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أن تكون إحدى المرجعيات المعتمدة والموثوقة في تلبية  .2
 االحتياجات النفسية االجتماعية الوقائية والعالجية والتدريبية والبحثية

العمل على تشجيع الدراسات العلمية التي تساعد على تطوير  .3
 الصحة النفسية

تخفيف المعاناة النفسية االجتماعية الحالية للناس والتعامل مع  .4
المديدة المستقبلية للحرب الدائرة حاليا عليهم، وتقديم الدعم اآلثار 

 .النفسي االجتماعي الالزم للفئات المستهدفة

المساهمة في تقديم الخدمات التشخيصية والعالجية الدوائية  .5
والنفسية واالجتماعية والروحية باالعتماد على العناصر اإليجابية 

 سيا بكافة فئاتهم الثقافية والروحية للمجتمع للمتضررين نف

مساعدة الجهات المعنية على تنظيم برامج خدمات الصحة  .6
 النفسية وفق معايير الجودة والممارسة المبنية على البراهين

نشر وتطوير الثقافة النفسية الصحيحة من خالل تعميم  .7
 الممارسات الوقائية للصحة النفسية في المجتمع

لمتخصصة ذات التواصل مع الهيئات المحلية والخارجية ا .8
العالقة واالستفادة المتبادلة من البرامج والخدمات، وتعزيز التواصل 
المهني الفعال بين األطباء النفسيين واالختصاصيين النفسيين 
واالجتماعيين والعمل بروح الفريق والتواصل مع المختصين في 
المجاالت األخرى ذات العالقة لتعزيز جوانب التعاون المشترك بما 

 األهداف المرجوةيحقق 

تقديم االستشارة النفسية للهيئات والمؤسسات السورية األخرى  .9
 والمعنية بالشأن السوري

  �ـــــــــــ�اف ا�����ــــــــ� أهـــــــ� �
���ــــــــت ا�
	����ـــــــــا���

  :تعمل الجمعية على تحقيقي أهدافها المذكورة أعاله بما يأتي  

وات التخصصية وورش العمل والدورات عقد المؤتمرات والند .1
التدريبية لتطوير وتأهيل وتدريب العاملين في مجاالت الصحة النفسية 
ومتابعة المستجدات العلمية في مجاالت تخصصاتهم والمشاركة في 

  المؤتمرات المحلية والدولية

توفير الدعم المهني واإلشراف على برامج وخدمات الصحة  .2
تم تقديم هذه البرامج وفق الممارسة المهنية النفسية والحرص على أن ي

 .المبنية على البراهين

مثل ( إقامة وسائل تواصل مباشر مع جميع الفئات المستهدفة  .3
لتقديم ) خطوط هاتفية ساخنة أو مواقع لالستشارات االلكترونية أو غيرها

 .االستشارات النفسية واالجتماعية المتخصصة

الحرب الدائرة في سورية ظهرت اآلثار  في ظل النتائج الخطيرة لتفاقم 
. الكبيرة لتردي أوضاع حياة الشعب السورية وأمنه في مجاالت الحياة كافة

وكان من الالفت غياب أي شكل من أشكال التنظيم المهني للعاملين في 
مجال الصحة النفسية بتخصصاتهم المختلفة، لمساعدة الناس في ظل 

من . شية وفي حياتهم النفسية واالجتماعيةالتدهور الكبير في ظروفهم المعي
هنا، أتت فكرة إنشاء جمعية سمح، وهي جمعية علمية سورية مستقلة 
لالختصاصيين في الطب النفسي وعلم النفس والخدمة اإلجتماعية 

  .السريرية

  �ـــــــــــــــــــــــــا��ؤ�

بح تسعى الجمعية ألن تعزز الصحة النفسية الشاملة للسوريين، وتص 
مرجعية علمية رائدة في تقديم الخدمات اإلشرافية واالستشارات 
والدراسات والبحوث في مجاالت الطب النفسي وعلم النفس والخدمة 

  االجتماعية السريرية

�  �ـــــــــــــــــــــا���

تعزيزي الصحة النفسية وتقديم الخدمات النفسية واالجتماعية وفق أعلى  
  ء على الممارسة العلمية الموثوقة  المبنية على البراهينالمعايير المهنية وبنا

��ــــــــــــــ� و ��هـــــــــــــــــ�ة ا�����ـــــــــــــــ  

نشأت الجمعية بناء على تصويتات مؤتمر اآلثار النفسية واالجتماعية  
للحرب في سورية وآليات التعامل معها والذي عقد في مدينة اسطنبول 

حيث تعاون النشائها عدد من المختصين في ) م 28/9/2012-27 ( : بتاريخ
مجاالت الطب النفسي وعلم النفس وعلم االجتماع السريري وقد تم 

في ) حيث مقرها المختار الحالي( تسجيلها رسميا في المملكة المتحدة 
  .م    2013العاشر من سبتمبر  

ماع األول لحين االجت( ويتولى إدارة الجمعية حاليا بشكل مؤقت 
مجلس تأسيسي يضم نخبة من االختصاصيين ) للجمعية العمومية 

السوريين في مجاالت الطب النفسي وعلم النفس والخدمة االجتماعية 
السريرية وانبثق من هذا المجلس التأسيس مجلس إدارة مؤقت يرئسه 

  رئيس المجلس التأسيس ومعه نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق

"ـــــــــ ���  �ـــــــــــــت ا�����ـــــــــــل 

تقديم خدمات الصحة النفسية واالجتماعية للشعب السوري بكافة  
  أجناسه وأعماره وفئاته وطوائفه داخل سورية وخارجها

   �ـــــــــــــــــ�اف ا�����ـــــــــــــــــأه

  :تسعى الجمعية إلى تحقيق األهداف التالية

 نفسية الشاملة، وتطوير خدماتهاتعزيزي الصحة ال .1

Arabpsynet Journal:  N° 41 – Winter  2014  א�����ــــــ�	م�ـــــ� 2	014		��ـــــــــــــ��		–41א�ـــــ�د		:א��ـــــ�	א����ـــــ�	��

 ciations/SAMH.ass.pdfwww.arabpsynet.com/Asso	 	
1  	 	

www.arabpsynet.com/Associations/SAMH.ass.pdf


AssociationAssociationAssociationAssociation  ������������������������� �

 

  

جمع ودراسة المسائل القانونية المتعلقة بالجوانب الطبية النفسية  .4
 .االجتماعية في الحروب والكوارث

دعم الدراسات والمسوح العلمية الطبية النفسية االجتماعية التي  .5
 .تتعلق باألزمة السورية

على توثيق االنتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية للفئات  التأكيد .6
 ).حسب المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعتمدة( المستهدفة  

من  -تنظيم وإقامة دورات تدريبية تشاركية لذوي التأثير المباشر .7
لالستفادة من الجوانب النفسية واالجتماعية والروحية  -كافة الطوائف
 .ع الكوارث واألزماتفي التعامل م

إعداد وتأهيل المدربين المتخصصين القادرين على تدريب  .8
 الداعمين النفسيين

السعي لتخفيف الوصمة االجتماعية عن المرضى النفسيين واألشخاص  .9
الذين يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية مثل حاالت االعتداء الجنسي 

 .اعية الالزمةوغيرها وتقديم الرعاية الطبية النفسية االجتم

تعزيز التواصل والتعاون بين جميع االختصاصيين في الطب  .10
 .النفسي والعلوم النفسية واالجتماعية وبين المهتمين بالشأن السوري

إقامة مشاريع للدعم النفسي االجتماعي للفئات األكثر عرضة  .4
لتضرر صحتهم النفسية مع التركيز على النساء واألطفال والمسنين 

 .لمرضى النفسيين وذوي االحتياجات الخاصةوالجرحى وا

المساهمة في تيسير وصول الطواقم الطبية النفسية االجتماعية  .5
 .إلى مناطق تواجد المتضررين من جميع الفئات المستهدفة

نشر الثقافة النفسية المتعلقة بالصدمات والكوارث والقيام بتثقيف  .6
 .زماتالناس حول آليات التكيف مع الضغوط الناتجة عن األ

إقامة حمالت إعالمية مكثفة تخاطب البلدان المستضيفة ألهل  .7
بسبب األزمة الحالية لتعزيز التكافل ) شعوبا وحكومات( سوريا 

الصحة والتعليم : مثل( االجتماعي وتيسير سبل الحياة الكريمة 
 )الخ... واإلقامة والعمل 

ة إقامة حمالت إعالمية البراز الجوانب اإليجابية في األزم .8
 .الحالية وبث ثقاة التفاؤل

التنسيق مع الهيئات الدولية ذات الخبرة لتنفيذ المشاريع  .9
 .واالستفادة المتبادلة من الخبرات في مجال الدعم النفسي االجتماعي
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 )سمح ( ة ــــة النفسيــة للصحــة السوريــرالجمعيــمؤتم

ة ــــة واالجتماعيــــالت النفسيــــللمشك 2رــــالمؤتم

  ةــــة السوريــــة عن األزمــــالناتج

  

ة ــــملة متكاــــة نفسيــــة صحيــــو رعايــــنح

  اتــــي األزمــــف
  

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ41SAMH.pdf    
CongressForm : 

gJ41SAMHForm.DocConwww.arabpsynet.com/Congress/  
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 ) للمشتركي( عبور بكلمة ةالمحميــاستقبال الشبكة صفحات 
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