
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 Pagina 1 van 2 

 

 وثــــيقة المــــــشاركة    
 !مرحبا بكم في هولندا

 

دولة الحق والقانون. هذا معناه أن كل فرد يتمتع بنفس كما أنها  اديموقراطي اتعرف هولندا نظام
الحقوق، وكل فرد يجب أن يحترم القوانين. قيم الحرية، المساواة، التضامن لها دور أساسي. الحقوق 

يمكنكم أن تستفيدوا منها. ال يمكن لهذه القيم أن تبقى مستمرة إال إذا ساهم كل مرتبطة بهذه القيم والتي 
   جتمع في هولندا مهمة للغاية.المجتمع. تعتبر المشاركة داخل المفرد بشكل فعال داخل 

 
 الحرية:

 مسموح في هولندا لكل شخص أن يفكر، يفعل ويقول ما يريد. هذا يعني:
 رأيه؛لكل واحد الحق في التعبير عن  -
 لكل واحد الحق في أن يكون له دين أم ال؛ -

 ؛ةلكل واحد الحق أن يشهر ميوله الجنسي -

 لكل واحد حق اإلختيار واإلستقاللية )حق تقرير المصير(. -

 
لكن هذا مقيد أيضا بحدود. كل ما يقوله الفرد أو يفعله، ال يجب أن يتناقض مع القانون. غير مسموح 

  د، ممارسة العنصرية أو التحريض على العداوة.مثال أن تهينوا شخصا ما عن قص
 

 :المساواة
في هولندا تتم معاملة جميع الموطنين بالمثل. العنصرية غير مقبولة، سواء كانت على أساس الجنس، 

  .ةالدين، العرق أو الميول الجنسي
 

 التضامن:
في محيط آمن، سكن في هولندا يعتبر المواطنون مسؤولون جميعا على المجتمع. للمواطنين الحق 

مقبول، شروط عمل معقولة والحد األدنى لراتب العمل، تعليم ورعاية صحية جيدين. من واجب الدولة 
أن تحمي المواطنين من اإلستغالل والمعاملة الغير عادلة. مبدئيا يجب على المواطينين أن يرعوا أنفسم 

نفسهم، وليس هناك من يساعدهم، في هذه من الناحية المالية. إذا لم يتمكنوا من ذلك إعتمادا على أ
 الحالة تقدم لهم الدولة مساعدة. 

 
 المشاركة:

في هولندا نطلب من جميع المواطنين أن يساهموا في خلق مجتمع ممتع وآمن، مثال بواسطة اإلشتغال، 
 الذهاب إلى المدرسة أو ممارسة عمل تطوعي. هذا يمكن القيام به وسط الحي، في المدرسة أو داخل

 جمعية ما. تحدث اللغة الهولندية مهم جدا في هذا اإلطار. 
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i2eGeledingTxt 

i3eGeledingtxt 

 
Datum 

iDatum  
Onze referentie 

2017-0000023985  

أشهد أنني على علم بقيم ومبادئ المجتمع الهولندي المذكورة أعاله وأنني سأحترم هذه القيم والمبادئ. 
فعال وسط المجتمع الهولندي وأنطلق من أنني سيعطى لي كما أشهد أنني أرغب في أن أساهم بشكل 

 المجال من أجل ذلك من طرف المواطنين اآلخرين.
 

 اإلسم:
 

 تاريخ الميالد:
 

 التوقيع: 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 

 -------------------------في  -------------− ------------- −-----------التاريخ: 
 
 

 


