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 االتحاد الدولي لخیار العالج واإلرشاد

 
	المھمة

 
كرسوا لدعم مقدمي خدمات  سستتأاالختصاصات منظمة متعددة  ھو 	(IFTCC)لخیار العالج واإلرشاداالتحاد الدولي 

دونھا. إنھم یعملون من یری التي ال ومیولھم وأنماطھمالجنسیة  وعالقاتھم سلوكیاتھمیسعون لتغییر ذواتھم لخدمة أشخاص 
مقدمي خدمات یقدمون ھذا النوع من  عمالئھم في الحصول على مثل ھذه الخدمات وكذلك إدامة وجودحقوق  أجل صون
ودي یھعلى المفھوم ال ةجیواألنثروبول مقاربتھ قوموت زاھة العلمیة والبحثیة الموضوعیةالنإلى ھذا االتحاد  یناديالخدمات. 
االلتزام االسترشاد بالمعاییر المھنیة للجمعیات والممارسات مع وھو یطمح إلى  ،سرةلجسم اإلنسان والزواج واأل المسیحي

المھنیین  الممارسینیندرج كل من  (IFTCC)لخیار العالج واإلرشاد االتحاد الدولي ومن القائمین بدعم  المساءلة الشفافة.ب
بدعم ، والقیادات القانونیة والمجتمعیة من جمیع أنحاء العالم المعنیة ن، والمربیعويممارسي االرشاد الروحي الرو

الصحة الجنسیة.  
 
 

 أھداف االتحاد
	
ساني واإلكلینیكي أخصائیین في العالج النف لدن دعم من البحث عن مسائل دعم حقوق الفرد وحریتھ في) 1

األھداف المتمحورة من أجل تحقیق من جانب الراعي الروحي اإلرشادي  رة الروحیة و/ أو الدعماواالستش
السلوكیات العالئقیة والجنسیة والمشاعر التغلب على  إن أمكنحول العمیل والتي تتمثل في تقلیل أو إدارة أو 

ا؛غیر المرغوب فیھ والمیول 	
 

یر األخالقیة المشتركة والمعای سس، بما یعكس األصلة بمجال الممارسةالدقیقة ذات النشر المعلومات العلمیة والبحثیة ) 2
؛والشفافیة 	

	
ً م، یقدم دعتثقیفي ذاتي التنظیم دولي منتدى تطویر) 3 ً  ا ممن  ألولئك الذین یقدمون الرعایة لألفراد بین الزمالء وما مھنیا

  :یدونھایر لجنس معین ال ومیولجنسیة عالئقیة أو لھم ممارسات 
	

 نالذی والمعلومات األساسیة ألولئك الذین یقدمون التدخالت أو الدعم لألفراد	(CPD)	التطویر المھني المستمر توفیر) 4
یدونھا؛یر ال جنسیةومیول وعالقات  سلوكیاتلھم   

 
وااللتزام والحرص معاییر الدقة  تطبیقالتشجیع على الممارسات الخاضعة للمساءلة ومبادرات البحث العلمي مع ) 5

؛بین الممارسین وموفري الخدماتالمتعارف علیھا   
 

ركز على للقیم التي ت ، ومبادرات البحث العلمي المراعیةواألقطار التفاھم عبر الكفاءات المشتركة بین الثقافات حسینت) 6
.ثبتت نجاعتھااألسرة والتي لطالما قد أ 	

	
	

1القیم  
 

أو العالجاالستشارة لمواقف تجاه العمالء خالل ا 	
:1القاعدة اإلرشادیة   

.تقریر مصیرھم واحترام خیاراتھمحریة و عمالئھماحترام كرامة جمیع على الممارسین حض  	
 	

																																																													
NARTHرشادیة لمعھد الجمعیة الوطنیة لألبحاث العلمیة وعالج المثلیة الجنسیة تم اعتمادھا من دلیل القواعد اإل	1  

)2008( دلیل الممارسة لعالج المیول والسلوكیات المثلیة غیر المرغوب فیھا  
https://www.scribd.com/doc/115508811/NARTH-Institute-Practice-Guidelines 



والمیول واألنماط فھم منشأ السلوكیات الجنسیة  لدىالتعقید والقیود  دراكحض الممارسین على إ :2ة القاعدة اإلرشادی
 الجنسیة غیر المرغوب فیھا.

	
 
 

یتعلق بالھویة  ومعرفتھم بكل ما الشخصیة دراك كیف أن قیمھم وآراءھمإالممارسین على  حض :3القاعدة اإلرشادیة 
یرغبون فیھا. من میول وسلوكیات ال ما یعرضھ علیھم العمالءفی على تقییمھم وتدخلھم كلھاوالحیاة الجنسیة تؤثر   

	
 

طرح افتراضات تذم واالمتناع عن  العمالءیمان إلالقیم الدینیة  احترامحض الممارسین على  :4القاعدة اإلرشادیة 
التغییر.إحداث یرمي إلى  الدوافع الكامنة وراء طموحھم للحصول على تدخل  

 
 

على تقدیم المعلومات عن عملیات اجراء التغییر عند بدایة تقدیم الدعم أو العالج حض الممارسین  :5القاعدة اإلرشادیة 
.لتحصیل الموافقة بعد التنویر بشكل دقیق وكاف التدخلأو مخرجات  	

 
 

التي وسرة الثقافة والدین واأل الممارسة من جانبحض الممارسین على مراعاة وفھم الضغوط  :6القاعدة اإلرشادیة 
في سعیھم إلى تقصي ھویتھم.أو  ایریدونھ ي الالت ةالجنسی میولھم في صراعھم مع یواجھھا العمالء  

 
حض الممارسین على إدراك الصعوبات والمخاطر الخاصة التي تحف بالشباب الذي یختبر مشاعر  :7 اإلرشادیة القاعدة
األكبر للمیول الجنسیة  السیولةمیول للجنس المثلي. كما أنھ علیھم أیضاً تقدیر غیر مرغوب فیھا بما في ذلك جنسیة 

موجودة لدى الشباب. یبدو على ماوالھویة التي  	
	
 

 اعتبارات العالج والدعم للمعالجین
	

.للتدخالت العالجیة عتمدةالمقاربات النفسیة الماستخدام  نحض الممارسین على :8 اإلرشادیة القاعدة  
 
 

تصاحب یكونوا على درایة بالظروف النفسیة والسلوكیة التي غالباً ما على أن الممارسین  نحض :9 اإلرشادیة القاعدة
.الجنسیة وأالعالئقیة واالنجذاب واألنماط مشاكل الھویة الجندریة والسلوكیات   

	
	

لمساعدتھم على لیھا إ مأو احالتھللعمالء تقدیم خدمات العالج ذات الصلة  نحض الممارسین على :10 اإلرشادیة القاعدة
مشاكلھم. تسویة  

	
 

	التأھیل المستمر
 

الدینیة التي و والروحیة النفسیةبالموارد الطبیة وبذل جھود معقولة لإللمام على الممارسین حض  :11 اإلرشادیة القاعدة
إلى التغیر. یمكن أن تدعم العمالء في سعیھم  

	
 

بالعمالء الذي یسعون  ذات الصلة للمراجعحض الممارسین على توسیع وتعمیق معرفتھم وفھمھم  :12القاعدة اإلرشادیة 
من شأنھا تحسین عملھم في ھذا التي إلشراف والتشاور وا إلى التغیر، والسعي إلى تلقي التأھیل المستمر والتدریب

.المجال 	


