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الجمعية العربية لتربية النحل
 APIARAB

املادة  1- االسم :
اجلمعية العربية لرتبية النحل ) APIARAB( هي جمعية عربيه لتطوير وتنظيم وتنمية وحماية قطاع   
النحل بالعامل العربي وهي م�سرح للجمعيات واجلامعات واالكادمييني و النحالني واملوؤ�س�سات التجارية العاملة 

�سمن القطاع 

املادة 2 - املكتب :
مدينة    )      ......................      (  هي املقر الرئي�س للجمعية، ويجوز  نقله بقرار من اجلمعية   

العامة. كما ميكن للجمعية اإن�ساء مكتب اأو مكاتب تن�سيق بقرار من املكتب التنفيذي للجمعية .

املادة 3 - األهداف :
العلمية  املجاالت  وتطوير  حقيقية  تنمية  واإحداث  تعزيز  اإىل  النحل  لرتبية  العربية  اجلمعية  تهدف   
والتقنية والبيئية واالجتماعية واالقت�سادية لرتبية النحل والتعاون بني جمعيات مربى النحل والهيئات العلمية 

واالأفراد املهتمني برتبية النحل يف جميع البلدان العربية من خالل ااَلتي :
١- نقل العلوم واخلربات العاملية وو�سعها مو�سع التنفيذ على اأر�س الواقع.

٢- ت�سجيع وار�ساد النحال يف انتاج منتجات النحل املختلفة وامل�ساعدة ويف ت�سويقها.
٣- ال�سعي لدعم االبحاث العلمية املتميزة والعمل على حتويل خمرجات هذه البحوث اىل منتجات 

ي�ستفيد منها النحال.
العربية  الوزارات املخت�سة حتت مظلة املنظمة  بالتعاون مع  العربي  ٤- تنظيم تربية النحل بالعامل 

للتنمية الزراعية .
٥- تفعيل عمل املراأة واال�سر الريفية يف تربية النحل واإبراز دورها يف تطوير هذه املهنة.

٦- ان�ساء واحة معرفية اإلكرتونية للنحال العربي ت�سم جميع االبحاث احلديثة العلمية العاملية والعربية 
ذات العالقة.

٧- ربط اجلمعية العربية لرتبية النحل  )APIARAB( باجلمعيات العاملية وخا�سة االبيمونديا وتواأمتها 
والتعاون معها.
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وجدولتها  العربي  بالعامل  النحل  تربية  عن  ومعلومات  اإح�ساءات  ت�سمل  بيانات  قاعدة  ان�ساء   -٨
وجتهيزها لتكون يف متناول الوزارات واجلمعيات املخت�سة.

9- ال�سعي نحو االكتفاء الذاتي العربي مبا يتعلق ب�سناعة النحل والعمل على ت�سهيل التجارة البينية 
بني بلدان املنظمة.

١0- ال�سعي اىل ان تكون اجلمعية العربية لرتبية النحل بيت خربة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 
واجلهات ذات العالقة بالدول العربية .

١١ - اإقامة املعار�س واملوؤمترات وت�سجيع االبتكارات النحلية اجلديدة بت�سليط ال�سوء عليها ون�سرها 
لتعم الفائدة.

املادة 4 - تحقيق األهداف :
ت�سعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها من اللوائح والتوجيهيات التى حتدد ما هي املهام التي يتعني القيام   

بها لتحقيق االأهداف. 

 املادة 5 – أعضاء املنظمة :
متنح ع�سوية املنظمة لكل من :. أ

اأ�ساتذة اجلامعات والباحثني املتخ�س�سني يف تربية النحل .. ١
النحالني واملهتمني العاملني يف قطاع النحل.. ٢
 جمعيات ومنظمات النحالني  التي تعمل مبا يتما�سى مع اأهداف اجلمعية العربية لرتبية النحل . ٣

ولديها الرغبة باالنت�ساب .
املوؤ�س�سات التجارية التي تعمل يف ت�سنيع وت�سويق م�ستلزمات تربية النحل ومنتجات النحل.. ٤
املعاهد واملراكز العلمية والبحثية والتدريبية املتخ�س�سة يف تربية النحل .. ٥

يعهد للمجل�س التنفيذي اتخاذ القرارات ذات ال�سلة فيما يتعلق بقبول االأع�ساء وت�سبح . ب
القرار على اجلمعية  قبولهم  وعر�س  التنفيذ حال  قيد  وواجباتهم يف اجلمعية  حقوقهم 

العامة للت�سديق عليه.
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املادة 6- حقوق األعضاء :
جميع االأع�ساء لهم احلق يف :

احل�سول على املعلومات واالإعالنات من اجلمعية والتي يتم ن�سرها يف اأخبار اجلمعية اأو غريها . 1
من املن�سورات.

تر�سيح اأ�سخا�س مللىء املقاعد ال�ساغرة يف اجلمعية من خالل االإنتخابات. . 2
 الن�سر يف املجالت العلمية والن�سرات واملطبوعات ال�سادرة عن املنظمة وفقا لقواعد الن�سر . 3

املقرة من اللجنة العلمية. 
امل�ساركة يف املوؤمترات واللقاءات وغريها من الفعاليات التي تنظمها اجلمعية.. 4

املادة 7- واجبات األعضاء:
ع�سوية اجلمعية العربية لرتبية النحل تلزم جميع االأع�ساء مبا يلي : 

١- االلتزام بالنظام االأ�سا�سي للجمعية، واللوائح واملبادئ التوجيهية والقرارات ال�سادرة عن االحتاد وهيئاته 
وفقًا ملواد النظام االأ�سا�سي. 

٢- االمتناع عن القيام باأي مبادرة تتعار�س مع اأهداف اجلمعية والقرارات ال�سادرة عن هيئاتها. 
٣- دفع ر�سوم الع�سوية ال�سنوية التي حتددها اجلمعية العامة يف غ�سون االأ�سهر الثالثة االأوىل من العام. 

واملعلومات  باملالحظات  االحتاد  وتزويد  املعلومات،  ون�سر  تن�سيط  والعمل على  املنظمة  اأفكار  ون�سر  تعزيز   -  ٤
واالقرتاحات بهدف عمل حت�سينات على اأداء االحتاد.

املادة 8 - انتهاء العضوية :
تنتهي الع�سوية: . أ

اإىل  ١- باال�ستقالة: ويتم االإعالن عن ذلك من خالل ار�سال ر�سالة خطية وموقعه من املمثل املعتمد 
االأمني العام للجمعية، قبل ثالثة اأ�سهر من نهاية ال�سنة امليالدية. 

٢ - اإذا مل يتم دفع ر�سوم الع�سوية ال�سنوية امل�ستحقة يف غ�سون �سنة واحدة 
٣- اإذا ف�سل الع�سو مبوجب قرار من اجلمعية العامة الأن الع�سو انتهك النظام االأ�سا�سي للجمعية اأو 

القرارات ال�سادرة عن هيئاتها. 
ُي�سدر املجل�س التنفيذي قرار وقف الع�سوية وُتقرها وت�سادق عليها اجلمعية العامة. وي�سبح . ب
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القرار حيز التنفيذ يف نهاية ال�سنة التي مت امل�سادقة فيها على القرار، وتلقائيا يفقد الع�سو 
املنتهي ع�سويته اأي حقوق معتمدة لدى اجلمعية العربية لرتبية النحل.

املادة 9– لجان ومجالس الجمعية العربية لتربية النحل:
يتبع اجلمعية  جلان وجمال�س تت�سمن : 

١. اجلمعية العامة 
٢. املجل�س التنفيذي

٣. املجل�س اال�ست�ساري 
٤. جمل�س االإدارة 

٥. اللجان العلمية / الفنية
٦. اللجان القطرية 
٧. اللجان االإدارية

املادة 10 - الجمعية العامة :
تتكون اجلمعية العامة من اللجان القطرية واللجان العاملة واملجل�س اال�ست�ساري .

املادة 11 - دعوة الجمعية العامة :
تعقد اجلمعية العامة العادية خالل املوؤمتر الدويل.   

 ميكن عقد اجتماع غري عادي للجمعية العامة اذا دعي اليها ن�سف اأع�ساء املجل�س التنفيذي اأو ثلث جميع االأع�ساء. 
املوعد  من  االأقل  على  �سهرين  قبل  االإلكرتوين  بالربيد  العام  االأمني  قبل  من  العامة  اجلمعية  دعوات  تر�سل 
املحدد. ويجب اأن تت�سمن الدعوة جدول االأعمال، ومكان وتاريخ ووقت انعقاد االجتماع، واإذا كان هناك طلب 
املادة  هذه  لتغري  االقرتاحات  الدعوة  تت�سمن  اأن  فيجب  لالحتاد  االأ�سا�سي  النظام  لتغيري  قرار  ال�ست�سدار 

)املواد(.
اذا كان هناك ما مينع اجلمعية العامة من االنعقاد يف الوقت املنا�سب يف حالة وجود ق�سايا حتتاج اإىل اتخاذ 
اإجراءات فورية، يحق للرئي�س اأو جمل�س االدارة اإجراء ما يرونه منا�سبًا، ويعتمد قرارهم �سمن املوعد النهائي 

املحدد اإذا �سوت ل�سالح القرار ثالثة اأرباع االأع�ساء.
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املادة 12 - النصاب وإجراء اجتماع الجمعية العامة :
تكون اجلمعية العامة يف حالة الن�ساب القانوين عندما ي�سل عدد االع�ساء املتواجدين اإىل ثلث 
الدعوات قد  اأن  املتواجدين  االأع�ساء  ثلثي  يوؤكد  الت�سويت وعندما  لهم  الذين يحق  جمموع عدد االع�ساء 

ار�سلت وفقا للنظام االأ�سا�سي لالحتاد ويف الوقت املنا�سب.

وجتتمع مبن ح�سر على هام�س كل موؤمتر برئا�سة رئي�س اجلمعيةالعربية لرتبية النحل، اأو يف حالة 
االأع�ساء  يقوم  يتمكن كالهما من احل�سور،  واإذا مل  العامة،  رئي�س اجلمعية  الرئي�س، مبثابة  نائب  غيابه، 

احلا�سرين باختيار رئي�س من املجل�س التنفيذي. 

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة باأغلبية ب�سيطة من اأ�سوات االأع�ساء املمثلني، واأي تغيري يف النظام 
النظام  اأو  اللوائح  يف  التغيريات  تبني  ويتم  احلا�سرين.  االأع�ساء  ثلثي  اأغلبية  يتطلب  للجمعية  االأ�سا�سي 

الداخلي عند وجود االأغلبية الب�سيطة. 

ت�سفية اجلمعية، نقل اأ�سولها، وتعيني �سخ�س لت�سفيه اجلمعية وحتديد �سالحياته/�سالحياتها 
يتطلب اأغلبية الثلثني من اأ�سوات جميع االأع�ساء، ويتم حتديد اإجراءات الت�سويت من قبل اجلمعية العامة 

وباالأغلبية الب�سيطة. وتوزع حما�سر اجلل�سات على االأع�ساء من قبل االأمني العام.

املادة 13 - صالحيات الجمعية العامة :
اجلمعية العامة م�سوؤولة عن : 

اأ. حتديد ان�سطة اجلمعية وخا�سة فيما يتعلق بالقواعد املهمة لر�سالتها واأهدافها، وامل�سادقة على 
التعليمات واعتماد تقارير االن�سطة من قبل هيئات اجلمعية. 

ب . اختيار مكان انعقاد موؤمتر اجلمعية ال�سنوي .
ج. امل�سادقة على تعيني جهات املراقبة املالية .
د. تعيني روؤ�ساء واأع�ساء فخريني )املادة ٢٥ ( 

هـ. قبول اأع�ساء جدد واأفراد منت�سبني ب�سفة �سخ�سية )املادة ٥ و٦ ( 
و. اإلغاء الع�سوية )املادة 9 ( 

ز. املوافقة على تقرير امليزانية املالية .
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ح. املوافقة على الالئحة الداخلية مبا يف ذلك الع�سوية ور�سوم االنت�ساب .
ط. املوافقة على التعاون مع املنظمات االأخرى .

ي.  املوافقة على اإدخال تغيريات على النظام االأ�سا�سي للجمعية
ك. ت�سفيه اجلمعية، واإ�ستخدام االأ�سول وتعيني املحا�سبني. 

املادة 14 -  املجلس التنفيذي :
ويتاألف املجل�س التنفيذي من : -

• روؤ�ساء اللجان القطرية 	
• روؤ�ساء اللجان العاملة	
• اأع�ساء املجل�س اال�ست�ساري 	

يتم انتخاب جميع اأع�ساء املجل�س التنفيذي ملدة اأربع �سنوات وميكن اإعادة انتخابه.

يتم طرح ن�سف مقاعد املجل�س التنفيذي الإعادة  االنتخاب خالل اجتماع اجلمعية العامة العادي.   
للقيام  ال�سخ�سي  ال�سروط الالزمة لتحقيق واجبات هذا املوقع وااللتزام  ال�سروط امل�سبقة للرت�سيح هي 

بذلك.

الذاتية  وبال�سرية  تر�سيح  بر�سالة  مدعومة  املتاحة،  الوظائف  ل�سغل  الرت�سيحات  ار�سال  ميكن   
اأن ت�سل مكتب االأمانة  اأو املجل�س التنفيذي ويجب  املف�سلة، اإىل مكتب االأمانة العامة من قبل االأع�ساء 
العامة قبل ثالثة اأ�سهر من تاريخ انعقاد اأول جل�سة للجمعية العامة، حيث تتم االنتخابات مللئ الوظائف 

ال�ساغرة.

كان  اإذا  ال�سفر  تكاليف  دفع  ويجوز  ت�سريفيه،  ب�سفة  مهامهم  مبمار�سة  التنفيذي  املجل�س  اأع�ساء  يقوم 
التمويل متوفرا.

ويجري تقا�سم امل�سوؤوليات املتعلقة باالأن�سطة املوؤ�س�سية لالحتاد، والتي اأيدتها اجلمعية العامة، بني جميع 
اأع�ساء االحتاد.
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املادة 15 - دعوة املجلس التنفيذي :
يدعى املجل�س التنفيذي �سنويا من قبل رئي�س اجلمعية، ويجب اأن يجتمع على االأقل قبل كل اجتماع   
للجمعية العامة. وميكن اأن يجتمع بناء على طلب كتابي من ثلث اأع�سائه على االأقل. ويجب اإر�سال الدعوة 

قبل �سهرين على االأقل من املوعد املحدد وت�سمل جدول االأعمال، ومكان وتاريخ ووقت انعقاد االجتماع. 

يكون املجل�س التنفيذي يف حالة الن�ساب القانوين عند وجود ثلث االأع�ساء ويقوم املجل�س التنفيذي   
لرتجيح  بالت�سويت  الرئي�س  يقوم  الت�سويت،  تعادل  حال  ويف  الب�سيطة  باالأغلبية  قراراته  اإىل  التو�سل  يف 

الت�سويت. 

املادة 16 - مهام املجلس التنفيذي :
مهام املجل�س التنفيذي هي:

• ت�سيري �سئون اجلمعية خالل الفرتة ما بني اجتماعات اجلمعية العامة.	

• تطبيق، قدر االإمكان، قرارات اجلمعية العامة. 	

• التباحث حول جميع امل�سائل والق�سايا ذات االهتمام العام ملربي النحل ا�ستنادا اإىل برنامج 	
العمل، واقرتاحات اللجان واملبادئ والتوجهات التي و�سعتها اجلمعية العامة.

•  حتديد املوا�سيع الرئي�سية ملوؤمترات اجلمعية.	

• التو�سية بقبول االأع�ساء اجلدد.	

• التو�سية باإلغاء الع�سوية من املنظمة.	

• مراجعة امليزانية والتقرير املايل الذي �سيقدم اإىل اجلمعية العامة للموافقة عليها.	

•  تقدمي. اقرتاحات لروؤ�ساء اللجان العلمية واالإقليمية 	

•  تبنى القرارات ب�ساأن التوجهات اخلارجة عن م�سوؤولية اجلمعية العامة.	
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املادة 17 – املجلس االستشاري :
يتاألف املجل�س اال�ست�ساري من اأع�ساء اللجنة التاأ�سي�سية وروؤ�ساء اجلمعية املنتهية واليتهم ويراأ�س   

املجل�س رئي�س اجلمعية االأحدث بعد اإنتهاء  واليته.   

للمجل�س اال�ست�ساري احلق باالأ�سراف املبا�سر على ح�سن �سري االنتخابات ويقوم بانتقاء اأع�ساء   
اللجان العاملة من االأكادمييني املنت�سبني للجمعية .

للمجل�س اال�ست�ساري احلق مبراقبة �سري العمل باجلمعية وله احلق يف اتخاذ ما يراه منا�سبا عندما يجد 
خطر على كيان اجلمعية  وعلى ح�سن تطبيق االأنظمة واللوائح املنظمة. 

املادة 18 - مجلس اإلدارة :
اأحد  راأى  اذا  االإدارة اجتماعاته  الرئي�س، ويعقد جمل�س  الرئي�س ونائب  يتاألف جمل�س االدارة من   
االع�ساء �سرورة لذلك. وينبغي اأن تت�سمن الدعوة جدول االأعمال وتر�سل الدعوة قبل �سهر على االأقل من 

املوعد املحدد. 

�سوؤون اجلمعية   بتي�سري  والقيام  االخرى  املنظمات  مع  التعاون  على  باملوافقة  االإدارة  يقوم جمل�س   
جمل�س  يعمل  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  ال�سرورة.  عند  املنا�سبة  القرارات  ويتخذ  املختلفة.  وجلانها  واأن�سطتها 

االدارة كمجموعة درا�سة للم�ساكل الكبرية التي يتعر�س لها املجل�س التنفيذي 

املادة 19- الرئيس  :
يقوم املجل�س التنفيذي باإنتخاب رئي�س للجمعية من بني اع�سائه الربع �سنوات قابلة للتجديد. ويتوىل املهام 

ااَلتية :

رئا�سة اجتماعات اجلمعية العامة واملكتب التنفيذي وجمل�س اإدارة اجلمعية.. 1
ادارة �سئون اجلمعية واالإ�سراف املبا�سر عن اأن�سطها.. 2
متثيل اجلمعية يف كل املحافل واالجتماعات.. 3
تويل م�سئولية ال�سكرتري العام يف حالة عدم القدرة على الوفاء بواجباته مبا يف ذلك ادارة . 4

احل�سابات امل�سرفية واالأ�سول املالية للجمعية.
الوفاء . 5 على  القدرة  عدم  حالة  يف  التنفيذي  املجل�س  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  م�سئولية  تويل 

بواجباته.
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املادة 20 - نائب الرئيس :
 يقوم الرئي�س باقرتاح نائب الرئي�س ويوافق عليه املجل�س التنفيذي ويتوىل املهام االأتية: 

القيام مبهام الرئي�س يف حالة غيابه اأو عجزه عن ممار�سة مهامه.. 1
يعترب نائب رئي�س اجلمعية املمثل القانوين لالحتاد كلما كلفه الرئي�س بهذه املهمة. . 2
امل�سئول عن �سمان كون ان�سطة اجلمعية تقع �سمن اأحكام النظام االأ�سا�سي. . 3
امل�سئول عن مراقبة االإدارة املالية لعمليات واأ�سول اجلمعية املاليه.. 4

املادة 21 - السكرتير العام :
 يقوم الرئي�س باقرتاح ال�سكرتري العام ويوافق عليه املجل�س التنفيذي ويتوىل املهام االأتية : 

القيام مبهام الرئي�س يف حالة غياب الرئي�س ونائبه اأو عجزهما عن ممار�سة مهامها. . 1
ي�سبح ال�سكرتري العام املمثل القانوين كلما مت تعينه من قبل الرئي�س لهذه املهمة. . 2
يقوم ال�سكرتري العام بت�سغيل االأمانة واالأن�سطة املوؤ�س�سية االأخرى. . 3
متابعه . 4 عليه  ويجب  املايل  والتقرير  امليزانية  وعن  املالية  ال�سوؤون  اإدارة  عن  امل�سئول 

االأ�سول القائمة التي متتلكها اجلمعية.

املادة. 22 - اللجان العاملة ومهامها :

اللجان العلمية :
املهام امل�سرتكة للجان العلمية :

اإعداد خطط عمل اللجان ورفع التقارير عن ن�ساطها .   -١
تقدمي مقرتح املوازنات وحتديد م�سادر التمويل .   -٢

تقدمي املقرتحات بتنظيم الفعاليات العلمية ) ندوات، ور�س عمل، حلقات نقا�س، دورات تدريبية( .    -٣
حتكيم االأبحاث املقدمة للموؤمترات التي تنظمها اجلمعية .  -٤

٥-  اإعداد الن�سرات العلمية يف املجاالت املختلفة.
٦-        تتاألف اللجان العلمية، من ثالثة اأع�ساء من اخلرباء ويتم تر�سيحهم من املجل�س اال�ست�ساري.
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املهام التخ�ص�صية للجان العلمية :
اأواًل : جلنة العالج مبنتجات النحل : 

اإعداد مقرتح بتنظيم العالج مبنتجات النحل وفقا لالأ�س�س العلمية .   -١
اإعداد املقرتحات بامل�ساريع البحثية ال�ستخدام منتجات النحل يف العالج .   -٢

التوعية بخطورة امتهان املعاجلة مبنتجات النحل على اأ�س�س غري علمية .  -٣
ثانيًا: جلنة بيولوجيا النحل :

اقرتاح الربامج للحفاظ على �سااللت النحل املحلية وحت�سينها.   -١
اإعداد املقرتحات لتنظيم عمليات ا�سترياد وت�سدير ملكات وطرود النحل .   -٢

التوعية بخطورة عمليات اال�سترياد غري املدرو�سة مللكات النحل والطرود على الرثوة النحلية .   -٣
اعداد املقرتحات البحثية حلل امل�ساكل التي توؤثر على حياة النحل وحتد من ن�ساطه .   -٤

تقدمي املقرتحات البحثية لتح�سني وتطوير اأ�س�س تربية النحل .  -٥

ثالثًا: جلنة �سحة النحل : 
اإعداد م�سروع الأجراء م�سح �سامل لالآفات واالأمرا�س التي ت�سيب النحل يف الدول العربية والبحث   -١

عن متويل لتنفيذه. 
التي ت�سيب النحل يف الدول  الفتاكة  لتبادل املعلومات والتحري عن االآفات واالأمرا�س  َالية  و�سع   -٢

العربية . 
اإعداد مقرتحات بحثية يف جماالت االإدارة املتكاملة لالآفات واالمرا�س والتن�سيق مع املراكز البحثية   -٣

يف تنفيذها. 
التوعية مبخاطر االأثر املتبقي للمبيدات يف منتجات النحل.    -٤

التعريف بطرق الت�سخي�س والطرق ال�سليمة ملكافحة االآفات واالأمرا�س .  -٥

رابعًا: جلنة اقت�ساديات تربية النحل :
ت�سجيع التبادل التجاري ملنتجات وطرود النحل وامللكات وم�ستلزمات تربية النحل .   -١

تنظيم املعار�س الدورية بالتن�سيق مع اللجان القطرية وت�سجيع امل�ساركة يف املعار�س الدولية .   -٢
الرتويج الل�ستغالل االأمثل لطوائف النحل من خالل تعظيم وتنويع منتجات النحل باالإ�سافة اىل الع�سل .   -٣
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التعريف باأهمية الع�سل الع�سوي وطرق اإنتاجه .   -٤
اإعداد امل�ساريع البحثية لرفع اإنتاجية طوائف النحل من الع�سل ومنتجات النحل االخرى .  -٥

خام�سًا: جلنة جودة تقنية تربية النحل : 
ت�سجيع تربية النحل احلديثة يف الدول التي الزالت فيها الرتبية التقليدية هي ال�سائدة.    -١

الرتويج األهمية ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف تربية النحل وتقنيات ما بعد احل�ساد ) الفرز، التعبئة،   -٢
التغليف، التخزين، النقل(  .  

العمل على اإيجاد َاليات ملحاربة الغ�س يف منتجات النحل .    -٣
التن�سيق لتنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة بني املوؤ�س�سات املعنية لتحديث املوا�سفات القيا�سية ملنتجات النحل.  -٤

�ساد�سًا: جلنة التنمية الريفية  : 
الرتويج ملهنة تربية النحل يف اإطار التنمية الريفية امل�ستدامة.  -١

ت�سجيع وتدريب املراأة ملهنة تربية النحل .   -٢
التن�سيق مع املوؤ�س�سات املعنية اإلدخال م�ساريع تربية النحل يف برامج مكافحة الفقر واحلد من البطالة .   -٣

التن�سيق مع موؤ�س�سات االقرا�س و�سناديق التنمية والدعم للم�ساريع ال�سغرية واالأ�سغر لتمويل م�ساريع   -٤
النحالني . 

التوعية باأهمية النحل يف تلقيح احلا�سالت الزراعية وزيادة االإنتاج الزراعي.  -٥

مهام اللجان الفنية 
اأواًل: جلنة التخطيط والتطوير : 

التن�سيق مع اجلهات املعنية الإعداد اخلطط اال�سرتاتيجية للنهو�س بقطاع النحل يف الدول العربية.   -١
اإعداد قاعدة املعلومات والبيانات لقطاع النحل الل�ستفادة منها يف اإعداد اخلطط وامل�ساريع التطويرية.   -٢
تنفيذ  ي�سمن  مبا  املتنوعة  املجاالت  يف  التطويرية  امل�ساريع  خطط  باعتماد  املعنية  للجهات  التو�سية   -٣

اخلطط اال�سرتاتيجية للنهو�س بهذا القطاع
البحث عن م�سادر التمويل االلزمة لتنفيذ امل�ساريع التطويرية.   -٤

اإعداد التقارير عن تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية وامل�ساريع التطويرية.   -٥
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ثانيًا: جلنة التدريب والتاأهيل  : 
اإعداد اخلطط واملقرتحات يف التدريب والتاأهيل الع�ساء اجلمعية .   -١

اإعداد م�ساريع ال�سراكة يف التدريب والتاأهيل مع اجلات املعنية يف الدول العربية .   -٢
التن�سيق مع املعاهد واجلامعات ومراكز التدريب والتاأهيل يف تنفيذ اخلطط االلزمة اإلعداد وتدريب   -٣

العاملني يف قطاع النحل . 
وتاأهيل  لرتيب  معهد  ان�ساء  يف  الداعمة  واجلهات  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  مع  التن�سيق   -٤

النحالني لرفد قطاع النحل بالكادر الذي يوؤمل عليه التطوير والتحديث وا�ستدامة هذا القطاع.
مهام اللجان الإدارية 

اأواًل : اللجنة املالية :
١-    املتابعة لكافة املوارد املالية للجمعية وتوريدها اإىل البنك وفًق النظام املحا�سبي. 

٢-    اال�سراف على تنفيذ النظام املحا�سبي يف اجلمعية . 
املالية  التقارير  اإعداد  وكذا  وتقدمي احل�سابات اخلتامية  للجمعية  التقديرية  املوازنة  اإعداد م�سروع      -٣

الدورية ورفعها اإىل جمل�س االإدارة. 
٤-    يقوم رئي�س اللجنة بالتوقيع على ال�سيكات وكافة ال�سندات املالية بح�سب النظام املايل للجمعية . 

اإدارة احل�سابات واملخازن وتنظيم �سري ن�ساطها واإ�سدار التوجيهات ب�ساأنها  ٥-    االإ�سراف املبا�سر على 
ورفع املقرتحات ب�ساأنها اإىل جمل�س االإدارة . 

القرارات  واتخاذ  ملناق�ستها  االدارة  جمل�س  اإىل  ورفعها  باجلمعية  واملوظفني  العاملني  اأجور  اقرتاح      -٦
ب�ساأنها. 

ثانيًا: اللجنة االإعالمية : 
١-    و�سع ال�سيا�سة االإعالمية للجمعية واإعداد اخلطط الالزمة لتنفيذها . 

٢-    اال�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة االإعالمية للجمعية مبا يعزز دورها االقت�سادي والتنموي واالجتماعي 
اإىل جمل�س  وتقدميها  ذلك  التقييمية حول  التقارير  واإعداد  النحل  قطاع  وتطوير  النحالني  قدرات  لتنمية 

االإدارة. 
٣-    االإ�سراف على املوقع ااإللكرتوين للجمعية لتبني ن�سر اأن�سطة واأخبار اجلمعية وتقدمي اخلطط واملوازنات 

واقرتاح الهيئات امل�سرفة عليها وتقدمي التقارير عن �سري العمل اإىل جمل�س االإدارة.
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املادة. 23 - اللجان القطرية
يف  القطرية  اللجان  من  الغر�س  يتمثل  للجمعية  منت�سب  عربي  بلد  لكل  هي: جلنه  القطرية  اللجان 

العمل كحلقة و�سل بني قطاع تربية النحل يف البلدان واجلمعية، بهدف �سمان اأف�سل تعاون. 

واللجان االإقليمية تقدم الدعم جلمعيات وافراد تربية النحل الوطنية بالتعاون مع حكوماتهم وم�ساعدة 
قواعد  واإن�ساء  االأخرى،  االإقليمية  االأحداث  وكذلك  والندوات  للموؤمترات  االحتاد  دعم  يف  املحلية  املنظمات 
جمموعات  الأن�سطة  بتن�سيق  االإقليمية  اللجان  تقوم  كما  اجلمهور.،  اأو�ساط  يف  النحل  تربية  وتعزيز  البيانات 

العمل اإقليميا مع اللجان العلمية. 

النحل،  جمال  يف  االأعمال  ورجال  والنحالني  االأكادمييني  ميثلون  اأع�ساء  ثالثة  من  االإقليمية،  اللجان  تتاألف 
ويكون اأع�سائها ممثلني لدولهم يف اجلمعية العامة .

يتم انتخاب رئي�س كل جلنة قطرية من قبل ت�سويت اأع�ساء اجلمعية يف البلد التى ينتمون اليها وتتم عملية 
االنتخاب وفقا ملا يلي:

١- يعلن عن الرت�سيح لع�سوية اللجان القطرية )ممثلي الدول يف اجلمعية العامة( قبل �سهرين من 
اجراء عملية االنتخاب من قبل املجل�س التنفيذي يف موقع اجلمعية وجميع و�سائل التوا�سل االجتماعي 

٢- تقدم طلبات الرت�سيح اإلكرتونيًا اىل جمل�س االدارة خالل فرتة �سهر من بد ء االعالن.
٣- يقوم جمل�س االدارة باإعالن املر�سحني لع�سوية اجلمعية العامة خالل فرتة ا�سبوع من انتهاء فرتة 

الرت�سيح .
٤- يعلن جمل�س االإدارة عن ا�ستقبال الطعون يف املر�سحني لع�سوية اجلمعية العامة فور االعالن عن 

املر�سحني وت�ستمر لفرتة ا�سبوع .
٥- يعلن جمل�س االإدارة عن موعد اجراء االنتخابات قبل ا�سبوع على االأقل من اجرائها.

٦- تتم عملية الت�سويت لالنتخاب ممثلي الدول يف اجلمعية العامة بالنظام االإلكرتوين . 
انف�سهم   تر�سيح  االنتخاب  �سنة  ت�سبق  التي  ال�سنة  حتى  ا�سرتاكاتهم  امل�سددين  لالأع�ساء  يحق   -٧

واالنتخاب لع�سوية اجلمعية العامة .

وتعمل اللجان القطرية على : 

ت�سجيع اإن�ساء جمعيات النحالني يف بلدانهم والتن�سيق فيما بينها.  -١
ت�سجيع خلق عالقات التعاون بني جمعيات النحالني على م�ستوى العربي.  -٢
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ت�سهيل امل�ساركة يف الفعاليات العلمية (موؤمترات، ند وات، ور�س عمل، دورا تدريبية،...) التي   -٣
تنظمها اجلمعية.

البلدان  يف  للجمعية  العلمية  اجلمعيات  تنظمها  التي  االأن�سطة  تنفيذ  يف  وامل�ساعدة  التن�سيق   -٤
العربية.

اإن�ساء قواعد البيانات يف بلدانهم ون�سرها عرب املوقع االإلكرتوين للجمعية.  -٥
الرتويج الأهمية اجلمعية واأن�سطتها بني اأو�ساط النحالني وجمعياتهم.  -٦

امل�ساهمة يف البحث عن م�سادر لتمويل اأن�سطة اجلمعية .  -٧
اجلمعية  ح�ساب  اىل  وتوريدها  اجلمعية  اأع�ساء  ا�سرتاكات  حت�سيل  يف  اجلمعية  م�ساعدة   -٨

بح�سب النظام املايل للجمعية.

املادة 24 - الهيئة املدققة للحسابات :
تقوم الهيئة املدققة مبراقبة اجلوانب املالية والقانونية لالإدارة، ويتم عر�س تقارير هيئة التدقيق 

املكتوبة اإىل اجلمعية العامة من خالل �سكرتري عام ونائب الرئي�س ويتم تعيني جلنه التدقيق ملدة اأربع �سنوات، 
وميكن اإعادة تعيينها.

املادة 25 - الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :
بناء على اقرتاح املجل�س التنفيذي، ميكن للجمعية العامة انتخاب باالأغلبية الب�سيطة ع�سو �سابق يف   

املجل�س التنفيذي الذي قدم خدمات قيمه لالحتاد الدويل كرئي�س فخري. 

ميكن للجمعية العامة اأو املجل�س التنفيذي اأن يعهد اإىل الرئي�س الفخري بتمثيل االحتاد يف مهام هامه   
اأو مهام التحكيم اأو يكون م�ست�سارا يف حال وقوع م�ساكل داخل االحتاد اأو مع اأع�ساء املنظمات. 

بناء على اقرتاح من املجل�س التنفيذي، ميكن للجمعية العامة للنحالني اختيار وباأغلبية ب�سيطة، العلماء   
البارزين يف جمال تربية النحل اأو املوظفني البارزين من موؤ�س�سات االحتاد الدويل كاأع�ساء فخريني يف االحتاد 

الرئي�س الفخري هو عميد فخري لالأع�ساء ُيعفى االأع�ساء الفخريني من ر�سوم الع�سوية.

املادة 26 شعار وعلم الجمعية :
ال يجوز ا�ستخدام ا�سم و�سعار وعلم اجلمعية الأغرا�س جتارية دون احل�سول على اإذن خطي م�سبق من   

قبل اجلمعية. 
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املادة. 27 - املؤتمرات العربية لعلوم النحل :
اجلمعية  م�سوؤولية  من  وتنفيذه  تنظيمه  ويكون  �سنة،   كل  العادة  يف  للجمعية  العربيه  املوؤمترات  تعقد   

والع�سو الذي ميثل البلد الذي �سيعقد فيه املوؤمتر وذلك ح�سب قرار اجلمعية العامة. 

املادة 28 - األصول الخاصة بالجمعية :
تتكون االأ�سول اخلا�سة باجلمعية العربية لرتبية النحل من : 

• فائ�س ميزانيه االن�سطة ال�سنوية الناجتة عن االن�سطة املوؤ�س�سية التابعة للجمعية، والتي حتولها اجلمعية 	
العامة للر�سيد االحتياطي 

• طريق 	 عن  اإما  للجمعية  ملك  ت�سبح  الثمينة  واالأدوات  والعالمات التجارية  والعقارية  املنقولة  االأموال 
ال�سراء، االإرث، الهيبات اأو باأي �سكل اآخر ويتوىل اإدارة هذه االأ�سول جمل�س االإدارة.

املادة 29 - اإلدارة وميزانيه الجمعية  :
يعد التقرير املايل خالل الدورة ال�سنوية ويتم تقدمي التقرير اإىل الهيئة العامة كل دورة التي تتكون من   

�سنتني 

املادة. 30 - التغييرات ىلع النظام األساسي للجمعية   :
ميكن تقدمي االلتما�سات لتغيري النظام االأ�سا�سي من قبل جمل�س االإدارة واملجل�س التنفيذي واالأع�ساء 
الذين يحق لهم الت�سويت ويجب اأن يتم ا�ستالمها من قبل الرئي�س اأو االأمني العام قبل فرتة ال تقل عن �ستة اأ�سهر 
من اجتماع اجلمعية العامة. ويلتزم االأمني العام بتمرير هذه التغريات لالأع�ساء التي يحق لهم الت�سويت قبل 

�سهرين على االأقل من اجتماع اجلمعية العامة. 

تتطلب التغيريات على النظام االأ�سا�سي للجمعية اأغلبية ثلثي االأع�ساء احلا�سرين لالجتماع. 

اإذا مل يكن من املمكن عقد اجتماع للجمعية العامة - الأي �سبب كان - يف الفرتة املخطط لها، ميكن اأن   
تنفذ تغيريات على النظام االأ�سا�سي لالحتاد يف اقرتاع مكتوب ينظمه جمل�س االإدارة. ويجب اأن تقر التغيريات 

 باأغلبية ثلثي جميع االأع�ساء. 
اأية تغيريات على النظام االأ�سا�سي لالحتاد من قبل اجلمعية العامة تعترب نافذة املفعول فورا بعد اعتمادها
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املادة  31 - النظام الداخلي للجمعية :
القانونية  والعالقة  وهيئاته،  لالحتاد  الداخلية  املهام  للجمعية  الداخلي  النظام  يف  اللوائح  تنظم 
الأع�سائه، والع�سوية واالنتماء والر�سوم، وتنفيذ االأعمال، واملوؤمترات والندوات، واملدفوعات وقوائم االأ�سعار، 

وعالقة االحتاد الدويل وباملرافق واملوؤ�س�سات التابعة له واملناق�سات القائمة. 

ميكن تقدمي املقرتحات لتغيري اللوائح من قبل جمل�س االإدارة واملجل�س التنفيذي واالأع�ساء الذين يحق 
لهم الت�سويت. ويجب اأن يتم ا�ستالمها من قبل الرئي�س اأو االأمني العام مبدة التقل عن �ستة اأ�سهر قبل اجتماع 
اجلمعية العامة. ويلتزم االأمني العام بتمرير املقرتحات لالع�ساء الذين يحق لهم الت�سويت قبل �سهرين على 

االأقل من اجتماع اجلمعية العامة. 

تتطلب التغيريات يف اللوائح االأغلبية الب�سيطة من اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين.

املادة 32 - تصفيه الجمعية :
جميع  اأ�سوات  ثلثي  باأغلبية  تقرر،  اأن  العامة  اجلمعية  على  يجب  الت�سفية،  اجلمعية  قررت  حالة  يف 
اأع�سائها، على نقل االأ�سول ل�سالح واحد اأو اأكرث من املنظمات العربيه التي كانت يف توا�سل مع اجلمعية والتي 
ميكن اأن تقوم باأن�سطة ت�سب يف م�سلحة تربية النحل العربيه. واإذا تقرر ت�سفيتها فان اجلمعية العامة حتدد 

�سروط وظروف الت�سفية. 

عمل  ميكن  لها،  املخطط  الفرتة  يف   - كان  �سبب  الأي   - االنعقاد  من  العامة  اجلمعية  تتمكن  مل  اإذا 
اأ�سوات جميع  الت�سفية من خالل ت�سويت مكتوب ينظمه جمل�س االإدارة، ويتم اعتماد الت�سفية باأغلبية ثلثي 

اأع�سائها.

املادة. 33 - النص األصلي  :
الن�س امللزم لتلك املواد اخلا�سة باأنظمة اجلمعية هو الن�س املكتوب باللغة العربية. و�سوف يكون الن�س 

االأ�سا�سي الذي يرجع له يف كل التقييمات واملناق�سات والتف�سريات.
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