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حملة من أجل الرفع من أعداد الشكايا حول ا�س�مفوبيا 

بدأت ا�س�مفوبيا بهولندا تزداد بك�ة، إ� أن الحا�ت التي يتم ا�ب�غ عنها سواء لدى مكاتب مناهضة التمييز أو لدى 
ال�طة تبقى ضئيلة جدا. نفس ا�مر يتعلق بالشكايات التي يتم إيداعها لدى ال�طة. رغم ذلك، تبقى عملية ا�ب�غ هي 
الطريقة الوحيدة التي بواسطتها §كن التعرف ع¥ طبيعة ا�عتداءات أو الت¤فات التي لها ع�قة با�س�موفوبيا و كيفية 
معالجتها أو الحد منها. يهدف ”ا�ئت�ف ضد التمييز و ا�س�موفوبيا“ من خ�ل هذه الحملة توثيق أك© عدد ممكن من 

الحا�ت التي يتعرض فيها الناس �عتداءات عن¤ية أو ¶ي³ية بسبب ا�صل أو الدين أو غ³ ذلك.

إ¾ وقت غ³ بعيد، ¼ تكن مكاتب مناهضة التمييز تقوم بتسجيل ا�عتداءات ذات الصلة با�س�موفوبيا بشكل خاص. لكن 
بعدما تم تعديل نظام التسجيل و التوثيق، لدى هذه اÀؤسسات، أصبحت ا�س�موفوبيا تسجل بنفس الطريقة التي يتم 

بها التعامل مع ”معاداة السامية“ و ”كراهية اÀثليÃ“. إنه تطور مهم.

منذ ا�حداث ا�رهابية ا�خ³ة بباريز و اÀشاعر اÀعادية للمسلمÃ تزداد بك�ة، كÆ أن النقاش ا�جتÆعي الذي صاحب 
ذلك أصبح يأخد طابعا قا¶ا. لذلك، فإن الرفع من عملية التسجيل لكل ا�حداث ذات الصلة با�س�مفوبيا §كن أن تفرض 

نفسها ع¥ جدول أعÆل اÀؤسسات و الجهات اÀعنية.

•  الهجوم ع¥ اÀساجد: تكس³ الزجاجات ا�مامية سواء بالحجارة أو ع© ا�لعاب النارية، إشعال النار، تعلييق رؤوس    
   الخنازير أو ا�غنام اÀيتة ع¥ أبواب اÀساجد

•  النساء بالحجاب: استعÆل الكلÆت النابية ضدهن، التهديد أو العنف
•  التمييز ضد ا�طفال Ó اÀدارس: الت�ميذ يتعرضون �ساءة من طرف زم�ئهم، الشتم، السب أو ا�هانة ع© استعÆل 

   ألفاض مثل ”أقل أقل“ التمييزية.
•  التمييز Ó سوق العمل: طلبات التشغيل التي تحمل أسÆء عربية غالبا ما يتم رفضها. نفس الشيئ يتعلق بطلبات 

   البحث عن التدريب ”ستاج“. البعض ا×خر يتعرض إما للتمييز أو ا�هانة Ó أماكن العمل.

إذا تعرضت �عتداءات ذات ع�قة با�س�موفوبيا فمن اÀهم أن تقوم بجمع ا�دلة الكافية التي توثق لتلك ا�عتداءات. 
فكلÆ تعددت كانت ا�دلة عديدة و تنوعت، كلÆ سهلت عملية معالجة الشكاية الخاصة بك:

•  سجل الوقائع الهامة: كالتاريخ، التوقيت، اÀكان، الظروف اÀحيطة بالحادث، رقم الحافلة أو القطار، اÀحطة، أرقام أو 
   أسÆء حراس ا�بواب

•  خد صور أو تسجي�ت من شهود عيان التي §كن أن تستعمل كحجج يثبت الواقعة.

حتى عندما � يكون عندك أي دليل عن الحدث، فإن عملية ا�ب�غ تبقى مهمة جدا. حتى يتم تدوينها و إدراجها ضمن التقارير السنوية.
عندما تك� الشكايات حول ا�س�موفوبيا سواء Ó اÀدارس، ال�كة أو اÀؤسسة فإن حضوض وقوع شيئ ما Ó اتجاه هذه الشكايات يكون 

قويا. خذ مث� الحجم الكب³ للشكايات التي تم تشجيلها لدى ال�طة إحتجاجا ع¥ ت¤يحات ”فيلدرس“ (أقل، أقل) العن¤ية.

عملية ا�ب�غ عن ا�س�موفوبيا §كن أن تتم ع© عدة طرق و لدى عدة جهات، انظر Ó هذا الخصوص اÀنشور الخاص 
بـ“ا�س�موفوبيا � تقبلها بل أبلغ عنها“.
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إذا تعرضت كمسلم للتمييز فمن ا�سا� الت�يح به. � تتقبل من ا�ن، بسبب عقيدتك، للتهديد، 
الشتم، ا�حتقار أو معاملتك كإرها�.

استفد من حقوقك: قم بالت�يح و قدم شكاية. الت�يح هو الوسيلة الوحيدة لفضح ا�س�مفوبيا و محاربتها.

ماذا ميكنك أن تفعل؟
              1. سجل ا�حداث ا¥همة، كتوقيت، ا¥كان، الظروف و غ¡ ذلك..

              2. قم بأخد صور أو تسجي�ت فيديو كحجج لªثبات.
              3. حاول أن يكون لك شهود يدلون بشهادات كتابية.

التصريح
عندما تتصل µكتب مناهضة ا�س�مفوبيا و العن�ية للت�يح بالتمييز، سنساعدك ع³ التوجه 
للÀطة و نرشدك للمكتب ا�مس½دامي ¥حاربة العن�ية (ADB)، مكتب مناهضة ا�س�مفوبيا 

سيسهر ع³ اتخاد ا�جراءات ال�زمة.
           • إتصل بالهاتف رقم 020-4288825

www.meldpunt-islamofobie.nl عن طريق ا�ن½نيت •           
islamofobie@gmail.com Æيل إÇإرسال إ •           

www.facebook.com/islamofobie.endiscriminatie عن طريق الفايسبوك •           
مكتب مناهضة التمييز

Çكن لك أيضا أن تتصل مباÉة بإحدى مكاتب مناهضة التمييز ا¥تواجدة بحيك.
هناك سيتم تشجيل شكايتك كË ستدلونك ع³ بقية الخطوات التي Çكن اتباعها كالتدخل لدى 

جهات معينة أو مساعدتك ع³ وضع شكاية لدى الÀطة
           • إتصل بالهاتف رقم 09002354354

www.discriminatie.nl عن طريق ا�ن½نيت •           
info@discriminatie.nl لÇعن طريق ا� •           

الشرطة
كÇ Ëكن لك أن تقوم بوضع شكايتك لدى الÀطة ا¥تواجدة بحيك.

            • إتصل بالهاتف رقم 09008844
www.politie.nl عن طريق ا�ن½نيت •            

اإلنترنيت
إذا تعرضت لعتداءات عن�ية سواء عÎ ا�ن½نيت أو عÎ وسائل التواصل ا�جتËعي بسبب 

الدين أو ا�صل، فيمكن لك إيداع شكايتك لدى إحدى ا¥راكز التالية:
www.mindnederland.nl ا�ن½نيت Îمركز ا�ب�غ عن التمييز ع •            

www.meldpunt.nl ا�ن½نيت Îمركز مناهضة التمييز ع •            

                  تأسس مكتب مناهضة ا�س�مفوبيا و العن�ية سنة 2013 إثر إرتفاع التمييز الذي يتعرض له ا¥سلمون. هذف 

                  مكتب مناهضة ا�س�مفوبيا و العن�ية هو محاربة التمييز عÎ العديد من ا�نشطة و تقديم ا�رشاد. يسعى 

                  مكتب مناهضة ا�س�مفوبيا و العن�ية إÆ ا�ع½اف ا�جتËعي و محاربة ا�س�مفوبيا.


