
 ب سم هللا الرحمن الرحی م

 اساسنامه اتحادیه افغان

 مقدمه: 

بنام خداوند متعال و با پیروی از ارشادات دین مقدس اسالم اتحادیه افغان بدون هیچگونه تبعیض 

توسعه و استحکام روابط اجتماعی  ٬جنسی و مذهبی به منظور برقراری   ٬لسانی ٬نژادی  ٬قومی

فرهنگ و عنعنات کشور عزیزمان و حفظ داشته های ملی کشور معرفی و ترویج  ٬میان افغانها 

طبق موازین این اساسنامه وتحت  قوانین ایالت تگزاس تشکیل و به کمک و یاری خداوند بی نیاز 

شروع به فعالیت مینماید. قابل یادآوری است که اتحادیه افغان یک نهاد کامالً بیطرف و غیر 

لسانی یا مذهبی خاص نمیباشد و یگانه  ٬قومی  ٬ن سیاسی انتفاعی بوده و پیرو هیچگونه جریا

ترویج فرهنگ و عنعنات افغانی  ٬برادری  ٬همکاری  ٬هدف آن تحقق بخشیدن حس وطندوستی 

 میان تمام افغانها و بخصوص جامعه افغانی مقیم ایالت تگزاس میباشد

 فصل اول ) نام (

سمی بوده که از این ببعد در این اساسنامه تحت تشکیل مجری این اساسنامه به نام اتحادیه افغان م

 کلمه اتحادیه یاد میگردد.

 فصل دوم ) مرام (

غیر انتفاعی و غیر وابسته به هیچ نوع جریان سیاسی بوده ٬اتحادیه منحیث یک تشکیل اجتماعی

ومرام آن صرف ارایه خدمات برای افغانهای مقیم ایالت تگزاس که در این اساسنامه بنام جامعه 

 افغانی اطالق میگردد بوده و به منظور نیل به اهداف ذیل فعالیت مینماید :

اتحاد و همبستگی میان    ٬عالیق برادری  ٬تقویه و حمایت روابط اجتماعی  ٬ایجاد  –( 1)

 تمام افغانها .  

جمع آوری و توزیع کمک های اقتصادی برای هموطنان نیازمند در  ٬تدارک منابع –( 2)

و بخصوص برای مردمان زجرکشیده ومستمند در داخل کشور عزیزمان .سراسر جهان   

فراهم آوری تسهیالت تدریسی برای آموزش لسان های ملی و تاریخ  –( 3)

 کشورعزیزمان بخصوص برای اطفال و نوجوانان مقیم ایالت تگزاس .

ملی و مجالس تفریحی غرض تقویت  بخشیدن روابط  ٬تجلیل از روزهای دینی  -(4)

هنگی و اجتماعی میان افغانها .فر  

ایجاد گروه های همدرد به منظور مشارکت و تسلیت در حوادث غم انگیز و در  -(5)

 صورت امکان جمع آوری کمک های مالی و انتقال آن به گروه های آسیب دیده .



ایجاد و خریداری یک مرکز فرهنگی برای جامعه افغانی در شمال تگزاس . -(6)  

اداره مساعدت و فراهم آوری تسهیالت مراسم تکفین و خاک سپاری برای ایجاد یک  -(7)

 هموطنان ما در شمال تگزاس .

 

 

 

 فصل سوم ) تشکیالت (
اتحادیه وظایف محوله را در  ٬جهت برآورده ساختن مرام های مندرج این اساسنامه 

اش مادی  چوکات ذیل انجام میدهد. گرداننده گان اتحادیه داوطلب بوده و هیچگونه پاد

 نمیگیرند.

 

 )الف(- مجمع عمومی :  

مجمع عمومی عالیترین ارگان تشکیالتی اتحادیه می باشد که متشکل از تمام اعضای ثبت 

شده که حق العضویت خود را پرداخته اند بوده و بصورت عادی یکمرتبه در سال جلسات 

خود را تدویر می نماید . جلسات مجمع عمومی توسط ریئس و منشی مؤقتی مجمع عمومی  

اداره و رهبری  میشود . جلسات فوق العاده  ٬ین می گردند که از بین اعضای اتحادیه تع

شده  دایرمجمع عمومی به اثر تقاضای شورای اتحادیه و هیئت مدیره عندالضرورت 

 میتواند .

 

 مجمع عمومی وظایف اتی را انجام می دهد:

انتخاب اعضای شورای اتحادیه بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره -(1)  

مدیره انتخاب اعضای هیئت -(2)  

تعدیل وتصویب اساسنامه و ضمایم آن به پیشنهاد شورای اتحادیه ویا هیئت مدیره  -(3)  

( اعضای 4/3انحالل اتحادیه با تصویب اکثریت آرا و با حضور سه بر چهارم )  -(4)

 مجمع عمومی 

استعماع و منظوری راپور هیئت مدیره -(5)  

این اساسنامه که خارج از صالحیت  اتخاذ تصامیم روی مسایل پیشبینی ناشده در -(6)

 هیئت مدیره و شورای اتحادیه باشد

 

 ) ب ( – شورای اتحادیه :

شامل اشخاص با تجربه و شناخته شده در جامعه  که( یازده نفر عضو11شورا متشکل از )

شورا وافغانی میباشد که به اساس پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد 

آرا مجمع عمومی تغیر ویا منحل شده میتواند به اکثریت   

 



 وظایف شورا : 

(ــ عندالضرورت ارائه مشوره برای هیئت مدیره به منظور بهبود وظایف و نیل به 1)

 مرام های این اساسنامه

 ٬مصالحه و جلوگیری از بروز هر نوع تفرقه های مذهبی  ٬(ــ ایجاد و ترویج تفاهم 2)

در جامعه افغانی  سیاسی و فرهنگی ٬اجتماعی   

(ــ تدویر جلسات فوق العاده مجمع عمومی در صورت مشاهده تخطی هیئت مدیره 3)

از احکام مندرج این اساسنامه و یا موضوعات دیگری که توسط هیئت مدیره پیشنهاد 

 میگردد 

صورت حسابات اتحادیه و تصویب خریداری های  ٬(ــ  بررسی راپور هیئت مدیره 4)

( دو هزار دالر و تصویب خریداری جایداد غیر منقول برای $2222) بیشتر از مبلغ

 اتحادیه

(ــ تصویب الیحه ها و یا تغیروتعدیل  وظایف و یا انحالل کمیته های مربوطه 5) 

 اتحادیه به اثر پیشنهاد اکثریت اعضای هیئت مدیره 

ورای (ــ درحاالت کاهش نصاب هیئت مدیره به اثر استعفا ویا فوت یک عضو  ش6)

 اتحادیه اشخاص جدید را به حیث رئیس هئیت مدیره و اعضای آن تعیین مینماید 

 

 )ج( هیئت مدیره :
( نفر میباشد که توسط مجمع عمومی و یا  در حاالت 9هیئت مدیره متشکل از )

استثنایی توسط شورای اتحادیه تعیین میگردد . هئیت مدیره برای یک دوره سه سال  

تصمیم شورای اتحادیه تمدید شده میتواندتعیین میشود که با   

   

 وظایف هیئت مدیره 

(ــ تاسیس کمیته های فرعی جهت رسیدن به مرام های این اساسنامه 1)  

(ــ ترتیب دادن بودیجه مالی ساالنه و پالن فعالیت در مشورت و همکاری با شورای 2)

 اتحادیه 

(ــ تهیه و تقدیم راپور اجراات به مجمع عمومی 3)  

($2222(ــ تصویب مصارف و خریداری ها برای اتحادیه الی مبلغ دوهزار دالر )4)  

حق العضویت و دریافت هر نوع کمک های مالی دیگر طبق  ٬ذکات  ٬جمع آوری اعانه  (ــ5)

عواید بدست آمده به هیچ عنوان جهت منافع شخصی اعضای هیئت مدیره توزیع ٬اساسنامه اتحادیه 

همچنان هیئت مدیره وطیفه دارد تا قوانین اداره مالیات  ٬یا مورد استنفاده قرار گرفته نمی تواند

عواید بدست آمده  ٬را در کلیه امور مالی خویش رعایت و اطاعت نماید                تگزاس   

 ر تامین مرام های مندرج این اساسنامه به مصرف رسیده میتواندصرف به منظو
I R S 



در صورت فوت ویا استعفا یک عضو ویا اعضای شورای اتحادیه طبق این  (ــ هئیت مدیره6)

تکمیل مینماید    شورا اساسنامه از اشخاص با تجربه وسرشناس کمبود را با مشوره اعضا  

نظر به اهمیت آن درچوکات هیئت مدیره : وظایف خزانه دار و مسؤل نشرات  یاداشت

 اتحادیه ذیالً توضیح میگردد.

 

 خزانه دار:
خرانه دار مسؤل کلیه امور مالی اتحادیه میباشد . عواید ناشی از حق العضویت وسایر 

عواید را جمع آوری نموده و مصارف اتحادیه را پرداخت مینماید . خزانه دار در 

فاتر را ترتیب و محافطت می نماید . عالوتاً راپور چوکات هیئت مدیره کار نموده و د

مصارف و بیالنس مالی را سال دو بار بعد از منظوری هیئت مدیره به شورا  ٬عواید 

جهت بررسی ایشان تقدیم می کند .خزانه دار اوراق مالیاتی را در زمان موعود آن 

 ترتیب و به دفاتر مربوطه ارسال می دارد 

 مسؤل نشرات :

رات در راس هیئت تحریر و کمیته نشراتی قرار داشته و در تهیه و پخش مسؤل نش

رادیو  ٬نشریات با استفاده از وسایل دست داسته از طریق وسایل جمعی مانند تلویزیون 

اخبار و غیره به منظور تبلیغ و تنویر اذهان جامعه افغانها پروگرام های  تفریحی و  ٬

سایل نشراتی و تبلیغاتی اتحادیه از هیچگونه معلوماتی را بدست نشر می سپارد . و

اندیشه های سیاسی پیروی ننموده و مواد انرا با رعایت کامل ارزش های اسالمی و 

افغانی و احترام به نظریات انفرادی و اجتماعی به شکل بیغرضانه ترتیب و ارائه می 

فاده غیر سالم از توهین و یا سؤءاست ٬نماید . مواد نشراتی به هیچ عنوان جنبه تخریب 

اشخاص انفرادی و گروهی نداشته و هیئت مدیره مؤظف است تا طبق این الیحه خط 

 مشی نشراتی خود را عیار و عملی سازد .

 فصل چهارم ) عضویت (
( سال عمر داشته باشد عضویت 17هر فرد افغان ساکن ایالت تگزاس که حداقل هفده)

رده میتواند . صرف اعضای ثبت شده اتحادیه را با پرداخت حق العضویت حاصل ک

اتحادیه حق رای دهی را  در مجمع عمومی دارا میباشند و هر عضو حق یک رای را 

 دارد 

 اختتام عضویت :

 عضویت اعضای اتحادیه درموارد ذیل خاتمه  یافته می تواند

(ــ بطور داوطلبانه به اثر در خواست مبنی بر اختتام عضویت توسط یک عضو1)  

هاجرت عضو از ایالت تگزاس به مکان دیگر(ــ م2)  

(ــ عدم پرداخت حق العضویت از طرف عضو اتحادیه درجریان  مدت یک سال 3)  

(ــ هنگام وفات عضو اتحادیه4)  



 

 فصل پنجم )احکام متفرقه (
( اعضا 3/2(ــ نصاب جلسات هیئت مدیره و شورای اتحادیه حضور دو بر سه )1)

 میباشد

(ــ تصامیم مجالس بر اساس رای اکثریت حاضر اتخاذ میگردد مگر اینکه اساسنامه 2)

 در موارد خاص طوری دیگری صراحت داشته باشد 

(ــ تدویر مجالس انتخابات مجمع عمومی توسط هیئت مدیره تنظیم گردیده و توسط 3)

 شورای اتحادیه اداره می گردد

(ــ تعیین مبلغ حق العضویت از وظایف هیئت مدیره در مشورت با شورای اتحادیه 4) 

 میباشد 
فیصد اعضای اتحادیه میباشد در صورت که  %51(ــ نصاب جلسات مجمع عمومی 5)

( اعضای حاضر مجلس 3/2نصاب تکمیل نگردد تصامیم به اساس رای دو بر سه )

 اتخاذ میگردد

 رت الیحه اجرائیوی را به منظور فراهم آوری تسهیالت (ــ هیئت مدیره عندالضرو6)

امور طبق احکام والیحه این اساسنامه ترتیب و مرعی االجرا می دارد  رد  

(ــ پرداخت مصارف و هزینه های اتحادیه به صالحیت امضای دو نفر از اعضای 7)

ئیس اتحادیه اجرا شده میتواند و منظوری ر هیئت مدیره  

 

 

ل (فصل ششم )  انحال  

( اعضای حاضر مجمع عمومی یعنی رای 4/3اتحادیه به اساس رای سه بر چهار)

اکثریت  منحل می گردد . سپس شورای اتحادیه و یا مجمع عمومی یک هیئت را تعیین 

می نماید تا دارایی ها و حسابات اتحادیه را تسویه و مراحل قانونی و مالیاتی مربوط به 

موجودیت دارایی نقدی و یا جنسی مجمع عمومی  انحالل را انجام دهد  در صورت

 صالحیت تصمیم گیری را دارد.

 

 

 

 فصل هفتم )تصدیق نامه(
امضا کنندگان ذیل تصدیق می دارند اساسنامه هذا را که در هفت فصل ترتیب شده 

صویب رسیده است تعمومی اتحادیه با اکثریت آرا به است اصلی بوده و توسط مجمع 

. 

    



 

 

 

 


