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  � ا�ول ــــــــــــا���ر�

مقدمة في التعذيب كيفية التعامل مع الصدمات النفسية وحاالت 
  :التعذيب 

 .ماهر مفهوم التعذيب .1

 عناصر تعريف التعريف .2

 المناعة النفسية .3

 ألزماتأنواع ا .4

 الضغط النفسي وطبيعته .5

 القلق .6

 الضغوطات النفسية والفقدان .7

 دائرة إعراض التعذيب .8

 أسباب الصدمة النفسية .9

 الفرق بين ضحايا التعذيب والصدمة النفسية .10

 دراسة حالة .11

 إشكال التعذيب  .12

 التفريق بين مصطلح الضحايا والناجين .13

 مفهوم الصدمة النفسية في المنظور التحليلي  .14

 يةالصدمة النفس .15

  ــــــــــــ�� ا���ـــــــــــا���ر�

  :اآلثار السلبية للتعذيب والياته

 دراسة حالة •

 تعريف على مسميات أخرى لضحايا التعذيب •

 لمادا حدث استثنائي  •

 التمييز بين اآلثار الجسدية والنفسية •

 أهم اإلعراض الدانية التي تظهر لدى ضحايا التعذيب •

 متالزمة ستوكهولم ةماهي •

 لى متالزمة االرتجاع مباعد الصدمةالتعرف ع •

 االضطرابات المرتبطة بالتعذيب ةماهي •

 التعرف على انفصال أجزاء الشخصية •

 متالزمة التعذيب  •

 أسباب ومسببات الشعور بالذنب •

 آليات الدفاعية األولية المرتبطة بخبرة التعذيب ةماهي •

  �ــــــــــــــ�ف ا�����ــــــــــــــا�� 

عمل في مجال الصحة النفسية ومراكز الخدمات تعزيز قدرات من ي
االجتماعية الكشف عن حاالت التعذيب وتشخيصها وكيفية التعامل معها 
وفق ألسلوب تقديم الخدمات المتعددة وبما يتوافق مع تقنيات  التدخل 

  . interdisciplinary approachالعالجي النفسي 

  ـــــــــــــ��اف ا�����ــــــــــــا�ه

  : قع من الذي يتلقون هدا التدريب من القدرة على القيام بالمهام التاليةيتو

 .التعرف على مفهوم التعذيب وآلياته وحقيقته  .1

ً للمعاهدات الدولية والقوانين   .2 التعرف على التعذيب وفقا
 .واألنظمة المحلية 

 .استكشاف طرق تقيم وتشخيص نفسي وجسدي لضحايا التعذيب  .3

التي تواجه مقدمي الخدمات النفسية  التعرف على الصعوبات .4
 .وطرق التعامل معها 

 .اكتساب مهارات التواصل واالتصال الفعال مع ضحايا التعذيب .5

 .ممارسة اإلجراءات للتعرف على ضحايا التعذيب   .6

ممارسة اإلستراتيجيات الضرورية للتعامل مع ضحايا التعذيب من 
  .النواحي النفسية 

�ــــــــــــــــ�ا���ـــــــــــــ�ت ا������   

كل من يقدم خدمات من أطباء وممرضين ومختصين في علم النفس 
  .والمرشدين النفسيين ومختصي الخدمات االجتماعية العاملين مع ضحايا التعذيب 

 كما يمكن طالب الجامعات في مجاالت العلوم االنسانية االستفادة 
وكيفية الكشف والتحويل ,واالطالع كيفية التعامل مع ضحايا العنف 

  .وتقديم الخدمات الضرورية والعاجلة 

  �ت ــــــــــــ" ا���ر�!ـــــــ ���

أ���م 
 ا��
ر��

 ����ت د����  ا����ان 

ا��
ر�� 
 ا�ول 


م � ا��������  10 

ا��
ر�� 
 ا�#�"! 

ا()�ر ا��$'&% �$����� 
 و,�&�+* 

 5 

ا��
ر�� 
 ا�#��.

ا2'�دئ ا����&% �0/��� 
 ا������

 5 

ا��
ر�� 
 ا�5ا34

=5ق +�&; و+:9&8 ا5�7اض 
>�
 ا���A&% ا@�?% 4

 5 

ا��
ر�� 
 B� ا@�

 %CC9�2ا����&� ا �
م ��
�D 3/��� ا������  E����$� 

 10 

ا��
ر�� 
 ا���دس

 � GH2وا !�IJ3 ا�K52ا
 إر�Lد D/��� ا������

 5 

   PQ  40ــــــــــــــــــــــ�عا
 

Arabpsynet Journal:  N°32-33 – Autumn &Winter 2012 
 

�ـــــــــــ��  ���ــــ� � – 33-��32ـــــ��  :���ـــــ� �����ـــــ� ���ـــــ�
 ������ــــــ� 1�  012 2 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ32-33PsyTraumaPl.pdf  

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ32-33PsyTraumaPl.pdf


CongressCongressCongressCongress     ���������à��mû����ßŠpa@ @
 

  
 ات \مساعدة المساعدين  .5

 ات  –للمفرغين  \تفريغ نفسي للمهنيين  .6

       CBIالعالج المعرفي السلوكي .7

 العالج الروائي .8

9. EMDR     

  ــــــ�دسا���ر�ـــــــــــ� ا��ـــــــ

  يبقضايا اخالقية ومهنية في ارشاد ضحايا التعذ
 التحويل .1

 التحويل المضاد .2

 الصدمة الثانوية .3

 الصدمة الغيرية .4

  مركز فلسطين للصحة النفسية المجتمعية "1" التدريب 

  مدرب في مركز ضحايا التعذيب,األخصائي حسام شعفوط  "2"

  ـــــــ�دو ا,+��*( ــــــ�)��'�

  ارسل رسالة باالسم والعنوان على  

mhealth2007@gmail.com 
  .....سيتم االتصال بكم حال اكتمال العدد

  مركز فلسطين للصحة النفسية المجتمعية

 ذياب أحمد أبوريش: اإلدارة

  ا���ر�ـــــــــــ� ا����ــــــــــــــ- 

  العمل مع ضحايا التعذيب 

  :المبادئ األساسية

 ف على العالقة اآلمنة وعناصرهاالتعر .1

 التعرف على خطوات ومراحل القصة الصدمة .2

 المبادئ األساسية عند التعامل مع ضحايا التعذيب .3

  /ـــــــــــــــ� ا��ا.ــــــــــا���ر�

  :طرق تقييم وتشخيص اإلعراض النفسية

 مبادئ عامة بالتشخيص .1

 طرق التشخيص .2

 االختبارات التشخيصية .3

  .قبل طرق التشخيص واألدواتيتم وضع المبادئ 

  ا�1�2ــــــــــــــ0� ــــــــــا���ر�

  مقدمة في األساليب التشخيصية

 األساليب التخصصية .1

 نموذج الزروس الذهني .2

 التفريغ المرتجل األولي .3

   التفريغ النفسي .4
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Arabic Edition 
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English Edition 
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French Edition 
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