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  ربـــن العـــــاء النفسييــــاد األطبــــاتح
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 )م القاهرة 2008يونيو  20- 18مؤتمر العاشر ( محضر اجتماع المجلس التنفيذي
   

م فندق سميراميس 19/06/2008عقد اجتماع المجلس التنفيذي لالتحاد في الساعة العاشرة مساء في يوم الخميس 

وقد حضر الجميع , أحمد عكاشة   برئاسة سعادة رئيس االتحاد االستاذ الدكتور) أ ( في القاهرة في قاعة انتركونتننتال 

  :وتمت مناقشة المواضيع المهمة واتخاذ القرارات التالية

  .التسجيل إلتحاد األطباء العربالموافقة على تقديم : أوالً

  .العالمية للطب النفسيالتسجيل في الجمعية الموافقة على تقديم : ثانياً

حيث  مكتب الجمعية المصرية للطب النفسي كمكتب لإلتحادالموافقة على أن يستخدم في الوقت الراهن : ثالثاً

  .استضافت الجمعية االتحاد بتوفير مكتب خاص له في مقرها في أبراح الملتقى في العباسية

  .المراسالت جميعها باللغة العربيةأن تكون : رابعاً

ضمن موقعه الناجح  جمال التركي الستضافته موقع االتحاد/ تأسيس موقع لإلتحاد ومناقشة الدكتورأن يتم : خامساً

  .وأن يتكرم بقبول أن يكون منسقاً لموقع االتحاد

  .التقرير عن المؤتمر العاشر في القاهرة ونشره في المجلة العربية للطب النفسيإعداد : سادساً

   

  .ي الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقةوانتهى االجتماع ف
   
   

  أ������.د.أ:ر	�� ا���د

  ���ا��زاق ا���. د.أ: ا��� ا���م ���د.

  

  

www.arabpsynet.com/Associations/AFP-AssemblyMeetinMinutes2008.pdf


2 
 

ð]‚{{{{{{{{{Þ 

  ...بكل المقاييس والمعايير جريمة ضد اإلنسانيةما يحدث في غزة هو 
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" هيئة اإلغاثة"ـعلى اتصال دائم ب "إتحاد األطباء العرب"وهو رابطه من  "إتحاد األطباء النفسيين العرب"إن       
 األطباء النفسيين العرببإتحاد األطباء العرب لتقديم كل المعونة لألخوة واألخوات في غزة، وقد تطوع الكثير من 

  ...، والعائق الوحيد هو مصرخاصة من 
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10/10/2009 

أجدد التواصل معكم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به المنطقة العربية وقد تآلبت قوى االستعمار الصهيوني على 
 . ت عربي رسمي الفتأمريكي و صم-غزة بتواطؤ أورو

 ...في هذا المرحلة الحرجة تزاح األقنعة      
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  حول اعتقال المدير التنفيذي لإلسعاف والطوارئ بإتحاد األطباء العرب
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تحيــــة طيبــــة،  إن الموقف البطولي  والمأسوي لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج لوقفة للتعبير عن 

 ……،المساندة الكاملة من إتحاد األطباء النفسيين العرب
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 ؟؟؟هل نطمع في إعادة إعمار وبنيان اإلنسان العربي والفلسطيني

 احمـــــد عكاشـــــــه. د.أ

 01/03/2009 –األطباء النفسيين العرب رئيس إتحاد 
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 تقريـــر غـــزة النفســـي األول

 أحمد عبد اهللا. د وائل أبو هندي و. د.أ
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Emergency and Disaster Psychiatry Unit 
The First Psychological Report of Gaza Strip  

http://www.arabpsynet.com/Associations/1FirstPsyRep ortGazaStripEng.pdf  

  

http://www.arabpsynet.com/Associations/AFPpresident-Nidaa.pdf
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www.arabpsynet.com/Associations /AFPAssociateMemberWPA.pdf    

www.arabpsynet.com/Associations/WPALetterAFPMembers hip.pdf  

Emergency and Disaster Unit  

Darfur Campaign 

10-20 April 2009 

www.arabpsynet.com/Associations/AFPdarfourCampagne.pdf  
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