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عقدت جمعية االطباء النفسيين االردنية مؤتمرها الدولي الثاني في عمان للمدة من     

اختصاصي في الطب النفسي وعلم )150(شارك فيه اكثر من  )6-8/6/2012(

ورقة تنوعت )67(القيت فيه  النفس يمثلون اكثر من ثالثين بلدا عربيا واجنبيا،

ت العولمة والهجرة والثقافة والتغيرات موضوعاتها بين الجديد في الطب النفسي وتأثيرا

  .االجتماعية وربيع ثورات العرب

   

رئيس الجمعية، بكلمة رحب فيها  الدكتور وليد محمد شنيقات افتتح المؤتمر  

من كبار العلماء لتقديم ما لديهم من المعرفة العلمية والبحوث والخبرة ( بالمشاركين

  ).والرأي ليسهموا بدعم الطب النفسي عربيا وعالميا في مجاالته المختلفة

   

الرئيس الشرفي   لألستاذ الدكتور أحمد عكاشة  استهل المؤتمر بحوثه العلمية بكلمة   

الى وجود تباين كبير في واقع خدمات  التحاد االطباء النفسيين العرب، اشار فيها

الصحة النفسية على صعيد الدول العربية، اذ هنالك ست دول عربية ال توجد فيها 

قوانين تخدم النواحي القضائية للمرضى النفسيين ودخولهم االلزامي، وهنالك اقل من 

 العراق ،ليبيا،:نصف الواحد بالمئة طبيب نفسي لكل مئة ألف في سبع دول عربية

وأن نسبة ميزانية الصحة النفسية الى . سوريا،واليمن،السودان المغرب،الصومال،

  %.10ميزانية الصحة العامة تقل كثيرا عن المعترف بها عالميا والمحددة بـ 

   

وعلى مدى ثالثة ايام، كانت هنالك جلسات صباحية ومسائية متواصلة استعرضت      

،كان للباحثين العرب النصيب   يقيةسبعين ورقة معظمها دراسات تطب  ما يقرب من

الهام :ست اوراق لكل من  لعراقوا) 12( مصرو)14( األردن  األكبر منها السيما
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  .خطاب،عبد المناف الجادري، باسل الجلبي، قاسم العوادي،و قاسم حسين صالح

   

شبكة العلوم النفسية " رئيس  الدكتور جمال التركي  وعلى مدى ساعة ونصف،قدم    

، من حيث عدد الموضوعات عشر سنوات مسحا مستفيضا لواقع الشبكة في "العربية

جاءت (  والكتب والنشريات التي وفرتها للباحثين،وعدد المتصفحين لها في كل بلد عربي

فضال عن الصعوبات التي )..السعودية بالمرتبة األولى والعراق بالمرتبة الخامسة

على رئيس اتحاد األطباء  قاسم حسين صالح اقترح الدكتور وفي مداخلته،. تواجهها

اللذين كانا  الدكتور وليد سرحانو  الدكتور عبد اهللا عبد الرحمن  النفسيين العرب

حاضرين،ان يخرج المؤتمر بتوصية تلزم جمعيات الطب النفسي وجمعيات علم النفس 

يا بدعم الشبكة بمبلغ ثابت يضمن ديمومتها بوصفها مصدرا غن  في البلدان العربية

، وأنه يكفي الدكتور جمال ما بذله بالمعرفة وملتقى ثقافيا لألخصائيين النفسيين العرب

  .من وقت ومال وجهد استثنائي على مدى عقد من الزمن

   

كان المؤتمر تظاهرة علمية غنية بتنوع المعرفة التي تضمنتها البحوث والمداخالت       

فكل شيء ..في غاية الجودة ..هومكانه، وضيافت وادارته، وكان في حسن تنظيمه،.

والألفت،هو .من احسن فنادق عمان) الند مارك(والمكان كان في ..فيه كان مرتبا بعناية 

الدكتور عدنان  عضوا برئاسة)19(حسن االعداد له، فقد تألفت لجنته التنفيذية من 

مؤتمر داينمو ال( الدكتور وليد سرحان  عضوا برئاسة)22(، ولجنته العلمية من التكريتي

، فيما تألفت اللجنتان ..)الذي حضي بشكر وتقدير المشاركين للجهد الكبير الذي بذله

،والعالمية من الدكتور ناظم ابو حجله عضوا برئاسة)17(االستشاريتان المحلية من 

  .الدكتور احمد عكاشة  عضوا برئاسة)13(

تجربة مميزة ينبغي ان يقتدي بها من يفكر مستقبال بعقد مؤتمر  ويبقى هذا المؤتمر

وفريقه المميز تعميم  الدكتور وليد سرحان  آملين من اخواننا في االردن السيما..علمي

  ..والشبكة العراقية"شبكة العلوم النفسية العربية"  خالصات البحوث عبر

  .مع خالص شكرنا وامتناننا واطيب امنياتنا بالموفقية

 12/6/2012في  راقالع
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