انجمن څارنواالن افغانســتان

اساسـنامه

عقرب 1388

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
فھرست عناوين

احکام عمومی 2 .................................................................................................................
اھداف انجمن 2 ..................................................................................................................
ساختار تشکيالتی انجمن 3 ....................................................................................................
شرايط عضويت ،حقوق ،وجايب وشرايط اخراج از انجمن 7 .........................................................
طرز انتخاب رئيس معاونين و منشی 8 ....................................................................................
شرايط انحالل انجمن 9 ........................................................................................................
احکام متفرقه 9 ..................................................................................................................

اساسنامه انجمن څارنواالن افغانستان

1

فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :اين اساسنامه بتأسی از ماده  35قانون اساسی و ماده  2قانون سازمانھای اجتماعی بمنظور
توضيح اھداف ،وظايف ،تنظيم ساختار و تشکيالت انجمن څارنواالن افغانستان وضع گرديده است.
ماده دوم :انجمن څارنواالن يک انجمن اجتماعی ،مستقل ،غيردولتی ،غير سياسی وغير انتفاعی بوده
که څارنواالن کشور را طور داوطلبانه دورھم جمع نموده تا به منظور تحقق ،اجرای وظايف و
مکلفيتھای مندرج اين اساسنامه فعاليت نمايد.
ماده سوم :مقر انجمن څارنواالن افغانستان شھر کابل بوده ،در صورت ضرورت میتواند نمايندگی-
ھای خود را در واليات کشور نيز ايجاد نمايد.
ماده چھارم :انجمن څارنواالن افغانستان پيروی از اساسات دين مقدس اسالم ،قانون اساسی افغانستان،
اعالميه جھانی حقوق بشر ،ميثاق ھا و کنوانسيونھای بين المللی و احکام مندرج اين اساسنامه را مالک
عمل قرار میدھد.
ماده پنجم :انجمن څارنواالن دارای نشان ،مھر مخصوص به قطر )
( ملی متر ،بيرق به رنگ
آبی و کارت عضويت بوده که از طرف مجمع عمومی مشخص و تعيين میگردد.
ماده ششم :انجمن څارنواالن بعد از اين در اين اساسنامه بنام انجمن ياد میگردد.
ماده ھفتم  :طرز فعاليت انجمن از طريق ايجاد ورکشاپ ھا ،سيمنارھا و کنفرانس ھا تحقق خواھد
يافت.

فصل دوم
اھداف انجمن
ماده ھشتم :انجمن به منظور اھداف ذيل فعاليت مینمايد:
.1
.2
.3
.4
.5

دفاع از صلح و تأمين حاکميت قانون در کشور.
دفاع از دموکراسی و عدالت اجتماعی.
مساعد ساختن زمينه ارتقای فھم و سطح آگاھی مسلکی څارنواالن از طريق تدوير سيمينارھا و
کورسھای آموزشی.
فراھم ساختن زمينه تطبيق قانونيت در اداره لوی څارنوالی و جامعه.
ايجاد مناسبات دوستانه و توسعه ھمکاری دوجانبه و چندين جانبه با سازمانھا و اتحاديهھای
مماثل در داخل و خارج از کشور.
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 .6سھمگيری فعال در تطبيق قوانين نافذه کشور و ساير اسناد تقنينی ،حقوق بينالمللی و تبليغ
حقوقی خاصتا ً در رابطه به محو فساد اداری ،تروريزم ،توليد و توريد غيرقانونی ،قاچاق و
ترافيک مواد مخدر.
 .7حمايت و دفاع از حقوق اعضای انجمن.
 .8تبادله اسناد معلومات ،تجارب حقوقی و مسلکی با سازمانھای مماثل بمنظور حصول پرنسيپ
ھای حقوقی مسلکی در عرصه ھای مختلف.
فصل سوم
ساختار تشکيالتی انجمن
ماده نھم :اين انجمن دارای ساختار تشکيالتی آتی میباشد:
 .1مجمع عمومی.
 .2ھيت مديره .
 .3کميته ھا.
ماده دھم :مجمع عمومی عالی ترين ارگان تصميم گيری در انجمن بوده که مرکب از تمام اعضای
رسمی انجمن ميباشد .مجعم عمومی در ھرسال يک بار تشکيل جلسه داده ودر صورت ضرورت به
پيشنھاد ھيت مديره قبل از معياد معينه داير ميگردد وطرز دعوت اعضا از طريق مکاتب صورت
خواھد گرفت .مجمع عمومی دارای وظايف و صالحيتھای ذيل است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تصويب اساسنامه انجمن و تعديل مواد آن.
انتخاب و عزل رئيس ،معاونين و منشی انجمن.
تعيين و تصويب فعاليتھای اساسی انجمن.
تصويب نشان ،مھر ،بيرق ،حقالعضويت ،حقالشمول و کارت عضويت.
تصويب تاريخ و محل تدوير جلسات ساالنه انجمن.
تصويب بودجه ساالنه انجمن .
تعين معياد کارريس وساير ارگان ھای انجمن.

ماده يازدھم :ھيات مديره :يک ارگان ھميشه فعال در انجمن بوده ،درھرماه دو بار تشکيل جلسله داده
ودارای صالحيت ھای ذيل ميباشد.
 .1تطبيق و اجرای فيصلهھای مجمع عمومی انجمن.
 .2استماع و ارزيابی گزارش کميتهھا.
 .3تعيين اندازه حقالشمول و حقالعضويت اعضای انجمن.
 .4اتخاذ تصميم و تطبيق آن پيرامون تنظيم روابط انجمن با ساير سازمانھای مماثل داخلی و
خارجی.
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 .5پيشنھاد عزل رئيس ،معاونين و منشی درصورت تخلف از مواد اساسنامه برمبنای تاييد دوثلت
آراء در مجمع عمومی.
 .6تأييد صورت مصارفات به اساس درخواست کميته مالی.
 .7تصويب اليحه کاری کميته ھا.
ماده دوازدھم :وظايف و صالحيت رئيس:
 .1رھبری و سازماندھی امور کلی انجمن.
 .2کنترول و نظارت از اجراات و عملکرد کميتهھا.
 .3تأييد و يا رد گزارشات ارائه شده کميته ھا.
 .4رھنمائی ،توصيه و تنبيه اعضای انجمن درموارد مشخص.
 .5منظوری وجوه مالی بعد از تأييد کميته اجرائيه.
 .6دفاع از حقوق اعضای انجمن درموارد معقول و قانونی.
 .7نظارت از تطبيق کامل مواد اساسنامه.
 .8تأمين روابط با انجمن ھای څارنواالن کشورھای خارجی.
 .9تأييد تشخيص مستحق مساعدت بعد از معرفی کميته اجرائيه.
 .10مراقبت از دارائی ھای انجمن.
 .11حل معضالت ومشکالت ناشی ازوظيفه اعضای انجمن درمشوره باھيئت رھبری لوی څارنوالی.
 .12ساير وظايفی مندرج اين اساسنامه.
ماده سيزدھم :انجمن دارای کميته ھای ذيل میباشد:
 .1کميته اجرائيه،
 .2کميته حمايت و دفاع،
 .3کميته روابط فرھنگی و روابط،
 .4کميته مالی اداری ،کميته دفاع از حقوق زنان و اطفال،
 .5کميته کنترول و ارزيابی.
 .6کميته حقوق بشر و ميثاقھای بينالمللی
عندالضرورت میتواند کميتهھای ديگری را نيز ايجاد نمايد.
ماده چھاردھم :کميته حمايت و دفاع
الف  -اين کميته متشکل از شش نفر اعضاء است:
 .1مسئول کميته ،يک نفر.
 .2اعضای کميته ،پنج نفر.
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ب -وظايف کميته حمايت و دفاع:
 .1بررسی و ارزيابی شکايات وارده به انجمن.
 .2ارائه طرح ھا و نظريات مشخص در رفع شکايات وارده و پيگيری آن.
 .3ارائه گزارش به رئيس انجمن.
ماده پانزدھم :کميته فرھنگی و روابط داخلی
الف  -اين کميته مرکب از شش نفر میباشد:
 .1مسئول کميته ،يک نفر.
 .2اعضای کميته ،پنج نفر.
ب  -وظايف کميته فرھنگی و روابط خارجه:
.1
.2
.3
.4

تأمين روابط فرھنگی و حقوقی با ارگانھای مماثل داخلی و خارجی.
ترتيب و تنظيم سيمينارھا ،ورکشابھا ،کنفرانسھا ،کورسھا و مصاحبهھا در سطح ملی و
بينالمللی.
نشر و پخش تبليغات حقوقی جھت روشن شدن اذھان عامه.
ارائه گزارش به رئيس انجمن.

ماده شانزدھم :کميته مالی و اداری
الف  -کميته مالی و اداری متشکل از چھار نفر است:
 .1مسئول کميته ،يک نفر.
 .2اعضای کميته ،سه نفر.
ب  -وظايف کميته مالی و اداری:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ترتيب و تنظيم مساعدتھای مالی و اقتصادی از منابع داخلی و خارجی.
ترتيب و تنظيم امور اداری و ترانسپورتی.
کنترول از امور مالی و اداری.
تشخيص مدارک مصرفی و درخواست وجوه پولی از کميته اجرائيه.
افتتاح حساب معيين بانکی در يکی از بانکھای با اعتبار.
صدور چک ھای پولی درمدارک مشخص شده بعد از تأييد کميته اجرائيه به امضاء رئيس
انجمن.

ماده ھفدھم :کميته دفاع از حقوق زنان و اطفال
الف  -کميته مذکور مرکب از شش نفر میباشد:
اساسنامه انجمن څارنواالن افغانستان

5

 .1مسئول کميته ،يک نفر.
 .2اعضای کميته ،پنج نفر.
ب  -وظايف کميته دفاع از حقوق زنان و اطفال:
.1
.2
.3
.4
.5

وارسی عندالموقع از محجوزين ،توقيف شدهگان و محبوسين اناث.
بررسی شکايات وارده و پيگيری آن.
ارائه نظريات و پيشنھادات و مشوره ھای سالم پيرامون اعاده حقوق اطفال ،زنان و طرق
جلوگيری از نقض حقوق آنان.
ارائه نظريات و پيشنھادات مؤثر در مورد محو خشونت عليه زنان و اطفال.
ارائه گزارش به رئيس انجمن.

ماده ھجدھم :کميته کنترول و ارزيابی
الف  -کميته مذکور مرکب از شش نفر میباشد:
 .1مسئول کميته ،يک نفر.
 .2اعضای کميته ،پنج نفر .
ب  -وظايف کميته کنترول و ارزيابی:
.1
.2
.3
.4
.5

کنترول و ارزيابی از اجراات تمامی کميتهھای انجمن.
کنترول و ارزيابی از صورت تطبيق مواد اين اساسنامه.
ارزيابی و کنترول از صورت تطبيق تصاويب مجمع عمومی و ھدايات رئيس انجمن.
ارائه نظريات و پيشنھادات در امور مربوطه به انجمن.
ارائه گزارش به رئيس انجمن.

ماده نزدھم :کميته حقوق بشر و ميثاقھای بينالمللی
الف  -کميته فوق متشکل از چھار نفر میباشد:
 .1مسئول کميته ،يک نفر.
 .2اعضای کميته ،سه نفر.
ب -وظايف کميته حقوق بشر و ميثاقھای بينالمللی:
.1
.2
.3
.4

نظارت و بررسی از شکايات وارده مبنی بر ھرنوع تخطی از حقوق بشر.
ارائه پيشنھادات ،نظريات و مشورھای سالم در مورد تطبيق دقيق اعالميه جھانی حقوق بشر.
ارائه نظريات و پيشنھادات پيرامون مطابقت قوانين نافذه داخلی با اعالميه جھانی حقوق بشر و
ميثاقھای بينالمللی که افغانستان عضويت آنرا کسب نموده است.
ارائه نظريات و پيشنھادات در رابطه به تعقيب عدلی و چگونگی به محاکمه کشانيدن ناقضين
حقوق بشر
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 .5ارائه گزارش به رئيس انجمن.
ماده بيستم :کميته ارزيابی و مطالعه قوانين نافذه کشور
الف -کميته فوق متشکل از چھار نفر میباشد:
 .1مسئول کميته ،يک نفر.
 .2اعضای کميته ،سه نفر.
ب -وظايف کميته ارزيابی و مطالعه قوانين نافذه کشور:
.1
.2
.3
.4

مطالعه قوانين و ارائه نظريات و پيشنھادات به انجمن.
ارائه نظريات و پيشنھادات پيرامون مطابقت قوانين نافذه کشور با معاھدات و کنوانسيونھای
پذيرفته شده بينالمللی.
سعی و تالش ھمه جانبه بمنظور نحوه تطبيق قوانين در عمل.
ارائه گزارش به رئيس انجمن.

فصل چھارم
شرايط عضويت ،حقوق ،وجايب وشرايط اخراج از انجمن
ماده بيست و يکم :ھرعضو مسلکی ارگان لوی څارنوالی که سن ھژده سالگی را تکميل نموده و
دارای شرايط ذيل باشد بعضويت انجمن پذيرفته میشود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ليسانس و باالتر از آن از پوھنحیھای حقوق و يا شرعيات پوھنتونھای داخلی و يا خارج از
کشور.
فارغان مدارس عالی دينی معادل سويه ليسانس.
فارغان پوھنحی جنائی آکادمی پوليس.
درصورتيکه ليسانس نباشد ،حداقل مدت ده سال متواتر در بخشھای مسلکی څارنوالی ايفای
خدمت نموده باشد.
عدم حرمان از حقوق سياسی و مدنی.
عدم ارتکاب و محکوميت به جرايم جنايی وضد بشری.
متعھد به حفظ منافع ملی ،محترم شمردن عنعنات پسنديده مردم ،حايز اخالق حميده و شھرت
نيک.
ارائه درخواست تحريری به مقصد کسب عضويت به انجمن.

ماده بيست و دوم :ھر عضو تحت شرايط آتی از عضويت انجمن محروم میگردد:
 .1تقديم درخواست تحريری بصورت داوطلبانه جھت عدم ادامه عضويت در انجمن.
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 .2تخلف از مواد اين اساسنامه.
 .3درصورت عدم پرداخت حقالعضويت بيشتر از سه ماه.
فصل پنجم
طرز انتخاب رئيس معاونين و منشی
ماده بيست و سوم :طرز تعيين رئيس ،معاونين ،منشی و مسئولين کميتهھا انتخابی بوده و ھريک از
اعضای انجمن می توانند خود را در پستھای متذکره کانديد نمايند.
الف -انتخاب رئيس انجمن
رئيس انجمن تحت شرايط ذيل انتخاب میگردد:
 عالوه بر داشتن تابعيت مطلق افغانی و حايز شرايط مندرج ماده  20اين اساسنامه ،عضوبرحال اداره لوی حارنوالی بوده ،رياست مستقل يکی از بخشھا را به عھده نداشته باشد.
 حداقل مدت ده سال دربخشھای مسلکی سابقه خدمت داشته و از شھرت نيک برخوردار باشد.ب -طرق انتخاب رئيس انجمن:
-

رأی گيری طور آزاد ،مستقيم و سری صورت می گيرد.
رئيس برای مدت سه سال بعد از اخذ و کسب اکثريت آرای اعضاء تعيين میگردد.
رئيس نمی تواند بيشتر از دو دور خود را در پست رياست کانديد نمايد.
درصورت فوت ،غيابت و يا مصاب شدن رئيس انجمن به امراض صعبالعالج که مانع انجام
وظايف محوله آن میشود ،معاون اول الی تدوير مجمع عمومی انجمن در طی مدت سه ماه از
امور انجمن سرپرستی مینمايند.

ماده بيست و چھارم :انتخاب معاونين و منشی
طرز انتخاب ،معاونين و منشی
 نحوه انتخاب معاونين و منشی طبق طرزالعمل انتخاب رئيس صورت میگيرد. معاونين و منشی نمیتوانند بيش از دو دوره مجدداً خود را در پستھای متذکره کانديد نمايند.درصورت غيابت يکی از معاونين ،منشی و مسئولين کميتهھا حسب لزوم ديد شخص ديگری
از اعضای انجمن که توسط رئيس تعيين گرديده موقتا ً وظايف آنھا را اعمال و اجرا مینمايند.
فصل ششم
امور مالی انجمن وطرز نظارت آن
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ماده بيست و پنجم :انجمن از منابع ذيل تمويل میگردد:
الف – پرداخت حقالشمول)(100افغانی يکبار و حقالعضويت) (50افغانی درھرماه از اعضای
انجمن.
ب – مساعدت و کمکھای شخصيتھای حقوقی و حکمی داخلی.
ج – حصول مبالغ که از درک فعاليت ھای نشراتی و فرھنگی بدست میآيد.
د – ساير کمکھای بالعوض نھاد ھای عالقه مند .که به انجمن اھداء میگردد.
فصل ھفتم:
شرايط انحالل انجمن
ماده بيست و ششم:
 .1انحالل انجمن باالثر تصميم مجمع عمومی و به اکثريت آراء صورت می گيرد.
 .2درصورت انحالل انجمن حقالشمول و حقالعضويت اعضای انجمن مسترد نمی گردد.
 .3درصورت تصويب مجمع عمومی مبنی برانحالل انجمن ،دارائی انجمن رسما ً به خزانه دولت
تحويل میگردد.

فصل ھشتم
احکام متفرقه
ماده بيست وھفتم :از دارائی نقدی انجمن در موارد ذيل استفاده به عمل میآيد:
 .1به منظور تحقق اھداف و خطوط اساسی انجمن.
 .2کمک به اعضای مستحق انجمن به تشخيص کميتهھای که در مواد  11و  16اين اساسنامه
تسجيل يافته است.
 .3تھيه و تدارک اثاثيه و مواد طرف ضرورت انجمن.
ماده بيست و ھشتم :اعطای عضويت افتخاری از جانب انجمن به شخصيت ھای حقيقی و حکمی
داخلی .
ماده بيست ونھم  :اتباع خارجی نيز ميتواند عضويت انجمن را کسب نمايند.که درخواست خويش
راازطريق مراجع زربط طی مراحل نمايند .
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ماده سی ام :جلسات فوق العاده انجمن ھرشش ماه يکبار تدوير گرديده درحاالت فوق العاده بنابر
تقاضای کميته اجرائيه مجمع عمومی داير می گردد.
ماده سی ويکم :اين اساسنامه شامل  8فصل و  31ماده بوده که با اتفاق آراء به تصويب مجمع عمومی
رسيده اعتبار از تاريخ  27عقرب  1388نافذ و مرعیاالجرا میباشد.
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