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هل نظام الوالدين املستقبلني لالجئني القرص يحظى باهتاممك و ترغب يف الحصول عىل مزيد

 من املعلومات عن هذا األمر، اتصل إذن برقم الهاتف املدون أدناه،أو راسلنا عىل الربيد 
اإللكرتوين.

الربيد اإللكرتوين:

opvangouders@nidos.nl

هاتف: 088-5011200

Nidos

T.a.v. Opvang en Wonen in Gezinsverband

Postbus 13021

 3507LA Utrecht 

هذا هو العنوان الربيدي املركزي. ويعمل موظفو نيدوس )Nidos( يف مكاتب متعددة يف جميع أنحاء الدولة.

Are you interested? 
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 OWG 10 التواصل مع موظف الـ

ا بعد إيداع  تنتهي مهمة موظف الـ OWG مبدئيً

الشاب. إن الويص هو الذي يقوم بعد ذلك برتتيب كل 

شئ

و باإلتصال بالعائلة. و يقوم الويص بإحاطة موظف 

الـ OWG علام بجميع التطورات من خالل تقارير 

تقييمية.

سيقوم موظف الـ OWG بزيارتك بعد 6 اسابيع من 

اإليداع للتعرف عىل كيفية سري اإليداع و لإلستفسار 

منك إذا كان قد تم اعدادك بالشكل الكايف لإليداع. كام 

سيكون هناك اتصال بينك و بني موظف الـ OWG بعد 

انتهاء فرتة اإليداع ملعرفة الرغبات و النقاط التي يجب 

أن تحظى باهتامم أكرب يف حاالت اإليداع املقبلة.

OWG اإلتصال مبوظف الـ

يف النهاية:

أنه من غري املؤكد بالنسبة لعدد كبري من شبابنا، إن كان سيسمح لهم باإلقامة يف هولندا أم ال. و 

سيضطر عدد كبري من الشباب يف النهاية للعودة إىل بالدهم األصلية، حتى و إن كانت الظروف 

هناك غري مستقرة يف بعض األحيان. و يرجع القرار يف هذا األمر إىل مصلحة الهجرة و الجنسية 

)IND( . و ال يستطيع الويص أو العائلة التأثري عىل هذا القرار.

كام قد يحدث أحيانا، ان تصل عائلة او أقارب للطفل بشكل مفاجئ و غري متوقع إىل هولندا. و 

يف هذه الحالة، فإن نيدوس Nidos تسعى بكل إمكانياتها للم شمل الشاب/ الشابة مع العائلة 

او األقارب. نحن نأمل أن يتمكن الوالدان املستقبالن للشباب من التعامل مع كل هذه األمور 

الغري مؤكدة و أن تكون لديهم القدرة عىل توفريأ سا س ثابت قوي للشاب ميده بالقوة الالزمة 

ملواجهة هذا املستقبل الغامض. كام نتمنى أيضا أن يتمكن الوالدان املستقبالن للشاب عىل دعمه و 

مساندته يف هذا الصدد.

نود التأكيد عىل أن استقبال الشباب من قبل األرسة ليس تبني.

ملحوظة: إن املقصود بالالجئني القرص غري املصحوبني ) amv ( و املذكورين يف هذا الكتيب هو كل

الجئ)ة( أجنبي )ة( قارص )ة( وحيد )ة( هارب/هاربة من بلده/ بلدها األصيل.
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8 املالمئة و اإليداع   

املالمئة 8 أ 

يقوم الويص بتسجيل الشاب لإليداع يف احدى العائالت 

من خالل تعبئة منوذخ تسجيل.

و من ثم يقوم موظف الـ OWG بالبحث عن اكرث 

العائالت مالمئة للشاب املعني. و هنا يتم الرتكيز عىل 

أمور كثرية، منها إذا كانت العائلة مالمئة للشاب من 

حيث الخلفية، طريقة العيش و الدين، بيد أن األهم 

من ذلك كله أن يكون هناك انسجاًما عاًما بني الشاب 

و العائلة.  فإن األمر يختلف من طفل إىل آخر، فقد 

يشعر طفل بالراحة يف احدى املنازل بينام يشعر طفل 

آخر بعدم الراحة. كام يتم أيضا أخذ بعض األمور 

العملية األخرى يف اإلعتبار كاملسافة بني مسكن العائلة 

املستقبلة للشاب و عائلة الشاب التي قد تكون 

موجودة بالفعل يف هولندا، و كذلك موقع املسكن و 

التكوين األرسي. إن اإلختيار الجيد و الدقيق لعائلة 

مالمئة يعد أمرًا يف غاية األهمية.

8 ب  اإليداع   

يف حالة عثور موظف الـ OWG عىل عائلة مالمئة، 

فسيقوم بالتشاور مع الويص يف هذا األمر. وسيقرر 

الويص إن كان سيتم اإلنتقال إىل مرحلة التعرف عىل 

العائلة املعنية أم ال. و إذا قرر عمل ذلك، فسيقوم 

موظف

 الـ OWG عندئذ باإلتصال بهذه العائلة للتأكد من 

موافقتها أيضا عىل إيداع الشاب لديها. إذا كان رد 

الفعل إيجايب من جميع األطراف، فسيقوم الويص و 

ذلك باإلتفاق مع العائلة، عىل ترتيب مقابلة تعارف 

بني الشاب و العائلة. و من املمكن أن تطول فرتة 

التعارف، و ذلك بناء عىل رغبة األطراف

و إذا انتهت فرتة التعارف برضاء و موافقة من جانب 

جميع األطراف، فسيقوم الويص برتتيب كل شئ من 

أجل اإليداع الفعيل.

املالمئة و اإليداع 

ستظل نيدوس Nidos مسئولة عن الشاب طوال فرتة 

اإليداع لدى العائلة. و يعني ذلك بأن يتوىل الويص 

مسئولية ترتيب األمور الكبرية الهامة و املستقبلية 

كإجراءات اللجوء و التسجيل يف احدى رشكات تأمني 

الرعاية الصحية و اختيار املدرسة. و تتوىل العائلة 

مسئولية األمور اليومية. و ليس هناك مثة شك بأن كل 

هذه األمور عادة ما تتم باإلتفاق مع جميع األطراف.

ا بزيارة العائلة مرة كل شهر ملعرفة  يقوم الويص مبدئيً

كيفية سري اإليداع. إذا كانت هناك مشاكل، فسيقوم 

الويص، و ذلك بالتشاور مع العائلة، بالبحث لها عن 

حلول. إن دور الويص ال يقترص فقط عىل مراقبة الرعاية 

التي تقدم للشاب فحسب و لكن أيضا تقديم املساندة 

و الدعم للوالدين املستقبلني للشاب.

سيتم تدوين اإلتفاقات بني الوالدين املستقبلني 

. OWG يف عقد خاص بالـ Nidos للشباب و نيدوس

9 التوجيه و اإلرشاد     

التوجيه و اإلرشاد 
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7 أ  مقابلة استعالمية

إذا كانت تراودك الرغبة ليك تصبح من العائالت 

املستقبلة للشباب، ميكنك اإلخطار عن نفسك هاتفيا 

أو عن طريق الربيد اإللكرتوين يف اإلستقبال و العيش 

 .)OWG( عىل املستوى األرسي

سيقوم موظف من الـ OWG بعقد موعد معك. 

 Nidos ستحصل عىل رشح واٍف عن مؤسسة نيدوس

و عن الشباب و عن اإلستقبال من قبل األرسة. كام 

سيمكنك بالطبع أيضا طرح كل ما لديك من أسئلة.

يف حالة وجود انطباٍع حسٍن لدى كال الطرفني، فسيتم 

عقد موعٍد آخر للقيام بإجراءات التحري .

التحري 7 ب 

سيقوم موظف الـ OWG بالتحدث معك باستفاضة 

خالل مقابلة أو أكرث عن أمور مثل الرتبية و وضعك 

املعييش و خلفيتك و دوافعك يف الحياة و رأيك فيام 

يتعلق بالثقافات األخرى. و قد يتطرق الحديث أيضا 

إىل مواضيع أخرى كإحتاملية عودة الطفل إىل البلد 

األصيل، و اإلجراءات الطبية و غريها من املواضيع 

العديدة األخرى. كام سيتم التحدث معك أيضا عام إذا 

كنت تفضل شكالً معيناً من أشكال اإلستقبال.  

سيتم صياغة كل هذه املعلومات يف تقرير. و يجب 

ان يكون هذا التقرير مبثابة بيان شامل عن وضعك 

العائيل و عن أفكارك.

إقرار بعدم اإلعرتاض 7 ج 

و باإلضافة إىل ذلك، فإن إصدار مجلس حامية األطفال 

لـ “إقرار بعدم اإلعرتاض” هو رشط أسايس للتسجيل و 

القبول كوالدين مستقبلني للشباب. و لذا فإن مجلس 

حامية الشباب سيقوم يف هذا الصدد بجمع مختلف 

املعلومات منها معلومات من سجل املستندات 

العدلية.

إذا كانت نتيجة التحريات إيجابية و قام مجلس حامية 

األطفال بإصدار “إقرار بعدم اإلعرتاض”، فسيتم تسجيلك 

ا يف مجموعة العائالت. رسميً

7 اإلجراءات الخاصة بالوالدين 
املستقبالن للشباب

اإلجراءات الخاصة بالوالدين املستقبالن للشباباملستقبالن للشباب
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 4 أشكال اإلستقبال
تبحث نيدوس Nidos عىل 

عائالت أولية إلستقبال الالجئني 

من الشباب فور وصولهم إىل 

هولندا، سواء عائالت الستقبال 

الالجئني من الشباب لفرتة زمنية 

قصرية أو عائالت الستقبالهم 

لفرتة زمنية طويلة. و إىل جانب 

ذلك، فإن نيدوس Nidos تبحث 

أيضا عىل “غرف مع اهتامم و 

رعاية”.

كام نرحب أيضا بالعائالت 

املضيفة للشباب املتقدمة.

أشكال اإلستقبال

عائالت لإلستقبال األول  4 أ 

سيتم مبدئيًا إيداع األطفال حتى 15 عاًما مع أحد 

العائالت األولية املستقبلة لالجئني القرص فور وصولهم إىل 

هولندا. و بدًءا من هذه اللحظة سيتم البدء يف إجراءات 

اللجوء و إجراء كشف طبي كام سيتم التقدم بطلب 

الوصاية. و من هنا، سيتم أيضا اختيار املكان الذي سيقيم 

به الطفل بصفة دامئة. و قد يكون ذلك عند أحد العائالت 

املستقبلة لألطفال لوقت طويل.

و يجب عىل العائلة التي تسجل نفسها كعائلة لإلستقبال 

األول أن تدرك: 

- أن الطفل عادة ال يكون يتحدث بعد اللغة الهولندية؛

- أنه ال توجد معلومات عن شخصية و سلوك الطفل؛

- أن الفحص الطبي مل يتم بعد؛

- أن هناك الكثري من األمور التي يجب أن يتم   

  تدبريها/ الرشوع يف عملها للطفل.

اإلستقبال لفرتة قصرية 4 ب  

يتم عرض إمكانية اإلستقبال لفرتة قصرية يف الحاالت 

الطارئة التي قد تظهر، و ذلك كنتيجة عىل سبيل املثال 

ملشاكل عملية خاصة بالسكن أو مشاكل إجتامعية. و 

يكون هذا اإلستقبال مبدئيًا ملدة 6 أسابيع.

العائالت التي تستقبل الالجئني  4 ج 
لفرتة طويلة

تكون هذه العائالت عىل استعداد الستقبال أحد الشباب 

لإلقامة عندها إىل أن:

- يكون عليه/يرغب يف العودة إىل البلد األصيل؛

- أن يتم مل شمله مع عائلته؛

- أن يكون بالغا بالقدر الكايف الذي ميكنه من العيش 

وحده باستقاللية.

غرف مع اهتامم و عناية 4 د 

يف حالة الالجئني القرص غري املصحوبني )amv( املستقلني 

إىل حد كبري، فإننا نبحث لهم عن أشخاص يرغبون يف تأجري 

غرف لهم، هذا إىل جانب استعدادهم ليك يقدموا لهم كل 

ما يحتاجونه من رعاية و اهتامم،

و قد يتمثل ذلك يف تقديم أذن صاغية لهم أو يف 

مساعدتهم يف الطهي أو يف ملء النامذج.

و عادة ما يتوىل الشاب يف حالة الـ “غرف مع اهتامم و 

عناية” مسئولية الترصف يف نقوده و سيدفع منها “تكاليف 

املعيشة” إىل الوالدين يف العائلة التي تستقبله. و قد يؤثر 

هذا األمر عىل إعانة اإليجار أو اإلعانة اإلجتامعية.

العائالت املضيفة 4 ذ 

و قد يكون من األفضل يف بعض األحيان، يف حالة الشباب 

الذين لديهم بالفعل مكان الستقبالهم، أن يقيموا من 

وقت إىل آخر يف بيئة مختلفة توفر لهم اهتامًما إضافيًا أو 

إمكانية لعمل اتصاالت أخرى.

إن ذلك هو ما تستطيع تقدميه العائلة املضيفة. و عادة 

ما يتعلق األمر باإلستقبال يف عطالت نهاية األسبوع أو يف 

األجازات.

ليس هناك تعويضا ماديا للعائلة املضيفة.

يظل الشاب تحت وصاية نيدوس  Nidosإىل أن يبلغ 

ا. و لذلك، فسيداوم الويص عىل زيارة العائلة  18عاًم

و الشاب بإنتظام للتأكد من أن كل األمور الخاصة 

بالشاب تسري عىل ما يرام. أما إن مل يكن الحال كذلك، 

فسيبحث الويص ما ميكن عمله يف هذا الصدد، و 

ذلك بالتشاور مع األشخاص املعنيني. إن الويص نفسه 

ليس من مقدمي املساعدة. و تنحرص مهمة الويص يف 

املالحظة و املراقبة و التحويل و التنسيق و هو مسئول 

عن الشاب.

5 دور الويص    

  6 التمويل  
و فيام يتعلق بتكاليف رعاية الشاب، فسيحصل 

الوالدين يف األرسة املستقبلة للشاب، عىل معونة رعاية 

شهرية.

و يعتمد مبلغ هذه املعونة عىل عمر الشاب. كام 

سيتم، باإلضافة إىل ذلك، دفع بعض النفقات األخرى 

للوالدين، كمصاريف املدرسة عىل سبيل املثال. لقد 

تم تدوين كل هذه األمور يف دليل مايل، سيتم توزيعه 

عليك.

إن إعانة الرعاية هي عبارة عن تعويض عن املرصوفات 

اإلضافية و بالتايل لن يتم اعتبارها دخال. و من ثم لن 

يكون الستقبال أحد الشباب عواقب عىل حجم إعانتك 

اإلجتامعية أو إعانة اإليجار.

سيتم تدوين جميع اإلتفاقات الخاصة بالتوجيه و 

اإلرشاد و التعاون و إنفاق نقود الرعاية يف عقد. 

و عادة ما يتوىل الشاب يف حالة الـ “غرف مع اهتامم 

و عناية” مسئولية الترصف يف نقوده و سيدفع منها 

“تكاليف املعيشة” إىل الوالدين يف العائلة التي 

تستقبله. و قد يؤثر هذا األمر عىل حجم إعانة اإليجار 

و/أو اإلعانة اإلجتامعية.

ليس هناك تعويضا ماديا للعائلة املضيفة.

ال ميكنك املطالبة باإلعانة املادية لألطفال او الشباب 

)kinderbijslag( الذين ستستقبلهم يف منزلك.

دور الويص
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3 اإلستقبال و العيش يف أرسة
الخلفية 3 أ 

قبل أن تبدأ نيدوس Nidos باستقطاب العائالت املستقبلة 

لالجئني بنفسها، كانت تستفيد من خدمات العائالت الراعية 

من مجموعة العائالت املسجلة يف منظمة رعاية الشباب.  إال 

أن التجربة قد أثبتت عدم أهلية هذه العائالت، يف معظم 

األحيان، إلستقبال الالجئني القرص غري املصحوبني )amv(. فقد 

تبني بأن الالجئني القرص غري املصحوبني )amv( بحاجة إىل نوع 

آخر من الرعاية غري تلك التي يحتاجها الشباب من منظمة 

رعاية الشباب. إنها مجموعة خاصة من الشباب. فعىل الرغم 

من أنهم قد مروا بالكثري من التجارب يف حياتهم من ناحية، 

إال أنهم كانوا يعيشون حياة أرسية طبيعية من ناحية اخرى، 

و لذلك فإن لديهم أساس و استعداد جيد للتطور. بيد أن 

هذا األساس الجيد قد تعرض لبعض اإلضطراب أو الخلل جراء 

الحرب أو غريها من األوضاع التي متثل تهديًدا عىل الحياة.

 )amv( و مبدئيا فإننا نعترب الالجئني القرص غري املصحوبني

شبابا “طبيعيا”، أجربتهم الظروف عىل التواجد يف ظروف “غري 

طبيعية”.

و يتطلب ذلك طريقة استقبال خاصة، تهدف بشكل أسايس 

عىل تعلم التعامل مع:

 - افتقاد و فقدان العائلة؛

- التجارب الغري سارة و التي تكون مؤثرة أو صادمة يف بعض 

 األحيان؛ 

 - افتقاد الوطن األصيل؛

 - املستقبل الغامض يف هولندا؛

- الثقافة الجديدة مبا فيها من عادات و تقاليد  و قواعد 

جديدة هذا فضال عن اللغة املختلفة.

و عادة ما تلعب املشاكل الرتبوية دورًا أقل أهمية.

الوضع الحايل 3 ب 

يقيم الكثري من الشباب ممن يخضعون تحت وصاية نيدوس 

Nidos مع عائالت. إن لدى نيدوس Nidos عائالت مستقبلة 

لالجئني يف جميع أنحاء الدولة. إن الجزء األكرب من هذه 

العائالت لديها خلفية ثقافية وعرقية غري هولندية.

رشوط قبول العائالت املستقبلة لالجئني 3 ج 

تبحث نيدوس Nidos عن عائالت/أفراد لديهم اإلستعداد 

إلستقبال أحد الشباب لإلقامة معهم يف منزلهم لفرتة زمنية 

قصرية أو طويلة. 

 يجب أن يكون يف استطاعتهم تقديم األمور التالية كحد أدىن:

األمان و الحامية؛  - 

رعاية و تربية كافية؛   - 

إمكانية اإلتصال بالعائلة و/أو الثقافة؛  - 

الحث عىل التطور الشخيص.  -

هذا فضال عن:

يجب أن تكون لديهم القدرة عىل التعامل مع اإلقامة الغري   -

 مؤكدة وغري مضمونة: اإلندماج أو العودة؛

يجب أن يدعم جميع أفراد العائلة فكرة انتقال الشاب إىل   -

 املنزل؛

 -  يجب أن تتسم األوضاع املعيشية باإلستقرار؛

يشرتط التعاون مع نيدوس Nidos؛  - 

أال يكون قد سبق لويل األمر املستقبل لالجئ ارتكاب أحد   -

الجرائم األخالقية أو أحد جرائم العنف؛

يجب أن يتمتع الوالدين يف األرسة املستقبلة بسالمة العقل   -

و الجسد بالقدر الذي يسمح لهم باستقبال أحد الشباب.

ليست هناك رشوط عىل حجم املنزل أو الدخل أو عىل 

التكوين األرسي. و لكن يجب أن تكون نيدوس Nidos عىل 

يقني بأن األرسة آمنة و مالمئة للشباب.

اإلستقبال و العيش يف أرسة
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5 4

 الوصاية عىل جميع Nidos يكون لدى نيدوس

 املوجودين (amv) الالجئني القرص غري املصحوبني

 يف هولندا تقريبا. و ترتاوح أعامرهم بني 0 إىل 18

 عام، بيد أن املجموعة األكرب هي تلك التي تضم 14

 عاما أو أكرب إن هؤالء األطفال و الشباب قادمني من

  مختلف القارات و الدول

 و عادة ما يكون الالجئني القرص غري املصحوبني

(amv) قد اجربوا عىل الفرار من بالدهم نتيجة 

 للحروب و الفوىض و اإلضطرابات أو غري ذلك من

  الظروف املعيشية السيئة

 و يرسل البعض منهم من قبل ذويهم أو عائالتهم إىل

 أحد البالد اآلمنة. كام أن البعض منهم قد وصل إىل

 هولندا عىل منت مركب أو طائرة أو شاحنة. و يصل

 عدد صغري من هؤالء األطفال بصحبة أشقائهم أو

 شقيقاتهم أو غريهم من أفراد العائلة اآلخرين، بينام

الجزء األكرب منهم يصلون مع مرشف رحلة أو لحالهم

استقبال الالجئني القرص غري  2 أ 
املصحوبني (amv) يف هولندا

يقوم الشباب، عند وصولهم إىل هولندا، باإلخطار عن أنفسهم 

يف احدى مراكز تسجيل الالجئني. و هناك يتم تسجيلهم و 

تبدأ إجراءات اللجوء. و من هناك يتم تحويلهم بأرسع وقت 

ممكن )و عادة بصفة مؤقتة( إىل احدى األماكن املخصصة 

إلستقبال الالجئني.

و يفضل يف مثل هذه الحاالت أن يذهب األطفال و حتى 15 

عاما لإلقامة مع عائالت مستقبلة لالجئني.

أما فيام يتعلق بالشباب األكرب سنا، فيذهبون لإلقامة يف 

مراكز اإلستقبال  )POA(وبعد ذلك اىل مجموعات سكنية 

.)KWG, KWE, KWV( لألطفال

أما األطفال والشباب الذين قدموا إىل هولندا بصحبة أحد 

البالغني من أفراد العائلة، فيتوجهون مع أفراد عائالتهم إىل 

احدى مراكز طالبي اللجوء. أما بالنسبة  لألطفال والشباب 

الذين لديهم عائلة تقيم يف هولندا، فسيبذل قصاري الجهد 

إللحاق الطفل بعائلته بشكل عاجل. و يف حالة تعذر انضامم 

الطفل، فسيتم البحث عن مكان آخر مناسب.

و أثناء فرتة اإلقامة يف أول مكان استقبال، يتم البدء يف عمل 

إجراءات اللجوء، كام يتم إجراء كشف طبي.

و يتم أيضا طلب الوصاية و ترتيب األمور الخاصة باملدرسة و 

الخدمات الطبية و التأمينات. 

و إىل جانب ذلك ، سيتم تحديد مكان اإلقامة التايل األفضل 

للشباب. و عادة ما تكون األفضلية يف مثل هذه الحاالت 

لإلقامة مع أحد أفراد العائلة، أما إذا تعذر ذلك، فسيتم إيداع 

الشباب عند احد العائالت التي يفضل أن تكون تنتمي 

لنفس الخلفية الحضارية و الثقافية كتلك التي ينتمي إليها 

الشاب أو قريبة منها.

إجراءات اللجوء 2 ب 

يتقدم األطفال/الشباب بطلب اللجوء عند وصولهم إىل 

هولندا. وسيقوم محامي مبساعدتهم يف هذا الشأن. و 

بناء عىل املعلومات التي سيتم سامعها و يف بعض األحيان 

املعلومات اإلستكاملية التي سيتم الحصول عليها، ستقوم 

مصلحة الهجرة و الجنسية )IND( بعد ذلك، ببحث طلب 

اللجوء ملعرفة إذا كان لدى الشاب الحق يف الحصول عىل سند 

قانوين لإلقامة.

قد مير وقت طويل قبل أن يعرف الشاب/الشابة إن كان 

سيسمح له/لها بالبقاء أم ال. 

و قد يحدث يف بعض األحيان أن يتم سحب السند القانوين 

لإلقامة مرة أخرى. و يحدث ذلك عىل سبيل املثال يف حالة 

إن كان قد تم منح السند القانوين لإلقامة بسبب األوضاع 

الغري آمنة التي مير بها البلد األصيل أو لتعذر إمكانية البقاء 

و اإلقامة هناك. بيد أنه إذا طرأ تغيري عىل الوضع، فأصبحت 

األوضاع يف الدولة آمنة مرة أخرى عىل سبيل املثال ، فقد يتم 

يف هذه الحالة سحب السند القانوين لإلقامة مرة أخرى.

و يف الخلفية، عادة ما يكون الشعور بعدم اإلستقراروالتخوف 

دورا كبريًا يف حياة الشاب طوال فرتة القيام بإجراءات اللجوء. و 

عىل هذا النحو فإن رفض منح سند قانوين لإلقامة قد يتسبب 

يف القلق و التوتر. كام أن إمكانية قضاء اإلجازات يف دول أخرى 

ا. غري هولندا ال يعد أمرًا تلقائيً

     (amv) الالجئني القرص غري املصحوبني

 الالجئني القرص غري املصحوبني
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الفهرس

املقدمة: نحن نحاول من خالل هذا الكتيب 

إعطاء صورة كاملة بقدر اإلمكان عن الجوانب 

املتعددة عن إمكانية 

اإلستقبال و العيش عىل املستوى األرسي 

 .Nidos التي توفرها مؤسسة نيدوس (OWG)

إذا كان مازال لديك أسئلة بعد اإلنتهاء من 

قراءة هذا الكتيب أو كنت بحاجة إىل مزيد من 

الرشح و اإلستفسار، فنحن ندعوك لإلتصال بنا 

و ستكون عىل الرحب و السعة.

3 مؤسسة نيدوس Nidos والوصاية      1

3     Nidos نيدوس 1 أ  

3 الوصاية     1 ب  

5   )amv( الالجئني القرص غري املصحوبني   2

5 2 أ  استقبال الالجئني القرص غري املصحوبني )amv( يف هولندا 

5 إجراءات اللجوء     2 ب  

6 اإلستقبال و العيش يف أرسة      3

6 الخلفية     3 أ  

6 الوضع الحايل     3 ب  

6 رشوط قبول العائالت املستقبلة لالجئني   3 ج  

 8 أشكال اإلستقبال       4
  

8 عائالت لإلستقبال األول    4 أ  

8 اإلستقبال لفرتة قصرية    4 ب  

8 العائالت التي تستقبل الالجئني لفرتة طويلة   4 ج  

8 غرف مع اهتامم و عناية    4 د  

8 العائالت املضيفة    4 ذ  

9 دور الويص       5

9 التمويل       6

11 اإلجراءات الخاصة بالوالدين املستقبلني للشباب     7

11 مقابلة استعالمية    7 أ  

11 التحري     7 ب  

11 إقرار بعدم اإلعرتاض    7 ج  

12 املالمئة و اإليداع       8

12 املالمئة     8 أ  

12 اإليداع     8 ب  

13 التوجيه و اإلرشاد      9

14    OWG التواصل مع موظف ال   10

يف النهاية: املستقبل الغامض لالجئني القرص غري املصحوبني

Nidos نيدوس 1 أ  

إن نيدوس Nidos هي مؤسسة وصاية )عائلية( عىل القرص 

من الالجئني و طالبي اللجوء. و يقوم القامئني عىل توفري 

 Nidos الحامية للشباب )األوصياء( التابعني ملؤسسة نيدوس

بتنفيذ املهام الخاصة بالوصاية.

يوجد املكتب الرئييس يف مدينة أوتريخيت Utrecht. و ميارس 

األوصياء عملهم من مكاتب إقليمية منترشة يف جميع أنحاء 

هولندا.

و يوجد يف كل مكتب إقليمي مدير إقليمي، باإلضافة إىل 

حوايل 15 موظف قائم عىل توفري الحامية للشباب. يتوىل كل 

موظف مسئول عىل توفري الحامية للشباب مسئولية توجيه 

و إرشاد عدد من األطفال/الشباب يرتواح بني 21 و 24.

و ال تتوىل نيدوس Nidos بنفسها تقديم الرعاية اليومية 

للقرص. فهم يقيمون مع عائالت  )OWG(أو يف مؤسسات 

عدة كمراكز اإلستقبال املختلفة و منها اإلدارة املركزية 

إلستقبال الالجئني COA، أو مع مجموعة سكنية من 

األطفال )KWG’s(، أو يف منازل، يحصلون فيها عىل التوجيه 

 )KWE’s( و التدريب لتأهيلهم عىل العيش بإستقاللية

فيام بعد. إن قسم اإلستقبال و العيش عىل املستوى األرسي 

)OWG( هو املسئول عن استقطاب و اختيار عائالت 

مستقبلة للشباب تكون مالمئة لهذا العمل و عمل تحريات 

عنها.

الوصاية 1 ب 

يصل إىل هولندا سنويا أعداد كبرية من األطفال بدون ذويهم 

و يطلبون اللجوء. فهم يضطرون عىل هجر وطنهم األصيل 

بسبب ظروف قاهرة. تقوم نيدوس Nidos، و ذلك بتكليف 

من الحكومة الهولندية، بدور الويص عىل هؤالء الشباب و 

تتوىل رعاية مصالحهم.

تكون نيدوس Nidos مبثابة املمثل القانوين لهؤالء الشباب 

كام تتوىل حامية حقوقهم إذا احتاج األمر. و يستمر الويص يف 

توجيه و إرشاد الشاب إىل أن يبلغ 21 عاما أو إىل أن يعود إىل 

بلده األصيل مرة أخرى.

إن نيدوس Nidos تقدم املساعدات لالجئني القرص غري 

املصحوبني )amv( يف شتى األمور املختلفة التي عادة ما يتوىل 

أولياء األمور أو العائلة ترتيبها يف الظروف العادية. و تعترب 

دروس اللغة الهولندية و الدراسة و العالقات اإلجتامعية من 

األمور الهامة للغاية. بيد أن األهم من ذلك كله هو توفري 

مكان إقامة آمن و موثوق به.

و باإلضافة إىل ذلك، فإن الويص يتوىل رعاية مصالح الشباب 

و يقدم 

التوجيه و يتدخل إذا تطلب الوضع ذلك. إن الغرض األسايس 

وراء هذا التوجيه هو تطور الشاب عىل أفضل وجه ممكن 

و أن يتمكن من تدبري أموره بإستقاللية عند وصوله إىل سن 

الرشد.

كام يحرص الويص أيضا عىل اإلرشاف عىل صحة تنفيذ إجراءات 

اللجوء.

)amv( الالجئني القرص غري املصحوبني  2

يكون لدى نيدوس Nidos الوصاية عىل جميع الالجئني القرص 

غري املصحوبني )amv( املوجودين يف هولندا تقريبا. و ترتاوح 

أعامرهم بني 0 إىل 18 عام، بيد أن املجموعة األكرب هي تلك 

التي تضم 14 عاما أو أكرب.

إن هؤالء األطفال و الشباب قادمني من مختلف القارات و 

الدول.

و عادة ما يكون الالجئني القرص غري املصحوبني )amv( قد 

اجربوا عىل الفرار من بالدهم نتيجة للحروب و الفوىض و 

اإلضطرابات أو غري ذلك من الظروف املعيشية السيئة.

و يرسل البعض منهم من قبل ذويهم أو عائالتهم إىل أحد 

البالد اآلمنة. كام أن البعض منهم قد وصل إىل هولندا عىل 

منت مركب أو طائرة أو شاحنة. و يصل عدد صغري من هؤالء 

األطفال بصحبة أشقائهم أو شقيقاتهم أو غريهم من أفراد 

العائلة اآلخرين، بينام الجزء األكرب منهم يصلون مع مرشف 

رحلة أو لحالهم. 

مؤسسة نيدوسNIDOS والوصاية   1

Nidos مؤسسة نيدوس 
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 العائالت التي تستقبل
طالبي اللجوء القصر غير املصحوبني

 NIDOS مؤسسة نيدوس


