حول ذلك. معلومات لقي الحق لت

 
 لديك الحق في المساعدة

، مثل المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا. بعض المنظمات بالمجان على المعلومات والنصائح من طرفيمكنك الحصول 
ني، تقدم لك مساعدة على المستوى القانوسالمنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا . عن جريمة جنائية شكوىبحتى إذا لم تقدم 

 العملي والنفسي. 
 www.slachtofferwijzer.nlأن تساعدك لها لمنظمات التي يمكن على  اإطلع على هذا الموقع 
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 يمكنك الحصول على حماية

ما يمكن فعله من بنظر ن معاحول ذلك.  مرة أخرى؟ تحدث معنالجرم ما ضحية تصبح  على أمنك؟ مثال أن تخشى هل 
ن تطلب منا مثال عدم اإلدالء بعنوانك في محضر أ، بإمكانك شكوىتقديم بقررت إذا به.  أجل حمايتك، وماذا يمكنك القيام

 . الشكوى
 
 

 ؟شكوىلتقديم دك أحد عمسموح أن يساال من هل
 . مجانا تكون مساعدة المحامي  . في بعض الحاالتشكوىمحامي، مثال عند تقديم  يسمح دائما بأن تتلقى مساعدة من

 المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا؟آخر، مثال صديق، أحد أفراد العائلة أو أحد موظفي شخص هل تريد أن يساعدك 
. المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا لك السبب سنقوم بتوضيح، فإننا ا. إذا لم يكن ذلك مسموحذلكمنا  أن تطلب إمكانكي
 عن محام. العثورساعدك في ن ت إمكانكي

 
 مجانبال مترجم 

لك مترجما. إذا أحضرنا لك مترجما عند تقديم يوفر ال تتقن اللغة الهولندية؟ أطلب من الشرطة أو وكيل النيابة العامة أن 
ترجمة من الوثائق التي لها م نسخة  في الحصول علىفي حالة رغبتكم . مجانا أو سماع أقوالك، فسيكون ذلك شكوى 
برسالة إلى وكيل النيابة العامة أو القاضي. يمكن للمنظمة الهولندية  ن تبعثأ إمكانك، يأو قضيتك الجنائية شكايتكبعالقة 

 القيام بذلك. بأن يساعدك  يمحاماللمساعدة الضحايا أو 
 

 ؟شكوىعند تقديم  ما الذي يجب اخذه بعين االعتبار
؟ شكلها أو ؟ هل شاهدت الجاني؟ كيف كان شكلهالساعة. أين وقع ذلك؟ دبالتحدي حاول قدر اإلمكان أن تتذكر ما حدث• 

كلما ذلك بشكل جيد،تحديد رة مثال؟ هل كان هناك أناس آخرون بالقرب؟ ُكلما تمكنت من هل شاهدت أشياء أخرى، سيا
 .اكبر تهممكان اإلحتمال  من الوصول إلى ال

. وكيف هو شكلهاماهي هذه األشياء. جيدا وقدر اإلمكان تتذكر  ول أناح في حالة حصول ذلك، ؟األشياءهل تمت سرقة • 
 . شكوىالاألشياء أو أرقام التسلسل للتلفاز مثال أو الكومبيوتر؟ خذها معك عندما تذهب لتقديم  لهذههل لديك صور 

 . شكوىال و بطاقة اإلقامة الهولندية، عندما تذهب لتقديمالسياقة أرخصة  رك، بطاقة هويتك، خذ معك جواز سف• 
 
 لدى الشرطةشكوى . تقديم 3
 

 ؟ى الشكوكيف يتم تقديم 
. من أجل تقديم شكايتكبواسطة اإلنترنت؟ في هذه الحالة تجيب على كل األسئلة وتكتب بنفسك الشكوى تقدم سهل • 

 . DigiDحاجة إلى رقم بتكون ساإلنترنت  بواسطةشكوى 
ذه الحالة نتحدث أوال معك. إذا كنت ؟ في هالعملفي أم طة، في بيتك الشرمركز بواسطة الهاتف، في الشكوى هل ستقدم • 

قضيتك. لست سير أطوار ى على إطالع حول نطرح عليك أسئلة إضافية. نسألك مثال هل تريد أن تبقفسضحية، بنفسك 
 تقديم األجوبة على جميع األسئلة. ل مجبرا

 غنا بذلك. أباليرجى ما؟  سؤاال ألم تفهم• 
 . شكايتكقول الحقيقة فيما يخص أنت ملزم ب• 
. يمكن لنا أيضا أن  كان صحيحا إذاما ، وكتبناه مايمكنك قراءة بعد ذلك في المحضر الشيء الذي تصرح به. نحرر • 

تصبح  شكايتك. الشكوىأن تغير شيئا في  المحتوى. بعد التوقيع، ال يمكنك . ثم توقع إذا كنت متفقا معشكايتكنقرأ عليك 
  بذلك رسمية.

 . شكايتكتضيف شيئا إلى  أنيضا أيمكنك 
لضرر مثال أو أصبت أنت بجروح؟ أو تعرضت لضرر نفسي ألنك أصبت بصدمة أو  أمتعتك\هل تعرضت أغراضك• 

تعويض من طرف الجاني. لهذا فمن المهم حصول على أن تطالب بال ك. غالبا يمكنالشكوىدما تقدم إخبرنا بذلك عن خوف؟
 . شكايتكبشكل جيد في  أن يتم وصف هذا الضرر

أو بريد  كرقم هاتفمنزلك أو تغيير عنوان في حالة . بالمعلومات حاجة إلى بياناتك الشخصية من أجل إخباركبنحن • 
 أخبرنا بذلك.  ،إلكتروني جديد

، الهولندية، اإلنجليزية،  باللغات . يمكنك الحصول على ذلكللشكوىقديمك تتحصل منا على نسخة أو دليل على • 
 ترجم. خدمات مب  اإلستعانةطلب إذن أالحصول على ذلك بلغة أخرى؟ في األلمانية أو الفرنسية. هل ترغب 
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، الهولندية، اإلنجليزية،  باللغات . يمكنك الحصول على ذلكللشكوىقديمك تتحصل منا على نسخة أو دليل على • 
 ترجم. خدمات مب  اإلستعانةطلب إذن أالحصول على ذلك بلغة أخرى؟ في األلمانية أو الفرنسية. هل ترغب 
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وضوع مع وكيل النيابة العامة. وكيل م. الشرطة ستتحدث في الالمشكلة على سببلتطلعنا الشرطة مركز تذهب لدى 
 ببقية البحث.  وأ شكايتكبالنيابة العامة هو الذي يقرر ماذا سيتم فعله 
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ب كافية، فإننا رطة في الشارع. إذا كانت هناك أسبايد مهام الشمن أجل البحث عن الجاني، ومن أجل تحد شكايتكنستخدم 

 عليك المزيد من األسئلة.  يمكن أن نطرحنشرع في إجراء البحث. 
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المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا . بالغكنتولى تسجيل حتى  بدورها ستتصل بك. إذا أردت، فيمكنك أن تبلغنا بذلك
متهم، فإن محامي المتهم البدورها ال يسمح لها أن تزود جهات أخرى ببياناتك الشخصية. إذا تمكنت الشرطة من إيجاد 

 ضير من أجل الدفاع على المتهم.. يمكن له بذلك التحشكايتكيحصل على نسخة من 
 

 المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا.
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    البحث من طرف الشرطة
الحاالت . أحيانا نقوم بذلك شخصيا. في التحقيقنشرع في إجراء بحث. نخبرك بسير إجراءات للشكوى بعد تقديمك 

 . بالنسبة للجنح كعملياتpolitie.nlعلىعلى موقعك الشخصي أو يمكنك اإلطالع على ذلك األخرى نبعث لك برسالة 
 ؟حاليا قضيتك أين وصلت أطوار البحث بشأنها. هل لديك أسئلة حول سير أطوارمؤقتا ، نخبرك أيضا االعتداءالسطو و 

 إتصل إذن هاتفيا بالنيابة العامة. 
 

المعلومات المتوفرة  كونت البحث دون أن نقبض على المتهم. أحيانا نقوم بوقف . أو أي بحثفي بعض الحاالت ال نجري 
ك ، فإننا سنخبرأوقفناه ننجز البحث أو م ب الجريمة. إذا لرتكإ قد يكون الذي، فال يمكن لنا أن نصل إلى المتهم  لةلدينا قلي

لدى شكوى أو تقديم  أن تبعث برسالة إلى وكيل النيابة العامة نذلك. هل أنت غير متفق معنا؟ يمكنك إذوراء سبب بال
ماذا يمكنك القيام به بالنسبة لحالتك. المنظمة الهولندية لمساعدة تجد  سوف محكمة اإلستئناف.  في رسالة الشرطة

 تساعدك في ذلك. سالضحايا، 
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بالحصول ك دائما المطالبة محكمة ومتى، وما هي حقوقك. يمكن، هل ستكون هناك جلسة باليام بهستخبرك بما سيتم الق
 . الضحايامكتب دعم حول القضية الجنائية، وذلك لدى حتى ومن المحتمل  ،البحثوحول  شكايتكعلى معلومات حول 

 . www.slachtofferloket.nlعلى الموقع  الضحايابمكتب ربط اإلتصال  يةكيف حول معلومات
لماذا لك سيتم التوضيح كما . يتّم إعالمك بذلك لقضيتك، سوفبالنسبة إذا قرر وكيل النيابة العامة عدم مواصلة اإلجراءات 

الذي تم  تكن متفقا مع القرارإذا لم  ارة أيضا إلى ما يمكنك القيام بهفي الرسالة تتم اإلشتم توقيف مواصلة اإلجراءات. 
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 ا أن نخبرك بسير أطوار البحث؟ في هذه الحالة تتصل بك النيابة العامة. نهل إتفق
بالحصول ك دائما المطالبة محكمة ومتى، وما هي حقوقك. يمكن، هل ستكون هناك جلسة باليام بهستخبرك بما سيتم الق
 . الضحايامكتب دعم حول القضية الجنائية، وذلك لدى حتى ومن المحتمل  ،البحثوحول  شكايتكعلى معلومات حول 

 . www.slachtofferloket.nlعلى الموقع  الضحايابمكتب ربط اإلتصال  يةكيف حول معلومات
لماذا لك سيتم التوضيح كما . يتّم إعالمك بذلك لقضيتك، سوفبالنسبة إذا قرر وكيل النيابة العامة عدم مواصلة اإلجراءات 

الذي تم  تكن متفقا مع القرارإذا لم  ارة أيضا إلى ما يمكنك القيام بهفي الرسالة تتم اإلشتم توقيف مواصلة اإلجراءات. 
 .اتخاذه
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 الحقا؟ الشكوىهل يمكن لك سحب 
كن. لكن يمكنك أن الحقا؟ هذا غير مم شكايتكفي سحب  ؟ أو أصبحت خائفا؟ ولهذا ترغبالشكوىندمت على تقديم هل 

وضوع مع وكيل النيابة العامة. وكيل م. الشرطة ستتحدث في الالمشكلة على سببلتطلعنا الشرطة مركز تذهب لدى 
 ببقية البحث.  وأ شكايتكبالنيابة العامة هو الذي يقرر ماذا سيتم فعله 

 
 

 ؟شكايتكبماذا نفعله 
ب كافية، فإننا رطة في الشارع. إذا كانت هناك أسبايد مهام الشمن أجل البحث عن الجاني، ومن أجل تحد شكايتكنستخدم 

 عليك المزيد من األسئلة.  يمكن أن نطرحنشرع في إجراء البحث. 
 

 ؟الخصوصية  / الحرمة الشخصية
ا المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايبياناتك للمنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا.  إعطاءلنا  مسموحإذا كنت ضحية فإنه 

المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا . بالغكنتولى تسجيل حتى  بدورها ستتصل بك. إذا أردت، فيمكنك أن تبلغنا بذلك
متهم، فإن محامي المتهم البدورها ال يسمح لها أن تزود جهات أخرى ببياناتك الشخصية. إذا تمكنت الشرطة من إيجاد 

 ضير من أجل الدفاع على المتهم.. يمكن له بذلك التحشكايتكيحصل على نسخة من 
 

 المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا.
 0101-900 31+إتصل رب: 

    
 
 
 

    البحث من طرف الشرطة
الحاالت . أحيانا نقوم بذلك شخصيا. في التحقيقنشرع في إجراء بحث. نخبرك بسير إجراءات للشكوى بعد تقديمك 

 . بالنسبة للجنح كعملياتpolitie.nlعلىعلى موقعك الشخصي أو يمكنك اإلطالع على ذلك األخرى نبعث لك برسالة 
 ؟حاليا قضيتك أين وصلت أطوار البحث بشأنها. هل لديك أسئلة حول سير أطوارمؤقتا ، نخبرك أيضا االعتداءالسطو و 

 إتصل إذن هاتفيا بالنيابة العامة. 
 

المعلومات المتوفرة  كونت البحث دون أن نقبض على المتهم. أحيانا نقوم بوقف . أو أي بحثفي بعض الحاالت ال نجري 
ك ، فإننا سنخبرأوقفناه ننجز البحث أو م ب الجريمة. إذا لرتكإ قد يكون الذي، فال يمكن لنا أن نصل إلى المتهم  لةلدينا قلي

لدى شكوى أو تقديم  أن تبعث برسالة إلى وكيل النيابة العامة نذلك. هل أنت غير متفق معنا؟ يمكنك إذوراء سبب بال
ماذا يمكنك القيام به بالنسبة لحالتك. المنظمة الهولندية لمساعدة تجد  سوف محكمة اإلستئناف.  في رسالة الشرطة

 تساعدك في ذلك. سالضحايا، 
 
 بقية أطوار اإلجراءات. 5
 

 علىالمزيد حول حقوقك كضحية، تجدها 
 www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid 

 
   ؟لقبض على الجاني، وماذا بعدمن ا تمكنالقد 

 ا أن نخبرك بسير أطوار البحث؟ في هذه الحالة تتصل بك النيابة العامة. نهل إتفق
بالحصول ك دائما المطالبة محكمة ومتى، وما هي حقوقك. يمكن، هل ستكون هناك جلسة باليام بهستخبرك بما سيتم الق
 . الضحايامكتب دعم حول القضية الجنائية، وذلك لدى حتى ومن المحتمل  ،البحثوحول  شكايتكعلى معلومات حول 

 . www.slachtofferloket.nlعلى الموقع  الضحايابمكتب ربط اإلتصال  يةكيف حول معلومات
لماذا لك سيتم التوضيح كما . يتّم إعالمك بذلك لقضيتك، سوفبالنسبة إذا قرر وكيل النيابة العامة عدم مواصلة اإلجراءات 

الذي تم  تكن متفقا مع القرارإذا لم  ارة أيضا إلى ما يمكنك القيام بهفي الرسالة تتم اإلشتم توقيف مواصلة اإلجراءات. 
 .اتخاذه

 



 5 

 للشكوى. بعد تقديمك 4
 

 الحقا؟ الشكوىهل يمكن لك سحب 
كن. لكن يمكنك أن الحقا؟ هذا غير مم شكايتكفي سحب  ؟ أو أصبحت خائفا؟ ولهذا ترغبالشكوىندمت على تقديم هل 

وضوع مع وكيل النيابة العامة. وكيل م. الشرطة ستتحدث في الالمشكلة على سببلتطلعنا الشرطة مركز تذهب لدى 
 ببقية البحث.  وأ شكايتكبالنيابة العامة هو الذي يقرر ماذا سيتم فعله 

 
 

 ؟شكايتكبماذا نفعله 
ب كافية، فإننا رطة في الشارع. إذا كانت هناك أسبايد مهام الشمن أجل البحث عن الجاني، ومن أجل تحد شكايتكنستخدم 

 عليك المزيد من األسئلة.  يمكن أن نطرحنشرع في إجراء البحث. 
 

 ؟الخصوصية  / الحرمة الشخصية
ا المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايبياناتك للمنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا.  إعطاءلنا  مسموحإذا كنت ضحية فإنه 

المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا . بالغكنتولى تسجيل حتى  بدورها ستتصل بك. إذا أردت، فيمكنك أن تبلغنا بذلك
متهم، فإن محامي المتهم البدورها ال يسمح لها أن تزود جهات أخرى ببياناتك الشخصية. إذا تمكنت الشرطة من إيجاد 

 ضير من أجل الدفاع على المتهم.. يمكن له بذلك التحشكايتكيحصل على نسخة من 
 

 المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا.
 0101-900 31+إتصل رب: 

    
 
 
 

    البحث من طرف الشرطة
الحاالت . أحيانا نقوم بذلك شخصيا. في التحقيقنشرع في إجراء بحث. نخبرك بسير إجراءات للشكوى بعد تقديمك 

 . بالنسبة للجنح كعملياتpolitie.nlعلىعلى موقعك الشخصي أو يمكنك اإلطالع على ذلك األخرى نبعث لك برسالة 
 ؟حاليا قضيتك أين وصلت أطوار البحث بشأنها. هل لديك أسئلة حول سير أطوارمؤقتا ، نخبرك أيضا االعتداءالسطو و 

 إتصل إذن هاتفيا بالنيابة العامة. 
 

المعلومات المتوفرة  كونت البحث دون أن نقبض على المتهم. أحيانا نقوم بوقف . أو أي بحثفي بعض الحاالت ال نجري 
ك ، فإننا سنخبرأوقفناه ننجز البحث أو م ب الجريمة. إذا لرتكإ قد يكون الذي، فال يمكن لنا أن نصل إلى المتهم  لةلدينا قلي

لدى شكوى أو تقديم  أن تبعث برسالة إلى وكيل النيابة العامة نذلك. هل أنت غير متفق معنا؟ يمكنك إذوراء سبب بال
ماذا يمكنك القيام به بالنسبة لحالتك. المنظمة الهولندية لمساعدة تجد  سوف محكمة اإلستئناف.  في رسالة الشرطة

 تساعدك في ذلك. سالضحايا، 
 
 بقية أطوار اإلجراءات. 5
 

 علىالمزيد حول حقوقك كضحية، تجدها 
 www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid 

 
   ؟لقبض على الجاني، وماذا بعدمن ا تمكنالقد 

 ا أن نخبرك بسير أطوار البحث؟ في هذه الحالة تتصل بك النيابة العامة. نهل إتفق
بالحصول ك دائما المطالبة محكمة ومتى، وما هي حقوقك. يمكن، هل ستكون هناك جلسة باليام بهستخبرك بما سيتم الق
 . الضحايامكتب دعم حول القضية الجنائية، وذلك لدى حتى ومن المحتمل  ،البحثوحول  شكايتكعلى معلومات حول 

 . www.slachtofferloket.nlعلى الموقع  الضحايابمكتب ربط اإلتصال  يةكيف حول معلومات
لماذا لك سيتم التوضيح كما . يتّم إعالمك بذلك لقضيتك، سوفبالنسبة إذا قرر وكيل النيابة العامة عدم مواصلة اإلجراءات 

الذي تم  تكن متفقا مع القرارإذا لم  ارة أيضا إلى ما يمكنك القيام بهفي الرسالة تتم اإلشتم توقيف مواصلة اإلجراءات. 
 .اتخاذه

 

 6 

 
 هل ترغب التحدث مع الجاني؟

ة الهولندية لمساعدة الضحايا المنظمبعض الضحايا يرغبون التحدث مع الجاني أو المتهم. يمكنك أن تبعث أيضا برسالة. 
اذا أوال الجاني أو المتهم التي تساعد من أجل ربط اإلتصال بالجاني أو المتهم. يسألون  منظماتال تحيلك علىأن  هايمكن
 . ربط اإلتصال، فسيتم بذلك أيضا في اإلتصال بك أم ال. إذا قبل يرغب كان

 
 ؟الجريمةهل تعرضت لخسائر بسبب 

. إبعث شكايتكبفي حالة وجود أضرار، إتصل مباشرة بشركة تأمينك. غالبا ما تطلب منك شركة التأمين أن تبعث لها • 
 ، وإحتفظ لنفسك بالنسخة األصلية. الشكوى لها بنسخة منها أو من دليل

. يمكن أن يتعلق لخسائرك الجانيتعويض  يمكن لوكيل النيابة العامة أو القاضي أن يقرر على متهم؟القبض  ألقيناهل • 
تحصل من أجل ذلك على  سوف أو إفتقادك لمعلومات. تالف أو سرقة أغراضك، مصاريف طبيةإلتعويض الاألمر مثال ب

 صدور بعد مرور ثمانية أشهر علىحتى تعويض العلى بعد  للم تحص إذا من طرف النيابة العامة.  الخسائر ةإستمار
 أن يسدد لك مسبقا )جزءا من( هذا المبلغ.  CJIBيمكن لمكتب تحصيل الديون  ،قرار وكيل النيابة العامة أو القاضي

، إبنك، أباك أو أمك؟ في هذه الحالة تكزوج / كزوجأو أن أحدا قتل  هل أنت ضحية لجريمة إرتكاب العنف الشديد؟• 
 الموقع . للمزيد من المعلومات إطلع علىمعينا يمكن لصندوق ضحايا الجرائم أن يسدد لك مبلغا

www.schadefonds.nl 2000 414-70 31+ أو إتصل بصندوق ضحايا الجرائم 
 
 

 ضك، ماذا بعد؟وجدنا أغرالقد 
 يستغرق ذلك وقتا طويال.  قدن أحيانا قة؟ غالبا يمكن لك إسترجاعها، لكأغراضك المسرو هل وجدنا

 الشرطة. مركز في  األمتعة\هل يرغب الجاني في إرجاعها إليك؟ يمكن لكن أن تتسلم األغراض• 
سيقوم باخبارك النيابة العامة. هو الذي وكيل  ك أن تطالب بإرجاعها عن طريقيرفض الجاني إرجاعها إليك؟ يمكنهل • 

 متى يمكن لك أن تأتي ألخذ أغراضك. 
لديك الحق أن تعرف أين توجد أغراضك، وهل في إطار البحث الجنائي؟  دليل   / إثباتكوسيلة  هل تم حجز أغراضك • 

البة بإسترجاع أغراضك. يمكن سيتم إرجاعها إليك ومتى. يمكن للمنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا أن تساعدك في المط
 ، على موقع النيابة العامة على اإلنترنت. المحتجزةاألغراض حول لك الحصول على المزيد من المعلومات 

 
 ؟ماهي الحقوق األخرى التي أتمتع بها خالل قضية جنائية

ابة العامة أو ى وكيل النيك أن تطالب بذلك لديمكنلحصول على مستندات من ملف القضية الجنائية. ليمكنك أن تطلب • 
أو  لمحامنك أيضا أن تطلب من وكيل النيابة العامة أن يضيف وثائق إلى ملف قضيتك الجناية. يمكن اكبإمالقاضي. 

 المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا أن يساعدوك للقيام بذلك. 
 أثناء؟ يمكن لك أن تتحدث اع جنائيةاستم وهل ستكون هناك جلسةالضحية؟  أقاربمن أنك و أ جنايةلهل أنت ضحية • 

ا أحيانالتي تركتها الجريمة عليك. العواقب أو حول ترى أن المتهم يستحقها،  ، مثال العقوبة التيرغباتكوتعبر عن الجلسة 
ك أن تتحدث قبل الجلسة مع وكيل النيابة العامة. يمكن لمحام أو المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا أن يساعدوك يمكن

 للتحضير لذلك. 
لمتهم أو محتمل لإطالق سراح أو هروب  أو إذا كنت ترغب في ذلك، يمكن لوكيل النيابة العامة أن يطلعك على إجازة• 

 الجاني. 
 
 من سيتولى أداء تكاليف التقاضي؟ 

طالب بإرجاع أو ألنك توقفت عن العمل؟ يمكنك أن ت التنقلصرفت ماال بسبب  مثال في قضية جنائية؟ وهل هل أنت شاهد
 . تجد المزيد من المعلومات حول هذا، على ورقة اإلستدعاء. الحكومةهذه التكاليف من 

 
 ؟شكوىهل لديك 

بالحسبان ما هو مهم بالنسبة خذ األعلى الشرطة، وكيل النيابة العامة والقاضي أن يعاملوك بشكل جيد. كما يجب عليهم 
 لك. 

أو إتصل بنا هاتفيا  www.politie.nlعلى هذا الموقع الشكوى إستمارة  ضد الشرطة؟ يمكنك أن تمألشكوى  هل لديك
 8844-900 31+بواسطة 
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 ا أن نخبرك بسير أطوار البحث؟ في هذه الحالة تتصل بك النيابة العامة. نهل إتفق
بالحصول ك دائما المطالبة محكمة ومتى، وما هي حقوقك. يمكن، هل ستكون هناك جلسة باليام بهستخبرك بما سيتم الق
 . الضحايامكتب دعم حول القضية الجنائية، وذلك لدى حتى ومن المحتمل  ،البحثوحول  شكايتكعلى معلومات حول 

 . www.slachtofferloket.nlعلى الموقع  الضحايابمكتب ربط اإلتصال  يةكيف حول معلومات
لماذا لك سيتم التوضيح كما . يتّم إعالمك بذلك لقضيتك، سوفبالنسبة إذا قرر وكيل النيابة العامة عدم مواصلة اإلجراءات 

الذي تم  تكن متفقا مع القرارإذا لم  ارة أيضا إلى ما يمكنك القيام بهفي الرسالة تتم اإلشتم توقيف مواصلة اإلجراءات. 
 .اتخاذه
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 الحقا؟ الشكوىهل يمكن لك سحب 
كن. لكن يمكنك أن الحقا؟ هذا غير مم شكايتكفي سحب  ؟ أو أصبحت خائفا؟ ولهذا ترغبالشكوىندمت على تقديم هل 

وضوع مع وكيل النيابة العامة. وكيل م. الشرطة ستتحدث في الالمشكلة على سببلتطلعنا الشرطة مركز تذهب لدى 
 ببقية البحث.  وأ شكايتكبالنيابة العامة هو الذي يقرر ماذا سيتم فعله 

 
 

 ؟شكايتكبماذا نفعله 
ب كافية، فإننا رطة في الشارع. إذا كانت هناك أسبايد مهام الشمن أجل البحث عن الجاني، ومن أجل تحد شكايتكنستخدم 

 عليك المزيد من األسئلة.  يمكن أن نطرحنشرع في إجراء البحث. 
 

 ؟الخصوصية  / الحرمة الشخصية
ا المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايبياناتك للمنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا.  إعطاءلنا  مسموحإذا كنت ضحية فإنه 

المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا . بالغكنتولى تسجيل حتى  بدورها ستتصل بك. إذا أردت، فيمكنك أن تبلغنا بذلك
متهم، فإن محامي المتهم البدورها ال يسمح لها أن تزود جهات أخرى ببياناتك الشخصية. إذا تمكنت الشرطة من إيجاد 

 ضير من أجل الدفاع على المتهم.. يمكن له بذلك التحشكايتكيحصل على نسخة من 
 

 المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا.
 0101-900 31+إتصل رب: 

    
 
 
 

    البحث من طرف الشرطة
الحاالت . أحيانا نقوم بذلك شخصيا. في التحقيقنشرع في إجراء بحث. نخبرك بسير إجراءات للشكوى بعد تقديمك 

 . بالنسبة للجنح كعملياتpolitie.nlعلىعلى موقعك الشخصي أو يمكنك اإلطالع على ذلك األخرى نبعث لك برسالة 
 ؟حاليا قضيتك أين وصلت أطوار البحث بشأنها. هل لديك أسئلة حول سير أطوارمؤقتا ، نخبرك أيضا االعتداءالسطو و 

 إتصل إذن هاتفيا بالنيابة العامة. 
 

المعلومات المتوفرة  كونت البحث دون أن نقبض على المتهم. أحيانا نقوم بوقف . أو أي بحثفي بعض الحاالت ال نجري 
ك ، فإننا سنخبرأوقفناه ننجز البحث أو م ب الجريمة. إذا لرتكإ قد يكون الذي، فال يمكن لنا أن نصل إلى المتهم  لةلدينا قلي

لدى شكوى أو تقديم  أن تبعث برسالة إلى وكيل النيابة العامة نذلك. هل أنت غير متفق معنا؟ يمكنك إذوراء سبب بال
ماذا يمكنك القيام به بالنسبة لحالتك. المنظمة الهولندية لمساعدة تجد  سوف محكمة اإلستئناف.  في رسالة الشرطة

 تساعدك في ذلك. سالضحايا، 
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 هل ترغب التحدث مع الجاني؟

ة الهولندية لمساعدة الضحايا المنظمبعض الضحايا يرغبون التحدث مع الجاني أو المتهم. يمكنك أن تبعث أيضا برسالة. 
اذا أوال الجاني أو المتهم التي تساعد من أجل ربط اإلتصال بالجاني أو المتهم. يسألون  منظماتال تحيلك علىأن  هايمكن
 . ربط اإلتصال، فسيتم بذلك أيضا في اإلتصال بك أم ال. إذا قبل يرغب كان

 
 ؟الجريمةهل تعرضت لخسائر بسبب 

. إبعث شكايتكبفي حالة وجود أضرار، إتصل مباشرة بشركة تأمينك. غالبا ما تطلب منك شركة التأمين أن تبعث لها • 
 ، وإحتفظ لنفسك بالنسخة األصلية. الشكوى لها بنسخة منها أو من دليل

. يمكن أن يتعلق لخسائرك الجانيتعويض  يمكن لوكيل النيابة العامة أو القاضي أن يقرر على متهم؟القبض  ألقيناهل • 
تحصل من أجل ذلك على  سوف أو إفتقادك لمعلومات. تالف أو سرقة أغراضك، مصاريف طبيةإلتعويض الاألمر مثال ب

 صدور بعد مرور ثمانية أشهر علىحتى تعويض العلى بعد  للم تحص إذا من طرف النيابة العامة.  الخسائر ةإستمار
 أن يسدد لك مسبقا )جزءا من( هذا المبلغ.  CJIBيمكن لمكتب تحصيل الديون  ،قرار وكيل النيابة العامة أو القاضي

، إبنك، أباك أو أمك؟ في هذه الحالة تكزوج / كزوجأو أن أحدا قتل  هل أنت ضحية لجريمة إرتكاب العنف الشديد؟• 
 الموقع . للمزيد من المعلومات إطلع علىمعينا يمكن لصندوق ضحايا الجرائم أن يسدد لك مبلغا

www.schadefonds.nl 2000 414-70 31+ أو إتصل بصندوق ضحايا الجرائم 
 
 

 ضك، ماذا بعد؟وجدنا أغرالقد 
 يستغرق ذلك وقتا طويال.  قدن أحيانا قة؟ غالبا يمكن لك إسترجاعها، لكأغراضك المسرو هل وجدنا

 الشرطة. مركز في  األمتعة\هل يرغب الجاني في إرجاعها إليك؟ يمكن لكن أن تتسلم األغراض• 
سيقوم باخبارك النيابة العامة. هو الذي وكيل  ك أن تطالب بإرجاعها عن طريقيرفض الجاني إرجاعها إليك؟ يمكنهل • 

 متى يمكن لك أن تأتي ألخذ أغراضك. 
لديك الحق أن تعرف أين توجد أغراضك، وهل في إطار البحث الجنائي؟  دليل   / إثباتكوسيلة  هل تم حجز أغراضك • 

البة بإسترجاع أغراضك. يمكن سيتم إرجاعها إليك ومتى. يمكن للمنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا أن تساعدك في المط
 ، على موقع النيابة العامة على اإلنترنت. المحتجزةاألغراض حول لك الحصول على المزيد من المعلومات 

 
 ؟ماهي الحقوق األخرى التي أتمتع بها خالل قضية جنائية

ابة العامة أو ى وكيل النيك أن تطالب بذلك لديمكنلحصول على مستندات من ملف القضية الجنائية. ليمكنك أن تطلب • 
أو  لمحامنك أيضا أن تطلب من وكيل النيابة العامة أن يضيف وثائق إلى ملف قضيتك الجناية. يمكن اكبإمالقاضي. 

 المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا أن يساعدوك للقيام بذلك. 
 أثناء؟ يمكن لك أن تتحدث اع جنائيةاستم وهل ستكون هناك جلسةالضحية؟  أقاربمن أنك و أ جنايةلهل أنت ضحية • 

ا أحيانالتي تركتها الجريمة عليك. العواقب أو حول ترى أن المتهم يستحقها،  ، مثال العقوبة التيرغباتكوتعبر عن الجلسة 
ك أن تتحدث قبل الجلسة مع وكيل النيابة العامة. يمكن لمحام أو المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا أن يساعدوك يمكن

 للتحضير لذلك. 
لمتهم أو محتمل لإطالق سراح أو هروب  أو إذا كنت ترغب في ذلك، يمكن لوكيل النيابة العامة أن يطلعك على إجازة• 

 الجاني. 
 
 من سيتولى أداء تكاليف التقاضي؟ 

طالب بإرجاع أو ألنك توقفت عن العمل؟ يمكنك أن ت التنقلصرفت ماال بسبب  مثال في قضية جنائية؟ وهل هل أنت شاهد
 . تجد المزيد من المعلومات حول هذا، على ورقة اإلستدعاء. الحكومةهذه التكاليف من 

 
 ؟شكوىهل لديك 

بالحسبان ما هو مهم بالنسبة خذ األعلى الشرطة، وكيل النيابة العامة والقاضي أن يعاملوك بشكل جيد. كما يجب عليهم 
 لك. 

أو إتصل بنا هاتفيا  www.politie.nlعلى هذا الموقع الشكوى إستمارة  ضد الشرطة؟ يمكنك أن تمألشكوى  هل لديك
 8844-900 31+بواسطة 
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 أهم أرقام الهاتف
 

 112 ----------رقم إنذار الشرطة، المطافئ أو سيارة اإلسعاف 
 8844-900 31+ -----------------------------------------------الشرطة 

 7000-800 31+ -------------------------اإلبالغ بالجريمة بشكل مجهول 
 8844 57 343 - 31+ -----------------------------------الشرطة من الخارج 

 0101-900 31+ ---------------------المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا 
 

 www.slachtofferloket.nlتجدها على الضحايا مكتب رقم هاتف 
 

 السمع  وضعافللصم 
 8112-800 31+ ---------رقم إنذار الشرطة، المطافئ أو سيارة اإلسعاف 

 
 1844-900 31+ ----------------------------------------------الشرطة 

 
 ى اإلنترنت المواقع عل

www.politie.nl 
www.slachtofferhulp.nl 

www.om.nl 
www.slachtofferwijzer.nl 
www.slachtofferloket.nl 

www.schadefonds.nl 
www.vooreenveiligthuis.nl 

www.centrumseksueelgeweld.nl 
www.slachtofferinbeeld.nl 

www.meldmisdaadanoniem.nl 
www.politiekeurmerk.nl 

www.rechtsbijstand.nl 
www.rechtspraak.nl 

www.rijksoverheid.nl 
www.juridischloket.nl 

www.verlorenofgevonden.nl 
 

 اإلجتماعيوسائل التواصل الشرطة على 
 www.twitter.com/politie ------------------- تويتر

 www.facebook.com/politie ----------------فيسبوك 
 www.youtube.com/politie -----------------يوتوب 
 " الشرطةتطبيق / بأ"تحميل  يمكنك
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