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 :فيينا جامعة يف( إسطنبول بروتوكول) االنتهاكات توثيق تدريب عن مخترص تقرير

 

 واألخصائيين النفسيين   لألطباء  تدريب عقد  الى  القانونية لجنتها خالل ومن  سنة، من  وألكثر سمح  سعت لقد
-7 فترة في ولكن   الموسييييييي ،  التدريب هذا عقد من  نتمكن   لم  أننا  إال والمحامين، البشيييييييريين   واألطباء النفسييييييييين 

  في مصيييييي  ر نطاق على  التدريب عقد على االتفاق  تم  2019 رمضييييييا  من   األول صييييييا   والذي  12/5/2019
 .النمسا /فيينا جامعة في النفسي  الطب قسم

 التعذيب توثيق  مجال في عالميا   معروفة شيييةصيييية وهو وينزل، توماس بروفيسيييورال  التدريب هذا على أشييير 
 من  التدريب هذا حضيور من  تمكن  وقد. مةتلفة بال  من  الزمالء من  عد  معه  وشيار   اإلنسيا ، حقوق وانتهاكات

 التوقيت  كا   وقد. محاسيينة  وسييا . و   اهلل، عبد  جها .   مبيض، مأمو .    صييالح،  أبو محمد.  أ.   من  كل  سييمح
 .الصعوبات من   بالرغم الزمالء فذهب الفرصة، هذه تفويت عد  بأهمية  شعرنا  أننا إال علينا صعبا

 :نبولطاس بروتوكول  تدريب وعناصر فقرات من   وكا 

 إسطنبول  بروتوكول  وتاريخ  مقدمات 
 والمعتقالت  السجو   مراقبة 
  وتوثيقه  وإثباته  واكتشافه  التعذيب  من   إجراءات 
 البروتوكول  وفق  الجسدي  الفحص 
 وتوثيقه  الجسدي  التعذيب  كشف 
 مينيسوتا  وبروتوكول  استنبول  بروتوكول  بين   الفرق 
 النفسي  والطب  النفسية  الصحة 
 النفسي  واإلجها   الصدمات  عالجات 
 األطفال  وحماية  األطفال  صدمات  تشةيص 
  الصدمات  برضوض  المتعلقة  واألشعة  النووي  الطب 
  المعلومات  وأمن   حفظ 
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 الدولية  القوانين   وفق  التعذيب  ومن   نبولطاس  بروتوكول 
 اسوري  في  اإلنسا   حقوق 
 الثقافات  وتعد   النفسية  الصحة 
 العالجات في...  والفنو   اإلبداعية  المهارات  مداخالت  استعمال 
 (اإلناث ضد  خاصة)  الجنسي  العنف 
 .والتنسيق   المؤسسي  الحقوقي  العمل  استراتيجيات 

 

 :المستقبل  في  نحتاجه  أ   يمكن   لما  مقترحات

 (الثامن   مؤتمرها  في  تدريبة  ورشة سمح  ستعقد)  النفسيين  واألخصائيين   األطباء  من  برأك  عد   دريبت .1
 روما  ووثيقة ومينيسوتا،  نبول،طاس  لبروتوكول  العربية  الترجمات   قة  من   التأكد .2
 (وغيرها  النفسي  لإلجها   هارفار )  نحتاجها  أ   يمكن   التي  المةتلفة  المقاسات .3
 (النت  على  بعضها)  و راستها  والتعذيب  االنتهاكات  لتوثيق   المكتوبة  التقارير  بعض  على االطالع .4
 .وتوثيقها  الجسدية  اإلصابات  فحص  على عملي  تدريب .5
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