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  اـإندونيسي –ن ـس المسلميـاء النفـة لعلمـة العالميـع للرابطـر الرابـالمؤتم  
  

  ر ـــة للمؤتمــة الختاميــتوصيــات و مقترحـــات الجلس
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  :االولى التوصيـة

 الى مراجعة تسميتهاو لتشمل كل العاملين في حقول العلوم النفسية" الرابطة"توسيع نشاط 

 )برأي التركي وزعتور (  » .ة لعلماء النفس والصحة النفسيةالعالمياالسالمية الرابطة "  

The Islamic International Federation of  Psychologists & Mental Health Professionals ( IIFP&MH )  

  )برأي الكبيسي (  " المسلمين النفس لعلماء العالمية الرابطة" 
� دوا�� � � :ا! ��ذ ا������

1-  RS T ث�V 7Wا�� X1 واه�اف ا��ا�21 اه�اف �ZCا�5&��� ا� ['# \B�6 ا�� 

 ا�Sه� �,�5:^� و��b�#�ت a�ث `��H �,�ا7W ان �1T ا�_ ا�^[��� �6 ا����� و��د

7+c� �Wd�. 

 ا�h�&5 واTر��د ا�h�&5 ا�� g2�b�#�ت `��f �H ا�5&��� ا��ZC 1�ا�e ان  -2

 �� �Wل �6 ا����m وnB ا����m ا3*:��ت �lت�,2' و ا���S /+,kت �'j وTزا�) آ��)

p��^� 6� ت�#�b�� ث�aوا �+H� رات ��ا�q,:و �&��� وا ��+'# L�9ل �6 آ�W :- 

- �+O5� �ZCا�����3 ا�. 

 ا�,�'�+�� ا3*:��ت N اq,53�ة وا�1r� h�&5�ي اTر��دا و��اآA و�Sات  -

 .�1.����ت وا�,�Hءا اtT&�ل ر��ض �6 �1ءا

 -: ا��ZC'� ���&5 اT:���� ا�����3 ا.+��� -

- /Mا�� �clq7 ا�����3 ا��� �S�5 ا�5&4 واu+23ا e����1ة وAB �ZC'� 

 .وnBه� ا�h�&5 ا6Cv و��cl ا�5&���

- �+O5� �ZCا��^'�� ا� . 

 . ا�g2'� h�&5 ا���h3 ا�ITد-
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  :الثانيـــة التوصيـة
 

ان الى بلد اسالمي آخر،  تكون فيه حرية التحرك أكبر، خاصة على مستولى المعامالت تحويل مقر الرابطة من السود      

   تفعيل هذا االختيارمع الدعوة لكمقر جديد،    "اــــــــــــتركي" تم ترشيح   ،المالية

  :الثالثـــة التوصيـة

  

منظور الفكر "م النفسية الحديثة من اهم مدارس العلوأدبيات قراءة  المسلمين العادة  علماء العلوم النفسية دعوة  

يتم  ه، وما خالفاالسالم  وافق منظوروالعمل على تعميق واثراء وتأصيل ما ، "  االسالمي ونظرته لالنسان و رسالته في الحياة

اإلنسان من منظور ثوابت الوحي كتابا وسنة ونظرتها لطبيعة " :يفضل االستاذ زعطوط*(   .سخةالراعلمية الدراسات البتجاوزه 

  ) "ورسالته في الحياة في سوائه و اضطرابه

  

 ): اT:,�ذ ز#2�ط( ' �ا���&�%$# 

 #'\ �O���ت N ا�l3��� ا0/ا.' 12/ و�� ا0/ا.' ���ه�, +���*ا��+7 #']  -

 .�yه�H ا�3'\ ا�� h���&5��M و���lن و�������p ا�5&4

-  N د�H,�Tاz�Z) �:ا����د�� ا3+�ر �K�W N ا�71ج +��45ت }�ل ��� ا�4

 ا�eH5� g2 �6 واT:,&�دة واH53|�� ا��'+�� ا�^��د آI 6� 7'') وا�_

 ."Based Evidence Psychologyا4�8/ ا�4�: �%," ار:�ء N ���{� ا4�8/

 #'+�ء و) وا;K�ل ا��^��ة H5� N\ ا��ا:~�ن �K�W( ا���6 #'+�ء د#�ة -

 و+��@ و?�ر �+< ا�4�: �%, �/ارس >$�; rq� Nآ� �H5|�� ا��د اG ا�5&4

��ت A.�ر�%� .اK��3� ا���h1 ا�N \'# 4&5 ا�l�ذ�� ��7 ا��BCD' ا�

 

  :الرابعـــة التوصيـة

  

العلوم النفسية والطب النفسي و دراسات بتعميق تهتم ":   ةـــالنفسي ومـــللعلة ــاالسالمية ــالمجل" علمية محكمة مجلة اصدار 

  :وتعمل على سي من منظور الفكر االسالمي االرشاد النف

 الظواهر من والحد النفسي االسالمي الفكر لتعميق النفسية والصحةالمختلفة  النفس موعل ت مجاال في االبحاثتشجيع   -

  . العربي الشباب لدى المنتشرة السلبية

 وتوافقهم واستعداداتهم قدراتهم لتنمية والنفسية االسالمية النظر وجهة من االعاقة ذوي مجال في االبحاث من لمزيد الدعوة -

 .واالجتماعي النفسي

 الحنيف االسالمي الدين عليه اكد ما وهذا واالديان االفراد بين التسامح روح ثقافة على التأكيد -

 

  :الخامســـة التوصيـة
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لم والى مختلف ممارسات المعالجات النفسية تعرض أخالقيات المعالج النفسي المس ":مدونة المعالج النفسي المسلم"الدعوة العداد 

لتجنب الممارسات التي ال تتوافق مع . ها والتحذير منهالمنزلقات التي ينبغي االنتباه لمن منظور االسالم، مع تبيان المحاذير وا

  السلوك اإلسالمي

 

  :السادســـة التوصيـة

  

وتكون محدودة الذين تميزوا في ميدان دقيق من العلوم النفسية،  » علماء النفس المسلمينمن  ملتقيات مع الخبراء« تأسيس     

من منظور االسالم ، ثم  جمع أعمالهم في مؤلفات توزع على مستوى " موضوع محدد"ليعرضوا اجتهادهم في قراءة العدد،   

 .�Kوره� �Sل ا�H, ��'� ��A�'�T���، والعمل على  واسع

  

  :السابعـــة التوصيـة

  

  �,X'��c �,�از�Xين اعداد مشروعالدعوة الى 

، يعمل على تقديم التفسير النفسي "المقاربة السيكولوجية لالشارات النفسية في القرآن الكريم "االول يتعلق بــ-

  لاليات القرآنية التي تتعرض للنفس االنسانية

    ،" النبوية السنةسيكولوجية لالشارات النفسية في قراءة " الثاني بــ  -

   نين المقترحيل هذفعيلتمن علماء العلوم النفسية   انتأسيس لج على العمل

  

  :الثامنـــة التوصيـة 

  

، التي يتولى الدكتور خلدون مروة "نحو تدين صحي... مدونة السكينة للصحة النفسية "دعوة علماء النفس  للمساهمة في إنجاز     

فسانيين العرب االشراف عليها ، حتى نتحمل مسؤوليتنا تجاه تفكيك ظاهرة رئيس لجنة الدين و الصحة النفسية باتحاد األطباء الن

 . الجهود وتقاسم التكامل على الحرصمع  ،التطرف العقائدي التي اساءت بشكل كبير الى صورة المسلم في العالم

  

  :التاسعـــة التوصيـة

  

والمقترحات وتحقيقها ما لم تتوفر امكانات دنيا ، مع  التوصيات  تجسيميتعذر   حيثالعمل على توفير االمكانات المادية،     

و القادرة على العطاء ، لتكون سندا في انجاز " الرابطة"السعي الي استيعاب الطاقات الفكرية الخالقة التي تؤمن بأهداف 

  .االعمال و تحويلها الى واقع
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  :العاشـــرة التوصيـة

  

" يتجمل فيه كل عضو مهام محددة، وتسند فيه مهام تطوير سبل التعاون العلمي "مجلس تنفيذي للرابطة"الدعوة الى تأسيس     

  " المستشار العلمي للرابطة" بين علماء العلوم النفسية المسلمين الى 

  

  :الحاديـــة عشـــر التوصيـة

  

  .ة مطلبيةفي اشكاالت نقابيتقع   مع االنتباه حتي الانشاء لجنة ترصد واقع ومشاكل ومطالب علماء النفس  -

، وحث سلطات االمن السودانية مواصلة  بذل الجهد عمر هارون الخليفة البروفسور متابعة موضوع   اختفاء من مهام اللجنة -

   .لكشف عن مالبسات هذا االختفاء الذي بقى غامضا حوالي سنتين من وقوعه ل

 

  :الثانيـــة عشـــر التوصيـة

  

دعم و العمل على  .، في جميع الدول االسالمية))ذلك تعذر إن(أو ممثلين  لها (لمسلمين نشاء فروع لرابطة علماء النفس اإ    

  التعاون مع جمعيات العلوم النفسية في البالد اإلسالمية 

 

  :الثالثـــة عشـــر التوصيـة

  

معها بما تسمح به  و التجارب المحدودة الدخل  وتبادل الخبرات اإلسالميةدعم مؤسسات الخدمات النفسية في الدول      

  المتاحة  مكاناتاإل
 

  :الرابعـــة عشـــر التوصيـة

  

  . تطوير سبل التعاون بين العلماء المسلمين والمختصين بالعالج  واالرشاد النفسي    
 

  :الخامســـة عشـــر التوصيـة 
  

  يحدد قيمته مجلس االدارة   ،تأسيس اشتراكات سنوية للعضوية في الرابطة   
 

  :السادســـة عشـــر ةالتوصيـ
  

التأكد من   تاسيس  لجان علمية يشترك بها مجموعة من االساتذة من دول العالم االسالمي ومن ذوي التخصص تعمل على   

 جودة ونوعية البحوث المقدمة في  مؤتمرات الرابطة و ندواتها  
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