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  األساتذة الكرام ة الزمالء االفاضل 

  السالم عليكم 

   

الجمعية اللبنانية للطب "يشرفني بمناسبة تفعيل الدعوة لمؤتمر االتحاد الثالث عشر من طرف اللجنة المنظمة، أن أتقدم بخالص شكري وتقديري الى 

لة شديدة عربية واقليمية ودولية متداخ  وفي ظل أوضاع... تنظيم هذا المؤتمر واستضافته في زمن عز فيه من يجرؤ   ، التي تحملت مسؤولية"النفسي

، مما أخر الى حد كبير تفعيل الدعوة اليه، الى ان تمكنت مؤخرا الطراف المنظمة من "ليبيا"و" العراق"التعقيد، وذلك بعد ان تعذر انعقاده في كل من 

 .اتمام جهوزيته االستعداد اللوجستي النعقاده

   

المؤتمر مسؤولية الجميع، أفرادا وجمعيات، كل من موقعه، التحديات كبيرة، وتحديات تردي الوضع الصحي  أعتقد أن العمل على انجاح     

عسانا نساهم من موقعنا في رفع    وقهر التحديات،   ال خيار لنا اال المواجهة  النفسي العربي أكبر، لكنها ليست اكبر من عزمنا و اصرارنا رفع التحدي،

 .فسية، بعد ان تنامي الطلب بشكل كبير لم يصاحبه تنام في الخدمات في ظل تنامي العنف والفقد والصدمات المتالحقةخدمات الصحة الن  مستوى

   

ليتوقف انعقاد مؤتمره سبع سنوات كاملة، ) 2001تونس (  ألساتذة الكرام، ليس خافيا على حضراتكم تراجع نشاط االتحاد إثر مؤتمره التاسع        

) 2010الخرطوم ( وكان نجاح مؤتمره الحادي عشرة   ...نعقاد المؤتمر العاشر الذي كاد يعصف به لوال رحمة اهللا وحكمة العقالءتالها ارباك ا ا

ومثبتا اسس االتحاد، اليوم ونحن على عتبة مؤتمره الثالث   مرسخا المسار) 2012دبي ( انطالقة جديدة واعدة، اتبعه نجاح مؤتمره الثاني عشر   بداية

في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لرفع مستوى اللياقة النفسية   ونحن  النجاحه،  ال خيار لنا في مواصلة الدرب و العمل معا بتضافر جهود الجميع عشر

 لإلنسان العربي حتى ينخرط بشكل فعال في الرقي الحضاري العالمي انطالقا من ثقافته ورؤيته للكون و الحياة و االنسان

   

( ح المؤتمر يتوقف على المشاركة المكثفة واالعمال العلمية الراقية، ولن يتحقق هذا اال بتيسير سبل المشاركة والضغط على التكاليف ان نجا      

جميع الجمعيات الطبنفسية في الوطن العربي والمهجر لالنخراط في   ، وسعيا وراء تحقيق ذلك يشرفني توجيه دعوة الى)سفر، اقامة، رسوم تسجيل

م مشاركات جماعية للتمتع بالتخفيضات على مستوى شركات الطيران والخدمات الفندقية ورسوم التسجيل، آمال من رؤساء الجمعيات تفعيل هذا تنظي

 .واثراءه  بالتواصل مع وكاالت األسفار والشركة المنظمة للمؤتمر لتشجيع اعضاءها على المشاركة   المقترح في أقرب األوقات

   

  نكون  التحديات الجسام اال ان  لكن الخيار لنا امام هذه... وتفعيل الدعوة للمؤتمر جاءت متأخرة  فاضل، ادرك أن الزمن ضاغطالزمالء األ    

 وسنكون بإذن اهللا.. 

  إنا بكم نرقى ومعكم يسير الدرب رفعة بالعلوم النفسية العربية في أوطاننا و السالم عليكم و رحمة اهللا وبركاته

 المؤتمـــر العربـــي الثالــث عشــر للطـــب النفســي
www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014Liban.pdf 
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