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 اساسنامه نهاد همبستگی با مردم افغانستان

 

 کلیات و اهداف اول بخش

 

 نام و تعریف :1ماده 

 برده کار به"نهاد"  واژه از مکمل نام عوض به اساسنامه نیا درت. سن" اافغانستا مردم با یهمبستگ نهاد" سازمان نیا نام

 .است شده

 نوع و محدوده فعالیت :2ماده 

ست. ابر روش های مسالمت آمیز استوار به حیث یک نهاد دموکراتیک، رسمی و شفاف  همبستگی با مردم افغانستان نهادنوع فعالیت: 

به  شبکه های اجتماعی و رسانه هااستفاده از   ،ارو نهاد های تاثیر گذ تا از طریق البی گری با جامعه جهانی کند یم یسعاین نهاد 

 .کند دایپ یدسترس اهداف خویش

این نهاد در راستای رد. جغرافیایی نداخاص محدوده راه اندازی شده و  یرگذاریتاثمحدوده فعالیت: فعالیت های این نهاد بنابر اصل 

 کرد خواهدهمکاری  معتبری رسمی و سایر سازمانها و نهاد هارسیدن به اهداف خویش با 

 اهداف: 3ماده 

انسانی خود می داند تا  فهیوظ بحرانی افغانستان و یفعلدر وضعیت  هست معلوم نامشنهاد همبستگی با مردم افغانستان، چنانچه از 

ستبد، متعصب و مخالف هر نوع رژیم منهاد  . اینباشد صدای عدالت خواهی آنها در خارج از کشور و نار مردم افغانستان ایستادهدر ک

 در افغانستان می باشد.ناقض حقوق بشر 

 

 :استوار می باشدزیر هدف  دوفعالیت های این نهاد بر محور 

 ناروی و جامعه جهانی؛ حکومتعدم به رسمیت شناختن رژیم طالبان توسط  (1)

 و جریانات آزادی خواه افغانستان. معنوی و سیاسی از جنبش ها حمایت (2)

 

 عضویت دوم بخش

 عضویتشرایط  :4ماده 

 تیشود. عضو ها فرستاده میرسانه  و ارتباطات مسئولبه  یو به صورت کتب بودهسال آزاد  61 یافراد باال یبرا نهاد نیدر ا تیعضو

 معتبر است. تیعضوالو پرداخت حق ها رسانه  و ارتباطات مسئول دییپس از تا

 حق العضویت :5ماده 

کرون  02سال  02سن جوانان تا  یبرا تیعضوالشود. حق  یم نییساالنه تع جلسهاست و در  نهادمنبع درآمد  نیمهمتر تیعضوالحق 

 کرون است. 622سال  02 یافراد باال یماه و برا یک در

پرداخت می شود. عدم پرداخت حق العضویت در سه همبستگی با مردم افغانستان حق العضویت به طور ماهوار در حساب بانکی نهاد 

ویت حق العضپرداختن عدم صورت در حق رأی ندارد.  های نهاددر تصمیم گیری عضویت گردیده و فرد متذکره تعلیق باعث هم  ماه پی

 سال عضویت شخص سلب می گردد. طولدر  تاخیر در پرداختن حق العضویتتکرار ماه های گذشته و یا 
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 .و گزارش ماهوار آنرا به شورای مرکزی ارائه می نمایدنموده پرداخت حق العضویت پیگیری مرتب از بطور  مالیکمیته 

 

 اعضاوق حق :6ماده 

حق  در نهادروز عضویت  12پرداخت حق العضویت و بعد از بوده،  دارای حق سخنرانی و پیشنهادبعد از ثبت نام در نهاد  تمام اعضا

 را کسب می نمایند.موقف های نهاد  برایو نامزد شدن دهی رأی 

 

 ی اعضایت هامکلف :7ماده 

 در صورت مطابقت با اهداف و اساسنامه نهاد؛ اطاعت از دساتیر مسئولین (1)

 با برخورد قانونی مواجه خواهد شد؛ متخلّفعضو از امکانات نهاد. ایت اصل امانت داری و عدم سوء استفاده رع (2)

 .اخذ اجازه از شورای مرکزی عدم نمایندگی از نهاد الی (3)

 

 سلب عضویتشرایط  :8ماده 

به جایگاه و یا اعتبار نهاد صدمه وارد نماید سلب عضویت که عمداً به صورت گفتار و یا عمل عضوی را  شورای مرکزی می تواند

سلب  دارد. گزارشاکثریت مطلق اعضای شورای مرکزی  نیاز به رایبه توجیه عمد غیر قابل انکار بوده و مستلزم  چنین تصمیم. کند

 می گردد. ارائهجلسه ساالنه  به عضویت

 

 و جلسه اضطراری جلسه ساالنه سوم بخش

 ساالنهجلسه  :9ماده 

و مکان زمان  مرکزیشورای  برگزار می گردد. مارچماه در  هیک مرتبسال  مرجع با صالحیت نیمهمتر عنوان به ساالنهجلسه 

باید تحت بررسی که  موضوعات و پیشنهاداتی .فرستد برایشان میاز جلسه روز قبل  50اعضا را نموده، دعوتنامه  نتعییمجلس را 

تحت در جلسه ساالنه موضوعاتی که  شورای مرکزی اسناد مکملد. نفرستاده شو مرکزیروز قبل به شورای  02د باید نقرار گیر

 .نمایدارسال جلسه به اعضای نهاد روز قبل از  62 بایدرا  گیردمیبررسی قرار 

 

 اشتراک کننده گان :11ماده 

 اشتراک کننده گان ذیل حق رای دارند:جلسه ساالنه برای تمام اعضا باز می باشد. در این جلسه تنها اشتراک در 

 اعضای شورای مرکزی .6

 محلیاعضای رهبری شورا های  .0

  ی های محلیاز شوراعضو اضافی  62برای هر  یک نماینده و  .0

ستثنای . به اگردداز یک رأی نداشته و تصامیم جلسه با تعداد اعضای حاضر و واجد شرایط اتخاذ می  جلسه ساالنه هیچ عضو بیشتردر 

 که این اساسنامه مجاز دانسته است، تمام تصامیم جلسه ساالنه با اکثریت آراء اتخاذ می شود. آرای ممتنع در نظر گرفته نمیشوند. موارد

 

در جلسه ساالنه تنها حق سخنرانی  مهمانان دعوت نماید.مهمان  بطوردر جلسه ساالنه را  افراد خارج از نهاد شورای مرکزی می تواند

 تعیین می گردد.این اساسنامه  9مطابق به ماده داشته، موضوع و مدت زمان سخنرانی ایشان توسط شورای مرکزی 

 

 در جلسه ساالنهموضوعات مورد بررسی  :11ماده 

 را تشکیل می دهند:اصلی آجندای جلسه ساالنه  بخشموضوعات زیر  (1)
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 کنندگان صورت جلسه؛و امضا محررانتعیین رئیس جلسه،  .6

 و آجندا؛ موضوعات مورد بررسیبررسی و تائید دعوتنامه جلسه، فهرست  .0

 درخواست های عضویت و یا سلب آن؛گزارش  بررسی .0

 سال آینده؛برای حق العضویت  نتعیی .5

 کاری سال گذشته؛بررسی گزارش تطبیق پالن  .0

 بررسی گزارش مالی سال گذشته؛ .1

 ؛کمیته نظارت و انتخاباتنهاد و پیشرفت فعالیت ها توسط  مسئولینکارکرد از چگونگی ارائه گزارش  .7

 بررسی پیشنهادات؛ .8

 بررسی پالن کاری و بودجه سال آینده؛ .9

 ؛(علی البدل )اصلی وانتخاب اعضای شورای مرکزی  .62

 .انتخابات نظارت و نتخاب اعضای کمیتها .66

 شامل آجندای جلسه ساالنه سازد. 9در مطابقت با ماده  شورای مرکزی می تواند بر عالوه موارد ذکر شده بند های دیگر را نیز

 

ضویت عکنندگان صورت جلسه توسط کمیته انتخابات پیشنهاد و قبل از شروع جلسه انتخاب می گردند. و امضا محررانرئیس جلسه، 

انتخابات و نظارت مرکزی و کمیته  شورای بوده و عضو برحال افراد مجربباید در نهاد شرط نیست اما  محررانرئیس جلسه و 

 نباشند.

 

 .مشخص ندارند گاهدر جلسه ساالنه هیچ یک از اعضا، به استثنای رئیس جلسه و اعضای کمیته انتخابات، جای

 

 انتخابات: 12 ماده

ر از بیشتبه اخذ  نامزدانیک از  گیرد. اگر هیچ ، انتخابات کتبی صورت مییک موقف یک نامزد برای موجودیت بیش ازدر صورت 

ترین دارنده بیشمی گیرند. را بدست آورده اند در دور جدید مقابل همدیگر قرار  آراکه بیشترین  نامزدید، دو نموفق نگردآرا  درصد 02

 .می گردد برنده محسوبدر دور دوم  آرا

 

 جلسه اضطراری: 13 ماده

دعوت . گرددار می اعضای نهاد برگز سوممرکزی و یا یک شورای  اعضایاکثریت مطلق جلسه اضطراری در صورت در خواست 

تصامیم جلسه گیرد. این اساسنامه صورت می  66و  62، 9مطابق به ماده مانند جلسه ساالنه و و برگزاری آن  جلسه اضطراریبرای 

 .پذیرفته می شودحد اقل نصف اعضای نهاد  حضوراضطراری با 

 

 شورای مرکزی چهارم بخش

 

 مرکزیشورای : 14 ماده

، معاون، مسئول مالی، رئیس هریک نفر 0متشکل از  بوده وساالنه در بین جلسات  نهادتصمیم گیری  بلندترین ارگان مرکزیشورای 

 می باشد. و یک عضو اضافی و رسانه ها مسئول ارتباطات 

 

 د.ندگر می انتخابدر جلسه ساالنه سال یکبار  و مسئولین آنهابوده  انتخابی شورای مرکزی موقف هایتمام 
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 توسط اکثریت آرا )ساده( اتخاذ می گردد. 60و ماده  8تصامیم شورای مرکزی به استثنای ماده 

 

 فامیل باشند.د از یک ننمی توان و کمیته نظارت و انتخابات شورای مرکزیاعضای اصلی و علی البدل 

 

 : استعفا از موقف15ماده 

که در  و یا عضو علی البدلجریان سال استعفا دهد یا دچار مشکل گردد، معاون  در مرکزیدر صورتیکه یکی از اعضای شورای 

 .می گیردساالنه به دوش جلسه برگزاری  الیرا پیشبرد وظایف وی مسئولیت است جلسه ساالنه انتخاب گردیده 

اعضای شورای مرکزی بعد از ترک موقف، چه در صورت استعفا و یا کامیاب نشدن در انتخابات ساالنه، مکلف هستند که مالکیت 

 روز با وی همکاری نمایند. 12وقت به شخص جدید تسلیم نموده و حد اقل  اسرعنهاد را در 

 

 ی مرکزیوظایف و مکلفیت های شورا: 16 ماده

مواد این اساسنامه، برنامه های کاری و بودجه  رابطه بهشورای مرکزی مسئولیت اجرا و پیگیری تصامیم جلسه ساالنه را در  (1)

دارد. شورای مرکزی همچنان می تواند در صورت فراغت از اجرای تصامیم جلسه ساالنه یک عده فعالیت های دیگر را در 

 طول سال برنامه ریزی و اجرا نماید. 

شورای مرکزی در قبال انجام وظایف خویش مسئول بوده، در امور سایر اعضای این شورا حق تصمیم گیری نداشته و  اعضای (2)

 .فقط پاسخگوی مسئولیت های خویش می باشند

با ساعت قبل  01حد اقل را آجندا و زمان برگزاری جلسه مسئول ارتباطات یکبار جلسه دایر می کند.  ماهشورای مرکزی حد اقل  (3)

 .شریک می سازدای شورای مرکزی اعض

 .دنمصوبه های شورای مرکزی باید به طور دوامدار به دسترسی اعضای نهاد قرار گیر  (4)

 

 نهادرئیس وظایف و مکلفیت های : 17 ماده

 ؛کمیته نظارت و انتخابات، به استثنای نهاد و مسئولین فعالیت ها تمام نظارت بر (1)

تالش برای یافتن راه های و چالش ها  فعالیت ها،پیشرفت از  محلیمرکزی و شورای های اعضای شورا در جریان قراردادن  (2)

 ؛حل

 ؛به شمول اسناد مالی ید و امضای اسناد مهم نهادریاست جلسات شورای مرکزی، تائ (3)

 ، سازمان ها و رسانه ها.نهاد های دولتیبرای همبستگی از مردم افغانستان نماینده رسمی نهاد  (4)

 

 نهادمعاون وظایف و مکلفیت های : 18 ماده

 ؛وظایف بهتر جهت اجرای سایر اعضای شورای مرکزیمکاری و کمک با ه (1)

 رئیس نهاد؛ کسب موافقتنمایندگی از نهاد در صورت  (2)

 موقف ریاست.رت مریضی، سایر مشکالت و یا استعفای وی از پیشبرد تمام وظایف رئیس در صو (3)

 

 مالیمسئول وظایف و مکلفیت های : 19 ماده

 ؛بودجه های کوتاه مدت و دراز مدت ترتیبطرح و  (1)

 ؛و در جلسات ساالنه نهاد به صورت ربعوارترتیب و ارائه گزارش مالی  (2)
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 امضا در اسناد مالی نهاد؛ (3)

 جمع آوری حق العضویت و پیگیری آن با اعضا؛ (4)

 ترتیب درخواست برای کمک از دولت و سازمان های رسمی و پیگیری آن؛ (5)

 کاهش مصارف و بلند بردن عایدات.ارائه طرح برای  (6)

 

 و رسانه ها مسئول ارتباطاتوظایف و مکلفیت های : 21 ماده

 ؛و ترتیب گزارش مجالس و گردهمایی ها برایدعوتنامه فرستادن  (1)

 پیشبرد امور نشراتی در شبکه های اجتماعی و تماس با رسانه ها؛ (2)

 ئول مالی.همکاری با مسفهرست اعضا در  بروز رسانی (3)

 

 کمیته کاری: 21 ماده

 تهیهاالنه و س جلسهتنظیم و دایر کردن  ،، معاون، و مسئول مالی می باشد. کمیته کاری مسئولیت ترتیبرئیسکمیته کاری متشکل از 

صمیم تکه اهمیت سیاسی و پرنسیپی ندارند  یمسائلمی تواند در همچنان کمیته کاری اسناد جهت فرستادن به شورای مرکزی را دارد. 

 .توضیح دهدشورای مرکزی  به آنراگزارش  وده وگیری نم

 

 .موضوع به شورای مرکزی راجع می گردد آرا، در صورت عدم کسب اتفاق استوار بوده آرااتفاق  بر اصلتصامیم کمیته کاری 

 

 گوناگون مواردپنجم ش بخ

 مالی گزارش: بودجه و 22ماده 

فعالیت های درآمدزا برای پروژه های ویژه، کمک از نهاد های دولتی و ف مالی اعضا، ایتح بودجه نهاد از طریق حق العضویت،

 سازمان های رسمی تامین می گردد.

 

ارسال و در جلسه  ی نهادقبل از برگزاری جلسه ساالنه به اعضا 66ماده  6، فقره 0جزء به بق اطم ،بطور عام فهمنهاد  گزارش مالی

 ساالنه تشریح می گردد.

 

نماید. شورای مرکزی آخرین گزارش مالی درخواست  و امضادرج زمان ، دلیلبا ارائه کتبی را گزارش مالی نهاد  هر عضو میتواند

 .با عضو درخواست کننده شریک می سازد هفت روز کاری جریان دررا 

 

 محلیهای  شورا: 23 ماده

را  جلسات ساالنه خویش محلیشورا های . باشد یم نفر 62 تعداد اعضای آنحد اقل  کهایجاد می شوند  یهاشهردر  محلیشورا های 

متشکل  محلیخویش را انتخاب می نمایند. رهبری شورای  محلیسوم این اساسنامه برگزار نموده و رهبری شورای  بخشمطابق به 

 د.نرا بر عهده دار محلیکه مسئولیت وظایف و فعالیت های شورای  می باشداز رئیس، معاون و مسئول مالی است 

 

 برگزار نمایند. نهادساالنه  قبل از جلسه روز 50را حد اقل  خویشساالنه  اتجلسباید  محلی ی ها شورا
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 انتخاباتنظارت و کمیته : 24 ماده

 اینمی باشد. دیگر و دو عضو  ، هر یک رئیسنفر 0و متشکل از انتخاب شده  ساالنهانتخابات توسط جلسه نظارت و کمیته اعضای 

به تمام اعضای  9نظارتی و فهرست نامزد ها را طبق ماده از تمام امور نهاد نظارت نموده گزارش در طول سال کمیته مسئولیت دارد تا 

قبل از برگزاری جلسه ساالنه  روز 62 راجزئیات پیشنهادات خویش همچنان این کمیته  ارائه نماید.نیز در جلسه ساالنه نهاد فرستاده و 

 ارائه می نماید. نیز رسانیده و در جلسه ساالنه ها دنامزبه سمع 

 

وی ر تاکید باید ، امارا معرفی نمایداز هر دو جنس  طیواجد شرا ینامزدهاتا در انتخابات  تالش نماید دیبا انتخاباتنظارت و  تهیکم

 .باشدو تجربه نامزدها  یستگیشا

 

 نهاد انحالل: 25ماده 

اعضای  سومساالنه و اضطراری در فاصله حد اقل سه ماه و در صورت اخذ رأی موافق دو  همانحالل نهاد در دو جلسه پی  دپیشنها

 .گردداهدا می ناروی  به کمیته افغانستان دربعد از انحالل نهاد و دارایی وسایل . تصویب می گردددو جلسه  در هرنهاد 

 

 تعدیل مواد اساسنامه :26ماده 

 سومدو  رأیکسب در صورت  تعدیالت مرکزی فرستاده شود.به شورای  ساالنهروز قبل از جلسه  02باید  مواد اساسنامه تعدیل پیشنهاد

 .گرددمی  نافذختم جلسه  جدید بعد از موادد. درگ تصویب میاعضای موجود در جلسه 

 

 تنها نسخه نارویجی این اساسنامه کامل و رسمی می باشد.
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