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 ١٣٦٧اساسنامه سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان که بار اول در کنفرانس ساالنه سازمان در ماه جدی 
ماده و چھار تبصره تصويب شده بود، مجدآ در کنفرانس پنجم سازمان  ٢٩درشش فصل،  ٢٠٠٩مطابق جنوری 
ماده و يک تبصره ،   ٣٩ت فصل، مورد بازنگری قرار گرفته و با ايجاد تغييراتی  در ھش ٢٠١٢در اگست سال 
  تصويب گرديد.



 

 

  نام و اهداف سازمان فصل اول:
  است. "سازمان سوسياليستهاي كارگري"نام سازمان   1.1

  برنامه و اساسنامه به پيش مي برد.سازمان فعاليتهاي خود را مطابق  1.2

  

             وظايف و حقوق اعضاي سازمان                                                                                                     فصل دوم:
  ن را پذيرفته باشد و حق العضويت بپردازد،  عضو سازمان است.هرفرد كه برنامه و اساسنامه سازما  2.1

  هرعضو بعد از شش ماه عضويت حق راي دادن و انتخاب كردن و انتخاب شدن را پيدا ميكند.  2.2

  جعه با مرجع باالتر اعتراض نمايد.اهر عضو حق دارد كه بر تصميم يك مرجع سازمان با مر  2.3

مينه و شرايط فعاليت اعضا را در كميته ها و حوزه هاي سازماني فراهم سازد و عضو نيز مكلف است كه سازمان مكلف است كه ز  2.4
  در فعاليتهاي حوزه و كميته ها فعاالنه سهم بگيرد.

هاي ليتباشد كه اهداف و فعاليتهاي آنها با اهداف و فعا را داشته يك عضو نميتواند عضويت يك حزب سياسي و يا نهاد اجتماعي  2.5
  ر تضاد قرار داشته باشد.سازمان د

مكلف به حفظ اسرار و دارائي سازمان است. يك عضو عضويت و ترك عضويت در سازمان يك امر داوطلبانه است و يك عضو   2.6
  مستعفي مكلف به برگرداندن همه دارائي و اسناد سازمان به سازمان مي باشد.

عضويت وي ابتدا به تعليق در آمده و در صورت نمايد و به هوشدار مسئولين وقعي نگذارد، هر عضو كه ضوابط سازماني را رعايت ن  2.7
  عدم اصالح و انتقاد از خود اخراج ميگردد.

  

  اصول تشكيالتيفصل سوم: 
   تبعيت اقليت از اكثريت و تبعيت فرد از مصوبات و سياست هاي سازمان.ـ  1- 3

  اال وتبعيت مجموع سازمان از شوراي مركزي.تبعيت ارگانهاي پايين از ارگانهاي بـ  2- 3

انتخابي بودن همه ارگانهاي رهبري كننده از پائين تا باال؛ ارگانهاي رهبري تشكيالت در همه سطوح براي دورهء معين انتخاب ـ  3- 3
  ميشوند.

  .گزارش دهي ارگانها به تشكيالتهاي مربوطهء شان و ارگانهاي باالترـ  4- 3

  



 

 

  ضويت و كمكهاي ماليحق الع :فصل چهارم

  مقدار حق العضويت در كنگره و جلسات ساالنه سازمان تعيين ميگردد. حق العضويت هرعضو براساس درآمد ماهانه عضو است.  4.1

  هر عضو با پرداختن عضويت خود ميتواند در جلسات عمومي سازمان شركت نموده و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارد.  4.2

  عضو الزم است با جلب كمكهاي مالي در تقويت بنيه مالي سازمان تالش نمايد.هر   4.3

  

  ساختار تشكيالتي سازمان :فصل پنجم

  سازمان  متشكل از كميته و تشكيالت هاي محلي، مركزي و شبكه يي در داخل و خارج كشور مي باشد.  5.1

  كميته مهمترين واحد در ساختار سازماني است.  5.2

  يته ها در محل زيست و كار و يا عرصه خاص فعاليت ايجاد ميگردد. همه اعضا بايد عضو يكي از كميته هاي سازماني باشد. كم  5.3

  كميته هاي جديد از جانب كميته رهبري شهري و يا جلسات عمومي سازمان به تصويب ميرسد.  5.4

  هر كميته بايد يك مسئول و يك مسئول مالي داشته باشد.  5.5

تشكيالتهاي محلي سازمان، در داخل و خارج از كشور، خود به حوزه ها و واحد هاي تشكيالتي تقسيم شده اند كه به ترتيب   5.6
  عبارت اند از: كميتهء محل كار و زيست، كميتهء ناحيه يا ولسوالي، كميتهء شهري و واليتي وتشكيالت شبكه يي.

  اي إرتباطي انترنتي ميان أعضا و هواداران سازمان در سراسرجهان.ه هق: تشكيالت شبكه يي عبارتند از حلتبصره 

تشكيالت مركزي سازمان متناسب با ساحه اي فعاليت سازمان ميتواند به چند بخش تقسيم گردد، بخشهاي كه تحت يك كميته   5.7
  رهبري مشترك فعاليت خود را هماهنگ ميسازند.

  

  جلسات عمومي و سراسري فصل ششم:

ات ساالنه دركشورهاي جداگانه هرسال يكبار با شركت همه اعضا در هفته اخير ماه جون برگزار مي شود. تاريخ مشخص و جلس  6.1
محل برگذاري جلسه ساالنه حداقل يكماه قبل از آن باطالع اعضا رسانيده ميشود. اسناد و اجنداي آن حداقل يكهفته قبل از برگذاري 

  در اختيار اعضا قرار داده ميشود.

  در جلسات ساالنه پالن كاري يكساله، تصفيه حساب مالي، انتخاب مسئولين و آرايش تشكيالتي در مركز توجه و بررسي قرار دارد.  6.2

  ه زماني برگذار ميگردد كه حداقل يك سوم اعضا يا مسئولين خواهان برگذاري آن باشد.نجلسات فوق العاده ساال  6.3



 

 

  ازمان است كه هر سه سال يكبار در هفته اول ماه مي برگذار ميگردد. كنگره عالي ترين ارگان س  6.4

  ت كننده قرار مي گيرد.كز برگذاري آن در اختيار اعضاي شرتاريخ و محل برگذاري كنگره و اجنداي آن حداقل دو ماه قبل ا  6.5

  از وظايف روتين هر كنگره به شما ميرود. گزارش مسئول سازمان، تصحيح و تدوين برنامه و اساسنامه و بررسي وضعيت مالي  6.6

مسئول تشكيالت، مسئول مالي و اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي  معاون مسئول، در كنگره سازمان، مسئول سازمان،  6.7
  انتخاب ميگردد.

  حق راي ندارند. فقط اعضا و نمايندگان واحدهاي رسمي سازمان در كنگره از حق راي برخوردارند و اعضاي ناظر  6.8

  گردد. رميميتواند برگذامركزي عضاي شوراي كنگره اي اضطراري فقط با پيشنهاد مسئول سازمان و موافقت دو سوم ا 6.9

  

  مركزيشوراي  :فصل هفتم

  در فاصله ميان دو كنگره، شوراي مركزي عالي ترين مرجع سازماني است.  7.1

  ندگان كنگره انتخاب مي شود.اعضاي شوراي مركزي از جانب شركت كن  7.2

جاه شوراي مركزي حداقل سال سه بار تشكيل جلسه ميدهد كه يك بار آن جلسه اي حضوري مي باشد. در جلسات شوراي مركزي شركت پن  7.3
  رسميت يابد.آن سه درصد كل اعضا ضروري است تا جل

اجرائيه متشكل ار مسئول سازمان، معاون مسئول و مسئول تشكيالت بوده و فعاليت روزمره سازمان توسط كميته اجرائيه اداره ميشود. كميته   7.4
  بنا بر ضرورت شوراي مركزي ميتواند اعضاي ديگري را نيز انتخاب نمايد.

  شوراي مركزي در صورت لزوم ميتواند كميته هاي خاص را جهت فعاليتهاي مشخص سياسي و عملي تعيين نمايد.  7.5

  

  ح اسناد اصلي سازمانيتصويب و تصحي: فصل هشتم

  برنامه و اسنامه سازمان در كنگره يا كنفرانس سراسري سازمان تصويب و تصحيح ميگردد.  8.1

  شوراي مركزي سازمان غرض رهبري بهتر كارها ميتواند طرزالعمل هاي را در راستاي برنامه و اساسنامه طرح و تصويب نمايد.   8.2

 

 


