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 مسموح أن تطالب باإلتصال بالمتهم أو الجانيإنه من ال
حالتك على المنظمات التي تتوسط من أجل ربط اإلتصال بالمتهم أو مة الهولندية لمساعدة الضحايا إيمكن لمحام أو المنظ

 الجاني. 
 

 لديك الحق في معاملة جيدة
 . اليكخذ بالحسبان ما هو مهم بالنسبة اليجب علينا أن نعاملك بشكل جيد، وأ

 . شكوىتقديم  الم تتم بشكل جيد؟ يمكنك إذ معاملتك  هل ترى أن
 

 متع بها خالل قضية جنائيةتالحقوق األخرى التي ت
 متهم جنائيايمكن أن تشتكي إذا قررت النيابة العامة عدم متابعة ال• 
 يمكنك مطالبة اإلطالع على مستندات من ملف الجنائي• 
 يمكنك الحصول على تعويض إذا إستدعيت كشاهد• 
 في بعض الحاالت يسمح لك بالتحدث أثناء الجلسة• 
 إطالق سراح أو هروب المتهم أو الجاني. أو لك الحق في الحصول على معلومات حول إجازة• 
 
 

  
 لفعل إجرامي؟ تعرضت هل 

 
 لدى حقوقك

 الشرطة 
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 الضحية؟ أقاربمن  ك؟ أو أن إجراميانت ضحية لفعل هل 
 هذه الحقوق حتى إذا كنت خارج هولندا أو ليست لديك اإلقامة في هولندا. ب تتمتع لديك بعض الحقوق. اإذ

 ظف الشرطة. أو إسأل مو www.politie.nl/slachtofferإطلع على هذا الموقع 
 

 الحصول على معلوماتك الحق في لدي
 الحقا. بها يحدث سوماذا  شكوىحقوقك، ولكن حتى بالنسبة لتقديم المعلومات حول الحصول على ليس فقط الحق في 

 (8844-900 31+تصل بالشرطة )الهاتف: سير األمور بالنسبة لقضيتك؟ إ كيفية حولهل لديك أسئلة 
 (. www.slachtofferloket.nl موقع تجدها علىاالقليمية قام المكاتب أو بالنيابة العامة )أر 
 

 مساعدةالحصول على في لديك الحق 
ات، مثال المنظمة الهولندية ممجموعة من المنظمن طرف ،مجانا المساعدة، النصائح والمعلومات  على الحصول يمكنك

 (.0101-900 31+)الهاتف  لضحايالمساعدة ا
 

 يمكنك الحصول على حماية
كيفية حمايتك، وماذا بإمكانك أن عن . معا نبحث إذا بخصوص هذا الشأنمعنا  سالمتك؟ تحدثأمنك وعلى  تخشى هل 

 في المحضر.  كعنواناإلدالء ب عدم مثال ك أن تطلب منا يمكنتفعله شخصيا. 
 

 شكوىتقديم  يمكك
شكوى حتى األطفال القاصرون. يمكنك تقديم  ،لدى الشرطة بسبب إرتكاب جريمة ماشكوى ن يقدم يمكن لكل واحد أ
 www.politie.nl/aangifteالذي حدث ب مرتبط الطريقة األنسب لك إن اختيار بطرق مختلفة. 

 
 أن تستعين بمساعدة اآلخرينيمكنك 

 . مجانا بعض الحاالت تكون خدمة المحامي . في شكوىبإمكانك أن تطلب المساعدة من محام مثال عند تقديم 
 . بأن يقوم بتمثيلك شخص اخريمكنك أيضا أن تطلب منا 

 
 مطالبة اإلستعانة من خدمات مترجم إذا لم تكن تتحدث الهولنديةيمكنك 

في حالة قيامنا . للشكوىك محضر لك مترجما عند تقدين  وف سفغير متمكن من اللغة الهولندية بشكل جيد  إذا كنت 
 ترجمة الوثائق.  عند أوعند التحدث معك مترجم الاإلستفادة من خدمات  لك  ـ، فانه يحقفي قضيتك بالتحقيق

 
 ض عن الضررييمكنك المطالبة بتعو

 ألضرار بسبب الجريمة، وهل هناك متهم؟  تهل تعرض
ام أو المنظمة الهولندية لمساعدة الضحايا الحصول على تعويض من طرف الجاني. يمكن لمحبتطالب ك أن يمكن ما غالبا

 مساعدتك من أجل القيام بذلك. 
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