
 
 وثــــیقة المــــــشاركة    

 مرحبا بكم في ھولندة!
 

تعرف ھولندا نظام دیموقراطي ودولة الحق والقانون. ھذا معناه أن كل فرد یتمتع بنفس الحقوق، وكل فرد یجب أن یحترم 
تستفیدوا منھا. ال یمكن القوانین. قیم الحریة، المساواة، التضامن لھا دور أساسي. الحقوق مرتبطة بھذه القیم والتي یمكنكم أن 

لھذه القیم أن تبقى مستمرة إال إذا ساھم كل فرد بشكل فعال داخل المجتمع. تعتبر المشاركة داخل الكجتمع في ھولندا مھمة 
   للغایة.

 
 الحریة:

 مسموح في ھولندا لكل شخص أن یفكر، یفعل ویقول ما یرید. ھذا یعني:
 لكل واحد الحق في التعبیر عن رأیھ؛ -
 واحد الحق في أن یكون لھ دین أم ال؛لكل  -
 لكل واحد الحق أن یشھر میولھ الجنسي؛ -
 لكل واحد حق اإلختیار واإلستقاللیة (حق تقریر المصیر). -

 
حدود. كل ما یقولھ الفرد أو یفعلھ، ال یجب أن یتناقض مع القانون. غیر مسموح مثال أن تھینوا شخصا بأیضا مقید ھذا لكن 

  لعنصریة أو التحریض على العداوة.ما عن قصد، ممارسة ا
 

 :المساواة
في ھولندا تتم معاملة جمیع الموطنین بالمثل. العنصریة غیر مقبولة، سواء كانت على أساس الجنس، الدین، العرق أو 

  المیول الجنسي.
 

 التضامن:
في ھولندا یعتبر المواطنون مسؤولون جمیعا على المجتمع. للمواطنین الحق في محیط آمن، سكن مقبول، شروط عمل 
معقولة والحد األدنى لراتب الشغل، تعلیم ورعایة صحیة جیدین. من واجب الدولة أن تحمي المواطنین من اإلستغالل 

یرعوا أنفسم من الناحیة المالیة. إذا لم یتمكنوا من ذلك إعتمادا على  والمعاملة الغیر عادلة. مبدئیا یجب على المواطینین أن
 أنفسھم، ولیس ھناك من یساعدھم، في ھذه الحالة تقدم لھم الدولة مساعدة. 

 
 المشاركة:

في ھولندا نطلب من جمیع المواطنین أن یساھموا في خلق مجتمع ممتع وآمن، مثال بواسطة اإلشتغال، الذھاب إلى المدرسة 
أو ممارسة عمل تطوعي. ھذا یمكن القیام بھ وسط الحي، في المدرسة أو داخل جمعیة ما. تحدث اللغة الھولندیة مھمة جدا 

 في ھذا اإلطار. 
 



. كما أشھد أنني سأحترم ھذه القیم والمبادئالمجتمع الھولندي المذكورة أعاله وأنني ومبادئ أشھد أنني على علم بقیم 
فعال وسط المجتمع الھولندي وأنطلق من أنني سیعطى لي المجال من أجل ذلك من طرف  أرغب في أن أساھم بشكل

 المواطنین اآلخرین.
 

 اإلسم:
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