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الئحة تنظيم عمل املمثلني اإلقليميني 

مهام املمثل االقليمي  

    • محاولة الوصول ألكبر عدد من األطباء السودانيني و ترغيبهم في اإلنضمام للنقابة.   

    • املساهمة في تخطيط و تنفيذ سياسات النقابة ، باألخص املتعلقة بمنطقته.  

عكس وجهات نظر و مشاكل االطباء العامة في منطقته ملكتب النقابة املختص.  •

حــلقة الــوصــل بــني الــنقابــة و االعــضاء فــي مــنطقته الــذيــن يــواجــهون مــشاكــل اســتثنائــية و الــذيــن •
يــرغــبون فــي الــدعــم املــهني و االجــتماعــي مــن الــنقابــة (فــي الــعمل ، ظــروف مــرضــية أو اســريــة 

طارئة ، مشاكل متعلقة بقوانني الهجرة). 

تــنسيق انشــطة الــنقابــة فــي مــنطقته بــالــتعاون مــع مــكتب الــنقابــة املشــرف عــلى الــنشاط املــعني •
والترويج ألنشطة و فعاليات النقابة في منطقته . 

أي مــهام تــكلفه بــها الــنقابــة حــني يــتطلب األمــر تــمثيل الــنقابــة و/أو اســتطالع الــوضــع بــواســطة •
شخص موجود في األرض.  

حــضور اجــتماعــات مــكتب الــعضويــة املــوســعة، أو أي مــكتب آخــر مــن مــكاتــب الــنقابــة بــطلب مــن •
املكتب املعني.   

واجبات املمثل اإلقليمي  

يـلتزم املـمثل اإلقـليمي بـاحـترام خـصوصـية األعـضاء ، و أال يـفشي بـأي مـعلومـات تـتعلق بـعضو •
تــحصل عــليها بســبب تــمثيله لــلنقابــة ألي شــخص أو جــهة خــارج الــقنوات الــرســمية ، حــتى بــعد 

تركه مهمة املمثل االقليمي . 

يعامل جميع األعضاء بطريقة الئقة غير متحيزة.  •
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االلتزام بلوائح النقابة . •

إطالع مكتب العضوية على أنشطة املجموعة اإلقليمية.  •

االلتزام بموجهات اللجنة التنفيذية و مكتب العضوية .  •

تمثيل السكرتير أو نائبة السكرتير في املجموعات اإلسفيرية للمنطقة املعنية .  •

طريقة إختيار املمثل اإلقليمي 

يجب ان يتمتع املمثل اإلقليمي بعضوية كاملة في النقابة. •

•SDU- يـتم اإلعـالن عـن األقـالـيم و إعـالن الـراغـبني فـي الـتقديـم فـي قـروب الـواتـساب و مـنتديـات
 . UK

أي نقاشات تفصيلية تكون في املنتدي ( و ليس قروب الواتساب) . •

عــلى الــعضو  الــراغــب فــي  ان يــكون مــمثال إقــليميا لــلنقابــة الــتقدم بــتصور مــختصر عــن خــطته •
املقترحة لتمثيل اإلقليم ويفضل أن يكون التصور مكتوبا. 

يختار مكتب العضوية املمثلني اإلقليمني من بني املتقدمني بالتشاور مع اللجنة التنفيذية . •

مـكتب الـعضويـة و الـلجنة الـتنفيذيـة لـيسوا مـلزمـني بـاخـتيار املـمثل مـن ضـمن املـتقدمـني فـي حـالـة •
كـانـت الـتصورات املـقدمـة غـير كـافـية ، أو فـي حـالـة وجـود تـحفظات مـوضـوعـية عـلى املـتقدمـني ، 
في هذه الحالة يجب أن تدون التحفظات و مسببات القرار في محاضر اللجنة التنفيذية.  

يـجوز ملـكتب الـعضويـة أو الـلجنة الـتنفيذيـة فـي حـالـة عـدم وجـود مـتقدم مـناسـب اإلتـصال بـعضو •
متفق عليه و تكليفه بمهمة املمثل اإلقليمي إذا وافق.  

يــــكون لــــلممثل االقــــليمي الــــحق فــــي التخــــلي عــــن دوره فــــي املــــنطقه املــــعنية وعــــليه إبــــالغ مــــكتب •
العضوية برغبته .  

يـكون ملـكتب الـعضويـة وبـالـتشاور مـع الـلجنة الـتنفيذيـة الـحق بـإعـفاء املـمثل اإلقـليمي إلي مـنطقة •
مــــــن مــــــهامــــــه أو إضــــــافــــــة مــــــمثل إقــــــليمي آخــــــر لــــــلمنطقة عــــــند حــــــدوث تــــــغيير فــــــي عــــــدد االطــــــباء 
الـسودانـيني فـي املـنطقة املـعنية أو إذا عجـز املـمثل اإلقـليمي عـن الـقيام بـاملـهام املـوكـلة إلـيه إلي 

سبب.
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