اساسنامهً اکادمي فنلند  -افغانستان
فصل اول
مشخصات
ماده اول -نام تشكل عبارت است از« اکادمي فنلند -افغانستان » با اختصار " افا ".
انگليسىAcademy of Finland –Afghanistan “AFA” :
فنلندیSuomi-Afganistan Akatemia ”AFA” :
نام اختصاری اکادمي فنلند -افغانستان «افا» مي باشد.
ماده دوم -اکادمي فنلند – افغانستان يک موسسۀ علمي غير دولتي بين فنلند -افغانستان است ،که مركزيت آن در شهر هلسينكى
بوده و قلمرو فعاليت آن نامحدود مى باشد .اکادمي مي تواند فعاليت هايش را به ساير مناطق فنلند و به افغانستان و ديگر کشورها
توسعه دهد.

فصل دوم
اهداف
ماده سوم
اکادمي فنلند -افغانستان «افا» دارای اهداف اساسى ذيل مي باشد:
 فعاليت در امور اجتماعي ،-صحي و ورزشي
 تالش در راه توسعه روابط ،همکاری و دوستي بين فنلند و افغانستان
 فعاليت در امور وفق يابي افغانها به جامعه فنلندی
 کمک به افغانهايي که داوطلبانه خواهان بازگشت به افغانستان باشند
 دادن مشورت در مسايل بين فنلند -افغانستان
ماده چهارم -طرز اجراى اهداف
 -1برگزاری کورس های آموزشي در رشته های گوناگون برای اطفال ،جوانان و بزرگ ساالن
 -2دادن معلومات و اطالع رساني و فعاليتهای انتشاراتي
 -3همکاری در فعاليت های علمي ،پژوهشي ،فرهنگي ،اجتماعي ،صحي و ورزشي
 -4تشويق و کمک جوانان در امور تحصيلي ،هنری و ورزشي
 -5تدوير جلسه ها ،سمينارها ،کنفرانس ها و ورکشاپ ها
 -6دادن پيشنهاد و مشورت
 -7ايجاد مراکز و موسسات آموزشي و پژوهشي فنلندی در افغانستان
 -8کمک به توسعۀ روابط ،دوستي و همکاری بين فنلند و افغانستان
 .9همکاری با ارگانهای مربوطه دولتي و موسسات غير دولتي
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فصل سوم
پشتيبانى مالى
ماده پنجم -پشتيبانى مالى فعاليت ها
 -1ايجاد صندوق وجهي وجمع آورى كمك مالي از اعضای افا
 -2فعاليت هاى داوطلبانهً اعضاء
 -3دريافت کمک ها و هدايای مردمى از اشخاص ،سازمان های خيريه و شرکت های تجارتي
 -4درآمد مالي از طريق سازماندهي محافل و جشن ها با فروش تکيت
 -5درخواست کمک مالي برای اجرای پروژه ها
 -6داشتن اموال منقول و غير منقول ضروری
 -7فروش التری و جمع آوری کمک های مالي با گرفتن اجازه از مقامات مربوطه

فصل چهارم
عضويت ،حقوق ومسئوليت هاى اعضاء
ماده ششم -شرايط پذيرش عضو
 -1افا مي تواند عالوه بر اعضای اصلي اعضای افتخاری نيز داشته باشد.
 -2هرشخصى كه اهداف و اساسنامۀ افا را بپذيرد و دارای حد اقل درجه تحصيلي متوسط (فارغ تحصيل از ليسه يا مکاتب فني
حرفوی يا معادل آن) باشد ،مى تواند عضو گردد.
 -3افا مي تواند اشخاص صاحب نظر و اکادميک را بعنوان اعضای افتخاری بپذيرد.
 -4متقاضى بايد بطور كتبي در خواست عضويت نموده و در خواستش را به شوراى رهبری افا تقديم نمايد.
 -5هر عضو آکادمي از حق رای دهي برخور دار مي باشد.
ماده هفتم -استعفا و اخراج عضو
 -1هر عضو مى تواند داوطلبانه از عضويت افا استعفاء دهد؛ استعفانامه بايد كتبا" به رئيس شوراى رهبری داده شود و يا در
اجندای جلسۀ شوراى رهبری درج گردد.
 -2شوراى رهبری مى تواند عضوى را بنابر دليل ذيل از عضويت افا اخراج نمايد:
 -شخص عضو مضر به افا و جامعه بوده و با رفتار خود به آبرو و حيثيت افا آسيب و زيان رسانده است.

ماده هشتم -کمک مالي
 -1افا از هر عضو اصلي خود حق العضويت مي گيرد .مقدار حق العضويت را اعضای افا در جلسۀ ساالنه تعيين مي نمايند.
همچنين عالوه بر حق العضويت ،هر عضوی افا مي تواند در امر تقويه بنيه مالي افا سهم داشته باشد و بطور داوطلبانه مبلغي
را که خودش مي خواهد کمک کند.
 -2نهادهای خيريه ،انجمن های اجتماعي ،سکتور دولتي ،تجاران و اشخاص انفرادی مي توانند به افا کمک مالي نمايند.
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فصل پنجم
تشکيالت
شوراى رهبری ،صالحيت ها و وظايف آن
ماده نهم -اعضاى شوراى رهبری
 -1امور افا را شوراى رهبری برعهده دارد ،كه اعضاى آن عبارتند از رئيس اکادمي ،معاون علمي ،معاون اجرائي ،منشي،
مسئول مالي و دو تا شش نفر اعضای ديگر.
 -2در جلسه عمومي ساالنه رئيس اکادمي انتخاب مي شود ،اما ساير اعضای شورای رهبری بدون تعيين وظايف شان انتخاب
مي گردند .خود شورای رهبری در اولين جلسۀ خود مسئوليت های ساير اعضای شورای رهبری را بين خود تعيين و توظيف
مي کند .اين اعضا عبارتند از معاون شورای علمي ،معاون شورای اجرايي ،منشي ،مسئول امور مالي و ديگر مسئوليتهای
اجرايي.
 -3شوراى رهبری از ميان اعضاى افا ،که قادر به اجرای وظايف محوله باشند ،از طريق راى گيرى بمدت يكسال برگزيده
مى شوند.
 -4تصاميم شوراى رهبری در صورتى معتبر است ،که حد اقل نيمى از اعضاى آن و رئيس يا يکي از معاونين اش در جلسه
حاضر باشند و بيشتر از نيمى از حاضرين در مسايل مورد بحث موافقت کنند؛ در صورت پيش آمدن راى مساوى ،رئيس جلسه
حق تصميم گيری را دارد.
ماده دهم -صالحيت ها و و ظايف شوراى رهبری
 -1نمايندگى رسمى از افا و ادارهً آن.
 -2کار عملي به منظور تحقق اهداف و تصاميم اتخاذ شده در جلسات افا.
 -3حفظ و نگهدارى اسناد ،اموال منقول و غير منقول افا.
 -4عقد قراردادهای همكارى با ديگر موسسات و سازمان ها
 -5دعوت اعضاى افا به جلسهً عمومى و ساير جلسه ها.
 -6پذيرش اعضاى جديد و تصميم گيری در مورد استعفاء و اخراج اعضاء.
 -7پالنگزاری

شورای علمي اکادمي و فعاليت های آن
ماده يازدهم -شورای علمی افا
 -1شورای علمي برای کمک به شورای رهبری اکادمي در امور علمي ،هنری ،آموزشي ،تحقيقي و ديگر فعاليت های
تخصصي و اکادميک کار مي نمايد.
 -2شورای علمي کيفيت و تاثير گذاری فعاليتهای افا را بررسي و سنجش مي کند ،در امور آموزشي و تحقيقي کمک مي کند و
در تهيۀ پالنگذاری و استراتژی سهم مي گيرد.
 -3شورای علمی افا متشکل است از رئيس و معاونين اکادمي و  3تا  15نفرعضو.
 -4اعضای شورای علمي برای مدت يک سال در جلسه ساالنه افا انتخاب مي شوند .همچنين شورای رهبری مي تواند از يک تا
پنج نفر عضو شورای علمي را انتخاب کند.
 -5اعضای شورای علمي بايد حد اقل درجه ليسانس داشته باشد.
 -6شورای علمي يک منشي دارد ،که از طرف آن شورا برای مدت يکسال انتخاب ميگردد.
 -7شورای علمي ،دو تا چهار بار در سال جلسه خواهد داشت.
 -8تصاميم جلسۀ شوراى علمي در صورتى معتبر است ،كه بيشتر از نيمى از اعضاى آن در جلسه حاضر باشند و بيش از
نيمى از حاضرين در مسايل مورد بحث موافقت کنند؛ در صورت پيش آمدن راى مساوى ،رئيس جلسه حق تصميم گيری را
دارد.
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 -9شورای رهبری اکادمي شورای علمي اکادمي را به جلسه دعوت مي کند .دعوت نامه و آجندای جلسه ،بايد دو ( )2هفته پيش
از وقت جلسه از طريق ايميل ،پست و يا ديگر راه های مطمئن ارسال گردد.
 -10شورای علمي افا مي تواند مطابق به نيازهايش بخش های تخصصي را ايجاد نمايد.

ماده دوازدهم -صالحيت امضاى اسناد
رئيس ،معاونين ،منشي و مسئول امور مالي صالحيت امضای اسناد را دارند .امضای اسناد بايد توسط دو نفر از اشخاص
نامبرده بطور مشترک انجام شود.

فصل ششم
نمايندگي هاى افا
ماده سيزدهم
 -1افا مى تواند نمايندگيهايش را در شهرها و كشورهاى ديگر تاسيس نمايد.
 -2شورای رهبری حق تصميم گيری را درايجاد نمايندگي های افا در داخل و خارج از فنلند برعهده دارد.

فصل هفتم
امور مالي افا
ماده چهاردهم
 -1امور مالى افا سال يكبار تصفيه خواهد شد .يک نفر كنترولر و يک نفر معاون کنترولر عضو افا امور مالى و فعاليت
های افا را با همكارى شوراى رهبری ،حد اقل دو هفته پيش از جلسه ساالنه بررسى نموده و کتبا" گزارش مي دهند.
كنترولر امور مالى و فعاليت های افا و معاونش ،در جلسهً ساالنه انتخاب مى شوند و نمي توانند همزمان عضو شوراى
رهبری باشند.
 -2شوراى رهبری ،حد اقل يک ماه پيش از جلسهً ساالنه ،موظف است تا اسناد مالى و فعاليت های افا را در اختيار کنترولر
مالى و معاونش قرار دهد .کنترولر مالى و معاونش ،حد اقل دوهفته پيش از جلسهً عمومى ساالنه ،گزارش كتبى خود را از
وضعيت مالى افا نوشته و در اختيار شوراى رهبری قرار مى دهند.

فصل هشتم
جلسه های افا
ماده پانزدهم
 -1افا مي تواند در فعاليت های خود جلسه های زياد داشته باشد ،که مهمترين آنها بشرح ذيل مي باشند :جلسه های شورای
رهبری ،جلسه های شورای علمي ،جلسه عمومي ساالنه و در صورت ضرورت جلسه عمومي فوق العاده.
 .2شوراى رهبری در طول مدت يکسال بارها جلسه خواهد داشت .تعداد آنها را خود شورای رهبری بنا بر نيازمنديهای کاری
اش تعيين مي کند .رئيس و در غيابش يکي از معاونين شوراى رهبری ساير اعضای شورای رهبری را به جلسه دعوت مي کند
و وقت ،مكان و آجنداى جلسه را به آنها اطالع مي دهد.
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 .3شورای علمي در طول يکسال ،يک تا چهار ( )1-4جلسه خواهد داشت .وقت ها و موضوعات جلسه را شورای رهبری با
هماهنگي شورای علمي تعيين مي نمايد .شورای رهبری حد اقل دو هفته پيش از تاريخ جلسه ،اعضای شورای علمي را به جلسه
دعوت مي کند.
 -4جلسهً عمومى ساالنه يا بعبارتي مجمع عمومي اعضای اکادمي هر سال يکبار در بين ماههای جنوری تا اپريل بر گزار مى
شود .تاريخ آنرا شورای رهبری در بين اين ماهها تعيين مي کند .شورای رهبری ،تمام اعضاى افا را حد اقل دو هفته (14
روز) پيش از وقت جلسه دعوت مى کند .آجنداى جلسه همراه با دعوتنامه فرستاده مى شوند تا هر عضو با آمادگى بهتر به جلسه
شركت نمايد .دعوت نامه را مي توان يا از طريق پست عادی و يا از طريق ايميل فرستاد.
 -5جلسهً عمومى فوق العاده بايد وقتي داير شود ،كه شورای رهبری تشکيل آن را ضروری بداند يا اينکه حد اقل يك دهم
( )1/10اعضاى افا كتبا" خواهان برگزارى آن گردند .شوراى رهبری وظيفه دارد ،که در مدت سى روز ( )30اين جلسه را
برگزار کند و حد اقل دو هفته ( 14روز) پيش از تاريخ برگزاری جلسه ،اعضای افا را به جلسه دعوت کند.
 .6هر عضو حاضر در جلسه حق يك راى را دارد.
 -7راى گيرى مي تواند بنابر موافقت حاضرين در جلسه يا سری باشد و يا علني .در صورت مواجه شدن با راى مساوى از
طريق قرعه کشي تصميم گيرى مي شود.

ماده شانزدهم -جلسهً عمومى افا
موضوعات ذيل در آجندای جلسه عمومى ساالنه نوشته و اجرا مي گردند:
 آغاز جلسه انتخاب رئيس ،منشي ،دو نفرناظر  ،دو نفر محاسب شمارش آرای جلسه اعالن مشروعيت جلسه و داشتن حق تصميم گيری توافق روى آجنداى جلسه استماع گزارش فعاليت هاى يكسالهً شوراى رهبری استماع گزارش فعاليت های شورای علمي استماع گزارش كنترولرها از وضعيت مالي افا در مدت يكسال آزاد ساختن مسئوليت شورای رهبری بعد از گزارش كنترولرهاى مالى تاييد پالن كار سال آينده تاييد ميزان تخمينى عايدات و مصارف افا در سال آينده انتخاب اعضاى جديد شوراى رهبری انتخاب اعضای شورای علمي انتخاب يک نفر كنترولر امور مالى و فعاليت های افا و يک نفر معاون وی -صحبت روی ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه.

چنانچه عضو اکادمي بخواهد که چيزی عالوه بر موضوعات باال در جلسۀ ساالنه مطرح شود ،در آنصورت وی به موقع آنرا
به شورای رهبری اکادمي اطالع دهد تا در آجندای جلسه که همراه با دعوتنامه ارسال مي شود ،درج گردد.
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فصل نهم
تعديالت اساسنامه
ماده هفدهم
براى ايجاد تعديالت اساسنامه ،راى حد اقل سه چهارم ( )3/4اعضاى افا در جلسهً عمومى الزامى مى باشد .در دعوت نامه
بايد نوشته شود که چيزهايي الزم است که تغيير يابند.

فصل دهم
انحالل افا
ماده هيجدهم  -انحالل افا
 -1انحال افا در جلسهً عمومى با راى ( )3/4اعضاي حاضر در جلسه ،انجام مى گيرد.
 -2از تمام اعضاى افا كتبا" بايد دعوت بعمل آيد و دعوت نامه حد اقل سي ( )30روز پيش از جلسۀ كه بمنظور انحالل افا در
نظر گرفته مى شود ،ارسال گردد.
 -3چنانچه تصميم به انحالل افا گرفته شود ،تمام اموال و دارائى های افا تصفيه شده و بعد از آن برای آموزش کودکان فقير
درافغانستان اهداء ميگردد.
 -4پيش از اعالم انحالل افا ،هيئتى متشکل از سه ( )3نفر از سوى اعضای افا در جلسه عمومى انتخاب مى گردد تا تمام اموال
و دارايي های افا را مطابق به تصميم جلسهً عمومى بررسي ،تصفيه و موجودى نمايد .اين هيئت تمام دارائيهای افا را برای
آموزش کودکان فقير به افغانستان ارسال مي کند و بعد از آن انحالل رسمى افا را اعالم نموده و تمام اسناد افا را در آرشيف افا
نگهداری مي کند.

فصل يازدهم
اعتبار اساسنامه

ماده نوزدهم  -اعتبار اساسنامه
 -1اساسنامهً افا مي تواند به زبان هاى درى ،پشتو و فنلندى باشد .چنانچه نياز شود ،مي توان آنرا به زبان های ديگر ترجمه
کرد .پس از تاييد ترجمۀ آن توسط شوراى رهبری ،از اعتبار يكسان برخور دار مى باشد .متن فنلندی تائيد شده از طرف اداره
راجستر فنلند ،متن اصلي اساسنامه است و در صورت بروز اختالف نظر به متن اصلي مراجعه شود .
 -2در صورت ضرورت مي توان تعديالت در اساسنامه آورد .اعضاى افا برای ايجاد تعديالت دراساسنامه مي توانند پيشنهادات
شان را به جلسه ساالنه ارائه نمايند .فقط جلسه ساالنه مطابق به ماده هفدهم صالحيت دارد که تعديالت در اساسنامه ايجاد کند.
 -3اين اساسنامه دارای يازده ( )11فصل و نوزده ( )19ماده مي باشد.
 -4اساسنامهً افا تا وقتى معتبر است كه افا رسما" اعالن انحالل نکرده باشد.
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