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  حقوقی مبناي:  اول ماده
، قابلیت ها و  را تنظیم تا امورات مؤسسهوضع گردیده سسات غیر دولتی قانون اساسی افغانستان و قانون مؤدر پرتو این اساسنامه 

  . تضمین نماید را و شفافیت و حسابدهی در سازمانتشخیص مؤسسه را رهبري  ئولیت ها ارگانهايمس

 اریفو تع اصطالحات: ماده دوم 
  :نمایدرا افاده می  زیریننی امع اصطالحات ذیل در اساسنامه،

 .مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیري مؤسسه میباشد :ع عمومیمجم .1
 .در رابطه به پالیسیهاي سازمان می باشد مشورتیئت مدیره باالترین مرجع هی :هیئت مدیره .2
عمل  تییاست که با استقالل کامل مدیر مقام مدیریتی سازمان نباالتریرئیس اجرائی  :اجرایوي رئیس .3

 .مینماید
، ئیس و اعضاي دادگاه عالییس دولت، رئر عبارتند از مأمورین بلند پایه دولتی از قبیل :ولین ارشد حکومتیئمس .4

ي ریاست ؤساوزراي کابینه، معینان و رعبارتند از در سطح حکومت مسئولین ارشد . ینمجلسؤساي و ر کلدادستان 
 .دارندقرار تصمیم گیري  کسانیکه در موقعیتو یا  مستقل

اب و کسانی که داراي اختیارات تصمیم احزدر ساختار سیاسی  بازیگران اصلی :اب سیاسیرهبري احزي اعضا .5
 .ي حزبیهارؤساي کمیته ،یئت اجرائي هیاعضا سخنگویان احزاب سیاسی، ،حزب یسئر می باشند از قبیلگیري 

 :اضطرارت حال .6
  :تحمیل نماید از قبیلرد سازمان بر عملک منفی را راتیثبیشترین تأ ي کهحاالت غیر عادي و یا فوق العاده

  داشته باشد در پیچالش هاي امنیتی که توقف و یا فسخ برنامه ها و  پروژه ها را  
  ،قطع تمویل و یا هم ورشکستگیبحران اقتصادي 
 ت مدیرهئي هیاستعفاي دسته جمعی اعضا 
 ت مدیره ئاکثریت مطلق هی بنا به تشخیصدیگر  اتموضوع 

  شده می تواندعمومی دایر  عت مدیره و مجمئهی اضطراريکر جلسه حاالت فوق الذدر 

  عنوان: 3ماده 

محصول همکاري فعاالن مجتمع جامعه مدنی  یاد میگردد، "مجتمع"که از این ببعد بنام مجتمع جامعه مدنی افغانستان  مؤسسه
 .کنفرانس جامعه مدنی افغانستان ایجاد شد )بنیانگذاران( کنندةتن شرکت  76قاضاي ت افغانستان و بنیاد صلح سویس است که بنا بر 

  .آلمان همزمان با کنفرانس سیاسی بن برگزار شده بود) 2001دسامبر  2 -نومبر 29(این کنفرانس در شهر بدهونف 
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  قوقیح شخصیت: 4ماده 
غیر دولتی و قانون اساسی افغانستان ایجاد سسات ؤکه طبق قانون مبوده ی مجتمع یک نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاع

در شهر کابل مجتمع دفتر مرکزي  .کار می کندمبتنی بر عضویت و  به شکل غیر انتفاعیمجتمع به شکل باز و  .گردیده است
  .می باشدثبت جمهوري اسالمی افغانستان وزارت محترم اقتصاد  در 1399موقعیت داشته و طی شماره ثبت 

 سازمانیاهداف : 5ماده  
براي پایه  مبنا وکه افغانستان  تا تضمین گردد ضروري است یک امرجامعه مدنی مجتمع باورمند است که توسعه و گسترش 

جامعه مدنی رو برو است و  سازي دولتملت سازي و هاي چالش وحشتناك در عرصه  احکومت افغانستان ب .دارددموکراسی 
بمنظور سازگاري با مجتمع . یع نمایدملت سازي را تسر-و روند دولت میان دولت و ملت را کاهش داده ولیت دارد تا فاصله ئمس

  : شرائط و محیط کنونی، اهداف سازمانی خویش را بازنگري نموده است تا بر چالشهاي فرا رو در سه سال آیند فایق آید

  دورنما: 5.1

  ارزشهاي شهرونديبر پویا مبتنی حرك و تیک جامعه مردم ساالر، م

ماموریت  :5.2  
  دادخواهی، ظرفیت پروري و هماهنگیدولت سازي از طریق روند شهروند پروري و تسهیل 

  هدف : 5.3 
  متحد و جامع  ،کثرت گرا جامعه مدنی متنوع،تقویت انکشاف  

  مقاصد :5.4
  جامعه مدنی افغانستان هاي شبکه  تقویت ، هماهنگ و توسعه 
  اجتماعی و اقتصاديسیاسیهاي ها و نظریات شهروندان افغانستان در پروسهنگرانی شناسائی، برجسته سازي و ادغام ، 
  مردم  و جامعه مدنی ظرفیت سازمانی بلند بردن 
  روحیۀ رضاکاريتقویت ارزش هاي  شهروندي و 

  ارزشهاي اساسی و بنیادي: 5.5   
 قومی ی ویتجنس يتساو  
  حسابدهیشفافیت و 
 بیطرفی و استقاللیت 
  و دموکراتیک مشارکتیرهبري 
  درستکاريصداقت و 
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   حوزه کاري: 6ماده      
   :هاي اساسی زیرین تنظیم و اجرا می نمایدعرصه در را خویش مجتمع فعالیت هايفوق،  به اهداف و مقاصد جهت نیل
 دادخواهی 
 ظرفیت پروري 
  هماهنگی 
 حاکمیت قانون 

  رویکردها:  7ماده 
  

توانمند سازي : 7.1  
که  در تصامیمیبتوانند  تااست شهروندان افغانستان تمامی  براي برابرفرصتهاي  بمعناي فراهم آوري توانمند سازياز دیدگاه ما، 

 سن، اساس جنسیت، معلولیت، برما به این باور هستیم که هر نوع تبعیض  .سهم بگیرندتاثیر گذار است بر زندگی شان مستقیمآ 
 يو توانمند دارا گردیدهتصمیم گیري را  مشارکت در تا هر شهروند افغانستان فرصت گردد حوزبان و نژاد باشد باید م مذهب، عقیده و

  .بدست آوردهاي ئولیتمس اداي
مبتنی بر رویکرد . را دارا می باشدزنان  و جوانان معلولیت،اشخاص داراي  با اقشار محروم از قبیل تجارب ارزشمند کاريمجتمع 

را به گونۀ توانمند سازد که بتوانند زندگی، اجتماع و جامعۀ خویش را شکوفا  جامعه ضعیف اقشاردر نظر دارد تا توانمند سازي، مجتمع 
  .  نماید

مشارکت و همکاري : 7.2  
 سازي، ظرفیت ،دادخواهی هايبوده اند که در عرصه مشابه هايشبکه و سازمانها باهمواره در جستجو و طرفدار مشارکت مجتمع 
گذشته به ما آموزانده است که مشارکت زمانی مؤثر خواهد بود که مبتنی بر منافع  تجربیات .دارندقانون فعالیت  حاکمیت و مشاورتی

فضاي مساعدي را جهت به اشتراك گذاري  مشارکت. باشد شده تعریف وضوح به اعضا تمامی يمسئولیتها ها ونقش مشترك بوده و
خاص است تا روابط مجتمع متعهد به انجام مشارکت . تجارب فراهم میآورد که یک ضرورت براي جامعۀ مدنی تلقی می گردد

  . حمایتی میان بازیگران جامعۀ مدنی ایجاد گردد

شبکه سازي : 7.3  
یک اقدام ضروري است؛ زیرا  مدنی جامعه هايشبکه گسترش و ایجادبمنظور بیشترین تاثیر گذاري،  کهبر این باور است مجتمع 

-شیوه نوسازي و تجدید با .میان بخشهاي اجتماعی در هم بشکند همکاري ها و ابتکاراتتا نمونهباعث شده است  طوالنی هايجنگ
اتصال . محلی ترویج نماید و ائتالف سازي را در سراسر کشور در سطوحشبکه قصد دارد تا مجتمع  ،هاي همکاري میان جامعه

هاي مشابه در مناطق شهري یا اقدام ضروري است تا از این طریق با متحدین بین المللی یکجا هاي مدنی محلی با شبکهشبکه
مجتمع بر این باور است که این گونه شبکه سازي منجر به انکشاف اجتماعی گردیده و مشارکت مردمی را در روند تصمیم . گردد

  . به شکل بهنر محقق می نماید گیریها 
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جهانی-محلی رویکرد : 7.4  
 رویکرد .ق گرددیتطب محلیقرار گیرد تا بصورت مؤثر در سطح  تحلیل و جزیهباید مورد ت جهانی دانش که است مجتمع معتقد

 شکمورد تطبیق قرار گیرد؛ زیرا  افغانستاناست که باید در  " محلیعملکرد  و جهانی فکر" اصلکنندة  منعکس جهانی-محلی
 در را يرویکرد چنینمجتمع . ، وجود داردآمده پدید 2002 سال درجدید  دولت استقرار از پس نوظهوري که مفاهیم مورد درفزآینده 

و تطبیق  تفسیرجهت . است . ، تصدیق و قبول می نمایدتوسعه براي تغییر و مدنی آگاهی به مربوط تالشهاي ویژهب فعالیتها تمامی
. را در رابطه به اصول و ارزشهاي دموکراتیک افزایش دهد مردم آگاهی است تا متعهد مجتمع افغانستان،جهانی در -رویکرد محلی

   . خوهد شدچنین رویکرد منجر به سازگاري میان مفکورة محلی و استانداردهاي جهانی 

دادخواهی : 7.5  
. یکی از فعالیتهاي اساسی مجتمع را تشکیل میدهد) دادخوهی( مثبت تغییرات جهت ملی و محلی پالیسیهاي بر تاثیر گذاري و نفوذ

 و خوب حکومتداري ترویج زیست، محیط حفظ معلولیت،  داراي اشخاص ،جوانان کودکان،همچون حمایت از حقوق زنان،  هايعرصه
 هاي چالش با افغانستان دولت که است باور این برمجتمع . هاي اساسی دادخواهی ما را تشکیل می دهدعرصه حسابدهی و شفافیت

قوانین باشد بلکه تطبیق  اصالح متمرکز بر تنهانباید  مدنیۀ جامع دادخوهی بنابراین، . مواجه است قانون حاکمیت راستاي در جدي
آموزش مدنی را احتوا  ، دادخواهی چتري است که تحقیق، افزایش آگاهی، شبکه سازي ومجتمع از دیدگاه. قوانین را نیز شامل گردد

  . می نماید

  عضویت: 8ماده 
  

عضویت  انواع : 8.1  
   : اعضاي ذیل می باشدمجتمع داراي 

  عادياعضاي 
 اعضاي افتخاري 

 
   دنعضویت نموده و آن را بدست می آوردرخواست عادي کسانی اند که اعضاي ) الف(
همکاري موثر با جامعۀ مدنی، عضویت مجتمع به آنان مسلکی  و  ،کسانی اند که نظر به توانائیهاي شخصی اعضاي افتخاري) ب(

  .پیشنهاد میگردد

مشارکت در مجتمع : 8.2  
نیستند مجتمع اعضاي   ،شرکا. ها می تواند شرکاي خویش را انتخاب و به مشارکت اقدام نمایدها و پروژهها، برنامهنیاز نظر بهمجتمع 

بدون حق  شرکا می توانند به عنوان ناظر در  مجمع عمومیبنا به تشخیص هیئت مدیره،  .بدهند د درخواست عضویتنمی توان اما
   . داشته باشند راي شرکت
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عضویتکسب : 8.3  
اعضاي جدید توسط هیئت  کاندیداتوري .دست میآیدبعضویت با درخواست کتبی به دفتر مرکزي و یا از طریق دفاتر ساحوي ) الف(

  . قابل دسترس می باشدمجتمع  رم عضویت در دفاتروف. را قبول نمایندمجتمع اساسنامه باید عضویت متقاضیان . میشودمدیره تایید 
  
  :است برايآزاد مجتمع  عاديعضویت کسب ) ب(

  تکمیل کرده باشداست  سال 18شهروندان افغانستان که سن قانونی خویش را که 
 ثبت شده باشد در یکی از نهادهاي حکومتی مدنی که نهادهاي 

  
  دهند در نقاط مختلف افغانستان تشکیلرا ي ممکن است گروه هاي محلی و یا منطقهاعضا ) ج(
  . مجتمع انعکاس یافته است، باشدسایر پالیسیهاي اساسنامه و قوانین آنگونه که ها و ارزشبه  متعهد و پابند اعضا باید تمام )د(
  گردند بشرنقض حقوق  نباید مرتکب ی و سازمان يفرادنا اعضاي ) ح(

عضویتالحق  : 8.4  
  کند افغانی ساالنه به خاطر حق عضویت پرداخت  2000اشخاص حقیقی باید حداقل  یااعضاي انفرادي 
  کند ساالنه به خاطر حق عضویت پرداختافغانی   3000باید حداقلاعضاي سازمانی 

  یت معاف می باشدحق العضوافتخاري از  پرداخت  اعضاي

اعضاي افتخاري : 8.5  
هیئت مدیره می تواند حداکثر سه عضویت افتخاري در هر سال معرفی  .ت مدیره منصوب می شودهیئاعضاي   افتخاري از جانب 

    .نفر می باشد  20تعداد کل اعضاي افتخاري محدود به. کند

اعضا مکلفیتهايحقوق و : 8.6  
 اطالع حاصل میکنند  ارتباطی دیگر  قیا از طر  و از طریق خبرنامهمجتمع  فعالیت هاي مورد در متناوبا اعضا 
 يمنطقه گروه هاي محلی و باطور فعال و بورزند میشرکت که براي آنان ترتیب داده میشود،  و جلساتی در رویدادها اعضا 

 همکاري می نمایند
  هاپروژه ،هابرنامه ،تمویل کنندگان رددر مومجتمع  به رسیده هر گونه اطالعات صورت مرتب ازباعضا، RFPs ، فرصتهاي

 با خبر خواهند شدو غیره  شغلی
  فعالیتهاي درصورت می گیرد تا ... و تحقیق ظرفیت سازي، دادخواهی، ماننددسته بندي اعضا بر مبناي نوع فعالیتهاي شان 

 . عمل نمایند هماهنگ مشترك وشان 
 در  و شایستگی سمینارها بر اساسو آموزشیهاي دوره کارگاه هاي آموزشی، مانند هايدر برنامه راي خویش اعضا ،مجتمع

 خواهند کردمعرفی شان بودن   دسترس
  نمایند ترویجرا مجتمع و فعالیت هاي  ها ارزشدارد تا  موافقتاعضا 
  بپردازد تصدیقنامه سال بعد تجدید از قبل را یشخوساالنۀ  عضویتالحق  بایداعضا  
 مجتمع ندارد مسئولیتهاي نسبت به بیشتري مکلفیت اعضا 
 نمی باشدقابل انتقال به شخص و یا نهاد دیگر  به هیچ وجه عضویت 
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 مستفید گردندمجتمع  )انترنیت و کتابخانه(منابع کز اعضا میتوانند از خدمات مر 
 ساالنه صورت می عضویت الحق بعد از پرداخت تجدید آن  .ساله اعطا خواهد شدعضویت یک براي تمام اعضا گواهینامه

 .  گیرد
 تمویل کنندگان طی جلسات مقطعی و یا ساالنه راه  و و دولتی کومتیح فعاالن اعضا، میان رادوامدار  گفتمان مجتمع

 . اندازي می نماید

فسخ عضویت : 8.7  
علیرغم ، هرگاه یک عضو. نمایدعضویت فسخ  اقدام به مجتمعمالی  سال پایان تا، به شکل کتبی در هر زمان، تواند میهر عضو 

  می گردد متوالی پرداخت ننماید، خود بخود عضویت شان لغو دو سالخویش را طی عضویت الاطالع قبلی، حق 
سلب عضویت در . سلب عضویت شود )جامعه مدنیوجهۀ  به، آسیب رساندن سوء رفتار اظهارات،( به دالیل دیگر ممکن استاعضا 

ت مدیره باید ئهی ياعضا نیست، ولیضروري  شفاهی براي سلب عضویت هیچ نوع دلیل. هیئت مدیره میباشد زمرة صالحیتهاي
  . ارائه می گردد توضیحات شفاهیدر صورت تقاضاي عضو محروم شده،  .نمایده مبنی بر سلب عضویت ارائاطالع کتبی 

  سال مالی مجتمع :  9ماده 
 ،مالی تفتیش .می باشد دسامبر آن سی و یکم و ختم اول جنوريآن   شروع و بوده میالدي تقویم اساس برمجتمع  مالی سال  

  .بر اساس سال میالدي است حق عضویت و جمع آوري سازمانی هايحساب
  

  سازمانیتشکیالت : 10ماده 
  

ساختار : 10.1  
  : ساختار مجتمع بر اساس استراتیژي جدید قرار ذیل می باشد

  مجمع عمومی 
 ت مدیرهئهی 
 یایرییس اجر 
  معاون 
 مالی و اداري واحد هماهنگ کننده 
 واحد هماهنگ کننده برنامه ها 
 دیزایننظارت و ارزیابی، آموزش و  واحد هماهنگ کننده 
  بخشهامدیران 
  دفاتر ساحويمدیران  



 
 
 

١٠ 
 

  چارت تشکیالتی: 10.2
  سند هذا  استعنوان ضمیمه متصل  بهمجتمع چارت تشکیالتی 

  بند اضافی : 10.3 
  
با در نظر داشت  اجرایی یسرئ .استخدام افراد ارتباطی نماید یا وکمیته ها ، محلی ،ساحوي دفاتر ایجاداقدام به  مجتمع می تواند 

دفتر  بین ارتباطنحوة و  ، مسئولیتها، حقوقروشها وضعاقدام به  مدیریت تیمبا  هماهنگی در هاپروژهها و برنامهدورنما و نیازمندیهاي 
  . نماید گروه هاي محلیدفاتر ساحوي و  و مرکزي

  مجمع عمومی: 11ماده 
  

اهمیت و ترکیب : 11.1   
  مجمع عمومی می باشند در رأي دادن و شرکت حق داراي  اعضا یتمام .است مجتمع گیري تصمیم ارگان باالترینمجمع عمومی 

برگزاري : 11.2  
  حداقل چهار، آناجنداي توام با  عمومیمجمع  جلسه .یکبار برگزار میگردد سال دوهر  به طور منظم عمومیمجمع جلسه 

 مناسب هر وسیله یا و از اعضاء هاي مستقیم دعوت، خبرنامه، مجتمع نشرات از طریق هیئت مدیره توسط هفته پیش
  گرددمی ابالغدیگر

  
  در حاالت ذیل برگزار شده می تواند فوق العادهمجمع عمومی:  

  هیئت مدیره اعضاي  2/3بنا به درخواست  
 اعضا کل   ٪35کتبی  يتقاضا بنا به  

  عادي است  عمومی مجمع برگزاريي تابع شیوه فوق العاده عمومی مجمعبرگزاري  

  هیئت مدیره سازمان گردد،  300هرگاه مجموع اعضا بیشتر از . د کردنعمومی اشتراك خواهمجمع جلسه  درتمام اعضا
نمایندگان  انتخاب به منظور محلییا و  يمنطقه سطحدر  آنان میان مقدماتی برگزاري انتخابات ممکن است تصمیم به

 وضع خواهد کردمقدماتی انتخابات  براي قوانین و مقررات در چنین مواردي ،هیئت مدیره  .نماید شان

حوزه مسئولیت مجمع عمومی :11.3  
  :هاي ذیل می باشدها و صالحیتولیتئمجمع عمومی داراي مس

  مجتمع ۀاساسنامتغییر 
  مجتمعاستراتژیک  هايبرنامهتصویب   
 مالی حسابهاي صورت و تصویب گزارش ساالنه پذیرش  
 دو سال به مدت رئیس و هیئت مدیره اعضاي انتخابات   
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 عضویت حق میزان تنظیم   
 محروم شده اعضايمورد  در تجدید نظر  
 اشخاص حقوقی از دیگر یکی با مجتمع ادغام   
 مجتمع انحالل  

یس و روند تصمیم گیريئر : 11.4  
  می باشدتی هیئت مدیره داراي حق مشوررئیس  .مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت ریاست، هیئت مدیرهرئیس 
  ۀباید به شکل کتبی یک هفته قبل از جلس پیشنهادات. ارائه نمایدبه مجمع عمومی  پیشنهادات خویش راهر عضو حق دارد 

 در اجندا گنجانده شوده گردد تا مجمع عمومی به دفتر مرکزي ارائ
  دهی داشته باشد رايحق کسانی اند که  به دهی محدود رايحق 
  صورت میگیرد و سري عادالنهآزاد،   به شکل و انتخاباتراي دهی 
  به سکل دیگر در اساسنامه پیشنهاد شده باشد مگر اینکهصورت می گیرد  ) 1+50(ساده  اکثریتتصمیم گیري بر اساس . 

 استفاده می نمایدسرنوشت ساز را  راي رئیس، آرا ساويت صورت در
  شرکت ي آرا، ساوت صورت در. کار ساز است انتخابات دور دومدر  نسبیاکثریت و  انتخاباتاول  دوردر اکثریت مطلق

 حق تصمیم گیري داردگان  راي دهندهکنندگان و 
   می باشد اعضا کل دو سوم اکثریت نیازمند مجتمع انحالل یا و اساسنامهتغییر .  

  هیت مدیره : 12ماده 
  

  برگزاري جلسات :12.1
دستور به  هیئت مدیره  جلسات . نشستهاي کاري خویش را بمنظور انجام وظایف شان برگزار می نماید هیئت مدیره جلسات و یا
جلسات هیئت مدیره   . باشد، برگزار میگردد جلسه اجندايکه بعد از اطالع کتبی از اعضاي هیئت مدیره  تنرئیس یا درخواست شش 

  . باشددر یک سال  جلسه  4کمتر از نبا به تشخیص اعضاي بورد تدویر می یابد، اما نباید 

هیئت مدیره ترکیب :12.2  
 کنند می زندگی در افغانستان که نفر خارجی اندسه  و افغاننفر  هشتعضو بوده که متشکل از  11داراي ت مدیره هیئ )الف

  )تمویل کنندگان و  بین المللی انجوهاينمایندگان (
  
 ،اما. تعلق نمی گیردشان  براي مؤسسهطرف از مادي و هیچ نوع امتیازي  فعالیت می نماید انهت مدیره داوطلبتمامی اعضاي هیئ) ب(

تمویل کنندگان مجتمع می تواند ، ارائه  نماید مؤسسههاي تخنیکی را به ئت مدیره خدمات مسلکی و یا آموزشکه اعضاي هیدرصورتی
  . با آنان قرارداد امضا نماید
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که در مجمع  بعدي عضوانتقال یابد،  اشوظیفه محل و هجایگا از یا و بدهدنماید استعفا  از اعضاي هیئت مدیرهي عضو اگر )ج
   . عمومی بیشترین راي را کسب نموده باشد، بجاي او تعیین می گردد

 
 حکومتیارشد  مقاممدیره سازمانهاي مشابه،  هیئتعضویت  می تواندنمجتمع  ت مدیرهئهی اعضاي، منافع تضاد جلوگیري از جهت)د
  باشند احزاب سیاسی رهبران و
  
 اجتماعی تنوع جنسیتی و قومی، مذهب، زبان،، فرهنگی جامعه مدنی و بخش هاي مختلف باید از هیئت مدیره داخلیاعضاي  )ح

  باشد ت مدیرهئهیهمزمان عضو  می تواندن یک خانواده اعضايدو تن از . نمایدنمایندگی 
  
مجتمع  را در وي بستگان از او بخواهد نمایند و یا استخدام یرئیس اجرای عنوان به خود را بستگان توانند مین هیات مدیره اعضاي) خ

  . نمایداستخدام 
  

هیئت مدیره انتخابات :12.3  
  می تواندن هیئت مدیره هیچ یک از اعضاي و میگردد انتخاب سال دو مدت براي مجمع عمومی توسط هیئت مدیرهاعضاي 

براي  هیئت مدیره ، اعضايمجمع عمومی در بورد و اعضاي رئیستعیین از  بعد. خدمت نماید سال 4 دو دوره و یا بیش از
 را راه اندازي می نماید سري انتخابات ،معاون انتخابات

  گردد  انتخاب آرا اکثریت توسط باید هیئت مدیرهاعضاي 
  عمومی مسئولانتخابات  کمیته. نمایدانتخاب  مجمع عمومی نشست قبل از سه ماه را انتخابات کمیته بایدهیئت مدیره 

دو ، )نفر خارجی یکو  افغان نفر یک( هیئت مدیره دو نفر اعضاي از متشکل انتخاباتکمیته . می باشند اتانتخاب روند
 و اعتبار برررسیو نامزدها  تایید و بررسیول ئمس انتخاباتکمیته   .است اجرایی رئیس و همکار هاياز سازمان نماینده

 صحت انتخابات است
 مهلت  از پس کاندیدي هیچصورت می گیرد و مجمع عمومی  نشست قبل از دو ماه هیئت مدیره عضویت در نامزدي براي

 شود پذیرفته نمی مجمع عمومینشست  در کاندیداتوريارائه  هم چنین، .خواهد شدن پذیرفته  نهایی
 مجتمع مندانکار و، شرکا مجتمع ةهیئت مدیر اعضاي توسط می تواند هیئت مدیرهعضویت در  براي معرفی کاندیدا 

 صورت گرفته می تواند 
  انتخابات اند کمیته نامزدي خود به پذیرش مکتوب ارائه ملزم به نامزدهاهمه 
  در باالترین راي را که  بعدي، عضو یابد خود انتقال وظیفهازمحل  و یا نمایداستعفا  هیئت مدیره ي از اعضايعضواگر

سمت خود  هیئت مدیره از اعضاي 3/1 کهیدر صورت .گرددمی  او جایگزین خودکار طوره باشد دبدست آورمجمع عمومی 
قبل از مجمع  هیئت مدیره .گیردمی جدید جهت گزینش اعضاي جدید صورتتخابات ن، انمایندو یا انتقال یافته  هاستعفا داد

  . مینمایدبراي انتخابات تعیین  ضوابط و را مشخص  انتخابات کمیته عمومی فوقق العاده،

حوزه مسئولیتها :12.4  
هیئت  کارکردهاي اساسی . است و جوابده مسئول مجمع عمومی هیئت مدیره ارگان رهبري مجتمع در برنامه ریزي بوده و در برابر

  : مدیره عبارتند از
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 مجتمع هايو فعالیت براي توسعه کلی ارائه راهنمایی .1
  پیروي می نماید مجتمعقوانین و اساسنامه  ،اصول از یس اجرایويئر و دفتر مرکزيکه از اینکه اطمینان حصول  .2
 پروسیجرها در خالل دو مجمع عمومی و  پالیسیها تصویب .3

  
   : دارد ذیل راهاي یتمسئول به طور خاصهیئت مدیره 

  مجتمعو استراتیژي  ماموریت، دورنما تعیین بحث و •
 مالی  هايبرنامه پالیسیها و تصویب و تکمیلی بودجه تخصیص، ساالنه بودجهتصویب  •
 عمده و اصالحات ساالنه هايبرنامه تصویب  •
 گزارش ساالنه تصویب •
 به مجمع عمومی ی آنو تسلیم ساالنه صورت حسابهاي پذیرش •
 تمویل تنظیم منابع فعال در و مشارکت تمویل کنندگانتوسط  تمویل تصویب  •
 شدهنپیش بینی هاي  برنامه پروژه ها وفسخ  یا و تصویب  •
 و مدیریت اداره برايو رهنمونها  داخلیالسیهاي پ تصویب  •
 رئیس اجرائی استخدام و انتخابات •
 مجتمع اقدامات، برنامه ها و پروژه ها  از ارزیابیو  مطالعات ، هاپیشرفتها ،گزارش بهتوجه  •
 سازمان هاي دیگر در مجتمع عضویت خاتمه دادن وشروع  •
  سلب آنو  عضویتدرخواست  •
 پالیسی تصویب جهت مع عمومیمج دو بین شکاف کردنپر  •

حق راي/ تصمیم گیري/ جلسات بورد: 12.5  

تلقی حد نصاب  هیئت مدیره اعضاياز  یک بعالوه  % 50حضور  .، ریاست جلسات را به دوش داردهیس هیت مدیرئر .1
تصمیم گیري در جلسات  .استخارجی بورد  عضو 2و  افغان 4، 12.5.1ماده  تحت براي تصمیم گیري الزم نصاب. میگردد

را می  سرنوشت ساز  رأيیس هیت مدیره ئر تساوي، صورتدر  .گیردصورت می ساده اکثریت ي بر اساست مدیره ئهی
 دانداز

اعضاي خارجی بورد نیز همچون اعضاي داخلی داراي حق . ي داخلی بورد از حق رأي کامل برخوردارندهشت نفر اعضا .2
 . رأي کامل می باشند

 حتمی عضو خارجی بورد دو، حضور تصویب صورت حساب ساالنه ساالنه وتفتیش ، انتخاب ساالنه بودجه تصویببراي  .3
 است

نموده و منحیث سکرتر هیئت مدیره عمل اشتراك  ظرفیت سازمانی ه به عنوان یکی در هر جلسۀ هئیت مدیررئیس اجرائ .4
 می نماید 

موجب خود کار  ، بطور دالیل قانع کنندهبدون  بدون اطالع قبلی و توالییکی از اعضا هئیت مدیره در سه جلسۀ م غیابت .5
  می شود او جایگزینگرفته باشد،  مجمع عمومی راي دربعدي که  عضوچنین وضعیت،  در. سلب عضویت میگردد

  .گرددمی  یتعضوسلب  باعث استعفا مرگ و در خارج از افغانستان، وظیفه محل تغییر به همین ترتیب، .6
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رئیس: 12.6  
تصمیم  هیئت مدیرهاز گی به نمایند هیئت مدیره رئیس صورت ضرورت، در  .بورد محسوب میگرددرسمی  نمایندة هیئت مدیرهرئیس 
با سایر اعضا  از طریق ایمیل هیئت مدیره رئیس عاجل، ردامو در .است مجمع عمومی هايصالحیت از که موارديدر  اما نه میگیرد

 هیئت مدیره بعدي حمایت به نیازاین تصمیم . اقدام مینماید تصمیم گیري بهدریافت پاسخ،   در صورت عدم و تماس برقرار می نماید
  . دارد

مدیرهت ئهی هايکمیته/ رئیس  و نمایندة  معاون: 12.7  
 با رأي گیري سري اقدام به انتخاب معاون هیئت مدیره می نماید ت مدیره ئاعضاي هی  
 هاي کاري ه ایجاد و صالحیتین شدیبرد کارهاي تعپیش را بمنظور و یا موقتیمی توانندکمیته دایمی ت مدیره ئاعضاي هی

     نمایندرا تصویب شان 

  )کابلدفتر مرکزي ( ی مجتمعدبیرخانۀ اجرائ: 13ماده 
  ت ئمجمع عمومی و هی مطابق هدایات و رهنمائیهاي را یش می برد تمام کارها و فعالیت هامسئولیت پدفتر مرکزي مجتمع

دفتر مرکزي . تسلیم می نمایدو مجمع عمومی ت مدیره ئهی پالیسیها را ترتیب و به و دفتر مرکزي مجتمع تمام اسناد . دارد
شرکا را بشکل منظم از تمام برنامه ها و انکشافات مجتمع  سایرو  ي سازمانضا، اعیئت مدیرهاعضاي ه یتماممجتمع، 

   آگاه می نماید
  بازیگرانت مدیره و ئهی نزدمجتمع رسمی  نمایندة که استی ئیس اجرائولیت هاي  رئمجتمع از مسعمومی مدیریت 

  قلمداد می شودبیرونی 
  

  : را بعهده داردهاي ذیل ئولیتمسرئیس اجرائی 
 عملیات و فعالیت هاي مجتمعرهبري  .1
 برگزاري مجمع عمومی براي  آمادگی .2
 اجندا موضوعات مناسب براي شمولیت در ت مدیره و آماده کردنئپیشنهاد به هی ارائه  .3
 ت مدیره و مجمع عمومی ئهاي جلسه هیدداشتثبت و حفظ یا .4
 ت مدیره و مجمع عمومی ئتمامی فیصله هاي هی عملی نمودن .5
 سازمانتمامی برنامه ها، پروژه ها در داخل و یا خارج از  تطبیق و وارسیریزي، برنامه .6
 هماهنگی بین کارمندانایجاد همکاري و براي  کاري موثرکارمندان در داخل مجتمع و ایجاد یک میکانیزم  نظارت .7
 م وظایف یتقس .8
 فعالیت ها  و انجام تعقیب نیرو بمنظوراستخدام  .9

 پالیسیها، قواعد و قوانین، داخلی هاطرزالعملتمامی  تنظیمتهیه و  .10
 هاي هیت مدیره نباشدامضا قرار داد و دیگر معامالت که در حدود صالحیت  .11
 و تنظیم سیاستهاي مالیساالنه، برنامه ریزي مالی  بودجۀب ترتی .12
 ساالنه صورت حسابمجتمع و تصدیق  يهاحسابات مالی مربوط به فعالیتنگهداري  .13
  ساالنهپیروي از بودجۀ تصویب شدة  .14
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 تمویل کنندگانخوب با  تهیه منابع تمویل و ارتباط .15
 آنها العضویت و جمع آوري حق  اعضانگهداري و حفظ اسناد  .16
 نشرات مجتمعساالنه و دیگر  انتشار گزارش .17
 دیگر ارتباط با سازمانها و مراجع  .18
اطمئنان حاصل شود که دفاتر ساحوي و  تا خویش توسط معاون و یا و محلی بطور مستقیم وي ی دفاتر ساحتمام نظارت از .19

 . محلی به شکل درست کار می نمایند
  

    .نمایدعمل می  هن شدیتعی بودجۀ مطابقو  پالیسیهاي تصویب شدهمقرارت و  ،طبق اصولخود  يهاتمامی فعالیت دردفتر مرکزي 
عمومی صورت می و از طریق اعالن  ی داوطلبان مساوي براي تمام يهااستخدام به شکل شفاف، استوار بر اصل فراهم آوري فرصت

  .گیرد
  . مجتمع میگرددطرزالعمل کاري کارمندان پروسیجر استخدام و رهنمون مدیریت شامل کارمندان، قانون 

  مالی : 14ماده 
   .صورت میگیرد هاي تکمیل شدهها و بازده ناشی از انجام برنامهالعضویت، اعانهحق  از طرق جمع آوريهزینه هاي مجتمع 

  تفتیش و بازرسی: 15ماده 
تمویل کنندگان اصلی سازمان مورد تأیید قرار  ت مدیره وئکه از طرف هیتفتیش خارجی توسط یک شرکت  مجتمع حسابات مالی

 گرفته باشد، تفتیش و بازرسی می گردد
شرکت . نمایدتایید می هیئت مدیره، تفتیش حساب مالی مجتمع را بررسی و تبعیت آن را از بودجۀ تصویب شده توسط شرکت 

ت مدیره ئهی این گزارش بعد از تدقیق به . تقدیم مینماید مجتمع ه گروه مدیرانهاي و پیشنهادات  خویش را بتفتیش تمام گزارش
 داده شودی مبه مجمع عموتسلیم میگردد تا 

  . تفتیش متعلق به اطاق بازرسان در افغانستان و یا یکی از کشورهاي منطقه استشرکت 

  احکام نهائی: 16ماده 
  

انحالل و ادغام : 16.1  
آن  طیکه مجمع عمومی را دایر مینمایدت مدیره جلسه فوق العاده ئ، هیمجتمع گرفته شودوقتی که تصمیم به انحالل و ادغام 

    . و توظیف میگردد تا جریان انحالل و یا ادغام را تطبیق نمایدانتخاب  يکمیته

هائیدارا : 16.2  
 اهداف ومقاصدکه  و یا نهادي به یکی از نهادهاي عام المنفعهمجمع عمومی به تصمیم بنا ماند، هاي که بعد از انحالل باقی مییئدارا

  . انتقال داده می شودمشابه داشته باشد، 
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  تصویب : 17ماده 
  . و یک چارت تشکیالتی است که به شکل ضمیمه می باشدماده  17هذا داراي اساسنامۀ 

  1ضمیمه 
  چارت تشکیالتی مجتمع

 
  


