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مقدمه
مهاجرت و پناهندگی از امور گریزناپذیر در طول تاریخ بوده و در عصر حاضر نیز بهصورت روزافزون در حال گسترش
است و به عنوان یک پدیده اجتماعی همواره تبعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به همراه داشته است.
میلیونها تن از مردم افغانستان به خاطر جنگ ،ناامنی ،فقر و مشکالت ناشی از آنها ،بیش از چهار دهه است که به
اقصی نقاط جهان آواره شدهاند .مهاجرت برای مردم افغانستان بهخصوص برای کسانی که به جمهوری اسالمی ایران
آمدهاند ،بهرغم وجود مشکالت خاص خود ،دستاوردهای شیرین بسیاری نیز داشته که رشد علمی و فرهنگی ازجمله
برجستهترین آنها است .بدون تردید ،توجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حل مسائل و مشکالت اتباع خود و
نیز حمایتهای سخاوتمندانه دولت جمهوری اسالمی ایران از مهاجران در این دستاوردها نقش بسزایی داشته است.
https://tabalwor.com/1400/03/high-council-for-refugees/همکاری هرچه
تداوم پی شرفتها و بهرهگیری منا سب از ظرفیتهای ایجاد شده ،ان سجام جامعه مهاجر را در جهت
بیشتتتر با نهادهای دولتی و مدنی جامعه میزبان و دولت متبوع خویش میطلبد؛ زیرا از یکستتو ،ظرفیتهای علمی،
فرهنگی و اقتصتتادی مهاجران نباید بالاستتتداده باقی بماند و از ستتوی دیگر ،عالوه بر حده هویت و فرهنگ ملی ،در
طی چندین دهه زی ست م شترک ،منافع م شترک ب سیاری میان مهاجران و جامعه میزبان شکلگرفته ا ست که باید
بهصورت درست و با در نظر داشت واقعیتهای موجود تأمین و مدیریت شود.
با توجه به ضرورت انسجامبخشی امور مهاجران « ،شورای عالی امور مهاجرین» توسط فعاالن مهاجر افغانستانی مقیم
م شهد تا سیس گردیده و در چارچوب ارزشهای واالی ا سالمی و قوانین افغان ستان و ایران فعالیت میکند .شوری،
نهاد مردمی ،مستتتقل و بدون وابستتتگی ستتیاستتی ،قومی و حزبی استتت .شتتورای عالی امور مهاجرین باور دارد جز با
مشتتارکت فعال اشتتخاص حقیقی و حقوقی مهاجر و مستتاعدت دولتهای محترم افغانستتتان و ایران نیل به اهدافش
می سر نی ست .در این را ستا از تمامی مهاجرین و نیز از دولتهای جمهوری ا سالمی افغان ستان و جمهوری ا سالمی
ایران تقاضای مساعدت و همکاری همهجانبه را دارد.

اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ_رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗﺑﻠور اﻧدﯾﺷﮫ

Tabalwor.com

اﯾن ﻧﺳﺧﮫ از ﺳﺎﯾت اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺑﻠور اﻧدﯾﺷﮫ داﻧﻠود ﺷده اﺳت)

ﭘﯾش ﻧوﯾس اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ(ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟرﯾن)

ﻣﺻوب اوﻟﯾﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدوﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ

در ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟرﯾن

فهرست

https://tabalwor.com/1400/03/high-council-for-refugees/
-1

فصل اول :کلیات 2........................... ................................ ................................ ................................ ................................

-2

فصل دوم :ارکان 2............................ ................................ ................................ ................................ ................................

1 -2

مجمع عمومی 2 .......................... ................................ ................................ ................................ ................................

2 -2

شورای مرکزی 4 ......................... ................................ ................................ ................................ ................................

3 -2

دبیرخانه 7 .................................... ................................ ................................ ................................ ................................

4 -2

هیئت نظارت 8 ............................ ................................ ................................ ................................ ................................

-3

فصل سوم :نظام انتخابات 11 ........................................ ................................ ................................ ................................

1
اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ_رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗﺑﻠور اﻧدﯾﺷﮫ

Tabalwor.com

اﯾن ﻧﺳﺧﮫ از ﺳﺎﯾت اﻧﺟﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺑﻠور اﻧدﯾﺷﮫ داﻧﻠود ﺷده اﺳت)

ﭘﯾش ﻧوﯾس اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ(ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟرﯾن)

در ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟرﯾن

ﻣﺻوب اوﻟﯾﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدوﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ

 -1فصل اول :کلیات
ماده -1نام :نام این «ت شکل شورای عالی امور مهاجرین» ا ست که در این ا سا سنامه بهاخت صار شورای عالی نامیده
میشود.
ماده -2نوع تشکل :شورای عالی یکنهاد مدنی (غیرانتفاعی-غیرسیاسی) است.
ماده -3هدف :شورای عالی باهدف تأمین ،توسعه و حفظ منافع و مصالح مهاجرین تأسیس گردیده است.
ماده -4حیطه فعالیت :اساس فعالیتهای شورای عالی اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،حقوقی و حرفهای است.
ماده -5جامعه هدف :جامعه هدفِ شورای عالی ،مهاجرین افغانستانی است.
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ماده -6مدت فعالیت :شورای عالی از بدو تأسیس تا انحالل تأسیس میگردد و به فعالیت میپردازد.
ماده -7اقامتگاه :مرکز ا صلی شورای عالی ،ا ستان خرا سان ر ضوی ،م شهد ا ست و در صورت لزوم در سایر نقاط نیز
فعالیت خواهد کرد.

 -2فصل دوم :ارکان
ارکان شورای عالی مهاجرین عبارتاند از:
 .1مجمع عمومی
 .2شورای مرکزی
 .3دبیرخانه
 .4هیئت نظارت

 1-2مجمع عمومی
ماده  -8مجمع عمومی عالیترین رکن شورا است که متشکل از فعالین مهاجر است.
تبصره  :1فعال مهاجر به شخص حقیقی اطالق می شود که دریکی از زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقت صادی ،علمی ،هنری ،ادبی ،ورز شی و
حرفهای فعالیت داشته باشد.
تبصره  :2اثبات فعالیت میتواند از طریق تأییدیه نهادهای مدنی باشد.
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ماده  -9شرایط عضویت در مجمع عمومی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

داشتن تابعیت ج.ا.افغانستان
داشتن اقامت قانونی ج.ا.ایران
اقامتگاه ایشان در خراسان رضوی و یا اشتراکات کنسولی ج.ا.افغانستان در مشهد باشد
فعال مهاجر باشد
اتمام حداقل سن  ۸۱سال شمسی
عدم سوء شهرت
پرداخت حق عضویت دورهای و دریافت کد عضویت

تبصره  :۱حق عضویت دورهای با پیشنهاد کمیته مالی و تصویب شورای مرکزی تعیین میشود.
تبصره  :۲تعیین حق عضویت در بدو تأسیس شورا بر عهدهی هیئت مؤسس است.

ماده -11شرایط اعضای افتخاری مجمع عمومی
 .1هر شخص حقیقی فعال مهاجر که تابعیت ج.ا.افغانستان را داشته باشد و اقامتگاه ایشان در خراسان رضوی و یا اشتراکات کنسولی
ج.ا.افغانستان در مشهد نباشد میتواند با تصویب شورای مرکزی عضویت افتخاری شورا را کسب نماید.
 .2افرادی که تابعیت ج .ا .افغان ستان را ندا شته با شند میتوانند با رعایت بند  ۵ماده  ۳۸۴قانون مدنی افغان ستان و ت صویب شورای
مرکزی و هیئت نظارت ،عضویت افتخاری شورا را کسب نمایند.
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تبصره :اعضای افتخاری حق رأی و کاندید شدن را ندارند.

ماده  -11وظایف و اختیارات مجمع عمومی
 .1شرکت در جلسات عادی و فوقالعاده
 .2حق مشارکت در جلسات شورای مرکزی و حق دسترسی به آئیننامههای داخلی و مضبوطات جلسات شورای مرکزی
تبصره  .1اعضای مجمع عمومی در جلسات شورای مرکزی فاقد حق رأی و نظر دهی هستند.
تبصره  .2شورای مرکزی در مواردی بنا بهضرورت میتواند جلسات را غیرعلنی برگزار کند.
تبصره  .3ظرفیت جلسات بنا به تشخیص شورای مرکزی است.
تبصره  .4حضور اعضای مجمع عمومی در جلسات شورای مرکزی از طریق ثبتنام در دبیرخانه بر اساس تقدم و تأخر زمانی است.
 .3تصویب اولین اساسنامه شورای عالی و نیز تصویب تغییرات اساسنامه
تبصره  :1حدن صاب آراء برای ت صویب ا سا سنامه پی شنهادی هیئت مؤ سس و یا ت صویب تغییرات ا سا سنامه حداقل حداکثر مطلق همه اع ضاء
مجمع عمومی است.
تبصره  :2پیشنهادِ تغییر و اصالح اساسنامه از سوی شورای مرکزی است .در تغییر ،اساسنامه پس از تائید هیئت نظارت بایستی به تصویب
مجمع عمومی برسد اما در اصالح تصویب هیئت نظارت کافی است
تبصره  :3تصویب اصالحات انجامگرفته منوط به آرای دوسوم همه اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت است.
تبصره  :4تعریف اصالحات :تغییرات جزئی در برخی مواد اساسنامه
تبصره  :5تعریف تغییرات :تغییرات اساسی ،بنیادین و جایگزین کردن مادهای بهجای ماده دیگر یا تغییر ماهیت مواد و یا حذف ماده
تبصره  :6تشخیص اصالحات و تغییرات اساسنامه با هیئت نظارت است.
.4
.5
.6
.7

نظارت عام بر عملکرد شورای مرکزی و هیئت نظارت و دبیرخانه
تعیین سیاستهای کلی و خطمشی شورا
انتخاب ،استیضاح و عزل هر یک از اعضای اصلی و علیالبدل شورای مرکزی و هیئت نظارت و دبیرخانه
مرجع تصمیمگیری در امور مهم و سرنوشتساز که شورای مرکزی تصمیمگیری در آن موارد را به مجمع عمومی واگذار کرده باشد.
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صالحیت ایجاد کمیتهها و کمیسیونها در شرایط ضروری
صالحیت ایجاد شعبه یا شعبات در خارج از اقامتگاه شورا
انحالل و یا تعلیق شورای مرکزی
ارائه ،بررسی و تصویب هرگونه پیشنهاد راجع به انحالل شورای عالی

ماده  -12قوانین حاکم بر مجمع عمومی
 .1جلسات مجمع به جلسات عادی و فوقالعاده تقسیم میشود.
تبصره  :1جلسات عادی مجمع عمومی حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل میشود.
تبصره  :2جلسات مجمع عمومی حداقل با حضور اکثریت مطلق همه اعضاء رسمیت مییابد.
تبصره  :3چنانچه در نوبت اول دعوت حدنصاب فوق محقق نشود ،در نوبت دوم دعوت که حداقل  7روز و حداکثر  15روز از تاریخ اول دعوت
است با حضور یکسوم همه اعضاء رسمیت مییابد مگر در مواردی که در این اساسنامه احصاء شده باشد.
 .2جل سات فوقالعاده مجمع بنا به ضرورت و به ت شخیص و درخوا ست شورای مرکزی یا هیئت نظارت و یا دو سوم از حدن صاب اع ضای
جلسه رسمی مجمع تشکیل میشود.
 .3جلسات مجمع عمومی دارای هیئت اداری است که متشکل از یک رئیس ،دو معاون و یک منشی است.
تبصره :انتخاب هیئت اداری بر عهدهی مجمع عمومی است و ایجاد اولین هیئت اداری مجمع عمومی بر عهدهی هیئت مؤسس است.

حدن صاب اع ضای جل سه
 .4ا ستی ضاح هر یک از اع ضای شورای مرکزی ،هیئت نظارت و دبیرخانه منوط به درخوا ست حداقل دو سوم از
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رسمی مجمع عمومی است.

تبصره :نامهی استیضاح حداقل باید  7روز قبل از جلسه استیضاح از طریق دبیرخانه به فرد استیضاح شونده ابالغ شود.
 .5مصوبات مجمع عمومی با تصویب حداقل اکثریت مطلق اعضای جلسه رسمی نافذ است مگر در مواردی که در این اساسنامه احصاء
شده باشد.
 .6در صورت انحالل شورا ،اعضای هیئت نظارت مدیر تصدیهی دارایی شورای عالی اعم از مطالبات و دیون است .اموال باقیمانده پس از
تصدیه به امور عامالمندعه با اولویت مسائل مربوط به محصلین ،زنان و خانواده تخصیص مییابد.

 2-2شورای مرکزی
ماده  -13شورای مرکزی رکن ت صمیمگیرنده و اجرایی شورای عالی امور مهاجرین ا ست که مت شکل از  15نفر ع ضو
اصلی و  5نفر عضو علیالبدل با رأی آزاد ،سری و مستقیم اعضای مجمع عمومی انتخاب میشوند.
ماده  -14شورای مرکزی از ترکیب استانهای ذیل تشکیل میگردد.
.1
.2
.3
.4

والیت (استان) خراسان رضوی
والیت (استان) خراسان شمالی
والیت (استان) خراسان جنوبی
والیت (استان) گلستان

تبصره :از هر یک از استانهای مذکور حداقل  1نماینده و از جامعه زنان نیز حداقل  1نماینده در شورای مرکزی حضور خواهند داشت.

ماده  -15شرایط عضویت در شورای مرکزی
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.2
.3
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.5
.6
.7
.8
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تابعیت ج.ا.افغانستان
اقامت قانونی در ایران و اقامتگاه ایشان در خراسان رضوی یا اشتراکات کنسولی مشهد باشد
نداشتن سوء شهرت
حداقل سن  28سال
عضویت در مجمع عمومی
داشتن حداقل دو سال فعالیتهای مدنی
پایبندی و آشنایی به مداد اساسنامه
پرداخت حق نامزدی

ماده  -16وظایف و صالحیتهای شورای مرکزی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

پایبندی به مداد اساسنامه
اجرای مداد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
تشکیل منظم و بهموقع جلسات شورای مرکزی
درخواست جلسات فوقالعاده مجمع عمومی
دعوت مجمع عمومی در مواعد مقرر و زمینهسازی جهت تشکیل جلسات مجمع ،بهویژه زمینهسازی جهت برگزاری انتخابات
تدوین و تصویب برنامه شورای مرکزی
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بررسی و تصویب طرحها و برنامههای پیشنهادی از سوی مجمع عمومی
تعیین محل دفتر شورای عالی مهاجرین در چهارچوب اساسنامه
ایجاد کمیتهها و کمیسیونها
تعیین خطمشی کمیتهها و کمیسیونها
بررسی امور مالی شورا و اتخاذ تصمیمهای مقتضی بهویژه در مورد هزینههای جاری و ضروری
درخواست اصالح و تغییر اساسنامه
تغییر اساسنامه از طریق ایجاد کمیسیونهای مربوطه با همکاری هیئت نظارت
تصویب اولیهی اصالحات انجامگرفته اساسنامه
انتخاب و عزل ریاست شورای مرکزی ،معاون و ریاست کمیسیونها و کمیتهها
بررسی و تصویب درخواست استعدا هر یک از اعضای شورای مرکزی

ماده  -17قوانین حاکم بر شورای مرکزی
 .1اعضای شورای مرکزی با انتخاب مجمع عمومی برای مدت  2سال تا انتخاب و جایگزین شدن اعضای جدید برگزیده میشوند.
تبصره :انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای بیش از دو دوره متوالی امکانپذیر نیست.
 .2اعضتتای جدید شتتورای مرکزی پس از قطعیت انتخابات در موعد پایانی اعتبار دورهی شتتورای مرکزیِ قبلی اولین جلستتهی خود را
تشکیل دهند و از میان خود یک رئیس و یک معاون انتخاب کند.
تبصره :چنانچه انتخابات به تعویق افتد ،اعضای جدید پس از انتخابات ،حداکثر طی یک هدته ،اولین جلسهی خود را باید تشکیل دهد.
.3
.4
.5
.6

جلسات عادی شورای مرکزی هر دو هدته حداقل یکبار تشکیل میشود.
جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل اکثریت مطلق همه اعضاء رسمیت مییابد مگر در مواردی که در این اساسنامه احصاء شده
باشد.
مصوبات شورای مرکزی حداقل با موافقت اکثریت مطلق اعضای جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که در این اساسنامه
احصاء شده باشد.
پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه باید به تصویب حداقل دوسوم همه اعضای شورای مرکزی برسد.
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 .7اصالحات انجامگرفته بر روی اساسنامه باید به تصویب حداقل دوسوم همه اعضای شورای مرکزی برسد.
 .8درخواست جلسات فوقالعاده از جانب شورای مرکزی باید به تصویب حداقل دوسوم همه اعضاء برسد.
 .9شورای مرکزی حداقل دارای شش کمیته دائمی است که عبارتاند از کمیته فرهنگی ،علمی و آموزشی ،حقوقی ،مالی ،روابط عمومی،
زنان و حرفهای
تبصره  :1شورای مرکزی عالوه بر هدت کمیته مذکور بنا به صالحدید خویش قادر به ایجاد کمیتهها و کمیسیونهای دیگر نیز است.
تبصره  :2گزینش ریاست هر یک از کمیتهها و کمیسیونها از میان اعضای شورای مرکزی به انتخاب و تصویب شورای مرکزی است.
تب صره  :3هر یک از کمیتهها و کمی سیونها میتوانند ا شخاص خارج از اع ضای شورای مرکزی که ع ضویت مجمع عمومی را دارا با شد جهت
فعالیت در آن برگزیند و اعضای منتصب فاقد حق رأی در شورای مرکزی است.
 .11جلسات انتخاب و یا عزل ریاست شورا و معاون ایشان با حضور حداقل دوسوم همه اعضای شورای مرکزی رسمیت مییابد و انتخاب
ایشان بر اساس آراء اکثریت نسبی است و عزل ایشان منوط به موافقت حداقل چهارپنجم اعضاء است.
 .11اعضای مجمع عمومی میتوانند درخواستها و پیشنهادهای خود را از طریق دبیرخانه به استماع شورای مرکزی برساند.
 .12شورای مرکزی جهت انطباق و اجرایی شدن وظایف و اختیارات خود و اهداف شورا ،صالحیت تدوین و ت صویب آییننامههای داخلی
در چهارچوب اساسنامه را دارا است.
 .13شتتتورای مرکزی موظف استتتت پیش از پایان دورهی قانونی شتتتورای مرکزی اقدامات الزم جهت برگزاری انتخابات را به عمل آورد
بهگونهای که انتخابات حداکثر  15روز قبل از پایان دوره انجامشده باشد.
تبصره :چنانچه شورای مرکزی در موعد مقرر انتخابات را برگزار نکند ،هیئت نظارت موظف است طی مدت  45روز انتخابات را برگزار کند.

https://tabalwor.com/1400/03/high-council-for-refugees/

ماده  -18طریقهی لغو از عضویت شورای مرکزی
 .1ا ستعدا :درخوا ست ا ستعدا از طریق دبیرخانه انجام میپذیرد و قبول آن حداقل با موافقت اکثریت مطلق همه اع ضای شورای مرکزی
امکانپذیر است.
تب صره  :1ر سیدگی اولیه درخوا ست ا ستعدا بیش از  7ندر از اع ضاء شورای مرکزی به صورت همزمان بر عهده هیئت نظارت ا ست و ت صویب
استعدا منوط به رسیدگی مجمع عمومی است.
تب صره  :2چنانچه تعداد اع ضاء م ستعدی ،معزول و یا منعزل بیش از  8ع ضو شود هیئت نظارت مکلف ا ست حداکثر طی مدت  45روز زمینه
برگزاری جلستته مجمع عمومی برای انتخاب اعضتتای جدید شتتورا را فراهم کند و در بازه زمانی مذکور و نیز چنانچه عذر موجهی بر ستتر راه
برگزاری انتخابات موجود باشد تا زمان انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی ،هیئت نظارت تصمیم مقتضی درباره ادارهی شورا را خواهد داشت.
تبصره  :3در صورت لغو عضویت هر یک از اعضاء شورای مرکزی ،اعضای علیالبدل به ترتیب تقدم آراء جانشین فرد یا افراد ملغی میشوند.
تبصره  :4رأی افراد مستعدی وارد در آراء نیست.
 .2عزل :از طریق استیضاح توسط مجمع عمومی و یا هیئت نظارت به عمل میآید.
 .3انعزال  :در صورت فوت ،حجر و یا از دست دادن شرایط عضویت شورای مرکزی مندرج در ماده  15و یا سه جلسه غیبت متوالی و یا
 5جلسه غیبت متناوب بدون عذر موجه و یا محکومیت به حرمان از حقوق مدنی از سوی محکمهی ذیصالح الی اعادهی حیثیت.
تبصره :مرجع رسیدگیکننده به احراز شرایط انعزال هیئت نظارت است و رأی ایشان اعالمی است.

ماده  -19وظایف و اختیارات ریاست شورای مرکزی
.1
.2
.3
.4
.5

اداره جلسات شورای مرکزی و تنظیم صورتجلسه با همکاری معاون
رئیس شورا اسناد ،مکاتبات و مصوبات شورای مرکزی را باید ممهور به مهر شورا نماید.
ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی نزد مجمع عمومی و یا هیئت نظارت
مراقبت در حسن اجرای امور شورا و ارزیابی گزارشهای کمیتهها ،کمیسیونها و ایجاد هماهنگی میان ارکان شورا
دعوت از اعضای شورای مرکزی به تشکیل جلسات
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 .6دستور اجرای مصوبات شورای مرکزی
 .7انجام مکاتبات اداری از طریق دبیرخانه
 .8حق شرکت در جلسات سایر نهادها و اشخاص به نمایندگی از شورا پس از اطالع به شورای مرکزی
تبصره  :1شورای مرکزی اجرای این حق را در قالب آئیننامه و یا مصوبه میتواند مقید کند.
تبصره  :2شورای مرکزی میتواند نماینده و یا نمایندگانی از بین اعضای خود جهت شرکت در جلسات خارج از شورا تعیین کند.
.9
.11
.11
.12
.13

ارائه مصوبات به هیئت نظارت بهصورت منظم
اعطای اجازه افتتاح حساب و یا حسابهای بانکی و معرفی امضای رئیس کمیته مالی به بانک پس از تصویب شورای مرکزی
مسئولیت در قبال کارکرد شورای مرکزی در نزد مجمع عمومی یا هیئت نظارت
ریاست شورا حق حضور و دفاع از عضو یا اعضای استیضاح شوندهی شورای مرکزی در جلسات استیضاح را دارا است.
نمایندگی از شورا در برابر محاکم و اشخاص در چارچوب اساسنامه

ماده  -21وظایف و اختیارات معاون
 .1اجرای وظایف رئیس شورا در غیاب ایشان
 .2انجام وظایف محوله از سوی ریاست شورا و یا انجام وظایدی که شورای مرکزی به تصویب میرساند.
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 3-2دبیرخانه
ماده -21دبیرخانه رکنی ا ست م ستقل که برا ی ارتباط بین ارکان داخلی شورای عالی و نیز بین شورای عالی و سایر
نهادها و اشخاص ایجاد گردیده است.
ماده -22شرایط عضویت در دبیرخانه
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عضویت در مجمع عمومی
نداشتن سوء شهرت
داشتن حداقل سن  24سال تمام شمسی
داشتن مدرک لیسانس و یا معادل آن
داشتن حداقل دو سال فعالیت مدنی
پرداخت حق نامزدی
داشتن مهارتهای الزم جهت انجام امور دبیرخانه از قبیل مهارت  ICDLو...

ماده  -23دبیر و دو ع ضو علی البدل با رأی م ستقیم ،سری مجمع عمومی با اکثریت ن سبی آراء برای مدت دو سال
انتخاب میشود.
تبصره :دبیر دارای دو معاون از میان اعضای مجمع عمومی است که با پیشنهاد دبیر و تائید هیئت نظارت برگزیده میشوند.

ماده -24وظایف دبیر
 .1دریافت ،کنترل نامههای وارده ازنظر وجود امضا ،ارتباط با شورای عالی و صحت تعداد پیوست (در صورت وجود پیوست)
 .2ثبت اطالعات نامه در دفتر اندیکاتور و یا اتوماسیون اداری و اختصاص تاریخ و شماره به نام وارده
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.4
.5
.6
.7
.8
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ارائه نامه به بخش مربوطه شورای عالی (ارجاع)
ثبت شماره و تاریخ در دفتر ،ارسال مراسالت و تحویل مکتوبات به واحد یا شخص مربوطه (اقدام کننده)
کنترل فعالیتها و فرآیندهای دبیرخانه و ارائه گزارش از اسناد و عملکرد دبیرخانه در صورت تقاضا هیئت نظارت و یا هر یک از اعضاء
مجمع عمومی
برنامهریزی و سازماندهی امور دبیرخانه
وضع آییننامه داخلی در چهارچوب اساسنامه
مسئولیت پیگیری در انجام امور فنی
فراخوان برگزاری انتخابات مجمع عمومی در صورت فقدان وجود شورای مرکزی و هیئت نظارت

ماده  -25قوانین حاکم بر دبیرخانه
.1
.2
.3
.4

دبیر و یا معاونین ایشان موظفاند حداقل یک روز در میان در ساعات اداری در دبیرخانه حاضر شوند.
نظارت خاص بر دبیرخانه بر عهده هیئت نظارت است.
در غیاب دبیر ،معاونین ایشان مسئول انجام وظائف دبیر میباشند.
معاونین مسئول انجام وظائف محوله از سوی دبیر در چهارچوب اساسنامه میباشند.

ماده  -26طریقه لغو عضویت از دبیرخانه
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 .1استعفا :درخواست استعدای دبیر و یا معاونین ایشان باید به تصویب هیئت نظارت برسد.
 .2عزل :از طریق استیضاح توسط مجمع عمومی و یا هیئت نظارت انجام میشود.
 .3انعزال :در صورت فوت ،حجر و یا از د ست دادن شرایط مذکور در ماده  22و یا  ۵غیبت متوالی و یا  ۱غیبت متناوب هر شش ماه
بدون عذر موجه و یا محرومیت از حقوق مدنی از سوی محکمهی ذیصالح الی اعاده حیثیت
تبصره  :1مرجع رسیدگی به احراز شرایط انعزال هیئت نظارت است و رأی اعالمی است.
تبصره  :2در صورت لغو عضویت دبیر اعضای علیالبدل به ترتیب تقدم آراء جایگزین میشوند.
تب صره  :3در صورتیکه لغو ع ضویت به حدی بر سد که هیچ ع ضو علیالبدل هم باقی نماند شورای مرکزی موظف ا ست حداکثر در مدت
 15روز از لغو عضتتویت ایشتتان ،زمینه برگزاری انتخابات مجمع عمومی برای تعیین دبیر را فراهم کند .چنانچه شتتورای مرکزی در موعد
مقرر زمینه برگزاری انتخابات را فراهم نکند هیئت نظارت این وظیده را بر عهده خواهد داشت.
تبصره :اداره دبیرخانه از زمان لغو عضویت دبیر تا انتخاب دبیر جدید بر عهده هیئت نظارت است.

 4-2هیئت نظارت
تعریف :رکنی ا ست م ستقل جهت نظارت و بازر سی بر امور و ارکان شورای عالی و ر سیدگی به کلیهی اختالفات و م سائل مربوط به شورای
عالی در چهارچوب اساسنامه مگر در مواردی که در این اساسنامه احصاء شده باشد.

ماده -27هیئت نظارت مت شکل از  9ع ضو ا صلی و  5ع ضو علیالبدل ا ست که با رأی م ستقیم ،سری و آزاد مجمع
عمومی برحسب تقدم در کسب اکثریت نسبی آراء و برای مدت چهار سال انتخاب میشود.
تبصره  :1انتخاب مجدد اعضای هیئت نظارت برای بیش از دو دوره متوالی امکانپذیر نیست.
تبصره  :2در هیئت نظارت باید شمولیت اقوام مختلف مندرج در ماده  ۳قانون اساسی ج.ا.افغانستان حداقل به میزان یک عضو حده شود.
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تب صره  :3حده شتتمولیت هر قوم ،منوط به داشتتتن کاندیداتور از آن قوم و داشتتتن حداقل  15عضتتو از آن قوم در مجمع عمومی استتت.
بدینصتتورت که ابتدا از میان کاندیداتورهای اقوام که حداقل  15عضتتو در مجمع عمومی دارا میباشتتند به عضتتویت هیئت نظارت انتخاب
میشوند ،سپس سایر اعضا باقیمانده از حدنصاب موردنیاز هیئت نظارت به ترتیب تقدم آراء نسبی از میان کاندیداتورها انتخاب میشوند.

ماده  -28شرایط عضویت در هیئت نظارت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عضویت در مجمع عمومی
عدم سوء شهرت
حداقل سن  ۴۳سال شمسی
داشتن لیسانس و یا معادل آن
آشنایی کامل با مداد اساسنامه
داشتن حداقل  ۲سال فعالیت مدنی
پرداخت حق نامزدی

ماده  -29وظایف و صالحیتهای هیئت نظارت
.1
.2
.3
.4

پایبندی به مداد اساسنامه
https://tabalwor.com/1400/03/high-council-for-refugees/
تشکیل جلسات
نظارت و بازرسی بر امور شورای عالی ،شورای مرکزی و دبیرخانه
بررسی شرایط متقاضیان عضویت در مجمع عمومی و پذیرش آن

تبصره :بررسی شرایط متقاضیان عضویت در اولین مجمع عمومی با هیئت مؤسس است.
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21

درخواست برگزاری جلسات فوقالعاده مجمع عمومی
برگزاری جلسات مجمع عمومی در صورت عدم برگزاری آن توسط شورای مرکزی
مرجع رسیدگی به کلیه اختالفات و مسائل مربوط به امور شورای عالی مگر در مواردی که در این اساسنامه احصاء شده باشد
مرجع تشخیص و تصویب اصالحات
مرجع تشخیص تغییرات
رسیدگی اولیه به استعدا همزمان بیش از  7ندر از اعضاء شورای مرکزی
اداره موقت امور شورای عالی در صورت تعلیق شورای مرکزی تا رفع تعلیق
اداره امور شورای عالی در صورت انحالل شورای مرکزی تا جایگزین شدن اعضا جدید شورای مرکزی
احراز شرایط انعزال در مورد اعضا شورای مرکزی و یا دبیرخانه و نیز اعضا خود هیئت نظارت
بررسی و احراز شرایط الزم جهت عضویت افتخاری اتباع خارجی و تصویب آن
مدیریت تصدیه دارایی شورای عالی پس از انحالل
ارائه مصوبات و یا گزارش از عملکرد هیئت نظارت نزد مجمع عمومی و یا هریک از اعضا مجمع عمومی که خواستار آن باشد.
حق مشارکت در جلسات شورای مرکزی
حق مشارکت در جلسات خارج از شورا به همراه نماینده یا نمایندگان شورای مرکزی
مرجع تدسیر و نگهبان اساسنامه
عضویت در کمیته انتخابات

ماده  -31قوانین حاکم بر هیئت نظارت
 .1نظارت این هیئت استطالعی است.
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هیئت نظارت موظف است هر ده روز حداقل یکبار تشکیل جلسه دهند.
رسمیت جلسات با حضور حداقل پنج عضو است ،مگر در مواردی که در این اساسنامه احصاء شده باشد.
مصوبات هیئت نظارت ،با رأی اکثریت مطلق اعضاء جلسه رسمی نافذ است ،مگر در مواردی که در این اساسنامه احصاء شده باشد.
چنانچه شورای مرکزی در مواعد مقرر جلسات مجمع عمومی را برگزار نکند و نیز چنانچه بیش از هشت ندر از اعضای شورای مرکزی
لغو عضویت شوند ،هیئت نظارت مکلف است حداکثر طی مدت  ۳۵روز جلسه را برگزار کند.
جلسات رسیدگی به استیضاح هریک از اعضاء شورای مرکزی و یا دبیرخانه با حضور حداقل هدت عضو از اعضاء هیئت نظارت رسمیت
مییابد.

تبصره :نامه استیضاح حداقل هدت روز قبل از تشکیل جلسه استیضاح از طریق دبیرخانه باید به فرد استیضاح شونده ابالغ شود.
.7
.8
.9
.11
.11
.12

درخواست جلسات فوقالعاده از سوی هیئت نظارت باید به تصویب حداقل پنج عضو برسد.
پیشنهاد اصالح و تغییر اساسنامه باید به تصویب شش عضو از اعضاء برسد.
اصالحات انجامگرفته بر روی اساسنامه باید به تصویب حداقل شش عضو از اعضاء هیئت نظارت برسد.
حداکثر چهار عضو از اعضاء هیئت نظارت حق مشارکت در جلسات شورای مرکزی را دارا میباشند.
اع ضایی از هیئت نظارت حق ح ضور در جل سات شورای مرکزی و یا جل سات خارج از شورا به همراه نماینده یا نمایندگان شورای
مرکزی را دارا میباشند که حضورشان به تصویب هیئت نظارت رسیده باشد.
هیئت نظارت جهت ان سجام درونی خویش و انجام هرچه بهتر وظایف ،میتواند آئیننامه داخلی در چهارچوب ا سا سنامه و ضع کند و
در آئیننامه داخلی حق تعریف موقعیتهای درونی ازجمله ریاست و معاونت را دارا میباشند.
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ماده  -31طریقهی لغو از عضویت هیئت نظارت
 .1استعدا :درخواست استعدا از طریق دبیرخانه انجام میپذیرد و قبول آن حداقل با موافقت پنج عضو از اعضاء هیئت نظارت است.
تبصره :رأی عضو یا اعضاء خواستار استعدا وارد در آرا نیست.
تبصره :رسیدگی و تصویب استعدا بیش از سه عضو بهطور همزمان بر عهده مجمع عمومی است.
 .2عزل :از طریق استیضاح توسط مجمع عمومی به عمل میآید.
 .3انعزال :در صورت فوت ،حجر و یا از دست دادن شرایط عضویت هیئت نظارت مندرج در ماده  28و یا سه جلسه غیبت متوالی و یا
پنج جلسه غیبت متناوب بدون عذر موجه و یا محکومیت به حرمان از حقوق مدنی از سوی محکمه ذیصالح الی اعاده حیثیت.
تبصره  :1چنانچه تعداد جلسات غیبت موجه بیش از  11جلسه شود ،بررسی و تصمیم ابقاء یا عزل بر عهده هیئت نظارت است.
تبصره  :2مرجع رسیدگی به احراز شرایط انعزال ،خود هیئت نظارت است و رأی ایشان اعالمی است.
تبصره  :3رأی فرد رسیدگی شونده وارد در آرا نیست.
تبصره  :4رسیدگی به شرایط انعزال بیش از چهار عضو بهطور همزمان بر عهده مجمع عمومی است.
تبصره  :5در صورت لغو عضویت هریک از اعضا هیئت نظارت ،اعضاء علیالبدل به ترتیب تقدم آرا اکثریت نسبی جایگزین عضو یا اعضاء ملغی
میشوند.
تب صره  :6چنانچه تعداد اع ضا لغو ع ضویت ،بیش از هدت ع ضو شود ،شورای مرکزی مکلف ا ست حداکثر طی مدت  ۳۵روز زمینه برگزاری
جلسه انتخابات مجمع عمومی را فراهم آورد.

 -3فصل سوم :نظام انتخابات
ماده  -32مرجع برگزاری انتخابات مجمع عمومی بهمنظور انتخاب اعضااای شااورای مرکزی ،هیئت نظارت و دبیرخانه،
کمیته انتخابات خواهد بود.
تبصره  :1کمیته انتخابات متشکل از  3عضو از اعضای شورای مرکزی و  2عضو از اعضای هیئت نظارت است.
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تب صره  :2چنانچه ت شکیل کمیته انتخابات از ارکان مذکور می سر نگردد ،از اع ضا دبیرخانه جایگزین خواهند شد و در صورتیکه هیچیک از دو
رکن مذکور موجود نباشند ،دبیرخانه موظف به فراخوان مجمع عمومی خواهد بود.

ماده  -33مدت عضویت اعضای شورای مرکزی و دبیرخانه دو سال است که در  15جوزا سال دوم خاتمه مییابد و مدت
عضویت اعضای هیئت نظارت چهار سال است که در  15جوزا سال چهارم خاتمه مییابد.
تبصره :تاریخ خاتمه ،مشمول اولین شورای مرکزی ،دبیرخانه و هیئت نظارت نیز است.

ماده  -34برگزاری اولین انتخابات شورای عالی و تعیین تاریخ آن بر عهده هیئت مؤسس است.
ماده  -35وظایف و صالحیتهای کمیته انتخابات
 .1تنظیم فرم جهت ثبتنام و اعالم فراخوان
 .2بررسی و تائید صالحیت نامزدها
 .3اعالن نتایج پس از برگزاری انتخابات حداکثر تا  48ساعت
تبصره :چنانچه ظرف مدت مذکور نتایج اعالن نشود هیئت نظارت تصمیم و اقدام مقتضی را بر عهده خواهد داشت.
تدوین آئیننامه داخلی کمیته انتخابات
https://tabalwor.com/1400/03/high-council-for-refugees/

.4
 .5تعیین زمان و تاریخ برگزاری انتخابات و دعوت مجمع عمومی در چهارچوب اساسنامه
 .6نامزدها حداقل به مدت  5روز و حداکثر به مدت  11روز میتوانند به تبلیغات بپردازند.
تبصره  :1تعیین بازهی زمانی و مدتزمان تبلیغات با کمیته انتخابات است

تبصره  :2مرجع رسیدگی به اختالفات بین نامزدها و کمیته انتخابات و نیز رسیدگی به هرگونه اعتراض و شکایت به روند برگزاری انتخابات بر
عهدهی هیئت نظارت است.
 .7دریافت حق نامزدی از کاندیداها به مبلغ  ۸۵۳هزار تومان
تبصره :امکان تغییر حق نامزدی از سوی کمیته انتخابات وجود دارد.

ماده  -36تصمیمهای کمیته انتخابات با رأی اکثریت مطلق اعضاء نافذ است.
ماده  -37نظام انتخابات مجمع عمومی به صورت چند رأیی ا ست که هر یک از اع ضای مجمع عمومی جهت انتخاب هر
یک از اعضای شورای مرکزی ،هیئت نظارت و دبیرخانه دارای حدنصاب آرای ذیل است:
 .1برای شورای مرکزی  5رأی
 .2برای هیئت نظارت  3رأی
 .3برای دبیرخانه یک رأی
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