
 

 
 
 
 

 العثور على خدمات الدعم النفسي االجتماعي 
 

خدمات الدعم النفسي االجتماعي للناجین من    ھولنداتقدم كل من الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة في 
الجرائم الجسیمة. غیر أن بیروقراطیة نظام الصحة العامة في ھولندا معقدة ویمكن أن یكون التعامل معھا  

أو ما یسمى طبیب   لب إجراء إحاالت من األطباء العامین. وذلك بسبب أن العدید من الخدمات تتطا صعبً 
راد في خضم  األف ولكن  عادةً  ما  یكون   ه الخدمات مشمولة بالتأمین الصحي،. وعلى لرغم من أن ھذ العائلة

  عملیة طلب اللجوء غیر مشمولین بالتأمین وبالتالي یتم استبعادھم من العدید من الخدمات. ومع ذلك، فإن 
  ا نظرً وفي ھولندا.   متاحان  العتبارات الثقافیة والدعم النفسي للمراعیة رعایة الصدمات المتخصصة وا

الرتفاع الطلب، یمكن أن تكون ھناك فترات انتظار طویلة لھذه الخدمات. لمزید من المعلومات حول مقدمي  
 خدمات الدعم النفسي االجتماعي، انظر الرسم البیاني أدناه. 

 
 الدعم النفسي االجتماعي في اإلجراءات الجنائیة

 
نقاط  البرامج والتدابیر إلعالم الناجین من الجرائم ودعمھم في   تقدم الحكومة الھولندیة مجموعة متنوعة من

للناجین  بوابة معلومات شاملة الكترونیة ھي   MyVictimCase. باإلضافة إلى ذلك، المعلومات الشخصیة
عملیة    المشمولین في یتم استبعاد األشخاص   ولكنلمساعدتھم على تتبع اإلجراءات التي یشاركون فیھا. 

یقتصر   التي تمنح الترخیص على اإلنترنت بة طلّ تالم داة األالحصول على ألن  نظًرا اللجوء من ھذه الخدمة  
لوائح   توفر العدید من المحاكم في جمیع أنحاء ھولنداكما . قانونیة بصورة البالد  في المقیمین  على حصًرا

 في المحكمة.  مراحة أكبر قبل وأثناء شھادتھ على الشعور ب  الناجینلمساعدة  محددة مراعیة للناجین
 

 اعتبارات عملیة 
 

الشرطة، لیست مدربة بشكل خاص على كیفیة التعامل مع الناجین من الجرائم   وفیھامعظم السلطات،   •
أنك قد تواجھ سلطات تفتقر إلى الوعي حول الوضع الذي یواجھ الالجئین   ا الفظیعة، لذلك كن مدركً 

 السوریین أو مراعاة الحساسیة الثقافیة. 
قد ترى أن مقدمي الخدمة   عند البحث عن مقدم خدمات الدعم النفسي االجتماعي عبر اإلنترنت، •

یستخدمون فئات مختلفة لوصف الصدمات (مثل العنف الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي).  
وعلى الرغم من أن ھذه الفئات تبدو محدودة (أو ربما تكون قد واجھت أكثر من فئة واحدة)، حاول  

 تحدید الخیار األكثر مالءمة لوضعك. 
مقدمي خدمات الدعم النفسي  عن یب، فخصص بحثك على اإلنترنت  إذا كنت أحد الناجین من التعذ  •

 لدیھم خبرة في العمل مع الناجین من التعذیب.  الذین االجتماعي 
إلى اللغة العربیة، ولكن عادة ما یتم اإلعالن عنھا باللغة   اإللكترونیة یمكن ترجمة قواعد البیانات  •

 . تین اللغ تین ھااإلنجلیزیة أو الھولندیة، لذا حاول البحث بإحدى 
یسھل العثور على خدمات الدعم النفسي االجتماعي المجانیة في أقرب مدینة حضریة، لذا ضع   •

 في اعتبارك عند البحث عن مقدم خدمة. تنقالتك 
 

 

 

 الدعم النفسي االجتماعي للسوریین في ھولندانشرة معلومات: 
 

https://www.om.nl/onderwerpen/slachtofferrechten/contact-informatiepunt-slachtoffers-om
https://www.om.nl/onderwerpen/slachtofferrechten/contact-informatiepunt-slachtoffers-om
https://mijnslachtofferzaak.nl/kbsp/info
https://mijnslachtofferzaak.nl/kbsp/info
https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rol-in-rechtszaak/Slachtoffer/Paginas/Slachtoffervoorzieningen-per-rechtbank.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rol-in-rechtszaak/Slachtoffer/Paginas/Slachtoffervoorzieningen-per-rechtbank.aspx


  نظرة عامة على خدمات الدعم النفسي االجتماعي المتاحة في ھولندا  

 
 الموقع  وصف مختصر للخدمة  اللغات  االسم

كتیب وزارة العدل حول  
 حقوق الضحایا 

 

الھولندیة،  
اإلنجلیزیة،  
الفرنسیة،  
 األلمانیة 

معلومات عن آلیات دعم الضحایا  
 ومعلومات االتصال 

 الكترونیًا 

معلومات عن مرافق  
 الضحایا في المحاكم المحلیة 

معلومات عن المرافق المحلیة لدعم وحمایة   الھولندیة 
 الضحایا أثناء اإلجراءات الجنائیة 

 

 الكترونیًا 

 الموقع وصف مختصر للخدمة  اللغات  االسم
 مركز رعایة الصحة العقلیة 

GGZ Centraal 
 

 الدعم النفسي واالجتماعي للمھاجرین  لغات متعددة
 

 اإلقامة مكان 

خط مساعدة الضحایا في  
 ھولندا 

 Victim Helpline 
Netherlands 

 الكترونیًا، عبر الھاتف  الدعم النفسي واالجتماعي لضحایا العنف  الھولندیة 

خط المساعدة: اكسر حاجز  
 الصمت 

الخط المساعدة الخاص بضحایا العنف   الھولندیة 
 الجنسي 

 عبر الھاتف 

 ضوء في األفق 
Licht in Zicht 

 

لغات متعددة  
ومن ضمنھا  

 العربیة 

الدعم النفسي واالجتماعي المراعي  
 لالعتبارات الثقافیة للمھاجرین 

 

عبر الھاتف، المكاتب  
في بریدا و أیندھوفن  

 و روتردام 
 

لغات متعددة   بسي -إي
ومن ضمنھا  

 العربیة 

الدعم النفسي واالجتماعي المراعي  
 لالعتبارات الثقافیة للمھاجرین 

 

الكترونیًا، عبر  
مكتبًا في   11الھاتف، 

 جمیع أنحاء ھولندا 
مركز الخبرات للعالج عبر  

   الثقافات 
الدعم النفسي واالجتماعي المراعي   لغات متعددة

 لالعتبارات الثقافیة 
المكاتب في أمستردام  
 و روتردام و أوترخت 

 الموقع وصف مختصر للخدمة  اللغات  االسم
GZA  لغات متعددة   للرعایة الصحیة

ومن ضمنھا  
 العربیة 

معلومات حول مواضیع طبیة مختلفة تتعلق  
 بطالبي اللجوء، وتشمل الصحة العقلیة 

 الكترونیًا 

 

  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.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/documenten/brochures/2017/04/03/verklaring-van-rechten-voor-slachtoffers-van-strafbare-feiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/documenten/brochures/2017/04/03/verklaring-van-rechten-voor-slachtoffers-van-strafbare-feiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/documenten/brochures/2017/04/03/verklaring-van-rechten-voor-slachtoffers-van-strafbare-feiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/documenten/brochures/2017/04/03/verklaring-van-rechten-voor-slachtoffers-van-strafbare-feiten
https://www.ggzcentraal.nl/locatie/de-meregaardambulantedeeltijd-enklinischebehandeling-2/asielzoekersteam_zuid_meregaard/
https://www.ggzcentraal.nl/locatie/de-meregaardambulantedeeltijd-enklinischebehandeling-2/asielzoekersteam_zuid_meregaard/
https://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.verbreekdestilte.nl/
https://www.verbreekdestilte.nl/
https://ggzlichtinzicht.nl/
https://ggzlichtinzicht.nl/
https://www.i-psy.nl/arabisch
https://transcultureletherapie.nl/
https://transcultureletherapie.nl/
https://www.gzasielzoekers.nl/en/iamasylumseeker/leaflets
mailto:info@syriaaccountability.org
https://web.facebook.com/SyriaAccountability
https://twitter.com/SJAC_info

