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 "اآلثار النفسية واالجتماعية للثورة السورية وآليات التعامل معها" األول مؤتمرال
 "الشعب السوري من األلم إلى األمل" تحت شعار : 

 

 
 

الرابطة الطبية للسوريني املغرتبنيني  و  نسانيةهيئة الشام اإلك األول املؤمتر بتنظيم مؤسسات عدة قامت
هنينيني    1433ذو القملنينيدة  12 – 11و ذلنينيي ينينيومم ا انينيي  وا املنينية  املسنينيلانيوالرابطنينية الملاملينينية لمللانينياس النينين   

بني  وقنيا ا ا لسنية اتفتتا ينية  متو   نبول برتكينيا طم   يف مدينة اس 2012/ سبتارب  أيلول 28 - 27املوافق 
ينينينيوم ا انينينيي  بتوقينينينيت م نينينية امل رمنينينية   علنينينيت الملدينينينيد منينيني  القننينينيوات  ا  للانينينيؤمتر يف متنينينيام السنينينياعة التاسنينينيملة  نينينيبا 

 اإلخبارية واإلسالمية والملاملية.

 
 :األولالمؤتمر  أهداف -
 

.   تسليط الضوس علت املش الت الن سية واتجتااعية الناجتة ع  الثورة السورية  اليا  1
 كبار الس  ... (.  –النساس  –ومستقبليا  ما الرتكيز علت ال ئات ا ا ة مثل ) األط ال 

.   التملرف علت الطاقات املختصة يف ا وانب الن سية واتجتااعية واملهتاة بالشأن السوري 2
 والتنسيق بينهم.
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 .   إجياد آلية لتو يد ا هود املختصة يف اجملالني الن سم واتجتااعم.3
يف الوقت احلايل .   اقرتاح برامج  يف الدعم الن سم واتجتااعم للشملب السوري 4

 واملستقبلم  وتأهيل ال وادر املطلوبة.
 .   تن يذ ورش عال مصا بة يف الدعم الن سم واتجتااعم.5
 

 
 
 المواضيع التالية:األول جلسات المؤتمر  تتناول -
 

 .   مقدمات يف األزمات وال وارث وتداعياهتا الن سية واتجتااعية .1
 احلايل للشملب السوري ..   الواقا الن سم واتجتااعم 2
 .   األط ال يف األزمات وال وارث.3
 .   حنو خدمات ن سية واجتااعية مقننة.4
 .   الدعم الن سم واتجتااعم والملالج يف األزمات وال وارث.5
 .   جتارب يف الدعم الن سم واتجتااعم يف ال وارث واألزمات .6
 للشملب السوري..   دراسات يف ا دمات الن سية واتجتااعية 7
 .   اتعتداسات ا سدية وا نسية وآثارها.8
  ..   ورش عال تدريبية يف الدعم الن سم واتجتااعم والملالج9
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شنينياريف يف املنينينيؤمتر  اوعنينينية منينيني  المللانينينياس واملتخصصنينينيني املهتانينينيني بالنينينيدعم الن سنينينيم واتجتانينينياعم وعنينينيالج 
ملتخصصنينينيني يف الطنينينيب الن سنينينيم وعلنينينيم اتضنينينيطرابات الن سنينينيية الناجتنينينية عنينيني  األزمنينينيات وال نينينيوارث  وهنينينيم منينيني  ا

 الن   وا دمة اتجتااعية والشرعيني وبملض الملاملني يف اجملاتت اإلغاثية.

 
 : لمؤتمرل الختامية التوصيات -
 

 فملالينينينيات   م 2012 سنينينيبتارب 28   هنينينيني 1433 القملنينينيدة ذو 12 ا املنينينية ينينينيوم مسنينينياس اسنينينيطنبول يف اختنينينيتم
 ا لسنينيات منيني  ينينيومني بملنينيد وذلنينيي مملهنينيا  التملامنينيل وآلينينيات السنينيورية للثنينيورة واتجتااعينينية الن سنينيية اآلثنينيار منينيؤمتر
 توفينيق حمانيد. د الملربينية باللغنية تالهنيا   التالينية بالتو نييات املنيؤمتر خنيرج وقنيد .النقنياش و لقنيات الملال وورش
 .مبّيض مأمون. د اإلجنليزية وباللغة   ا ندي

 
 ال ئات مجيا لتخدم ومتنقلة ثابتة اجتااعية وم اتب ن سية وعيادات مراكز وتوفري دعم( 1

 .وا ارج الداخل يف هلا احملتاجة
 لتقدمي( غريها أو ال رتونية استشارات أو ساخنة خطوط مثل) مباشرة توا ل وسا ل إقامة( 2

 .اتجتااعية الن سية اتستشارات
 اجملتاا لشرا ح وا ارج  الداخل يف سورية ألهل اتجتااعم الن سم الدعم مشاريا إقامة( 3

 .ا ا ة ات تياجات وذوي وا ر ت واملسنني واألط ال النساس علت الرتكيز ما املختل ة 
 الداخل يف املتضرري  تواجد مناطق إىل اتجتااعية الن سية الطبية الطواقم و ول تيسري( 4

 .وا ارج
 الت ّيف آليات  ول الناس بتثقيف والقيام وال وارث  بالصدمات املتمللقة الن سية الثقافة نشر( 5
 .األزمات ع  الناجتة الضغوط ما
 لتملزيز سوريا ألهل املستضي ة( و  ومات شملوبا  ) البلدان ختاطب م ث ة إعالمية محالت إقامة( 6

 …(. واإلقامة والتملليم الصحة:  مثل) ال رمية احلياة سبل وتيسري اتجتااعم الت افل
 وتملزيز الت اؤل ثقافة وب  السورية للثورة اإلجيابية ا وانب إلبراز م ث ة إعالمية محالت إقامة( 7

 .اتجتااعية الن سية الصحة
 املشاريا تن يذ يف اتجتااعم الن سم الدعم  ال يف ا ربة ذات الدولية اهليئات ما التنسيق( 8

 .خرباهتم م  واتست ادة
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 احلروب يف اتجتااعية الن سية الطبية با وانب املتمللقة والقانونية الشرعية املسا ل ودراسة مجا( 9
 .وال وارث

 .السورية باألزمة تتمللق اليت اتجتااعية الن سية الطبية المللاية واملسوح الدراسات دعم( 10
 .السوري الشملب علت وا نسية والن سية ا سدية لالنتهاكات التوثيق أمهية علت التأكيد( 11
 الطوا ف كافة م  الدي  ورجال وا طباس واأل اة للدعاة تدريبية دورات وإقامة تنظيم( 12

 .واألزمات ال وارث ما التملامل يف املساعدة واتجتااعية الن سية ا وانب علت والناشطني
 الداخل يف الن سيني الداعاني تدريب علت القادري  املتخصصني املدربني وتأهيل إعداد( 13

 .وا ارج
 ملتابملة دورية اجتااعية ن سية طبية علاية ومؤمترات وندوات ملتقيات بإقامة املؤمتر هذا متابملة( 14

 .اجملال هذا يف املستجدات
 للتملامل متخصصة كيانات وإنشاس برامج تقدمي علت املختل ة التخصصات أ حاب   ( 15
 اتقتصاديون   القانونيون   املهندسون: مثل) السوري للاجتاا واملستقبلية احلالية ات تياجات ما
).. 
 واتجتااعية الن سية والمللوم الن سم الطب يف املتخصصني مجيا تشال بيانات قاعدة إنشاس( 16

 .السوري بالشأن املهتاني
 ومتابملة وتن يذ إنشاس علت لإلشراف متخصصة اجتااعية ن سية طبية مرجملية إلقامة السملم( 17

 .بملدها وما الثورة مر لة يف املقرت ة اتجتااعية الن سية الربامج وتقييم


