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 األساسي النظام

 الداخلية والالئحة

 التخدير ألطباء العربية الجمعيات رابطة

 األلم ومعالجة المركزة والعناية

of Societies of Federation Arab Pan 

 Pain and Care Intensive ,Anesthesiology 

Management 

(APFAP) 

 (1) مادة

 ءألطبا العربية اجلمعيات رابطة" باسم يةعلم يةمهن رابطة العريب الوطن يف يتأسس
 . (APFAP) "األمل ومعاجلة املركزة والعناية التخدير
 من قرار على بناء املقر تغيري وجيوز العرب األطباء الحتاد املقر بلد بطةراال مقر ويكون
 .بطةاللر العمومية اجلمعية

 (2) مادة

 الروابط حدأ هي األمل ومعاجلة املركزة والعناية التخدير ألطباء العربية اجلمعيات رابطة
 األمل ومعاجلة املركزة والعناية التخدير معياتجل  يةالدول رابطةال يف األعضاء

(AFAP.) مت فيما إال بنوده كل يف يةالدول ابطةللر األساسي النظام تبعت افإهن ذال 
 تكون االختالف حالة وىف العربية اجلمعيات الحتاد األساسي النظام يف مغايرًا ذكره
 .املرجعية هي الدويل االحتاد الئحة

 (3) مادة

 ومعاجلة املركزة والعناية التخدير ألطباء العربية اجلمعيات رابطة أعضاء -
 األمل

 – لبنان – سوريا – األردن ) احلاليني األعضاء التخدير أطباء مجعيات .1
 – اجلزائر – تونس – مصر – العراق – السعودية العربية اململكة
 فلسطني - املتحدة العربية اإلمارات – الكويت - السودان - املغرب

 (. ليبيا - يمنال -البحرين – عمان - قطر -
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 كتايب طلب على بناء العريب الوطن يف التخدير مجعيات عضوية تقبل .2
 أول يف الطلب عرض ويتم والالئحة واألهداف العضوية شاماًل منها

 اجلمعية على التنفيذية اللجنة قرار ويعرض التنفيذية للجنة اجتماع
 على زاد ما) األصوات بأغلبية الرفض أو بالقبول الرأي ألخذ موميةالع

 .(الصحيحة ضريناحلا واملوءسسني األعضاء نصف
 التخدير يف متخصص عريب طبيب كل رابطةال يف (منتسب عضو) يقبل .3

 البالد خارج التخصص هذا وميارس األمل ومعاجلة املركزة والعناية
 املنتسب للعضو وحيق .االحتاد إىل مكتوبًا العضوية بطلب ويتقدم العربية

 العمومية اجلمعية اجتماعات وحضور رابطةال أنشطة مجيع يف املشاركة
 يف املشاركة أو التنفيذية للجنة الترشيح له حيق ال ولكن الرأي وإبداء

 .العمومية اجلمعية يف القرارات على التصويت
 (4) مادة

 :رابطةال أهداف

 التعاون سبيل يف والعمل األعضاء بني واألخوة الزمالة أواصر تقوية .1
 من األمل ومعاجلة املركزة والعناية التخدير ختصص شأن رفع على

 .والعملية العلمية الناحيتني
 وورش دراسية حلقات بإقامة األعضاء بني واألحباث املعلومات تبادل .2

 نشرات داروإص وعربية إقليمية ومؤمترات علمية وندوات عمل
 .التخصص هبذا تتعلق علمية وجمالت

 املعنية الدولية باملؤمترات باملشاركة الدويل العلمي النشاط يف املشاركة .3
 .بالتخصص

 العربية الطب كليات مساعدة يف وجلاهنا الرابطة إمكانات استخدام .4
 .األمل ومعاجلة املركزة والعناية التخدير علم وتدريب تدريس لتطوير

 (5) مادة

 .ابطةللر الرمسية اللغة هي العربية اللغة
 .املعلومات وتبادل واملراسالت املؤمترات يف األخرى األجنبية اللغات وتقبل
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 (6) مادة

 ومعاجلة املركزة والعناية التخدير ختصص خلدمة واجتماعي علمي نشاط رابطةال نشاط
 أو انتماءات أية عن بعيدًا وذلك والتدريب التعليم جمال يف أعضائه ومساعدة األمل

 .عرقية أو طائفية أو سياسية اختالفات
 (7) مادة

 فتح وكذلك املنقولة وغري املنقولة األموال اقتناء يف احلق اوهل اعتبارية شخصية ابطةللر
 .البنوك يف احلسابات

 (8) مادة

 :هيئتني من االحتاد يتألف
 .العمومية اجلمعية .1
 .التنفيذية اللجنة .2

 (9) مادة

 العمومية الجمعية

 :من العمومية اجلمعية تتألف . أ
 العربية التخدير وروابط واحتادات جلمعيات ممثلني اثنني عضوين .1

 أو اجلمعية من صادر رمسي بكتاب وذلك مجعياهتم من املرشحني
 أثناء واحد صوت مجعية لكل ويكون . املعنية الرابطة أو االحتاد

 .االنتخابات أو القرارات على التصويت
 تعيينات دون وذلك فقط احلاليني بأعضائها االستشارية اهليئة .2

 .جديدة
 :العمومية اجلمعية انعقاد . ب

 الذى املؤمتر خالل الدوري اجتماعها العمومية اجلمعية تعقد .1
 زاد ما) األغلبية حبضور كاماًل النصاب ويكون االحتاد يقيمه
 (الصحيحة األعضاء نصف على
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 طارئ اجتماع إىل العمومية اجلمعية دعوة رابطةال لرئيس حيق .2
 .ذلك الضرورة اقتضت إذا

 حالة يف نائبه أو رابطةال رئيس العمومية اجلمعية اجتماع يرأس .3
 االجتماع يرأس والنائب الرئيس غياب حالة وىف الرئيس غياب
 .سنًا األعضاء أكرب

 
 (11) مادة

 :العمومية الجمعية صالحيات

 .ابطةللر التنفيذية اللجنة انتخاب .1
 .حساباهتا على واملصادقة ابطةللر املالية املوازنة إقرار .2
 .العضوية جتميد أو  ابطةللر اجلديدة العضوية طلبات قبول إقرار .3
 من بإقراره وذلك ,احلاجة دعت إذا ابطةللر الداخلي النظام تعديل .4

 .احلاضرين واملوءسسني األعضاء ثلثي
 املركزة والعناية للتخدير العربية املؤمترات انعقاد وموعد مكان حتديد .5

 .األمل معاجلةو
 .رابطةال ونشاطات ملشاريع العمل خطة اعتماد .6
 .املتخصصة والعلمية الفنية اللجان تشكيل .7
 اإلجراءات وتتخذ رابطةال أعضاء بني تنشأ خالفات أية يف النظر .8

 .بشأهنا الالزمة
 (11) مادة

 التنفيذية اللجنة

 العمومية اجلمعية على تعرض اليت املقترحات بإعداد املكلفة اهليئة هي .1
 .العمومية اجلمعية قرارات وحتقيق تنفيذ متابعة وعليها

 الدوري االجتماع يف انتخاهبم يتم أعضاء من التنفيذية اللجنة تتألف .2
 اللجنة يف عضو من أكثر عريب قطر أي ميثل وال العمومية للجمعية
 .التنفيذية
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 :من التنفيذية اللجنة تتكون .3
 .رابطةال رئيس .1
 .رابطةال رئيس نائب .2
 .السابق الرئيس .3
 .العام األمني .4
 يستضيف الذى العريب القطر من تعيينه يتم-  مساعد عام أمني .5

 سنتني ةملد وذلك ,دولته ترشيح ىعل بناء ,ابطةللر التايل املؤمتر
 املتعلقة واإلجراءات املؤمتر بإنتهاء تنتهيو التعيني اعتماد من أتبد
 .التصويت له حيق ال .به

 .الصندوق أمني .6
 الذى العريب القطر من تعيينه يتم – الصندوق أمني نائب .7

 وذلك ,دولته ترشيح ىعل بناء ,ابطةللر التايل املؤمتر يستضيف
 املؤمتر بإنتهاء تنتهيو التعيني اعتماد من أتبد سنتني ةملد

 .التصويت له حيق ال .به املتعلقة واإلجراءات
 .آخرين أعضاء مخسة .8

 ويفضل سنة كل األقل على مرة دوريًا اجتماعًا التنفيذية اللجنة تعقد .4
 بلد أي يف يقام للتخدير طىب اجتماع أو مؤمتر أي خالل ذلك يتم أن

 ووقت مكان فيه وحيدد للضرورة اجتماع أي إىل الدعوة وميكن عريب
 .وأجندته وأسبابه االنعقاد

 زاد ما) األعضاء أغلبية حبضور قانونيًا التنفيذية اللجنة اجتماع يكون .5
 القرارات وتؤخذ (الصحيحة يةذالتنفي اللجنة أعضاء عدد نصف على

 هبا اليت هةاجل ترجح األصوات تعادل حال وىف املطلقة باألغلبية
 .الرئيس

 اجللسة ترفع التنفيذية اللجنة اجتماع لعقد األغلبية توافر عدم حالة يف .6
 مبن قانونيًا النصاب يكون .األقل على ساعة بعد الحق اجتماع وحيدد
 .أعضاء مخسة عن العدد يقل أال على األعضاء من حضر
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 ذلك بعد الرئاسة ويتوىل سنتني ملدة رابطةال رئيس نائب  انتخاب يتم .7
 ملدة رئاسته فتره بعد التنفيذية اللجنة يف عضويته وتستمر سنتني ملدة

 و رئيس سنتني و سنتني ملدة رئيس نائب) سنوات ٦ بإمجايل سنتني
 .ثانيه لفتره بعدها الترشح له حيق ال و (.السابق الرئيس سنتني

 .سنوات 4 ملدة التنفيذية اللجنة أعضاء باقي عضوية .8
 فقط ثانيه لدوره إال الترشح إعادة التنفيذية اللجنة أعضاء لباقي حيق ال .9

 (.امجايل سنوات 8)
 دواح بعضو عريب بلد كل ميثل حبيث للجنه اجلغرايف التمثيل يراعي .11

 .الدورة منتصف يف يغادر حيث السابق الرئيس عدا فيما
 

 (12) مادة

  التنفيذية اللجنة ومهام صالحيات

 .العمومية اجلمعية اجتماعات خيص ما وكل األجندة حتضري .1
 .العمومية اجلمعية وتوصيات قرارات ومتابعة تنفيذ .2
 .االحتاد موازنة مشروع وضع .3
 املستقبلية ومشاريعه رابطةال نشاط خيص فيما رابطةال تقارير إعداد .4

 .العمومية اجلمعية على لعرضها
 التوصيات ورفع رابطةال لعضوية واالنتساب االنضمام طلبات يف النظر .5

 .العمومية اجلمعية إىل بشأهنا لالزمةا
 ومعاجلة املركزة والعناية للتخدير العربية واجلمعيات الروابط تسجيل .6

 .رابطةال يف اشتراكاهتا وقيمة اجلمعيات هذه نشاط وحتديد األمل
 .رابطةال مؤمترات وتنظيم حتضري يف املضيف البلد مع املشاركة .7
 استيفائهم من والتأكد التنفيذية اللجنة لعضوية املرشحني أمساء مراجعة .8

 .املطلوبة الشروط
 (13) مادة

 االتحاد مالية
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 التخدير جلمعيات السنوي االشتراك من املالية رابطةال مصادر تتكون .1
 العرب التخدير ألطباء السنوي واالشتراك رابطةال يف األعضاء العربية

 الرسم هذا  .ختدير روابط أو مجعيات فيها ليس اليت العربية األقطار من
 واملساعدات واهلبات .العمومية اجلمعية اجتماع خالل حيدد السنوي

 العمومية اجلمعية تقرها أخرى جهة أي أو العربية الدول من املالية
 ,رابطةال عقدهات اليت املؤمترات أرباح من قسم إىل باإلضافة وذلك
 الدولة خارج من املؤمتر يف مسجل طبيب كل عن $51 مبسابة وذالك

 .$11111   عن االمجالية القيمة تقل اال على املستضيفة
 وذلك ماليًا رابطةال وأعضاء أعضائها تعويض التنفيذية للجنة حيق .2

 .رابطةال ومؤمترات اجتماعات حلضور
 اللجنة من بقرار أكثر أو عريب مصرف يف رابطةال أموال توضع .3

 توقيع ومعه الصندوق أمني من الشيكات على التوقيع ويتم التنفيذية
 البنك اخبار ويتم رئيسال نائب او العام األمني أو رابطةال رئيس من ثان
 .بذلك البنوك أو

 (14) مادة

 رابطةال حل

 .بذلك وبات هنائي قضائي حكم صدر إذا رابطةال حل يتم .1
 اجتماع يف احلاضرين األعضاء ثلثي بأغلبية اختياريًا هانفس رابطةال لحت .2

 والروابط اجلمعيات ممثلي ثلثي وحبضور العمومية للجمعية اقانوني
 .األقل على العربية

 األعضاء والروابط اجلمعيات إىل هاحل مت إذا رابطةال أموال تؤول .3
 األموال وتقسم السنوي الشتراكها واملسددة العضوية شروط املستوفية

 .بالتساوي عليها
 

018.2 Septembery,Dubai,Assembl General PAFSA 
 

 


