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 تعريف بالجمعية 

 

 لالستشارات النفسية واالجتماعية:  "نفس للتمكي   تأسيس جمعية "

 

ي بالدنا حتى أصبح ظاهرة الفتة ال شك أن النفس اإلنسانية تصاب بالداء كسائر أعضاء الجسد، وقد كثر داء 
 
النفس ف

للعيان، وذلك ألسباب متعددة، مما يستوجب تأسيس جمعيات نفسية متخصصة تعاضد الجمعيات القليلة القائمة 

ي استبطان 
 
ي ابتداع أساليب جديدة ف

 
؛ إليجاد دواء ناجع يستطب به، وتكون إضافة ف ي

ي المجتمع الفلسطيت 
 
والعاملة ف

ي النفس نتيجة ضغوط العرص السياسية واالجتماعية النفس، والبوح العال  ي تعثى
، وإيجاد الحلول لالضطرابات التى ي ج 

، ارتأت  . إلخ … واالقتصادية ي
وبسبب تالحق األحداث والتطورات المتسارعة والصعبة عىل حياة اإلنسان الفلسطيت 

، أن ي المجال النفسي
 
ة ف  وخث 

ً
ي خدمة  مجموعة من المتخصصي   واألكاديميي   أوتيت علما

 
تها ف ـر علمها وخث 

ّ
تسخ

 إىل فئاته المهمشة، والكشف 
ً
ي استجالء أغواره، وصوال

 
ي ف

ى
ي واألخالف

 
، وأن تسهم بنصيبها اإلنسان ي

المجتمع الفلسطيت 

ي يتعرض لها الرج
ومن ثم العمل عىل إيجاد العالج الناجع،  . ال والنساء واألطفال عىل حد سواء عن الضغوط النفسية التى

 عن توجيه المجتمع نحو آليات وأنشطة نفسية وإرشادية هادفة، تعمل عىل إعادة وتخفيف الشح
ً
نات العنيفة، فضال

، وهذ ي  لإلبداع واألمل والتفاعل اإليجان 
ً
، ليصبح المجتمع المحيط بهم مصدرا بية والتوازن والتمكي  

ه مهام جليلة الثى

ي سبيل ت "نفس للتمكي   "سيعمل مؤسسو جمعية 
 
 لوجودهم، بجد وإخالص ودأب ف

ً
يرا حققها، بل سيتخذون منها تث 

ّ الصبور.  ي ي تقديم الخدمة لشعبنا األن 
 
 لنجاحهم واستمرارهم ف

ً
 ومقياسا

  

ي مساعدة أفراده عىل  "نفس للتمكي   "لقد أخذت جمعية 
 
، وحددت رؤياها ف ي

عىل عاتقها خدمة المجتمع الفلسطيت 

، للوصول إىل تحقيق الصحة النفسية والتمكي   والعيش بأمان. كما حددت رسالتها  التكيف النفسي واالجتماعي

 … الجتماعيةبتخفيف نسبة العنف والضغوط النفسية، والتوتر الناتج عن الحروب والتعذيب، والمشاكل النفسية وا

إلخ، لخلق مواطن قادر عىل التكيف مع الواقع، وتمكينه من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بأمان. أما أهدافها 

، وإعادة 
ً
 واجتماعيا

ً
ي وتمكينهم نفسيا

ة ومتنوعة، منها: الوصول إىل أكث  عدد ممكن من أفراد الشعب الفلسطيت  فكثث 

، والحد من الم شاكل النفسية الناتجة عن الفقر والبطالة وسوء المعاملة، وتقديم المساعدة النفسية توازنهم النفسي

 للمهمشي   من النساء واألطفال والشباب. 

http://www.nafs.ps/
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ي ستمد يد العون  "نفس للتمكي   "ونحن بصدد التعريف بجمعية  ويحسن بنا 
لالستشارات النفسية واالجتماعية، التى

ي كانت عىل إدراك كامل بأهمية 
، أن نشكر الجهات المختصة كافة، التى ي

ي المجتمع الفلسطيت 
 
ة ف والمساعدة لفئات كثث 

، وقرّصت الزمن الطويل، وقد باشر أعضاء اللجنة التأسيسية  هذا النوع من الجمعيات، فيّسـرت إجراءت العسث 

ي قضايا فنية وإجرائية وإدارية تخص 
 
خيص بعقد اجتماعهم األول، للتداول ف عمل للجمعية فور الحصول عىل الثى

ي الحاض  والمستقبل
 
 . الجمعية ف

 

 الرؤيا:   

ي ممكن، يتمتع بالرفاه النفسي واالجتماعي والصحة النفسية الشمولية و العدالة االجتماعية. 
 مجتمع فلسطيت 

 

 الرسالة:   

ي مدينة رام هللا عام إمؤسسة  للتمكي    نفس جمعية
 
ي خلق مو 2010نسانية فلسطينية تأسست ف

 
 ة\ طنا، تساهم ف

 ولية والفلسطينية، و تمكينه نفسينسان والمواثيق الدمع الواقع بحسب اتفاقيات حقوق اإل عىل التكيف  ة\ قادر
ً
 ا

 
ً
 لمواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية.  واجتماعيا

 

 األهداف:   

ي من خالل أالعمل عىل مساعدة  . 1
ي الو  جتماعي اال و  النفسي  والتأهيل التمكي   فراد المجتمع الفلسطيت 

 
من  قانون

. إجل الوصول أ  ىل الرفاه النفسي واالجتماعي

ي خفض المشاكل النفسية لدى الفئات المهمشة )النساء، األطفال و الشباب( والناتجة عن الفقر،  . 2
 
المساهمة ف

.  البطالة، سوء  التعامل والتميث  

ي المجتمع أالتدخل من  . 3
 
ي الحروب وضحايا التعذيب والكوارث ف جل تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي لمصان 

 . ي
  الفلسطيت 

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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ي 
ى
 الميثاق األخالف

 

 مقدمة: 

 المجتمع لكل م
 
وطه، أخالقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها هنة من المهن الهامة ف وشر

 
ً
ي يعتث  دستورا

ى
امه من جانب المتخصصي   فيها، والممارسي   لنشاطها. وهذا الميثاق األخالف ي الثى 

 بي    وما ينبغ 
ً
تعاهديا

 
ً
مون وفقا ، يلثى  ي عال   المتخصصي  

فع عن األخطاء، والتجاوزات الضارة بالمهنة أو  له بالسلوك الهادف إىل أداء مهت  يثى

ام مشتغليها، أو باإلنسان الذي ت امه من قوة االلثى  ستهدفه هذه الخدمة النفسية، ويكتسب هذا الدستور قوته واحثى

ي واإلجماع الصادق عىل أهمية تنظيم ه   . ذه المهنة من جانب العاملي   فيها األدن 

 

ي مجال التوعيةواالجتماعية، كمؤسسة  ستشارات النفسيةلال مؤسسة نفس للتمكي   
 
واإلرشاد  والتوجيه عاملة ف

ي من المؤكد أن ننا نعمل أوبما  ،المجتمغي وتقدم خدمات نفسية وإرشادية لمختلف الفئات كي   والتم
 
ي المجال اإلنسان

 
ف

 العالقةو ات \ عضاء والعاملي   األ وينظم العالقات والتفاعالت ما بي    ا نها ميثاق لألخالقيات يحكم عملييكون لد

ي لقوم بتلخيص الخطوط العريضة نومن خالل هذه الورقة  بالمنتفعي   
ى
 بالمؤسسة:   الخاصلميثاق األخالف

 

 ي المؤسسة إلفادة  ات\ يسغ العاملون
 
ائع السماوية تمعية و جوالقيم الم ومراعاة الصالح العام،المجتمع، ف الشر

 محكوم ومضبوط ضمن حدود وقواني   وأعراف مجتمعية .  ن/\ حيث أن عمله والقانون

 مي    ات\ أن يتمتع العاملون  
ي المؤسسة بمظهر الئق ملثى

 
حيث أن المظهر الالئق  للسلوكباآلداب العامة  ات\ ف

/ ,/ة للمرشد  ي
 
ي عىل تقبل المنتفعي   له النفسي واالجتماعي  ةاالخصان األخالق وآداب  كما أن مراعاة  ،ينعكس بشكل إيجان 

ي العالقة بينهم. إالسلوك له مردود 
 
 ف
ً
ي أيضا  يجان 

  ي يعملون
ام تجاهها  بها الوالء للمؤسسة التى  . وااللثى 

  مات والبيانات المتعلقة بالحاالت الشية التامة فيما يتعلق بالمعلو . 

  .أداء العمل بإخالص وإتقان وأمانة 

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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  امه ة\ عاة خصوصية كل قادمامر ي قضية مهما كانت من أوعدم البوح ب ها \ ومساعدته ها \ للمؤسسة واحثى

 . قضاياه

  ي )األ أن يتحىل
 
(\ خصان ي التعامل مع الحاالت وأن بالصث  واألخالق العالية  ية النفسي واالجتماعي

 
يتقبل ف

 . وما يتطلبه العمل ن\ بل وفق حاجاتهم ها \ هئالجميع وال يصدر األحكام وال يتعامل مع المنتفعي   وفق أهوا

  وتحمل ضغط العملالعمل بروح الفريق الواحد . 

  ي جات الخاصة ي اإلحتياومراعاة ذو  ن\ لهماإلحساس باآلخرين ومد يد العون
 
 . العملف

 ، ي
ي أو الطائف 

ي المؤسسة التحرر من كافة أشكال التميث   والتعصب الديت 
 
أو التعصب  عىل كافة العاملي   ف

 للجنس، أو اللون. 

  ية النفسي واالجتماعي يقيم أن/ ي
 
الصدق وعدم  ، أساسهاعالقة موضوعية متوازنة مع المستفيد  ()االخصان

شدالخداع، وال يسغ للكسب، أو االستفادة من  ي حدود األجر المتفق عليه، عىل  بصورة مادية أو معنوية ة\ للمسثى
 
إال ف

 
ً
  مع القانون أن يكون هذا األجر معقوال ومتفقا

ً
از واألعراف السائدة، متجنبا  .شبهة االستغالل أو االبثى 

  ي
 
 هي \ شار خاصة وبيانات شخصية، وهومن أ عىل ما يقدم له ة\ مؤتمن ية النفسي واالجتماعي \ االخصان

، فيما عدا ما اعن تأمينها ضد  ة\ ولؤ مس  .يقتضيه الموقف ولصالح العميل طالع الغث 

 شدبالتعامل مع ال ها \ أو مرؤوسيه ها \ بتكليف أحد مساعديه ة\ قيام المرشد عند يتحمل  نيابة عنه، ة\ مسثى

 المسهذا األ 
 
 .عمل هؤالء المساعدينولية كاملة عن ؤ خصان

 ي يدرسها األ  ال
ي يجوز نشر الحاالت التى

 
 ، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها،ة\ المرشدة أو \ النفسي  ة\ خصان

 
 
 مقرونة بما يمك

ً
ي للتسبب  ن اآلخرين من كشف أصحابها )كأسمائهم و/أو أوصافهم( منعا

 
، أو استغالل ا أي حرج له ف

 مام ممن كان. أأو الحديث عنها  ،ا البيانات المنشورة ضده

 ة والكفاءة والتخصص العلمي وتط  . وير العاملي   ألنفسهم بشكل مستمر التحىلي بالخث 

 فه ة\ يجب أن يعود المرشد ي حال ظهور مشكلة أو قضية شائكة أو معضلة أخالقية  ها \ لمشر
 
ي العمل ف

 
ف

ي قضايا تهم المنتفعي    ها \ وال يترصف من تلقاء نفسه ها \ ويطلب المشورة والنصيحة من زمالءه
 
 . ف

 ي يتقاضاها مقابل عمله مقبولة ومناسبة للجم
 عىل ما تحدده المؤسسةأن تكون الرسوم التى

ً
وال  يع وبناءا

 يتقاض  أي مبالغ خارجية دون علم المؤسسة وإال تعرض لمسائلة قانونية. 

 

http://www.nafs.ps/
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ي يمثل القيم األساسية ألي مهنة
ى
ي تمث   المنتمي   خاصة مهنة الخدمة االجتماعية واإلرشاد  ،الميثاق األخالف

لها  ات\ التى

ي  . المهنية هن\ خالل ممارستهم هن\ وواجباتهم هن\ وتحدد حقوقهم
وال يعد الميثاق فقط مجموعة من القواعد التى

ي ة أو \ تحدد سلوكيات المرشد
 
وك وترشيده المهنية ولكنه يقدم مبادئ عامة لتوجيه السل االجتماعي  النفسي  ة\ األخصان

ي المواقف اإلنسانية واألخالقية والشخصية 
 
 ف

 

 

ام  مع االحت 

  دارة نفس للتمكي   إ

 

 

http://www.nafs.ps/
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