
 
 

 

 
 
 

 خدمات الدعم النفسي االجتماعي  العثور على
 

خدمات الدعم النفسي االجتماعي للناجین من الجرائم  تقدم كل من الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة في ألمانیا 
وذلك ألن   ، االجسیمة. غیر أن بیروقراطیة نظام العدالة الجنائیة في ألمانیا معقدة ویمكن أن یكون التعامل معھا صعبً 

  عياالجتما النفسي الدعم  خدمات  دعم مراكز ، تحاول لذلكإلى أخرى.  والیةالخدمات التي تقدمھا الحكومة تختلف من 
تكون  و . باللغة العربیةیراعي االعتبارات الثقافیة  دعم غیر الحكومیة سد الفجوة في الخدمات الحكومیة من خالل توفیر 

طلب األفراد في خضم عملیة  ما یكون  عادةً   ولكن، عموًما  لتأمین الصحيخدمات الدعم النفسي االجتماعي مشمولة با
لمزید من   .  الدعم ھذا على للحصول  خاص  طلب  تقدیم  ]pp.98f[ویحتاجون إلى   غیر مشمولین بالتأمیناللجوء 

 ، انظر الرسم البیاني أدناه. ات الدعم النفسي االجتماعي خدم  مقدمي المعلومات حول 
 

 الدعم النفسي االجتماعي للمحاكمات 

  تدبیرھو   الدعم النفسي االجتماعي للمحاكماتبالنسبة للناجین المشاركین في اإلجراءات الجنائیة كشھود أو مدعین، فإن 
للتأھل للحصول على الدعم النفسي االجتماعي   التي تنشأ من المشاركة.  االستثنائیةدعم فعال یراعي التحدیات النفسیة 

الدعم  یجب أن توافق المحكمة على طلب الضحیة للحصول على و  . إثبات حاجتھم لذلكللمحاكمات، یجب على الناجین 
یتم تقدیم الخدمة من قبل متخصصین تمولھم  حیث تقدیمھ باللغة األلمانیة.  لزم والذي یالنفسي االجتماعي للمحاكمات 

،  مبحقوقھ  الناجینون بإبالغ لمختصیقوم احیث  الحكومة الفیدرالیة ولدیھم خبرة في العمل مع الناجین من جرائم العنف. 
ال یسمح لھم بمناقشة الجرائم  و مة. لشھادتھم في المحك اویشرحون بشكل عام اإلجراءات الجنائیة، ویھیئون الناجین عاطفیً 

،  العامین إلى المواعید مع الشرطة أو المدعین  الناجینیمكنھم مرافقة   ولكن.  ن اإلجراءات أو شھادة الناجی محورفي 
بعد اإلدانة كشكل من أشكال  الدعم النفسي االجتماعي للمحاكمات یتوفر كما ویسمح لھم بالحضور في جلسات المحكمة. 

یرجى التنبھ إلى أن الدعم النفسي    خارجي. خدمات مقدم إلى  إجراء إحالة حقة، وعند ھذه النقطة یمكن الرعایة الال
االجتماعي للمحاكمات في ألمانیا ال یتمتع بسریة تامة. وفي حاالت استثنائیة، یمكن استدعاء العاملین في مجال الدعم  

 النفسي االجتماعي للمحاكمات لإلدالء بشھادتھم في المحكمة حول جوانب العمل مع موكلیھم. 
 
 

 اعتبارات عملیة 
الشرطة، لیست مدربة على كیفیة التعامل مع الناجین من الجرائم الفظیعة، لذلك كن   وفیھامعظم السلطات،   •

أنك قد تواجھ سلطات تفتقر إلى الوعي حول الوضع الذي یواجھ الالجئین السوریین أو مراعاة الحساسیة   امدركً 
 الثقافیة. 

 فئات ترى أن مقدمي الخدمة یستخدمون عند البحث عن مقدم خدمات الدعم النفسي االجتماعي عبر اإلنترنت، قد   •
 الفئات على الرغم من أن ھذه و مختلفة لوصف الصدمات (مثل العنف الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي).  

 . لوضعكتبدو محدودة (أو ربما تكون قد واجھت أكثر من فئة واحدة)، حاول تحدید الخیار األكثر مالءمة 
مقدمي خدمات الدعم النفسي االجتماعي   نع إذا كنت أحد الناجین من التعذیب، فخصص بحثك على اإلنترنت   •

 لدیھم خبرة في العمل مع الناجین من التعذیب.  الذین
 یسھل العثور على خدمات الدعم النفسي االجتماعي المجانیة في أقرب مدینة حضریة، لذا ضع   •
 في اعتبارك عند البحث عن مقدم خدمة. تنقالتك  •

 
 

 نشرة معلومات: الدعم النفسي االجتماعي للسوریین في ألمانیا 

https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2022/07/BAfF_Versorgungsbericht-2022.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2022/07/BAfF_Versorgungsbericht-2022.pdf


  نظرة عامة على خدمات الدعم النفسي االجتماعي المتاحة في ألمانیا  

 
 الموقع  وصف مختصر للخدمة  اللغات  االسم

قاعدة البیانات اإللكترونیة  
 لضحایا الجرائم

)ODABS(  
 

قاعدة بیانات قابلة للبحث عن مقدمي الدعم النفسي   العربیة
 االجتماعي للمحاكمات 

 

 الكترونیًا 

منصة حمایة الضحایا التابعة 
لوزارة العدل االتحادیة  

 وحمایة المستھلك 
Info-Hilfe 

اإلنجلیزیة، 
 األلمانیة 

معلومات حول الدعم النفسي االجتماعي للمحاكمات  
ومعلومات االتصال بخدمات الدعم النفسي االجتماعي  

 في الوالیات االتحادیة

 الكترونیًا 

كتیب وزارة العدل االتحادیة  
 حول دعم الضحایا 

 

الضحایا ومعلومات  معلومات حول آلیات دعم  العربیة
 االتصال

 الكترونیًا 

كتیب وزارة العدل االتحادیة  
 حول حقوق الضحایا 

 

معلومات حول آلیات الدعم النفسي االجتماعي المتاحة   العربیة
للضحایا ومعلومات االتصال بمقدمي الخدمات  

 المختلفین
 

 الكترونیًا 

 الموقع  وصف مختصر للخدمة  اللغات  االسم
 Weißer Ringمنظمة 

)Weisser Ring ( 
 

 الدعم النفسي االجتماعي لضحایا العنف األلمانیة 
 

الكترونیًا، عبر 
مكتبًا في  19الھاتف، 

 جمیع أنحاء ألمانیا 
خط المساعدة الخاص بالعنف 

 ضد الرجال 
 الكترونیًا، عبر الھاتف  الدعم النفسي االجتماعي لضحایا العنف من الذكور  األلمانیة 

ھاتف المساعدة الخاص  
 بالعنف ضد النساء

لغة من   18
 ضمنھا العربیة 

 ھاتف الكترونیًا، عبر ال الدعم النفسي االجتماعي لضحایا العنف من النساء

العربیة،  جمعیة الرعایة النفسیة الھاتفیة
اإلنجلیزیة، 

 األلمانیة 

 عبر الھاتف الدعم النفسي االجتماعي لضحایا العنف

الرابطة االتحادیة للمراكز  
النفسیة االجتماعیة لالجئین 

 (BAFFوضحایا التعذیب (

الدعم  معلومات االتصال بمراكز التنسیق الذین یقدمون  العربیة، األلمانیة
 النفسي االجتماعي لالجئین والناجین من التعذیب

مكاتب متعددة في  
جمیع الوالیات  

 االتحادیة
 

معلومات عن مراكز التنسیق التي تقدم الدعم النفسي  العربیة جھات المساعدة في برلین 
 االجتماعي

 

 برلین

مركز الطب النفسي عبر 
 الثقافات

 

لغات متعددة ومن 
 ضمنھا العربیة 

 برلین استشارات نفسیة حساسة ثقافیا 

 مستشفى جامعة بون
Uniklinikum Bonn 

 بون رجیة لالجئین الذین یعانون من مشاكل نفسیةعیادة خا األلمانیة 

 الموقع  وصف مختصر للخدمة  اللغات  االسم
RefPsych  لغات متعددة ومن

 ضمنھا العربیة 
مقاطع فیدیو للمساعدة الذاتیة تركز على الصدمات بعد 

 الھجرة
 الكترونیًا 

مساعدة الالجئین المصابین  
 بصدمة

لغات متعددة ومن 
 ضمنھا العربیة 

 مواد للمساعدة الذاتیة للناجین من الصدمات الشدیدة
 

 الكترونیًا 

معلومات حول الدعم النفسي االجتماعي المتاح  العربیة بوصلة الروح 
 لالجئین وإجراءات المساعدة الذاتیة

 براندنبورغ 

 

  info@syriaaccountability.org للمزید من المعلومات أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على
 .. اشترك في نشرتنا األسبوعیة لیصلك تحدیثات عن عمل المركزتویتر  و  فایسبوك كما یمكنكم متابعتنا على 

 

https://www.odabs.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
https://www.odabs.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
https://www.odabs.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/EigeneRechteKennen/HilfeUndRechte/PsychosozialeProzessbegleitung/PsychosozialeProzessbegleitung_node.html
https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/EigeneRechteKennen/HilfeUndRechte/PsychosozialeProzessbegleitung/PsychosozialeProzessbegleitung_node.html
https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/EigeneRechteKennen/HilfeUndRechte/PsychosozialeProzessbegleitung/PsychosozialeProzessbegleitung_node.html
https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/EigeneRechteKennen/HilfeUndRechte/PsychosozialeProzessbegleitung/PsychosozialeProzessbegleitung_node.html
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OpferhilfeUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Merkblatt_Prozessbegleitung_arabisch.pdf;jsessionid=56C714234E96A4227AC259339A0DE6A6.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OpferhilfeUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Merkblatt_Prozessbegleitung_arabisch.pdf;jsessionid=56C714234E96A4227AC259339A0DE6A6.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OpferhilfeUndGewaltpraevention/Opfermerkblatt/Opfermerkblatt_Arabisch.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OpferhilfeUndGewaltpraevention/Opfermerkblatt/Opfermerkblatt_Arabisch.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon
https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon
https://www.maennerhilfetelefon.de/
https://www.maennerhilfetelefon.de/
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-18-sprachen.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-18-sprachen.html
https://www.telefonseelsorge.de/international-helplines/
https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-ort/psychosoziale-zentren/
https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-ort/psychosoziale-zentren/
https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-ort/psychosoziale-zentren/
https://www.hilfe-in-berlin.de/ar/
https://www.vivantes.de/fileadmin/Klinika/HUK/PDFs/flyer-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie-mehrsprachig.pdf
https://www.vivantes.de/fileadmin/Klinika/HUK/PDFs/flyer-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie-mehrsprachig.pdf
https://www.ukbonn.de/psychiatrie-und-psychotherapie/klinik/ambulante-behandlung/sprechstunde-fuer-gefluechtete-menschen-mit-psychischen-erkrankungen/
https://www.ukbonn.de/psychiatrie-und-psychotherapie/klinik/ambulante-behandlung/sprechstunde-fuer-gefluechtete-menschen-mit-psychischen-erkrankungen/
https://www.psych.mpg.de/refpsych
https://www.refugee-trauma.help/
https://www.refugee-trauma.help/
http://kommmit.eu/wp-content/uploads/2020/06/Seelenkompass-Arabisch.pdf
mailto:info@syriaaccountability.org
https://web.facebook.com/SyriaAccountability
https://twitter.com/SJAC_info

