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متهيد

تقرأون يف هذا الكتيب معلومات حول القيم التي تشكل أساس 
املجتمع الهولندي. عند قراءتكم له، ستعرفون كيف نتعامل مع 

بعضنا داخل املجتمع الهولندي، وملا نفعل ذلك. ممكن أنكم تعرفون 
هذه القيم. لكن ميكن أن يكون املجتمع الهولندي مختلفا متاما 

عن جتمع بلدكم األصيل. يقدم هذه الكتيب نبذة عن أهم القيم، 
القوانني اإلجتامعية والحقوق األساسية يف هولندا. معرفة ذلك ميكن 

أن يساعدكم يك تشاركوا وسط املجتمع الهولندي.

تقرأون يف هذا الكتيب حول الحرية، املساواة والتضامن. هذه أهم القيم 
داخل مجتمعنا. مذا تعني هذه القيم؟ ماذا تالحظون منها يف حياتكم 

اليومية؟ ماذا ينتظره املجتمع الهولندي منكم؟ وماذا ميكنكم أن تنتظروه من 
املجتمع الهولندي؟

الدميوقراطية

تعرف هولندا نظاما دميوقراطيا. يف النظام الدميوقراطي يسمح للمواطنني أن 
يشاركوا يف إتخاذ القرار حول تسيري البلد. هذا يتم عرب تنظيم اإلنتخابات: كل 

مواطن هولندي يبلغ 18 عاما فام فوق، ميكن له أن يصوت أثناء اإلنتخابات 
حول األشخاص املرتشحني. اإلنتخابات حرة ورسية. هذا معناه أنه يسمح 
للجميع بالتصويت، وال داعي يك تقولوا عىل من صوتم. إنتخابات الغرفة 
الثانية [الربملان]، املجالس البلدية واإلقليمية [املحافظات] تنظم عىل رأس 

أربع سنوات. وكل خمس سنوات تنظم إنتخابات الربملان األوريب.

املهاجرون من أصول غري أوربية، يسمح لهم بالتوصيت بعد إقامتهم خمس 
سنوات يف هولندا. كل املهاجرين الذي يحملون الجنسية الهولندية، يسمح 

لهم بالتصويت يف إنتخابات الغرفة الثانية واإلقليمية. كام أن األشخاص الذين 
يحق لهم التصويت، لهم الحق أيضا ليرتشحوا يك يتم التصويت عليهم ملامرسة 

وظيفة معينة.

دولة القانون

هولندا بلد القانون. هذا يعني أن الناس يتمتعون بنفس الحقوق، وأنه عىل 
الجميع إحرتام القوانني. حتى الدولة بنفسها عليها أن تحرتم القانون. إذا مل 

تكونوا متفقني مع قرارات الدولة\الحكومة، ميكن لكم أن تعرتضوا عىل ذلك 
أو أن ترفعوا القضية إىل املحكمة ضد الدولة. كام ميكن لكم أيضا تقديم 
الشكاية لدى محامي الشعب. هذا األخري ميكن أن يجري بحثا بناء عىل 

الشكاية.

الدستور هو أساس دولتنا للحق والقانون. يشمل الدستور حقوق وواجبات 
املواطنني. الحرية، املساواة والتضامن ركائز مهمة من ركائز الدستور. كام 
أن هولندا وقعت عىل املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان (مثل اإلتفاقية 

األوربية لحقوق اإلنسان)، والتي تشمل هذه املبادئ أيضا.
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الحقوق اإلجتامعية

أنتم مسؤولون بأنفسكم من أجل إعالة أنفسكم. لكن إذا كانت هناك أسباب 
متنعكم من ذلك، وليس هناك من يساعدكم، فإن الدولة هي التي تقدم لكم 

املساعدة. مثال من أجل أداء مصاريف الكراء\اإليجار، األكل واللباس.

كام لديكم أيضا الحق يف الرعاية الصحية: كام هو الحال بالنسبة للجميع، 
عليكم أن تكونوا مؤمنني. إذا كان عليكم أن تزوروا الطبيب، فإن التأمني 

الصحي يؤدي القسط األكرب من املصاريف.

إذا مل تعودوا تتوفرون عىل شغل، ميكن لكم الحصول ملدة معينة عىل راتب 
من املعاش اإلجتامعي. وإذا أصبتم مبرض مينعكم من مامرسة الشغل، فإنكم 

تحصلون عىل راتب مرتبط بذلك.

التعليم الجيد مهم من أجل الحصول عىل وظيفة جيدة مستقبال. يف هولندا 
نعترب التعليم مهم للغاية، وأن يكون ذلك إجباريا: األطفال الذين ترتواح 

أعامرهم ما بني خمس وستة عرش عاما، مجربين عىل متابعة التعليم. هذا 
ميكنهم من إعداد أنفسهم للمشاركة يف املجتمع وسوق الشغل. الشباب 

الذين مل يحصلوا عىل شهادة دراسية بعد ستة عرش عاما من عمرهم، يجب 
عليهم أن يواصلوا دراستهم إىل غاية بلوغم مثانية عرش.

املجتمع الهولندي

يف هولندا يسهام الجميع يف املجتمع. خذوا مثال موضوع الرضائب. عىل 
الجميع تسديد الرضائب. األشخاص الذين يكسبون املزيد من املال، عليهم 
أيضا تسديد املزيد من الرضائب. تستعمل الدولة أموال الرضائب من أجل 
ترتيب أمور وإنجاز مشاريع تعترب مهمة للجميع. خذوا مثال تعبيد الطرق، 

التعليم والرشطة.

يف بلدنا يعيش ناس مبختلف العقائد والثقافات. من املهم أن تحرتموا الغري 
رغم اإلختالفات املوجودة.

املجتمع الهولندي مجتمع منفتح. هذا معناه أن الناس أحرار يك يعربوا عن 
أرائهم. ويعني أيضا أن اآلخرين، إذا مل يكونوا متفقني مع رأي معني، فإنه 

يسمح لهم التعبري عن ذلك. تبادل اآلراء واألفكار أمر مهم، ألنه بذلك يشعر 
الناس أنهم أحرار. ال أحد مجرب يف بلدنا يك يعيش وفق قناعة معينة.

يف هولندا ينتظر من الناس أن يشاركوا يف املجتمع. املجتمع الهولندي ينتظر 
إذن حتى منكم أنتم أن تشاركوا داخله.

أي أن تتعلموا اللغة الهولندية، تبحثوا عن شغل أو مامرسة عمل تطوعي 
(وأن تلتقوا بالناس).

يف هولندا تعترب مصلحتكم بنفس القيمة التي هي ملصلحة اآلخرين. 
يف هذا املنشور تبني جليا ما هي حقوقكم والواجبات التي هي عليكم.
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الحرية

الحرية معناه أنكم أحرار يف التفكري، إبداء الرأي والقيام مبا يروق لكم. يف 
هولندا نتمتع بكثري من الحرية. كل شخص يف هولندا يتمتع بنفس الحرية. 

هذا معناه أن األشخاص اآلخرين هم أيضا أحرار يف تفكريهم، إبداء الرأي 
والقيام مبا يروق لهم. يف النص أسفله مشار إىل أهم الحريات.

الديــــن

مسموح يف هولندا أن تختاروا الدين الذي تريدونه. األشخاص مبختلف األديان 
ميكن لهم العيش يف بلدنا يف أمن وسالم. ال يسمح بأن يشعر أي أحد بالتهديد 

أو عدم األمن بسبب دينه.

الحرية يف إختيار الدين معناها أنكم أحرار إذا كنتم ترغبون أن تكونوا 
الئكيني (بدون دين). ميكن لكم أن تختاروا القيام بذلك يف أية لحظة، وليس 
هناك أحد ميكن أن مينعكم من ذلك. يجب أن تسمحوا بهذه الحرية حتى 

لآلخرين: ال يسمح لكم أن تشرتطوا عىل أحد يك يعتنق دينكم. وإذا قرر أحد 
أن يتخىل عن دينه، فعليكم أن تحرتموا ذلك. ولو أنكم غري متفقني عىل ذلك.

كل واحد يسمح له أن يعرب لآلخر عن الدين الذي يؤمن به. مثال بواسطة 
حمل الحيل برموز معينة، حجاب أو قلنسوة أو نوع آخر من اللباس. إذا كان 

من املمنوع بسبب دينكم تناول طعام ما، فليس هناك من يرغمكم عىل 
القيام بذلك. مسموح لكم أن تدعوا الناس للصالة ومسموح لكم أيضا أن 

تنرشوا دينا جديدا.

بالنسبة لبعض املهن من املهم جدا أن يتم إرتداء نفس اللباس. مثال بالنسبة 
للجيش، الرشطة أو يف املحكمة. ال يسمح لرجل الرشطة أن يرتدوا صليبا أو 

حجابا أثناء مامرسة عملهم، ألنهم يجب أن يعربوا عىل حيادهم.

مهام كان نوع دينكم، عليكم أن تحرتموا القانون.

الرأي

يسكن يف هولندا ناس من مختلف األجناس وينتمون لثقافات متعددة. كل 
شخص لح الحق يف رأيه. يسمح لكم يف هولندا أن تفكروا، وتعربوا كتابة وقوال 

كام تشاؤون. مسموح لكم أن تبعثوا برسالة إىل جريدة أو جهة حكومية، 
أن تتظاهروا، تناقشوا وأن تعربوا عن رأيكم. طبعا يجب يف هذا اإلطار أخذ 

اآلخرين بعني اإلعتبار.

تتوفر هولندا عىل مختلف القنوات التلفزية، الجرائد واملجالت. ال تتدخل 
الحكومة يف اليشء الذي يقال أو يكتب عرب وسائل اإلعالم.

مسموح لكم أن تعربوا عن رأيكم إذا كنتم غري متفقني عىل يشء معني. ليس 
هناك من مينعكم من التعبري عن رأيكم. يف هولندا نعترب هذه الحرية مهمة 
للغاية، ألنه يف املجتمع الدميوقراطي ال ميكن إتخاذ القرارات السليمة إال إذا 

تم السامع ألكرب قدر ممكن من اآلراء.
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مهام كان رأيكم، عليكم أن تحرتموا القانون. هذا معناه أنه غري مسموح لكم 
أن تهينوا أحدا برأيكم أو تحتقروه، أو أن تحرضوا عىل العداء والكراهية. 

ليس من السهل معرفة أين تنتهي حدود حرية التعبري. يتم النقاش يف هولندا 
بشكل كثري حول هذا املوضوع، ويف نهاية املطاف يكون القايض هو الفاصل.

مسموح إذن أن تقولوا ما ترغبون يف قوله. ولكون أننا نتعامل مع الجميع 
بالتساوي، فيسمح للجميع أن يعرب عن رأيه. ميكن أن يقول شخص شيئا أنتم 

غري متفقون عليه، أو تشعرون بإهانة بسبب ذلك. حرية التعبري لها إذن 
وجهان. إذا كان مسموح للجميع بالتعبري عن رأيه، فإنه يتم أحيانا إهانة 

اآلخرين. لكن حرية التعبري ال تعني أنه يسمح لكم بقول كل يشء.

إذا شعرتم باإلهانة أو التمييز، فيمكن لكم أن تقدموا شكاية أو تبليغا لدى 
مكتب محاربة العنرصية. القايض هو الذي سيحكم إذا ما كان اليشء الذي 
تم قوله معاقب عليه قانونيا أم ال. بعض الترصيحات ممنوعة. ممنوع مثال 

أن تحرضوا ناس يك يرضوا باآلخرين أو ترصيحات قد تؤدي إىل مامرسة 
العنف.

منط العيش

مسموح للناس يف هولندا أن يظهروا دينهم ومسموح لهم أن يختاروا الطريقة 
التي يريدون العيش بها. هذا معناه أن لكم الحرية يف إختيار املوسيقى التي 
تريدون السامع إليها، نوع اللباس، نوع الشغل، الجريدة التي تودون قراءتها 

ونوع األكل.

حتى يف هذا املجال هناك إستثناءات. رجل الرشطة عليه أن يكون مظهره 
محايدا. وبعض الرشكات لها قوانني تتعلق بالوشم أو ثقب يف الجسم. 

هذه الرشكات ال تريد أن يحمل عاملهم وشم أو ثقب يف جسمهم تكون 
ظاهرة للعيان. وذلك ألسباب أمنية أو أنهم يرون أنها مشوهة للمظهر. 
الناس اآلخرون ال يسمح لهم أن يحددوا الطريقة التي يجب أن تعيشوا 

بها. كام ميكن أن يكون جاركم يعيش بطريقة خاصة به أو له دين مختلف، 
يلبس بطرقة أخرى ويسمع للون موسيقي مغاير. فقط عندما نقبل أن هناك 
ناس كثريون يختلفون عنا، ونأخذ بعضنا البعض بعني اإلعتبار، حينذاك ميكن 

لنا نتعايش مع بعضنا يف هولندا.

كام أن هناك حدود للحريات األخرى، فإن لحرية جاركم حدود أيضا. 
جاركم مثال غري مسموح له أن يستخدم املوسيقى بصوت مرتفع إذا كان 

ذلك يزعجكم.

حرية التعبري؟

كتبت صحفية مقاال يف جريدة تنتقد فيه تقييد حرية التعبري يف 
بلد آخر. مجموعة من الشباب املنحذرين من ذلك البلد، شعروا 

بإهانة بسبب هذا املقال. عرب وسيلة التواصل ”تفيرت“ بعثوا رسائل 
يهينون ويهددون فيها الصحفية املعنية. توصلت بأكرث من ألف 

رسالة تتضمن الشتم ومتني املوت لها. قدمت هذه الصحفية شكاية 
بسبب التهديد.

الكل يتمتع بحرية التعبري، لكن يسمح بقول كل يشء. ال يسمح لكم 
مثال بالتحريض عىل إستعامل العنف أو إهانة الغري.

مثال آخر: يف السنني األخرية إعتقلت الرشطة رساما كريكاتوريا. 
مئات األشخاص كانوا قد قدموا شكاية ضد هذا الرجل، ألنه كان قد 
رسم رسومات حول الرسول محمد، ونرشها عىل اإلنرتنيت. كثري من 

املسلمني إعتربوا هذه الرسومات مهينة. تم إعتقال هذا الرسام 
ألنه نرش رسومات عىل اإلنرتنيت ميكن أن تتسم بالعنرصية وإهانة 

املسلمني واألشخاص ذوي برشة سوداء. هذا الرسام كان منارصا لحرية 
التعبري بشكل مطلقة. كان يستعمل رسوماته من أجل التعبري عن 

رأيه عن اإلسالم.

الرسام الكريكاتوري غري مجرب عىل طلب اإلذن من أجل نرش رسوماته 
يف الجرائد أو عىل اإلنرتنيت. يف نهاية املطاف يجب عىل القايض أن 

يحكم هل أن الرسام قد تجاوز حدوده. يف هذه الحالة مل يعاقب 
القايض الرسام أعاله.

حق التجمع

من املهم أن تشعروا بإرتياح يف هولندا، أن تتعرفوا عىل الناس وأن تشاركوا 
داخل املجتمع الهولندي. ميكن لكم مثال تصريوا أعضاء يف جمعية رياضية، 

أن تزورو مركز الحي أو أن تتابعوا دورة أو تكوينا دراسيا. بهذه الطريقة 
تتعرفون عىل ناس يتقاسمون معكم نفس امليوالت.

كام يسمح لكم يف هولندا أن تأسسوا جمعية خاصة بكم. مثال جمعية 
رياضية، نقابة أو حزب سيايس، ولكن أيضا جمعية لناس ينحذرون من نفس 

الثقافة. بواسطة جمعية كنقابة مثال أو حزب سيايس ميكن لكم أن تعربوا عن 
رأيكم. لهذا من املهم داخل النظام الدميوقراطية أن يؤسس الناس جمعياتهم. 
بالعمل جامعة داخل جمعية ما، ال ميكنكم أن تلتقوا ناسا آخرين فقط، ولكن 

سوف تتمكون أيضا مثال من التأثري يف القرار السيايس.

طبعا يجب عىل كل واحد داخل أية جمعية أن يحرتم القانون. إذا مل يحرتم 
ناس الجمعيات القانون، فيمكن للقايض أن يقيض مبنع الجمعية. ممنوع مثال 

إستعامل العنف.

مسموح يف هولندا أيضا أن تتجمعوا وتتظاهروا وسط الشارع مع مجموعات 
أناس آخرين. التظاهر نوع من اإلحتجاج. بواسطة التظاهر تتمكنون من 

إسامع صوتكم.
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إذا كنتم ترغبون يف تنظيم مظاهرة، عليكم أوال أن تطلبوا الرتخيص من 
البلدية. ال يسمح للبلدية أن متنع املظاهرة لكونها فقط غري متفقة مع 

موضوع التظاهر. يسمح لكم بالتظاهر فقط إذا كان ذلك سوف لن يشكل 
خطرا عىل اآلخرين ولن تعرقلوا عملية املرور، وتسببوا يف مشاكل صحية 
للغري. إذا مل يحرتم املتظاهرون القوانني، فيسمح للرشطة بالتدخل وميكن 

للبلدية أن تقرر إيقاف املظاهرة.

تقرير املصري

مسموح لكم يف هولندا أن تقوموا بأنفسكم باإلختيارات التي ترونها مناسبة 
يف حياتكم الشخصية. هذا نسميه بحق تقرير املصري. حيث ميكن لكم مثال 
أن تختاروا يك تكونوا متدينني أم ال. أنتم أحرار يف إختيار منط حياتكم. كام 
ميكن لكم أن تختاروا بأنفسكم مع من تريدون الزواج ومن حيث الطبيعة 

الجنسية. حق تقرير املصري يتضمن إذن الكثري من الحريات التي يحق 
للمواطنني التمتع بها.

حق املصري معناه أيضا أن لكم الحق يك تقرروا أن تفعلوا ما شئتم بجسدكم. 
ال أحد ميكن له أن يلحق بكم أذى أو أن ميسكم إذا مل تكونوا ترغبون يف 

ذلك. حتى الطبيب بنفسه يسمح له بفحصكم بعدما تأذون له بذلك.

يف القانون هناك إستثناءات بالنسبة لهذه املسألة. يسمح للرشطة مثال وتحت 
ظروف معينة أن يراقب هل تحملون السالح معكم. كام يسمح للرشطة أيضا 

أن تراقب هل رشبتم الخمر، إذا كنتم سائقني.

كام أن هناك إختيارت أخرى مهمة والتي ميكن لكم القيام بها بشأن 
جسمكم. حيث ميكن للنساء مثال أن يسقطن حملهن. حتى قتل الرحم 

مسموح به يف هولندا يف بعض الحاالت. إذا كان هناك شخص يعاين من شدة 
املرض، وليس هناك أمل يف الشفاء، ميكن للطبيب أن يطلب بإنهاء حياته.

رغم أن إسقاط الحمل وقتل الرحم مسموح بهام يف هولندا، لكن ال زاال 
موضوع نقاش وسط املجتمع. األحزاب السياسية تختلف فيام بينها حول 

هذه القضية.
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املساواة

جميع الناس متساوين. ال نقصد باملساواة أن يكون الناس مثل بعضهم، 
ألن كل إنسا مختلف عن اآلخر. ولكن جميع الناس لهم نفس القيمة. وكل 

شخص يجب أن يتم التعامل معه بنفس الطريقة.

املعاملة باملثل

يف هولندا تتم معاملة الناس يف نفس الوضعية بنفس الطريقة. هذا نسميه 
بالحق يف املعاملة باملثل. سواء كنتم رجال، إمرأة أو متيلون للجنس اآلخر، 

صغري أو كبري السن، وسواء ولدتم يف هولندا أو يف بلد آخر. املعاملة باملثل 
معناها أن القانون يرسي عىل الجميع يف هولندا. ليست هناك قوانني خاصة 

باملسيحيني، املسلمني أو أناس بديانات أخرى. وليس هناك قوانني خاصة 
بالنساء أو الشواذ جنسيا. طبعا يتم التعامل باملثل إذا كان األمر يتعلق بنفس 

الوضعية، أو تشبه كثريا لبعضها. 

ال يسمح ألرباب العمل أن يرفضوا النساء ألنهن حامالت أو ألن لديهن أطفال 
صغار. وغري مسموح للمرأة أن تحصل عىل راتب أقل مقارنة بالرجل، ولنفس 

العمل. وغري مسموح مثال أن يتم طرد الناس من عملهم ألنهم أصبحوا 
مسنني.

ال يهم من أي أصل أنتم. ومن إىل أي بلد ينتمي: للجميع الحق يف املعاملة 
باملثل. هذا يعني أن لكم نفس الحق يف الحصول عىل وظيفة معينة مثل ذلك 

الشخص املولود يف هولندا.

من املهم أيضا أن يشارك ناس يف املجتمع والذين لهم إعاقا جسدية أو 
ذهنية. يجب أن تكون لهم نفس الحضوض للحصول عىل عمل مثل الناس 
العاديني. ال يسمح رفض شخص ألداء وظيفة معينة يكون مؤهال لها، فقط 

ألن له أو لها إعاقة معينة. أحيانا يجب عىل الرشكات أن يخلقوا أماكن 
شغل خاصة.
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العنرصية ممنوعة

عىل أرض الواقع مينكم مع األسف أن متارس العنرصية ضدكم. يحصل أحيانا 
أن يفضل رب العمل إختيار عامل من أصل هولندي عوض شخص من أصل 

بولوين أو سورينامي. أو يتم منع الرجل من دخول أماكن املالهي الليلية 
بسبب أصلهم. هذا أمر غري مقبول.

حتى الذين لديهم ميول جنيس آخر والشواذ جنسيا يجب أن تتم معاملتهم 
باملثل. الشواذ جنسيا لهم نفس الحق يف تقرير مصري حياتهم وخلق جمعيات 

خاصة بهم. كام يسمح يف هولندا لناس من نفس الجنس أن يتزوجوا مع 
بعضهم. هولندا كانت البلد األول يف العامل الذي أجاز ذلك.

بإختصار، العنرصية ممنوعة يف هولندا عىل جميع املستويات. ال يسمح أن 
متارس العنرصية ضدكم بسبب دينكم، أصلكم أو طريقة مامرسة حياتكم 

الشخصية. والعكس أيضا، ال يسمح لكم أن متارسوا العنرصية ضد اآلخرين 
بسبب دينهم، أصلهم أو طريقة مامرسة حياتهم الشخصية.

إذا شعرتم أنه تتم مامرسة العنرصية ضدكم يف العمل، عند خروجكم للسهر 
أو يف أي مكان آخر، فيمكن لكم ألن تبلغوا بذلك لدى مكتب محاربة 

العنرصية، لدى الرشطة أو لدى مجلس حقوق اإلنسان.
www.dicrminatie.nl :مكتب محاربة العنرصية، إطلعوا عىل  •

/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen :أظروا  •

discrminatie/aangifte-doen-van-discrminatie

 www.mensenrechten.nl  •
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التضامن والعمل

ماذا يعني التضامن؟ التضامن معناه أنه يجب نأخذ بعضنا بالحسبان، وأن 
نعرف أن اآلخرين هم أيضا يشاركوننا.

مساعدة بعضنا

هولندا إحدى البلدان الغنية يف العامل. يتمتع الناس هنا بكثري من الحريات 
وكثري من الفرص يك يضمنوا مستقبلهم. طبعا هناك مشاكل أيضا يف بلدنا 

والتي يجب حلها. لكن كثريا من األمور قد تم ترتيبها.

كل شخص يف هولندا يجب أن يؤدي الرضائب. األشخاص الذين يكسبون 
املزيد من املال، عليهم أيضا تسديد املزيد من الرضائب مقارنة مع أوالئك 
الذين يكون دخلهم أقل. تستعمل الدولة أموال الرضائب من أجل متويل 

املدارس، تعبيد الطرق الحرص عىل أن تكون الرشطة فعالة وسط الشوارع. 
لكن ال تستطيع الدولة توفري كل يشء. ولهذا من املهم أن يساعد الناس 

بعضهم البعض.

كثري من الناس يف هولندا ميارسون األعامل الخريية. مثال يف النوادي الرياضية، 
يف دور الرعاية، أو داخل املدارس. األشخاص اآلخرون يعتنون بأحد يف بيته.

ضامن املعيشة

يجب أن تحرصوا بأنفسكم يك تحصلوا عىل ما يكفيكم من املال من أجل 
العيش. تعلم اللغة الهولندية نطقا وكتابة، تساعدكم عىل تحقيق ذلك. 

إذا لك تكونوا تتقنوا اللغة بشكل كاف، ميكن لكم متابعة دورات دراسية. 
إذا كانت لديكم صعوبة إليجاد الشغل، ميكن لكم أن تطلبوا املساعدة من 

العائلة، األصدقاء أو من منظمة ما. فقط إذا مل تتمكنوا من الحصول عىل 
املال بواسطة الشغل، فسوف تساعدكم الدولة يف ذلك. مثال إذا إصبتم مبرض 

كبري مينعكم من مامرسة الشغل أو إذا تم طردكم من العمل وليس لديكم 
مال من أجل تسديد مصاريف اإليجار أو املعيشة. إذا حصل ذلك، فيمكنكم 
تحت رشوط معينة، أن تحصلوا من الدولة عىل مساعدة مالية لإليجار، راتب 

شهري ومساعدة إضافية للرعاية. بواسطة هذا املال ستتمكنون من تسديد 
اإليجار، رشاء األكل، أداء مصاريف التأمني الصحي والتسديدات األخرى.

العمـــل

إذا كان لديكم شغل، يكون لديكم الحق يف الحد األدىن للجور. قيمة ذلك 
تجدونها عىل هذا املوقع عىل اإلنرتنت: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/

 vraag-en.antwoord/hoe-hoog-is-het-minimumloon.html

غري مسموح لرب عملكم أن يؤدي لكم أقل من الحد األدىن كام هو منصوص 
عليه قانونيا. كام لديكم أيضا الحق يف اإلجازات والعطل. هامك أيضا قوانني 
تتعلق بعدد الساعات التي يسمح لكم إشتغالها يف كل يوم، وكم مرة يسمح 

لكم باإلسرتاحة. إذا مل يحرتم رب عملكم هذا القانون، فيمكن لكم أن 
تنخرطوا يف نقابة التي ستتوىل مساعدتكم.

الحد األدىن لألجور

أنتم تشتغلون ستة أيام يف األسبوع من الساعة الثامنة صباحا إىل 
غاية الخامسة عرصا. عند نهاية كل أسبوع يؤدي لكم رب العمل 

100 أورو. أنت تعتقدون أن هذا امللبغ قليل. ال تتجرأون عىل 

التحدث مع رب العمل، ألنه ميكن أن يجد بسهولة أناسا آخرين 
يقبلون اإلشتغال بهذا مقابل هذا املقدار من املال. ماذا ميكنكم 

القيام به؟

يف هولندا هناك حد أدىن لألجور. بالنسبة ألسبوع عمل يتكون من 
40 ساعة (يف 2014) يجب أن تحصلوا عىل مبلغ 342,85 أور. 

هذا مبلغ غري صاف؛ عليكم أن تؤدوا الرضائب عىل هذا املبلغ.

مازال هناك من أرباب العمل من يؤدي راتبا أقل من الحد األدىن 
لألجور لعاملهم. هذا نسمية بأجر تحت الحد األدىن. عليكم أن 

تتخذوا الخطوات بأنفسكم إذا كنتم تحصلون عىل راتب أقل من 
الحد األدىن. إذا رفض رب العمل اإلنصات إليكم، ميكنكم أن تبلغوا 

بذلك لدى مفتشية الشغل SZW أو أن ترفعوا القضية إىل املحكمة. 
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