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الالجئين مثليي الجنس في هولندا بالعادة يكون لديهم العديد من االسئلة,ماهي حقوقي 

 من من املمكن أن يساعدني في اموري الشخصية والقانونية؟ عملية طلب اللجوء؟ في

ماهو عمل الجهاز املركزي الستقبال طالبي اللجوء كوا و خدمات الهجرة والتجنيس 

إلى أين اتجه للحصول على العناية الصحية الالزمة ؟وكيف يمكنني   وشرطة هولندا؟

 االختالط بالشعب الهولندي؟

 

 إلى وبالتعاون مع الالجئين مثليي الجنس يمكننا مع هذا ا
ً
لكتيب، والذي كتب خصيصا

مساعدتك بشكل بسيط لتجد طريقك..ستجد هنا في هذا الكتيب معلومات عن 

منظمات وخدمات ) أرقام هواتف مفيدة، مواقع على االنترنت وايميالت ألشخاص 

 .يمكنها املساعدة ( في هولندا

 

 ل 
ً
عالم الشعب الهولندي، ما الذي يجب أن يعرفه الالجئين هذا الكتيب معد أيضا

مثليي الجنس؟ ما يجب فعله وما ال يجب فعله عند التواصل مع الالجئين؟ الكتيب 

كتب بلغات عدة لنمكن أكبر عدد من الناس كي يقرأوا ويشاركوا املعلومات املوجودة 

 !قكنأمل من هذا الكتيب أن يساعدك في ايجاد طري. في هذا الكتيب
 

 ,2017خريف 

منظمة سيكريت جاردن و فو إم س ي قسم امليتامديكس بالتعاون مع فرندين ومنظمة 
 فرندن فاس سخورر
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 الوصول إلى هولندا
 الجنس متحولة /متحول  الجنس، ثنائية/ثنائي الجنس، مثلية/مثلي أنت هل

  بلدك؟ في بالخطر مهددة وحياتك
ً
 في لجوء طلب في التقدم لك يحق إذا

 يتم  ,سخيبول  مطار في أو أبل تير في اللجوء طلبات تقديم مركز في هولندا

 خدمات قبل من الالزمه باالجراءت والبدء بك الخاص اللجوء طلب تسجيل

 .والتجنيس الهجرة

 .يمكنك االفصاح عن ميولك الجنس ي أثناء هذه االجراءت

لخدمة الهجرة والتجنيس الفصاح عن هويتك الجنسية  ليس من املسموح 

 ألي شخص حتى لعائلتك.

، إال أن موضوع التكلم عن املثلية 
ً
موضوع املثلية في هولندا طبيعي كليا

الجنسيه بشكل منفتح قد يكون مخيف أو صعب بالنسبة لبعض الالجئين 

 .والذي ممكن يؤدي لبعض التصرفات أو ردات الفعل السلبية 

 

 املترجمين
بك  في هولندا، يحق لك من الدولة مترجم محترف مجاني للمقابالت الخاصة

جميع املترجمين املعينين من قبل الدولة  .وطول فترة اقامتك في مركز اللجوء

هم مترجمين محترفين، محايدين، مستقلين وملتزمين بالسرية املهنيه .ويحق 

لك الحصول على اجراءت اللجوء الخاصة بك حتى لو جئت إلى هولندا مع 

 
ً
 باالفصاح عن  أحد أفراد عائلتك، فاملترجم يكون خاص بك وممنوع منعا

ً
باتا

 أي معلومات مقدمة من قبلك. 

 

  



  COA الجهاز املركزي الستقبال طالبي اللجوء كوا
لالجئين املسكن، مصروف الجيب، والرعاية الصحية في مركز  coa توفر الكوا

 .إستقبال الالجئين، وهذه الخدمات ممكن أن تختلف من مركز آلخر

في مناطق  azc وفي مراكز إستقبال الالجئين coa العاملين في الكوابعض 

معينة لديهم خبرة أوسع في التعامل مع الالجئين من مجتمع املثليين من 

 ما يكون هناك مستشار سري من الكوا مناطق أخرى 
ً
أو من ال في في  coa غالبا

إستقبال  بعض مراكز. ملزم بالسرية التامة؛ لإلجابة جميع أسئلتك vwn إن

  لديهم غرف منفصلة وخاصة فقط لالجئين من مجتمع املثليين azc الالجئين

كل ش يء يخص عملية اللجوء الخاصة بك خالل اقامتك في مركز إستقبال .

  coa وليس الكوا vwn هو من إختصاص ال في في إن  azc الالجئين

 

 تم رفض طلبك؟
رى للتقدم بطلب لجوء يحق لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم فرصة أخ

جديد، ففي بعض األحيان قد تكون حصلت على معلومات جديدة من بلدك 

األم تدعم قضيتك، أو ألن ش يء قد جد في وضعك وقضيتك. كل هذه األمور 

 .تناقشها مع محاميك

 

 العودة إلى بلدك
جميع املهاجرين في هولندا يمكنهم الحصول على مساعدة مجانية كترتيب 

وثائق السفر أو تذكرة الطيران إذا ارادوا العودة بشكل دائم إلى وتحضير 

 .بلدهم االم

  



 اإلقامة في البلدية
يمكنك الحصول على منزل إذا كنت من حاملي تصريح االقامه. تقوم البلديه 

بدورها بإعالم الكوا عن املنازل املتوفرة لالجئين مع عدم األخذ بالعتبار 

معين أو مواصفات معينه للمنزل، ولكن  للرغبات الشخصيه من إختيار موقع

أن تراعي بعض األمور منها العمل، الدراسة، العائلة والرعاية  coa يمكن للكوا

وكونك مثلي الجنس ال يعتبر سبب أو ميزة العطاءك منزل داخل  .الصحية

 .املدينة ألن هولندا بلد آمن ويمكنك العيش بأمان في أي مكان فيها

 ملحدودية عدد ا
ً
ملنازل املتوفرة في البلدية، فأنه من املرجح أنك ستبقى في نظرا

 .مركز إستقبال الالجئين لفترة من الزمن لحين توافر منازل في البلدية
 

 الدعم العملي والنفس ي
في هولندا، هناك العديد من املؤسسات التي تعمل على دعم دمج املهاجرين 

دد وتوسيع دائرة بالشعب الهولندي وتمكينهم من التعرف على أناس ج

 على املساعدة في االمور العملية كالسكن، 
ً
العالقات االجتماعية، وتعمل أيضا

 
ً
تعليم اللغة الهولندية، التدريس، العمل واملسائل املالية. وهناك أيضا

مبادرات فرديه من أشخاص معينه لتقديم الدعم املعنوي بشكل خاص ملن 

 .يحتاج هذا الدعم

 

 

 

 

أنا لم أخبر خدمة الهجرة والتجنيس في مقابالتي بأني مثلي الجنس! لم أكن أعلم أنه من “

 من أنهم سيعلموا عائلتي عن ميولي الجنس ي. في خ
ً
الل حقي اخبارهم بذلك، وكنت خائفا

املقابالت مع املحامي، نكون كلنا مجتمعين باملحامي في نفس الغرفة لذا لم أقل أي ش يء. 

لكني اآلن أعرف أن كل ما يقال لخدمة الهجرة والتجنيس وال في في إن يتم أخذه في منتهى 

السريه لذا ال يحق لهم إخبار أفراد عائلتك بأمور شخصية تناقشها معهم. وعند إخبار 

 ”.ن بأنك مثلي الجنس، سيقوموا بدورهم بإعالمك بجميع حقوقك في هولنداال في في إ

  



 القانون والسالمة

  



  وقوع الحوادث في مركز طلب اللجوء
مراكز طلب اللجوء لديها قواعد وقوانين رسمية مطبقة على الجميع وخرق 

هذه القواعد يؤدي إلى املعاقبة.  فالهانة على أساس االيمان، الجنس، امليول 

. بالضافة إلى أن التصرفات الجنس ي، 
ً
 باتا

ً
العمر أو الجنسية ممنوع منعا

العدوانية، التهديدات والتمييز والعنصرية بجميع أنوعها ممنوعة في هولندا. 

في حال تعرضك إلى املضايقة أو أي تصرف عدواني، يمكنك إبالغ مستشار 

ل الكوا سري من الكوا عن هذه املشكلة، ليتم بعد ذلك أخذ التدابير من قب

ملعاقبة مرتكب هذا التصرف، إما عن طريق مقابلة تهذيبية أو عن طريق 

 ابالغ مركز الشرطة 
ً
إيقاف املال من بطاقة املال الخاصة باملعتدي. يتم دائما

 .في حل وقوع ما يدرج تحت جريمة جنائية

 

     تقديم تقرير ملركز الشرطة
ألي إساءة أو تهديد من من حقك تقديم بالغ ملركز الشرطة في حال تعرضك 

أي شخص بسبب مثليتك. وسيأخذ بعد ذلك بالغك املقدم للشرطة بعين 

 وإجراء بحوثات إضافية حول املوضوع إذا 
ً
العتبار وسيتم متابعته رسميا

تطلب األمر. الشرطة الهولندية تعالج البالغات املقدمة لها بشكل مستقل 

وبشكل سري بحيث أنها وحيادي بغض النظر عن وضع اللجوء الخاص بك 

ملزمة بعدم االفصاح عن أي معلومات خاصة ببالغك املقدم للشرطة ألي 

مؤسسة أخرى مثل الكوا أو خدمة الهجرة والتجنيس إل بإذن منك. هذا 

في حال تعرضك  112البالغ ال يؤثر على عملية لجوءك، فتأكد بأن تتصل على 

   !ألي خطر

 

 

  



 الوردي في األزرق هولندا

 
ً
في الشرطة الهولنديه، هناك موظفي شرطة مثليين أنفسهم وهم دائما

متواجدين للمساعدة في مشاكل مجتمع املثليين بشكل خاص ألن حماية 

مجتمع املثليين الجنسيين هو هدف مهم بالنسبة لشرطة هولندا. رجال 

في األزرق سيستمعون ملشكلتك، وسيقدموا املساعدة  الشرطة من الوردي

فيما يتعلق بالحوادث الذي يتعرض لها مجتمع املثليين. هذه الفرق من رجال 

  .الشرطة منتشرة ومتواجدة في كل مكان في هولندا

 

  دعم ضحايا العنف في هولندا
إذا كنت من ضحايا العنف، يمكنك الحصول على مساعدة مجانية، وتلقي 

 (Slachtofferhulp)  املشورة واملعلومات في مؤسسة

وهي من أهم القوانين في هولندا. وتنص هذه  من الدستور 1املادة 

املادة على مبدأ املساواة وأن التمييز على أسس الدين، اليمان، الرأي 

السياس ي، العرق، الجنس، امليول الجنس ي أو أي أسس أخرى هو 

ممنوع. ليس من حق أي أحد سواء كانت الحكومة الهولندية أو غيرها 

 .ك لكونك من مجتمع املثليينمن التمييز ضد

  



 الرعاية النفسية
الكثير من الضغوطات تواجهك كالجئ منها اضطرارك للسفر والقدوم على 

جديد ال تعرف فيه أحد، رغبتك في التكييف والتأقلم مع الحياة في هولندا بلد 

 من مجتمع املثليين. كل هذه ضغوطات قد تؤدي لتوليد التوتر 
ً
وكونك أيضا

 فرق متخصصة في كل مركز من مراكز إستقبال 
ً
والجهاد لذا هناك دائما

أو بأخذ موعد  الالجئين لتقديم املساعدة والدعم النفس ي لالجئين، على الفور

 .والنتظار لحين قدوم املوعد

 

 

 

 

 

كنت أخش ى أن أبلغ الشرطة عن االعتداء الذي تعرضت له، اعتقدت 

 على اجراءت لجوئي
ً
 ”أنه سيؤثر سلبا

  



 الرعاية الصحية

  



  AZC الرعاية الصحية في مركز إستقبال الالجئين
الرعاية الطبية في هولندا متساوية لالجئين والهولنديين. يحق لك الذهاب إلى 

التوليد أو املستشفى والحصول على الرعاية الطبية الطبيب العام، طبيب 

الالزمة وبالعادة يكون هن مراكز للرعاية الطبيه في مراكز إستقبال الالجئين 

حيث يمكنك الذهاب هناك ألخذ موعد مع الطبيب العام، وفي دوره يحولك 

الطبيب لختصاص ي في املستشفى إذا إحتاج األمر يمكنك التصال في املركز 

  .أربع وعشرون ساعة في اليوم إذا كان هناك حالة طارئة الطبي

 

  رعاية األسنان والفم
يمكن لطالبي اللجوء البالغين الحصول على العالج من طبيب األسنان في حال 

حدوث طارئ، بمبلغ مئتان وخمسون يورو كحد أعلى يكون مغطى من 

 .التأمين

اجراءت أخرى يجب اتخاذها في حال تطلب األمر عمليات بكلفه أعلى فهناك 

 .ليتم املوافقة على العملية

  



 األمراض املنقولة جنسيا وفيروس نقص املناعة البشرية
إذا كنت مقيم في مركز إستقبال الالجئين يمكنك بكل بساطة الذهاب إلى 

. وإذا أردت أن 
ً
تبقي الطبيب العام لجراء فحص األمراض املنقولة جنسيا

املوضوع سري يمكنك الذهاب إلى ال خي خي دي والفحص هناك دون الحاجة 

 .إلى تقديم بطاقة شخصية أو التعريف عن نفسك

 وفيروس نقص املناعة البشرية يقدم من قبل 
ً
عالج األمراض املنقولة جنسيا

املركز الصحي لطالبي اللجوء باملجان، وهناك أطباء مختصين وملتزمين 

املهنية في جميع أنحاء هولندا. فيروس نقص املناعة البشرية أو أي بالسرية 

 ال يؤثر على اجراءت لجوءك
ً
 .مرض معدي جنسيا

 

 املهاجرين غير الشرعيين / عدم حاملي الوثائق

يحق للمهاجرين من عدم حاملي الوثائق أو الذين تم رفضهم من قبل خدمة 

لالزمة، حيث أنه يمكن الهجرة والتجنيس الحصول على الرعاية الصحية ا

للمهاجرين من عدم حاملي الوثائق الذهاب إلى طبيب العائلة في املركز الذي 

تقيم به حيث يقوم الطبيب بدوره بتحويلك إلى مستشفى خاصة بعدم حاملي 

 
ً
 في كل بلدية في جميع أنحاء هولندا.  يتم أيضا

ً
الوثائق، ويوجد صيدلية أيضا

ية الالزمة للحاالت الحادة وحاالت الحمل العناية وتقديم الرعاية الصح

والوالدة )خالل الحمل وبعده( في كل أنحاء هولندا باملجان، إال أن الجهاض 

 .يعتبر من العمليات التي ال تقدم باملجان بل على نفقتك الخاصة

 من عدم حاملي الوثائق، 
ً
ال يوجد هناك رعاية خاصة بأمور املتحولين جنسيا

 
ً
 .مؤسسات وجمعية ملساعدة املهجرين غير الشرعيينولكن يوجد دائما

  



 
 
   الرعاية بأمور املتحولين جنسيا

 

 العالج بالهرمونات
 فعليك الذهاب إلى طبيب العائلة 

ً
هل بدأت بإستعمال الهرمونات من قبل؟ إذا

لكي يقوم بدوره بتحديد كمية الجرعة املنسابة بالتعاون مع املستشفى. لم 

الذهاب إلى تبدأ باستعمال الهرمونات بعد؟ يمكنك كالجئ أو كطالب لجوء 

  .فو إم س ي لتلقي العالج هناك )بتغطية من التأمين الصحي(

 

 رحلة تغيير الجنس في )فو إم س ي(
تعالج مستشفى فو إم س ي بخبرتها ومعرفتها الواسعة وبمركزها املتخصص 

 جميع حاالت الخلل الجنس ي من خالل االستشارات 
ً
باملتحولين جنسيا

والعمليات الجراحية. رحلة عالج املتحولين النفسيه، العالج بالهرمونات 

 قد تدوم من سنتين إلى ثالثة، ومدة إنتظار حجز املواعيد باملستشفى 
ً
جنسيا

قد تستغرق فترة تصل إلى ستة شهور لالجئين حاملي األوراق فقط. يمكنك 

 التواصل مع جمعية
ً
 .كخيار آخر (Transvisie Zorg) أيضا

 الحصول على عالج  ''
ً
قبل مغادرتي لبلدي، لم يكن بامكاني دائما

الهرمونات الخاص بي، فكان من الصعب أن أمش ي في الشارع أو أي 

مكان دون مالحظة الناس لي وتعليقهم على مما كان يسبب لي الحراج 

 دائم
ً
 '' ا

  



  نمما  ااجمجمم اال

  



 الشبكة االجتماعية
 بناء شبكة إجتماعية في مكان جديد ال تعرف فيه 

ً
قد يكون من الصعب أحيانا

أحد، إال أن هناك العديد من العوامل ملساعدتك في التعرف على ناس جدد 

الدراسة. ويمكنك وبناء شبكة إجتماعية كتعلم اللغة، العمل التطوعي أو 

 التعرف على ناس جدد من خالل الجيران، األصدقاء أو حتى مواقع 
ً
دائما

 .التواصل االجتماعي

 

  Secret Garden منظمة الحديقة السرية سيكرت جاردن
تعمل جمعية سيكرت جاردن على تعزيز وتقوية مصالح مجتمع املثليين 

 الدعم الجنسيين بمرجع وخلفية ثقافية وحضارية. تقدم الج
ً
معية أيضا

والتوجيه لجميع الالجئين أو طالبي اللجوء ممن غادر بلده بسبب ميوله 

الجنس ي. بالضافة إلى ذلك، تقوم جمعية سيكرت جاردن بتنظيم نشاطات ك 

أمسيات ذات طابع معين أو اجتماعات وجلسات لتقريب الالجئين من مجتمع 

 
ً
 .املثلين الجنسيين من بعض وجلبهم معا

 تكون هذه النشاطات في أمستردام بالعادة

 

  هولندا COC س ي او س ي

لجمعية س ي او س ي عشرون فرع إقليمي منها فرع أمستردام، وهي جمعية 

 
ً
تدافع عن حقوق ومصالح املثليين الجنسيين. جمعية س ي او س ي تقدم أيضا

املعلومات وتنظم نشاطات عديدة إال أنها ال تقدم املساعدة الفردية 

 .اجراءت طلب لجوؤك أو مساعدتك في ايجاد منزل كمساعدتك في 

  



كنت أعرف أنه يجب على أن اتصل بجمعية من جمعيات دعم حقوق ''

 املثليين ملساعدتي في طلب لجوئي

فاتصلت في جمعية س ي او س ي والتي عرضت تقديم املساعدة من ناحية 

الرغم من أني سمعت أن هناك إجتماعية وليس مساعدة قانونية على 

 ''.جمعية يمكنها تقديم مساعدة وإستشارة قانونية لطلب لجوئي

  ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة ليست فقط مهمة للصحة، بل تساعدك في بناء شبكة 

إجتماعية حولك والتعرف على املجتمع الهولندي.هناك العديد من املبادرات 

 .رياضة في هولنداالصديقة للمثليين في مجال ال

 

 نشاطات خارج املنزل 
ينجذب مجتمع املثليين لهولندا لكونها بلد أوروبي ملفت لالنتباه بتعدد 

نشاطاته كاالحتفال السنوي بحقوق املثليين وتعدد األماكن املخصصة 

للمثليين كمطاعم، محالت تجارية ونوادي، ليس فقط في املدن الكبيرة بل في 

 .كل مكان

 

   املواعدة عن طريق االنترنتالتعارف أو 
من أسهل طرق التعرف على الناس هي بتحميل تطبيقات التعارف أو املواعدة 

عبر االنترنت على جهازك الذكي. ولكن عليك الحذر عند إستعمال هذه 

التطبيقات الحتمالية وجود حسابات وهميه أو أناس قد يسيؤا إستعمال هذه 

 .التطبيقات

  



 إلى أوروبا ألن حياتهم تكون معرضة 
ً
يغادر الالجئين املثليين بالعادة بلدهم هربا

للخطر، ومعظمهم يفقد أي تواصل مع عائلته واصدقائه في بلده األم بعد 

 .وصوله إلى هنا بسبب املشاكل التي أدت إلى هروب الالجئ املثلي من بلده

في هولندا سواء كانوا من املثليين أو غيرهم في مراكز يقيم جميع الالجئين 

إستقبال الالجئين واحدة مما قد يؤدي إلى بعض املشاكل أو املضايقات من 

قبل أشخاص غير مؤيدين للمثلية الجنسية، لذا ال تكن مغلق على نفسك 

ابني شبكة إجتماعية حولك ألن املشاكل لن تحل نفسها بنفسها بل يجب أن 

 اللجوء إلى مستشار سري، تسعى لحله
ً
ا وتجنبها باملستقبل. يمكنك دائما

 .أخصائي إجتماعي أو مستشار قانوني

هربت من بلدي لخوفي من عائلتي ومن املجتمع حولي. اتمنى أن أكون 

جزء من املجتمع هنا في هولندا وأن أكون قادر على بناء شبكة 

والتعرف على أصدقاء جدد يتقبلوني كما أنا دون إجتماعية حولي 

 ".الحاجة إلى التنكر بشخصية أخرى 

   معلومات للمجتمع الهولندي



 ما يجب عمله وما يجب تجنب عمله

 إفتح عقلك ووسع تفكيرك

 ال تنشر صور غيرك على االنترنت دون إذنهم

 إتبع مبدأ املساوة بين الجميع

 اسأل بنشاط

 من رمي أي ادعاءت أو افتراضات باطلة على غيرك
 
 كن حذرا

 االعتماد على الغير 

 عدم معرفتك أو احترامك حدودك  

  



 معلومات عن جهات اإلتصال اجمفيمه لك

  



Immigration and Naturalization Service (IND) 
 وهي تساعد الراغبين في القدوم إلى هولندا والعيش فيها أو من يرغب في الحصول على الجنسية الهولندية

 

 

 
 

 
Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA) 

  وهي المسؤولة عن إستقبال طالبي اللجوء وتوفير مكان إقامة لهم في جميع أنحاء هولندا
 

 

 

 

VWN (Dutch Council for Refugees) 
مساعدة الالجئين وطالبي اللجوء والمدافعة عن مصالحهم وتعزيزها من بداية عملية وهدفها 

 .طلب اللجوء إلى االندماج في المجتمع
 

 

 
 

 

 

 

ASKV-Refugee Support 
  وتقدم هذه المؤسسة المساعدة القانونية واالجتماعية للالجئين

 

 

 

 عملية اللجوء

088-0430430 

09:00-17:00 

www.ind.nl 
 

 

 

 

 

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

0800-0238023 

16:30 -13:00 و 12:00 - 09:00   

www.coa.nl 

 

 

 

 

  الهاتف 

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل
 املوقع االلكتروني

 في حال رفض طلب لجوؤك

(020) 346 72 00 

09:00-17:00 

www.v luch telingwerk.nl 

 

 

  الهاتف

 الخميس -األثنين  : العملساعات 

 املوقع االلكتروني

(020) – 6272408 

10:00-17:00 

www.a skv.nl  

  



The Worldhouse 
و هو مركز المعلومات واإلرشاد والتعليم والثقافة للمهاجرين غير الحاملين للوثائق الالزمة 

  أو الغير شرعيين
 

The Repatriation and Departure Service (DT&V) 
األجانب الذين ال يسمح و هي مسؤولة عن اإلسراع في المغادرة الطوعية والقسرية للرعايا 

  لهم بالبقاء في هولندا

 
 

 

International organization for migration (IOM) 
  لدعم المهاجرين الذين يرغبون في العودة طوعا إلى بلدهم األصلي

 

 
 

Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA) 
 وهي المسؤولة عن إستقبال طالبي اللجوء وتوفير مكان إقامة لهم في جميع أنحاء هولندا

   
 

 
 

 

 

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

06-22821472 

10:00-18:00 

www.wereld huis.org.nl  

 العودة إلى بلدك

1400 

08:00-20:00 

www.d ienstterug keerenvertrek.nl  

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

  الهاتف
 املوقع االلكتروني

088-7464466 

www. iom -nederland .nl  

 اإلقامة في البلدية

0800-0238023 

 12:00-9:00  و 13:00-16:30

www.coa.nl 

 

 

 

 

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

  



Secret Garden Foundation 
تقدم  هذه الجمعية الدعم االجتماعي والقانوني والنفسي والمشورة للمثليات والمثليين 

 ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسانية ذوي الخلفيات الثقافية العرقية
 

Uganda Gay on Move 
 للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ذوي الخلفية

  األوغندية
 

 

 

 

 Out & Proud Foundation 
  تقدم الدعم والمشورة لمجتمع المثليين القادمين من خلفية أفريقية

 

 

 
 

06-22821472 

10:00-21:00 

10:00-23:00 

www.opd g .nl 

 جمعيات دعم حقوق املثليين

06-51569838 

09:00-17:00 

www.stic h tingsecretgarden.nl  

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

ugandagayonmove@gmail.com 

www.ug andagayonmove.nl  

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

  الهاتف

 الجمعة –األثنين  : ساعات العمل

 واألحدساعات العمل:  يومي السبت 
 املوقع االلكتروني

  



LGBT Asylum support 
 

 

 

 

 

Rainbow Den Haag Foundation 
 

 

 

 

 الشرطة 
  اإلبالغ عن جريمة

 

 

Queer Welfare Utrecht 
 

Pink in Blue Netherlands 
   وهي الشرطة الخاصة بأمور المثليين في هولندا

info@rainbowdenhaag.nl 

www.ra inbowdenhaag.nl  

112 

0900-8844 

www.politie.nl/aang ifte- of-melding-doen 

info@queerwelfare.eu 

welfare9.webnode.nl 

Q ueer Welfa re 

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

 فيسبوك

 إبالغ الشرطة

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني
info@lgbtasylumsupport.nl 

LGBTa sylumsupport.nl  

 البريد اللكتروني
 املوقع االلكتروني

 هاتف الطوارئ 

 الهاتف العادي 

 املوقع االلكتروني

 

 أمستردام 

 شرق هولندا 

 وسط هولندا

 روتردام

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

 

088-1691234  

088-9659009 

088-1677277 

088-744477 

rozeinblauw@politie.nl 

www.politie.nl/themas/roze-in-blauw 
 

  



Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp) 
 وهي تقدم المساعدة لضحايا الجرائم وحوادث المرور والكوارث

 

 

 

Victim Pointer (Slachtofferwijzer) 
العنف )الجنسي(، الحوادث، السرقة وأقارب تقدم لمحة عامة عن المساعدة المتاحة لضحايا 

 األشخاص المفقودين
 

 
 

Equator foundation 
 تقديم العالج النفسي والرعاية النفسية للالجئين وطالبي اللجوء المصابين بصدمات نفسية

 

 

 

 
 

Asylum Seekers Health Center (GCA) 
 اللجوءتوفير الرعاية الطبية العامة لطالبي 

 دعم الضحايا

0900-0101 

09:00-17:00 

www.sla chtofferhulp.nl  

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

info@slachtofferwijzer.nl 

www.sla chtofferwijzer.nl  

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

020-8407676 

09:00-17:00 

www.equa torfoundation.nl 

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

 الرعاىة الصحية

088-1122112 

 ساعة في اليوم 24 
www.g casielzoekers.nl  

  الهاتف

  ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

  



GGD  
تعزيز ورصد الصحة العامة. ويشمل ذلك مكافحة األمراض المنقولة جنسياً وغيرها من 

 األمراض المعدية
 
 

Kruispost 
تقدم الرعاية الطبية والنفسية االجتماعية لغير المؤمن عليهم والمشردين وطالبي اللجوء 

   عام)المرفوضين( في أمستردام. الرعاية الطبية مماثلة لتلك التي تمارس من قبل أي طبيب 

LOS Foundation 
  و هو مركز المعرفة واإلستشارة القانونيه  لغير الموثقين من المهاجرين

 

 

CAK 
 تقديم المعلومات الالزمة فيما يتعلق بالرعاية الصحية لغير الموثقين من المهاجرين

 

 
 
 األمراض املعدية جنسيا

 5555822-020  أمستردام

 10:00-8:30  و 13:30-16:30 

www.ggd.nl | www.ggdghor.nl 

www.ggd.amsterdam.nl/infec tiezie

kten/soa-hiv- sense/ 

 

 

 

 

 

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

 املهاجرين غير الشرعيين / عدم حاملي الوثائق

Oudezijds Voorburgwal 129 

1012 EP Amsterdam 

 020 - 624 90 31  

www.kruispost.nl 

 العنوان
  

 الهاتف 
 املوقع االلكتروني

010-7470156 

www.stic h tinglos.nl  

 الهاتف 

 املوقع االلكتروني

0800-5028 

www.h etc ak.nl  

 الهاتف 

 املوقع االلكتروني

  



Transvisie  
 وهي منظمة في هولندا مخصصة الألشخاص الذين لديهم أسئلة حول هويتهم الجنسانية

 

Transman  
وهي توفر معلومات مخصصة ونقطة مركزية على شبكة اإلنترنت للمتحولين جنسيا 

  .الرجال وشركائهم و جميع األطراف المعنية األخرى

 

Academic Medical Center (AMC) 
VU medical center (VUmc) 

 وهي المستشفيات المتعاقد معها التي توفر الرعاية الالزمة طبيا لغير الموثقين من الالجئين

 
Meibergdreef 9, 1105 AZ  Amsterdam-Zuidoost 

020-5669111 

www.a mc .nl 

  AMC العنوان

 الهاتف 
 املوقع االلكتروني

De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam 

020-4444444 

www.v um c.nl 

  VUmc العنوان

 الهاتف 

 املوقع االلكتروني

 
 
 الرعاية باملتحولين جنسيا

info@transman.nl 

13:00-17:00 

www.tra nsman.nl 

 البريد اللكتروني

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل
 املوقع االلكتروني

030-4100203 

13:00-17:00 

www.tra nsvisie.nl 

  الهاتف

 الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

  



Transgender Network Netherlands 
تعمل هذه المنظمة على تعزيز الروابط بين المتحولين جنسيا أنفسهم ومع المنظمات التي 

 تدعم المتحولين جنسيا

 
 

COC Nederland  

Cocktail  
 وكتيل هو مشروع األصدقاء للالجئين مثليي الجنس

 

VUmc Amsterdam Center of Expertise on Gender Dysphoria  
  VU قسم البحوث والعالج الطبي للمتحولين جنسيا في المركز الطبي لجامعة

 

 

020-2050915 

www.tra nsgendernetwerk.nl 

 الهاتف 
 املوقع االلكتروني

020-444 0542 

 9:00-16:00 

www.v um c.nl/afdeling en/zorg cen

trum -v oor-g end er 

  الهاتف

  الجمعة -األثنين  : ساعات العمل

 املوقع االلكتروني

COC Nederland 

Nieuwe herengracht 49, 1011 RN Amsterdam 

020-6234596 

info@ c oc.nl  

www.coc.nl 

 العنوان 

 الهاتف

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

020-6234596 

www.c ocktailonline.nl  

 الهاتف 

 املوقع االلكتروني

  



Pride & sport Amsterdam 
األنشطة في هذا الموقع يتم عرض جميع الروابط إلى المواقع جنبا إلى جنب مع غيرها من 

 التي يتم جلبها إلى مركز االهتمام

 

Gay Union Through Sports  
 المثليين والدفاع عن مصالحهمتعزيز سالمة ودمج الرياضيين 

Kouros Eindhoven 
 توفر الفرصة للرياضين مثليي الجنس الفرصة للعب الرياضة في جو مريح في ايندهوفن

Switchboard  
  تقديم الدعم واألذن السامعة للالجئين المثليين في هولندا

020-6236565 

14:00-18:00 

14:00-17:00 

info@switchboard.nl 

www.switc h board .coc.nl  

  الهاتف

 االثنين، األربعاء، الخميس والجمعة  :ساعات العمل

 الثالثاء والسبت : ساعات العمل

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

 ممارسة الرياضة

www.prid eandsport.amsterdam .nl املوقع االلكتروني 

020-6362932 

post@ g uts.nu 

www.guts.nu 

 الهاتف 

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

info@kouroseindhoven.nl 

www.kouroseind hov en.nl 

 البريد اللكتروني

 االلكترونياملوقع 

  



Nighttours  
 دليل لرحالت مثليي الجنس والنوادي والساونا والفنادق و النشاطات الخاصة فيهم

B9  
 ..للمبادرات الصديقة للمثليين باإلضافة إلى معلومات عن النوادي الليليه، المقاهي، إلخ دليل

Geen Flikker te Doen  
 جدول أعمال ترفيهي متكامل ودائم التحديث للمثليين في هولندا

 

I Amsterdam  
لحياة الليلية جدول أعمال ثقافي مع نصائح ألفضل المهرجانات والمعارض والفعاليات وا

 والمعالم السياحية وما إلى ذلك في أمستردام

 التعرف على أناس جدد أماكن للخروج و

info@geenflikkertedoen.nl 

www.g eenflikkertedoen.nl 

 البريد اللكتروني

 املوقع االلكتروني

I Amsterdam Store 

De Ruijterkade 28a-d, 1012 AA Amsterdam 
www.iamsterdam.com 

 العنوان 
 

 املوقع االلكتروني

www.nig httours. com  املوقع االلكتروني 

wwww.b9 .nl 
 من قائمة االختيارات "Mensإختر "

 املوقع االلكتروني

  



  



 

 أرني الطريق


