د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

اساسنامه انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه
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رسمی جریده

شماره بیستم ۸۲جدی ۸۶۳۲
نمبر مسلسل ۸۰۲ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ۸۲۰
تاریخ ۸۶۳۲/۸/۸۸
در مورد اساسنامه انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
((اساسنامه انستیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد)).
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محمود بریالی

معاون اول صدر اعظم

اساسنامه انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این اساسنامه بمنظور تنظیم فعالیت و اجراآت انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه وضع شده است.
ماده دوم:
انستیتوت دیپلوماسی به مثابه ارگان اموزشی بمنظور انتخاب آموزش و ارتمای سویه کارمندان در مسایل دیپلوماسی و
روابط بین المللی در چوکات وزارت امور خارجه فعالیت مینماید.
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ماده سوم:

انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه در این اساسنامه بنام انستیتوت یاد میشود.

فصل دوم

اهداف و وظایف

ماده چهارم:

اهداف و وظایف انستیتوت عبارت اند از:

 -۱آشنا ساختن کارمندان به لسانهای مروج بین المللی.
 -۲تصویب پروگرامهای تدریسی انستیتوت.
 -۳سازماندهی و تدویر کنفرانسها ،سیمینار ها بممصد حصول تازه ترین معلومات و اطالعات پیرامون انکشاف اوضاع
سیاسی ملی و بین المللی.
 -۴توسعه مناسبات و ایجاد توامیت با موسسات عالی مماثل داخل و خارج کشور.
 -۵فراهم آوری تسهیالت برای محممین ساحه دیپلوماسی.

 -۶تهیه و نشر رساله ها ،اسناد رسمی ،تاریخی مربوط سوابك دیپلوماسی افغانستان به همکاری مدیریت حموق و معاهدات
و شعبه آرشیف.
 -۷تنظیم ،توسعه و انکشاف کتابخانه وزارت امور خارجه با کتب ،مواد و وسایل الزم.

فصل سوم
تشکیل
ماده پنجم:
انستیتوت دارای مدیر بست اول معاون بست دوم ،و اعضاء مسلکی میباشد.
ماده ششم:
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انستیتوت دارای دیپارتمنت های علوم اجتماعی و السنه خارجی میباشد که بوسیله استادان داخلی و خارجی تدریس میشود.
ماده هفتم:

حك الزحمه استادانیکه در انستیتوت دیپلوماسی تدریس مینمایند مطابك به الیحه حك الزحمه تدریسی موسسات تحصیالت
عالی ملکی پرداخته میشود.
ماده هشتم:

انستیتوت دارای بورد علمی میباشد که مرکب است از:
 -۱یکی از معاونین وزیر بحیث رئیس.

 -۲مدیر انستیتوت دیپلوماسی آمرین دیپارتمنت های علوم اجتماعی و السنه ،دو تن از مدیران وزارت به انتخاب وزیر
امور خارجه بحیث اعضاء.
در صورت ضرورت از جمله حموق دانان برجسته داخلی بحیث اعضای افتخاری به انتخاب وزیر امور خارجه تعیین شده
میتواند.

ماده نهم:
بورد علمی دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱بررسی و تصویب پالن کار ساالنه انستیتوت.
 -۲تصویب پروگرام تدریس انستیتوت.
 -۳بررسی و تائید کاندیدان انستیتوت.
 -۴بررسی و تائید نتایج امتحان فارغان انستیتوت.
 -۵تثبیت استحماق بورسهای تحصیلی و لصیرالمدت.
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 -۶اخذ گزارش از چگونگی امور درسی محصلین افغانی رشته دیپلوماسی در خارج کشور و موسسات که بوزارت
امورخارجه در داخل توامیت دارد.

 -۷استماع گزارش و راپور اجراآت انستیتوت.
ماده دهم:

( )۱جلسات بورد علمی سال دو مرتبه دایر میگردد.

( )۲در صورت ضرورت جلسات فوق العاده به پیشنهاد رئیس و یا دو ثلث اعضاء بورد دایر شده میتواند.

فصل چهارم
پذیرش و آموزش کارمندان جدید الشمول
ماده یازدهم:
وزارت امور خارجه کارمندان جدید الشمول را که میخواهند صفت کارمندان مسلکی رشته دیپلوماسی را حایز گردند
مطابك احکام این اساسنامه می پذیرد.
ماده دوازدهم:
دوره آموزش در انستیتوت دو سال میباشد.
ماده سیزدهم:

AC
KU

انستیتوت با رعایت اصل تساوی حموق اتباع کشور جدید الشموالن را از کاندیدان مرکز و والیات افسران لوای مسلح ج.ا،
با داشتن دیپلوم لیسانس یا باالتر از ان در رشته های حموق و علوم سیاسی و التصادی سیاسی و ژورنالیزم بین المللی در
صورتیکه حایز شرایط ذیل باشند میپذیرد:

 -۱داشتن ترخیص یا سند معافیت از دوره خدمت عسکری برای اتباع ملکی.
 -۲داشتن سن کمتر از  ۳۳سال.

 -۳اثبات وفا داری بمردم از طریك انجام خدمت شایسته.
 -۴داشتن دانش سیاسی و تجربه کار.
ماده چهاردهم:
( )۱امتحان در ختم پروگرام هر مضمون اخذ میگردد.
( )۲نمره معیاری هر مضمون لرار ذیل است:
 -1نمره عالی ()۵
 -2نمره خوب ()۴
 -۳نمره لناعت بخش ()۳

 -۴اوسط نمرات برای کریر کمتر از ( )۴نمی باشد.
ماده پانزدهم:
( )۱اکمال  ۷۵فیصد حاضری غرض شمول در امتحان نهایی حتمی است.
( )۲پروگرام انستیتوت در چهار سمستر تکمیل میشود.
( )۳پروگرام هر سمستر از طرف انستیتوت تهیه میگردد.
( )۴مفردات مضمون یک سمستر در سه سمستر دیگر تعمیب نمیگردد.
ماده شانزدهم:

ماده هفدهم:

AC
KU

شامالن انستیتوت در جریان تحصیل مستحك مزد و امتیازات از اداره مربوط خود میباشد.

( )۱اشخاص میتوانند کارمند کریر وزارت امور خارجه گردند که حایز شرایط ذیل باشند:
 -۱تعمیب منظم درسی.
 -۲موفمیت در امتحان نهایی.
 -۳داشتن کرکترستیک الزم.

( ) ۲در صورتیکه تعداد فارغان از ضرورت وزارت امور خارجه بیشتر باشد در آنصورت از میان آنها اشخاصی انتخاب
میشوند که بلند ترین نمرات را حایز باشند.

( )۳در صورت که اوسط نمرات دو یا چند داوطلب نهایی مساوی باشد کاندید انتخاب میشود که دارای بیشترین نمره در
لسان خارجی باشد.
( )۴در صورت تساوی نمرات زبان خارجی جوان ترین کاندید انتخاب میگردد.
ماده هجدهم:
هرگاه شامالن انستیتوت به کریر پذیرفته نشوند بوظیفه لبلی ادامه میدهند.

ماده نزدهم:
فارغان انستیتوت در ختم تحصیل حایز سند فراغت می گردند.
ماده بیستم:
شاملین انستیتوت بعد از ختم سمستر دوم عالوه به تعمیب انستیتوت در شعبه آرشیف و شعبات دیگر وزارت مکلف به
سپری نمودن دوره ستاژ میباشند.
ماده بیست و یکم:
کارمند جدید الشمول بعد از موفمیت در امتحان نهایی برای یک دوره یک الی دو سال در شعبات وزارت عمالا ایفای
وظیفه نموده طبك تجویز و صوابدید ممام وزارت و مطابك الیحه تشکیالت داخلی وزارت در یکی از نمایند گیهای سیاسی
و یا لونسلی افغانی در خارج بحیث آتشه و یا سکرتر سوم ممرر شده میتواند.
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ماده بیست و دوم:

کارمند وزارت تا سطح مدیر در داخل و کارمند نماینده گی سیاسی و لونسلی در خارج تا سطح سکرتر اول در صورت
که انستیتوت را تعمیب نکرده باشد مکلف به تعمیب غیابی دروس و سپری نمودن امتحان مطابك احکام این اساسنامه
میباشد.

فصل پنجم
آموزش لسانهای مروج بین المللی
ماده بیست و سوم:
انستیتوت جهت آشنا ساختن کارمندان و جدید الشموالن وزارت کورسهای لسانهای مروج بین المللی را مطابك نیازمندی
وزارت امور خارجه دایر مینماید.
ماده بیست و چارم:
کار مند وزارت امور خارجه مکلف میباشند که لبل از تمرر به نماینده گی های سیاسی و لونسلی یکی از زبانهای خارجی
را بیاموزد.
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ماده بیست و پنجم:

پروگرام ،شرایط ،مدت تدریس کورسهای لسانهای مروج بین المللی توسط الیحه جداگانه تنظیم میگردد.

فصل ششم
کنفرانس ها و سیمینار ها
ماده بیست و ششم:
انستیتوت از مسووالن ذیعالله دولتی نمایندگان سیاسی و لونسلی افغانی ممیم خارج روسا و اعضای هیات های اعزامی
جمهوری افغانستان بعد از بازگشت از کنفرانسها در چوکات پروگرام های این انستیتوت دعوت بعمل میاورد.
ماده بیست و هفتم:
انستیتوت به تدویر سیمینار ها پیرامون موضوعات خاص و مشخص پرداخته و از شخصیت های داخلی و خارجی جهت
تبادل نظر تجارب دعوت مینماید.
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ماده بیست و هشتم:

انستیتوت میتواند پروگرام های معلوماتی و سیر علمی را غرض استفاده کارمندان وزارت تنظیم نماید.
ماده بیست و نهم:

انستیتوت مطالب کنفرانسها و سیمینار های مهم را به ارتباط سیاست خارجی کشور جمع آوری و نشر نموده در صورت
لزوم به مراجع ذیعالله بشمول نماینده گی های سیاسی و لونسلی افغانی ارسال میدارد.

فصل هفتم
احکام نهایی
ماده سی ام:
کتابخانه وزارت امور خارجه در چوکات انستیتوت فعالیت نموده مکلف به انجام وظایف ذیل میباشد:
 -۱جمع آوری نشرات و اسناد مهم تاریخی روابط سیاسی افغانستان.
 -۲اتخاذ تدابیر الزم و ضروری برای تنظیم کتب ،اوراق و اسناد به سیستم معاصر کتابداری.
 -۳تهیه مکرو فلم ها از کتب و اسناد مهم سیاسی.
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ماده سی و یکم:

انستیتوت بممصد تمویه ،توسعه و تجهیز کتابخانه با موسسات علمی و کتابخانه ها همکاری متمابل را انجام میدهد.
ماده سی و دوم:

اجراآت داخلی انستیتوت توسط الیحه جداگانه تنظیم میگردد.
ماده سی و سوم:

بودجه انستیتوت در چوکات مجموعی بودجه وزارت امور خارجه گنجانیده میشود.
ماده سی و چارم:

انستیتوت با نظر داشت پروتوکول های که میان وزارت امور خارجه و سایر کشور ها منعمد گردیده است میتواند مناسبات
خود را با موسسات مماثل کشور های خارجی توسعه دهد.
ماده سی و پنجم:
این اساسنامه از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ گردیده و بانفاذ آن اساسنامه موسسه دیپلوماسی منتشره شماره ()۳۳۶
مورخ  ۱۳سرطان  ۱۳۵۴جریده رسمی ملغی میباشد.

