د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی

تاریخ نشر )۵۲( :حوت سال  ۵۹۳۲هـ.ش
نمبر مسلسل)۵۵۲۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
پیرامون توشیح اساسنامۀ اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی
شماره)۵۲۳( :
تاریخ۵۹۳۲/۳/۴ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستان ،مصوبۀ شماره ( )۲۲۲مؤرخ  ۶۲۳۱/۶/۲۲ولسی جرگه
و مصوبۀ شماره ( )۲۶۲مؤرخ  ۶۲۳۱/۷/۶۲مشرانو جرگۀ شورای ملی پیرامون اساسنامۀ اتحادیۀ مخابرات کشور
های اسالمی را که در یک مقدمه و ( )۶۳ماده تصدیق گردیده است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی و متن اساسنامۀ متذکره در جریدۀ رسمی نشر
گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق
اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی
شماره)۵۵۱( :
تاریخ۵۹۳۲/۴/۵۹ :
ولسی جرگه به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،در جلسۀ عمومی روز چهارشنبه
مؤرخ  ۶۲۳۱/۶/۲۲خویش اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی را در یک مقدمه )۶۳( ،ماده با اکثریت
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آرای مطلق حاضر در مجلس تصدیق نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه
در مورد اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی
شماره)۵۵۲( :
تاریخ۵۹۳۲/۷/۵۹ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان ،مشرانو جرگه در جلسۀ عمومی روز سه شنبه مؤرخ ۶۲۳۱/۷/۶۲
اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی در یک مقدمه و ( )۶۳ماده را به اکثریت آراء تصدیق نمود.
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فضل هادی مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه

اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی
مقدمه:
کشور های عضو سازمان کنفرانس اسالمی؛ با هدایت از اهداف تصریح یافته در منشور سازمان؛ با اعتقاد به آرزوی
انکشاف و تقویه همکاری میان همدیگر در ساحات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و مذهبی و بسیج کردن منابع
اقتصادی و توانایی های آنها به اندازه مطلوب جهت نیل به این آرزو؛ با درک اینکه مخابرات یک عنصر مهم برای
این همکاری ها بوده و انکشاف اتصال مخابرات و ارتباطات منتج به توسعه گردیده و در رفاه جمعی کشور های
عضو و منافع مشترک شان ،سهم دارد؛ با ابراز عالقمندی به ایجاد یک ساختار سالم و مؤثر برای شبکه های
مخابراتی منحیث یک بنیاد برای بهبود ارتباطات محلی و بین المللی جهت آشنایی بیشتر میان شهروندان این کشور ها؛
با توجه بر اهمیت پیشنهادات سومین کنفرانس نشست سران اسالمی و کنفرانس وزرای خارجه اسالمی جهت تأمین
همکاری ها و همآهنگی در ساحه مخابرات؛ اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی را منظور می نمایند؛ با
کمال صداقت آمادگی کامل خویش را جهت به اجرأ گذاشتن احکام این اساسنامه و تحقق اهداف آن اظهار می نمایند.
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اصطالحات

اصطالحات آتی در این اساسنامه ،معانی ذیل را افاده می نماید:
 -۶اساسنامه :اساسنامه اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی.
 -۲اتحادیه :اتحادیه مخابرات کشور های اسالمی.
 -۲مجمع عمومی :مجمع عمومی اتحادیه.

 -۶بورد اجرائیوی :بورد اجرائیوی اتحادیه.

 -۱اعضاء :کشور های که این اساسنامه را امضأ و به تصویب رسانیده اند.
 -۱سازمان :سازمان کنفرانس اسالمی.
ایجاد اتحادیه
ماده اول:

اتحادیه بر اساس برنامه سازمان جهت اجرای امور مربوط به مخابرات منحیث یک ارگان تخصصی و مسلکی ایجاد
می گردد.
اتحادیه دارای شخصیت حقوقی کامل می باشد و دفتر مرکزی اتحادیه در جمهوری اسالمی پاکستان می باشد.
اهداف اتحادیه
مادۀ دوهم:
اتحادیه خواهان دستیابی به اهداف ذیل می باشد:

الف -تقویت اتحاد اسالمی در ساحه مخابرات.
ب -تأمین خودکفایی ،ادغام و همآهنگی میان کشور های عضو در ساحه مخابرات در حد ممکن.
ج -حفظ منافع اعضأ در همچو مجالس سازمان های بین المللی در حد امکان ،و ارایه نظریات ،مشوره ها و راه حل
ها در رابطه به موضوعات مورد نظر اعضأ.
د -ارایه طرح ها ،تحقیقات و معلومات جهت انکشاف و مدرن سازی مخابرات در مطابقت با معیار های تخنیکی و
تکنالوژیکی بین المللی؛
هـ -ارایه کمکها برای اعضاء در راستای آموزش قوای بشری و ایجاد مراکز و انستیتوت های تخصصی مخابراتی.
و -استفاده اعظمی از قوای بشری ،عرضه خدمات و تسهیالت آموزشی موجود برای کشور های عضو؛
ز -تسریع پروسه عصری سازی میتود های تخنیکی و وظایف عملیاتی و ارایه خدمات موجود تخنیکی و تکنالوژیک
جهت باال بردن معیار خدمات در کشور های عضو.
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ک -ادامه تشویق در جهت استفاده از الفبا و لسان عربی منحیث لسان رسمی در پهلوی لسان های انگلیسی و فرانسوی
در نشست کنفرانس های مشابه بین المللی و تشویق جهت استفاده از الفبای عربی در مخابرات میان کشور های عضو،
تا حد ممکن.

ل -تشویق اعضا به تولید وسایل مخابراتی؛ و همآهنگی اعضاء در راستای ادغام تخنیکی ،تکنالوژیکی و اقتصادی
همچو صنایع.

م -تشویق اشتراک مؤثر کشور های عضو و همآهنگی موضع آنها در کنفرانس های منطقوی و بین المللی مرتبط به
مخابرات.

ت -توسعه همکاری میان اعضاء در ایجاد تیلفون ها ،تلگراف ،تلکس ،اطالعات و خدمات دیگر مخابراتی و افزایش
شبکه های مخابراتی و همچنان حصول اطمینان از اکمال شبکه های زمینی و هوایی از طریق همآهنگی با سازمان
های منطقوی و بین المللی مشابه.

ح -تعقیب هر نوع وظایف دیگر در جهت تأمین منافع مشترک اعضاء و اهداف عمومی اتحادیه در ساحه مخابرات.
مصئونیت و امتیازات
مادۀ سوم:
احکام این موافقتنامه مبنی بر اعطای مصئونیت و امتیازات برای سازمان باالی تمام ارگان ها ،کنفرانس ها و کمیته
های اتحادیه و نمایندگان اعضای اتحادیه و کارمندان اتحادیه قابل تطبیق می باشد.

عضویت
مادۀ چهارم:
اتحادیه مرکب از کشور های عضو سازمان که این اساسنامه را امضأ و تصویب نموده اند ،می باشد.
ارگان های اتحادیه
مادۀ پنجم:
ارگان های اتحادیه قرار ذیل اند:
الف -مجمع عمومی.
ب -بورد اجرائیوی.
ج -داراالنشای عمومی.

مادۀ ششم:
الف -ترکیب جلسات:
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مجمع عمومی

 -۶مجمع عمومی دارای بیشترین صالحیت در اتحادیه می باشد .مجمع عموم شامل تمامی اعضای اتحادیه که مرکب
از نماینده های عالی رتبه اعضاء با تجارب تخصصی اند ،می باشد.

 -۶مجمع عمومی هر سه سال یک بار جلسه عادی برگذار می نماید .جلسه فوق العاده به درخواست یکی از اعضأ و
یا رئیس عمومی با آرای موافق دو – سوم اعضأ برگذار می گردد .جهت برگذاری جلسه ،موجودیت حد اکثر اعضأ
الزمی پنداشته می باشد.

 -۶هر عضو دارای "یک" حق رأی می باشد.

 -۲مجمع عمومی در موضوعات عادی با اکثریت آرأ و در موضوعات مهم دیگر با دو – سوم آرای اعضأ فیصله می
نماید.
 -۲مجمع عمومی جلسات خویش را در دفتر مرکزی برگذار می نماید .بنابر درخواست هر یک از اعضاء ،جلسات
در خارج از دفتر مرکزی نیز برگذار می گردد.
(ب) صالحیت ها و مسئولیت های مجمع عمومی.
 -۶انتخاب رئیس و معاون آن.
 -۲انتخاب بورد اجرائیوی بر اساس تقسیم مساویانه جغرافیایی.
 -۲انتخاب رئیس عمومی و معاون آن بر اساس احکام این اساسنامه و درخواست و پیشنهاد اعضأ.

 -۶ترتیب برنامه های عمومی جهت نیل به اهداف اتحادیه.
 -۱تصویب الیحه اتحادیه.
 -۱ایجاد پالیسی مالی و برنامه عمومی اتحادیه.
 -۷استقبال از پیشنهادات ،راه حل ها ،گزارشات و تائید قرارداد های که اتحادیه بر اساس آن وارد یک کشور یا
سازمان می شود.
 -۲حل قضایای که بموجب آن یکی از اعضأ به مکلفیت های خویش در قبال اتحادیه احترام نمی گذارد.
 -۳بازدید فعالیت ها و کارکرد های بورد اجرائیوی.
بورد اجرائیوی
مادۀ هفتم:
(الف) ترکیب جلسات:
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 -۶بورد اجرائیوی مرکب از یازده عضو می باشد .اعضای بورد اجرائیوی توسط مجمع عمومی بر اساس تقسیمات
مساویانه جغرافیایی و برای مدت سه سال که صرف یکبار قابل تمدید می باشد؛ انتخاب می گردد.

 -۲رئیس عمومی اتحادیه و نماینده منشی عمومی سازمان از جمله اعضای بورد اجرائیوی بوده اما دارای حق رای
نمی باشند.

 -۲بورد اجرائیوی حد اقل سال یک بار تشکیل جلسه داده ،رئیس و معاون بورد اجرائیوی در جلسات عادی انتخاب
می گردند.

 -۶بورد اجرائیوی جلسات فوق العاده را به درخواست اعضای اتحادیه و تأییدی چهار عضو بورد و یا بنابر
درخواست رئیس عمومی برگذار می نماید.

 -۱بورد اجرائیوی در مقابل مجمع عمومی مسئول بوده و صالحیت کامل تطبیق فیصله ها و پیشنهادات صادره مجمع
عمومی را جهت نیل به اهداف اتحادیه دارد.
 -۱بورد اجرائیوی در موارد عادی با اکثریت آراء و در موضوعات مهم دیگر با دو – سوم آرای اعضاء فیصله می
نماید.
 -۷بورد اجرائیوی می تواند کمیته خاص را در صورت لزوم دید ایجاد نماید.
(ب) صالحیت ها و مسئولیت های بورد اجرائیوی:
 -۶اتخاذ اقدامات الزم جهت تعمیل پالیسی های عمومی عمده توسط مجمع عمومی.
 -۲تهیه تمامی مقررات و هدایات جهت تسریع روند فعالیت های اتحادیه و همچنان پیگیری از اعمال آنها.

 -۲بورد اجرائیوی گزارشات منشی عمومی اتحادیه را در قسمت فعالیت های خویش مدنظر گرفته و آنرا همراه با
پیشنهادات مناسب به مجمع عمومی تسلیم می نماید.
 -۶منظوری بودجه ساالنه اتحادیه در تطابق با قوانین و اساسات مجمع عمومی.
 -۱منظوری انسداد حسابات ساالنه اتحادیه.
 -۱تصریح قوانین الزمه برای تفتیش حسابات اتحادیه و گزینش محاسب مسلکی جهت تفتیش حسابات مالی.
 -۷محول سازی هر نوع وظایف و مسئولیت ها به رئیس کل.
 -۲بورد اجرائیوی می تواند ناظران را جهت اشتراک در جلسات ،بدون حق رأی دعوت نماید.
 -۳هیأت اجرائیوی می تواند مشاهدین یا مهمانان را برای شرکت در جلسات ،بدون حق رأی ،دعوت نماید.
داراالنشای اتحادیه
مادۀ هشتم:
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 -۶داراالنشای عمومی اتحادیه مرکب از رئیس عمومی که مسئولیت مدیریت عمومی را دارد ،دارای یک معاون
رئیس و تعداد از اعضاء که توسط رئیس عمومی با در نظرداشت توانایی ،تمامیت و اصول سهمگیری مساویانه
جغرافیایی گماشته می شود ،می باشد.

 -۲رئیس عمومی در اجرای وظایف خویش در مقابل بورد اجرائیوی مسئول است.
ماده نهم:
الف -انتخاب رئیس عمومی

 -۶رئیس عمومی توسط مجمع عمومی در همآهنگی با منشی عمومی سازمان برای مدت سه سال انتخاب گردیده که
صرف برای یک دوره قابل تجدید می باشد.

 -۲نظارت از امور اداری و تخنیکی کارمندان و تعقیب فعالیت های اتحادیه.
ب -اختیارات و وظایف رئیس عمومی
 -۶تطبیق و نظارت بر پالیسی عمومی اتحادیه و قطعنامۀ که توسط مجمع عمومی و هیأت اجرائیوی تصویب می
گردد.
 -۲نظارت اداری و تخنیکی کارمندان ،و تعقیب پیگیری از فعالیت های اتحادیه.
 -۲تهیه و ارایه مسوده بودجه ساالنه همراه با حسابات نهایی به بورد اجرائیوی.
 -۶ارایه گزارش ها فعالیت های اتحادیه به مجمع عمومی و هیأت اجرائیوی.
 -۱انجام مطالعات و تحقیق در مطابقت با قطعنامه ها و سفارش های مجمع عمومی و هیأت اجرائیوی.

 -۱مرتب نمودن پالن کاری ساالنه و تسلیم دهی آن به هیأت اجرائیوی.
 -۷کارهای مقدماتی کنفرانس ها و جلسات مختلف اتحادیه.
 -۲هماهنگ ساختن نظریات اعضاء.
 -۳تسلیم دهی تمام موضوعات مرتبط با یادداشت های پس منظر آن و سایر اسناد به کنفرانس ها و کمیته های مختلف.
 -۶۲جمع آوری ،دسته بندی و انتشار دیتا و معلومات در عرصۀ ارتباطات مخابرات به اعضاء اتحادیه.
 -۶۶مرتب نمودن تشکیل اتحادیه و تسلیم دهی آن هیأت اجرائیوی.
 -۶۲رئیس عمومی برای وجوه و مصارف اتحادیه ،در مطابقت با قطعنامه های مرتبۀ مجمع عمومی ،مسئول خواهد
بود.
منابع مالی اتحادیه
مادۀ دهم:
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منابع مالی اتحادیه قرار ذیل اند:

 -۶مساعدت ها از جانب کشور های عضو که مطابق اساسات پذیرفته شده سازمان کنفرانس اسالمی جمع آوری می
گردد.

 -۲کمک و مساعدت داوطلبانه منظور شده توسط مجمع عمومی؛
 -۲درآمد حاصله از ارایه خدمات؛ و

 -۶سایر منابع که از جانب مجمع عمومی و یا بورد اجرائیوی منظور شده باشد.
روابط با سازمان های دیگر
مادۀ یازدهم:

اتحادیه با منظوری مجمع عمومی میتواند با سازمان های بین المللی ،منطقوی و یا شرکت های مخابراتی خصوصی
به جز از سازمان های که در کشور های نژاد پرست و یا صهیونیست فعال اند ،ایجاد روابط نماید.
نشان اتحادیه
مادۀ دوازدهم:
نشان اتحادیه با نشان سازمان کنفرانس اسالمی همآهنگ بوده ،اهداف و مقاصد اتحادیه را منعکس می نماید .این نشان
که مشخصات و محتویات آن از جانب مجمع عمومی ارایه میگردد ،در ارتباطات رسمی و معامالت اتحادیه استفاده
می گردید.

سایر موافقت ها میان کشور های عضو
مادۀ سیزدهم:
کشور های عضو هنگام ورود به موافقتنامه های دو جانبه و یا چندین جانبه در بخش مخابرات ،احکام این اساسنامه را
مدنظر می گیرند .کاپی این موافقتنامه ها به داراالنشای اتحادیه ارسال می گردد.
حل و فصل اختالفات
مادۀ چهاردهم:
هرگاه در تفسیر و یا تطبیق احکام این اساسنامه میان دو و یا بیشتر از دو عضو اختالف واقع گردد؛ جهت حل و فصل
به جلسه بعدی مجمع عمومی راجع می گردد.
احکام نهایی
مادۀ پانزدهم:
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انفاذ اساسنامه

این اساسنامه بعد از دریافت پانزدهمین سند الحاق از سوی داراالنشای سازمان ،مرعی االجراء میگردد.
ترک عضویت
مادۀ شانزدهم:

 -۶هریک از اعضاء می تواند از طریق اطالع کتبی به داراالنشای سازمان ،درخواست ترک عضویت نماید و
اطالعیه مذکور بعدا به تمامی اعضای اتحادیه ابالغ می گردد؛

 -۲مکلفیت های عضو که درخواست ترک عضویت از اتحادیه را می نماید ،الی ختم سال مالی که در آن پیشنهاد
ترک عضویت صورت گرفته است ،باقی می ماند.
تعدیالت در اساسنامه
مادۀ هفدهم:
این اساسنامه با موافقت دو – سوم اعضای مجمع عمومی قابل تعدیل می باشد .هر نوع تعدیالت جهت منظوری به
کنفرانس اسالمی وزرای خارجه ارایه گردیده و بعد از تصویب آن توسط دو – سوم اعضاء قابل اجرأ می باشد.
انحالل اتحادیه
مادۀ هجدهم:
 -۶اتحادیه در صورت تصمیم اکثریت چهار – پنجم اعضای مجمع عمومی ،در جلسه فوق العاده که به همین منظور
دایر گردیده باشد ،منحل گردد.

 -۲انحالل اتحادیه بعد از منظوری آن توسط کنفرانس اسالمی وزرای خارجه قابل اجرأ می باشد.
 -۲بعد از انحالل اتحادیه تمام ملکیت آن به سازمان منتقل می گردد.
زبان های رسمی اتحادیه
مادۀ نزدهم:
زبان های رسمی اتحادیه عربی ،انگلیسی و فرانسوی می باشد .این اساسنامه به هر سه زبان تهیه گردیده و از اعتبار
یکسان برخوردار می باشد .در صورت بروز اختالف ،به زبان عربی رجوع می گردد.

AC
KU

