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  اساسنامه 
  ته به كميسيون ملي يونسكو و انستيتوي بين المللي تئاترسي تئاتر در ايران وابمركز ملّ

ش احترام بـه عـدالت و حكومـت قـانون و حقـوق              يو موجب افزا   از آنجا كه همكاري بين ملتها بر اساس اهداف يونسك          –مقدمه  
گردد و آن آزاديهاي اساس را كه مورد تصديق اعالميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد، براي حفظ صـلح و تـامين     انساني مي 

 از جملـه هنـر تئـاتر، در جـوار           كند و از انجا كه اشعه و اعتالي هنرهـا و            امنيت و تفاهم بين ملل قرار گرفته است تاييد و تبليغ مي           
نجـا كـه در   هـا بگيـرد، و از آ   دن به آن خواستهبايد جاي شايسته خود را در رسي        آموزش علوم و فلسفه و تعليم و تربيت عمومي، مي         

 شكوه  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به اين هدفها ارج نهاده شده و متقابالً الزم است كه عمق و جهت راستاي انقالب پر                      
ن ملي يونسكو  وابسته به كميسيو–ملت ما، و هنر شكوفاي تئاتر پس از انقالب به جهانيان شناسانده شود، مركز ملي تئاتر در ايران    

لي تئاتر، پس از پيروزي انقالب شكوهمند بهمن ماه به رهبري امام خميني به دعوت كميسيون ملي يونسكو و                   و انستيتوي بين المل   
 تشكيل و اساسنامه آن تصويب و مورد عمل قرار 1358هاي مختلف هنر تئاتر در مرداد ماه سال  ان راستين رشته گردهمائي هنرمند 

  . گرفت
هـاي متنـوع هنرهـاي نمايـشي،       مركز ملي تئاتر متشكل است از فعاالن، دست اندركاران، انديشمندان و استادان رشـته        :1ماده  

 از سازمانهاي رسـمي دولتـي،       اتر و همچنين يك نماينده از هر يك       ون وابسته به هنر تئ    بازيگري، كارگرداني، نمايشنامه نويسي و فن     
هاي تئاتر وزارت فرهنگ و آموزش عالي، واحد نمايش صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي ايـران، كـانون پـرورش فكـري                          اداره برنامه 

ره كل امور تربيتي وزرات آموزش و پـرورش، سـنديكاي            هنرهاي زيبا، ادا    كودكان و نوجوانان، دانشكده هنرهاي دراماتيك، دانشكده      
 نفر  30هنرمندان و كاركنان تئاتر و مجامع و محافل سرشناس و ثبت شده تئاتري بخش خصوصي كه در هر حال عده آنها بيش از                        

  . باشد نخواهد بود مي
  . شدبا  مركز ملي تئاتر داراي يك شورا، مركب از همه اعضا و يك هيات دبيران مي:2ماده 
 اعضاي شوراي مركز ملي تئاتر كه اولين بار پس از سقوط رژيم شاهنشاهي به دعوت كميسيون ملي يونسكو براي مدت                     :3ماده  

دار ادامـه حيـات و        اند، با معرفي رسمي به مركز كميسيون ملي يونسكو، به موجب اين اساسنامه خود عهده                دو سال انتخاب گرديده   
  . دكار مركز ملي تئاتر خواهد بو

 سه جلسه غيبت متوالي غير موجه هر يك از اعضا در جلسات شورا، استعفاي آن عـضو تلقـي شـده و مركـز ملـي بايـد                             :تبصره
  . شخص ديگري را به جاي وي انتخاب و دعوت كند

 و ي شوراي عمومي مركز ملي تئاتر براي استماع گزارش هيات دبيران و اخذ تصميات الزم و تعيين و تصويب خـط مـش             :4ماده  
عـدم  . گـردد  تشكيل مي )و يا در روز ثابت به تصميم شورا(ي ل كوتاه و دراز مدت مركز، الاقل هر ماه يكبار با دعوت قب           هاي آتي   برنامه

شود و جلسات شوراي عمـومي بـا هـر تعـداد عـده حاضـر تـشكيل شـده و                حضور هر يك از اعضا موجب عدم تشكيل جلسات نمي         
  .  حاضر معتبر خواهد بودتصميمات آن با اكثريت نسبي عده

ي گيـري جداگانـه توسـط       شد كـه بـا رأ     با  يك رئيس، يك نائب رئيس و هفت نفر دبير مي            نفر، 9 هيات دبيران مركب از      :5ماده  
  . اعضاي شورا از ميان خود براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد
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  .  انتخاب مجدد دبيران بالمانع است–تبصره 
 : تحقيقاتي – بين المللي    : مالي :ه دبيران را در تصدي امور اداري      ي انتخاب، وظايف و مسئوليتهاي بق      هيات دبيران پس از    :6ماده  

  .  روابط عمومي خود تعيين خواهد نمود– انتشارات –نگارش و ترجمه 
صميمات تـ . اي يكبار، براي رسيدگي به امور جاري تشكيل خواهد شد            جلسات هيات دبيران، حداقل به طور منظم هفته        :7ماده  

  . باشد با تصويب اكثريت حاضر در جلسه قابل اجرا مي
 تشكيل داده، تكاليفي  گروههاي كار با حداقل سه نفر عضوتواند براي هر يك از موضوعات فعاليت خود  هيأت دبيران مي   :8ماده  

 از اشخاص واجد صالحيت غيـر عـضو         توانند  مسئول هر گروه كار از اعضاي مركز ملي بوده ولي اعضا مي           . را بر عهده آنها محول دارد     
  . باشند

هـا و     ي كه ضمناً سخنگوي اين مركز خواهد بود، اداره تشكيالت و نظارت به حسن اجراي توصيه                وظايف رئيس مركز ملّ    :9ماده  
  . تصميمات مركز ملي و امضاي مكاتبات خواهد بود

 از نظـر سـبك و   روشهاي مختلف تئاتر، در طـول تـاريخ    و   از آنجا كه تئاتر ايران در حال حاضر منعكس كننده مكاتب             :10ماده  
هاي تئاتر كشور     ها و زمينه    وظيفه مركز ملي تئاتر مطالعه و تحقيق در كليه رشته         . باشد  مي  )سنتي، تجربي، علمي، كارگاهي   (تكنيك  

نها بـه جامعـه و      و معرفي همه آ   ر  ها و ايجاد ارتباط بين انواع مختلف تئات         و فراهم آوردن موجبات گسترش و غناي آن در همه شيوه          
هـاي آموزشـي،      مبادله خالق آموزنده با كليه مكاتب تئاتري جهان از طريـق تبـادل نـشريات و اطالعـات وگروههـا و تـشكيل دوره                       

كت ها و استفاده از بورسها و اتخاذ تدابير الزم، در حد امكانات و اظهار نظر و اتخاذ تصميم درباره صـالحيت شـر     سمينارها، جشنواره 
  . كنندگان در مجامع بين المللي، در جهت تحقيق اهداف مركز ملي تئاتر، خواهد بود

هـا، كانونهـا، جوامـع        كاري بـا گـروه    مهاي خود مبادرت به ايجاد ارتباط و ه         تواند براي اجراي هدف      مركز ملي تئاتر مي    :11ماده  
ها و تصميمات شوراي      توصيها گردد و با ياري آنها نسبت به اجراي          ها تئاتري و تئاتره     ها، دانشكده   هنري، سنديكاها، شوراها، اتحاديه   

  . ي تئاتر ايران و موسسات بين المللي تئاتر اقدام كندمركز ملّ
ها، آرشيو و جمع آوري اطالعات و همچنين انتشار نشريات به تحقق اهـداف                تواند با ايجاد كتابخانه     ي تئاتر مي   مركز ملّ  :12ماده  

  . خود بكوشد
ي تئاتر كه فعالً در مقر كميسيون ملي يونسكو تشكيل شد بايد كوشش نمايد كه محـل كـافي جهـت تمركـز            مركز ملّ  :13ماده  

هـاي اصـيل مكاتـب گونـاگون تئـاتر            تاسيسات وابسته خود شامل كتابخانه، امور اداري، آرشيو و تاالر براي به نمايش درآوردن گونه              
  .و همواره در توسعه آن اهتمام ورزدهاي مدعو خارجي تهيه نمايد  كشور و گروه

 پس از اصالح به تصويب اعضاي مركز        18/4/1360 تبصره تنظيم شده و در جلسه مورخ         2 ماده   14 اين اساسنامه در     :14 ماده  
  . هايي از آن قابل تغيير است ملي تئاتر ايران رسيده و هر زمان با تصويب حداقل دو سوم اعضاي شوراي مركزي كالً يا قسمت

  استاد جامعه شناسي        دكتر امير حسين آريانپور 
  نمايشنامه نويس        عنايت اله احساني 
    هنرپيشه و كارگردان         مصطفي اسكوئي 
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  هنر پيشه و كارگردان        محمد علي جعفري :
   هنرپيشه         ناصر حسيني:
  كارگردان       ركن الدين خسروي :
   نمايش نامه نويس كارگردان و     درمنكي فراهاني  اهللا  لطف:
  هنر پيشه و كارگردان          عطا اله زاهد :
  نويسنده و كارگردان        محمد رضا صادقي :
  هنر پيشه و كارگردان       قلي فتحي   مهدي:
  محقق تئاتر        مجيد فالح زاده :
  محقق و نويسنده تئاتر        احمد كاميابي منك :
  هنر پيشه و كارگردان       كريمي  نصرت اله :
  هنر پيشه          توران مهرزاد :
  نويسنده و مترجم       محمد علي مهميد :
  هنر پيشه                     حسن مهماني :
  هنر پيشه و نويسنده        كاظم هژير آزاد :
  هنر پيشه          علي اصغر نجات :

  
  ساسنامه انجمن ملي هنرهاي تجسمي هنرهاي پالستيكا

هاي هنرهـاي     كاري و ديگر رشته      كنده :سازي   مجسمه :هاي نقاشي   مندان رشته انجمن ملي هنرهاي تجسمي با شركت هنر       -1
اين انجمن وابسته به انجمن بين المللي هنرهاي تجـسمي و كميـسيون ملـي يونـسكو در ايـرا ن                     . شود  تجسمي تاسيس مي  

  . خواهد بود
 : هدفها و مقاصد انجمن مذكور عبارتند از  -2

  هاي مختلف هنرهاي تجسمي در ايران  دان رشتهمين ارتباط و همكاري بين هنرمن تأ:الف
كاري بين هنرمندان و محافل هنري ايران با هنرمندان و موسسات هنري ساير كشورها و مبادله اطالعات                 م ايجاد ارتباط و ه    :ب

  هاي هنري  و اشخاص و ترتيب دادن فعاليت
شريات و تشكيل نمايشگاههاي آثار هنرمندان ايرانـي و          معرفي و ترويج هنرهاي تجمسي در ايران از طريق انتشار رساالت و ن             :ج

  . خارجي و ترتيب دادن اجتماعات و مجالس بحث و سخنراني
  .  مطالعه و تهيه پيشنهادهاي مربوط به بهبود و تحكيم وضع اجتماعي و اقتصادي هنرمندان ايران:د

 المللي هنرهاي   نجمع عمومي و ساير اجتماعات انجمن بي       مشورت و اظهار نظر درباره انتخاب و اعزام نمايندگان ايران در م            :هـ  
  .تجسمي
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  . هاي مختلف هنري و اخصاص آن به اشخاص ذيصالحيت  كوشش در بدست آوردن بورسهاي مطالعه و تحصيلي در رشته–و 
خواهـد  انجمن ملي هنرهاي تجسمي داراي يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير و به تعداد مورد لـزوم عـضو                          -3

در انتخاب اعضا توجه خواهد شد كه نمايندگان متعلق به مراجع و موسسات و تمـايالت هنـري موجـود در آن شـركت                        . بود
  . جويند

رئيس و نايب رئيس و دبير انجمن ملي هر دو سال يكبـار از ميـان اعـضاي انجمـن ملـي بـا اكثريـت آراي مخفـي انتخـاب             -4
 . شوند مي

گردد و سه جلسه غيبت متوالي بدون اطالع قبلـي بـه    تجسمي ماهي يك بار تشكيل مي  جلسات عادي انجمن ملي هنرهاي       -5
 .  و عدم تمايل به شركت در جلسات انجمن ملي تلقي خواهد شدءفاععنوان است

كميسيون ملي يونسكو در ايران وسايل معرفي و ارتباط انجمن ملي هنرهاي تجسمي را بـا سـازمانها و انجمنهـاي هنـري و                       -6
 .راني و بين المللي فراهم خواهد ساختفرهنگي اي

تجديد نظر در مواد اين اساسنامه و انتخاب رئيس و نايب رئيس و دبير انجمن با اكثريت دو سوم آراي اعضا انجمـن امكـان                          -7
 . پذير خواهد بود

 . شود حاضران اتخاذ مي) نصف بعالوه يك(تصميمات انجمن با اكثريت مطلق  -8

  قي طرح اساسنامه كميته ملي موسي
اي وابسته به كميـسيون ملـي          در اجراي بند يك از ماده چهاردهم اساسنامه شوراي بين المللي موسيقي يونسكو كميته              :1ماده  

  . گردد تشكيل مي» كميته ملي موسيقي«يونسكو در ايران و شوراي بين المللي موسيقي به نام 
  . يسيون ملي يونسكو خواهد بود دبيرخانه كم– اقامتگاه كميته تهران خيابان ايرانشهر :2ماده

  :  هدفها و مقاصد كميته عبارتند از :3ماده 
هاي موسيقي چه ملي و چه بين المللي، چـه در داخلـه و     برقراري رابطه و تبادل اطالعات بين اشخاص و سازمانها و انجمن        :الف

  .چه با خارجه
  . موسيقي موثر باشند حمايت و تشويق اشخاص و سازمانها و انجمنهاي كه در پيشرفت –ب 
  . ها ها و مسابقه هاي و فستيوالها و سمينارها و كنفرانس  اقدام و همكاري در تشكيل مجامع موسيقي از قبيل كنگره:ج
   بررسي و تحقيق در زمينه موسيقي ملي و محلي ايران و چگونگي پيشرفت و تقويت مباني آن :د

  . ن به ممالك ديگر و بالعكس معرفي فعاليتها پيشرفتهاي موسيقي در ايرا:هـ 
اي و   بررسي وضع اجتماعي و احوال مادي و معنوي هنرمندان موسيقي و كساني كه با موسيقي سر و كار دارند اعـم از حرفـه                :و

  .اي غير حرفه
تـرويج  هاي تحصيلي و تشويق و راهنمايي مراجع و مراكز آموزش و پـرورش بـه                   اهتمام در گنجانيدن مواد موسيقي در برنامه       :ز

  .موسيقي بين شاگردان
  .آوري آمار و اطالعات موسيقي چه ملي و چه غير آن  تاسيس مركز جمع–ح 
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  . سيس كتابخانه و مركز ضبط آثار هنرمندان و امثال آن تأ–ط 
ر انجام  كميته مركب از اشخاصي خواهد بود كه در رشته علمي يا عملي اطالعات و سابقه كافي داشته باشند و بتوانند د               :4ماده  

  . دادن مقاصد اين كميته همكاري نمايند
دار و يك دبير و انتخاب آنها به اكثريت آرا        هيات رئيسه كميته رئيسه مركب است از يك رئيس و يك نايب رئيس خزانه              :5ماده  

  . صورت خواهد گرفت
  . خواهد گرفت قبول عضويت در كميته بنا بر پيشنهاد يكي از اعضا و تصويب اكثريت آرا صورت :6ماده 
 جلسات عادي كميته ماهي يكبار و جلسات فوق العاده بنا به دعوت رئيس يا در غياب ايـشان بـه وسـيله نايـب رئـيس                           :7ماده  

  . تشكيل خواهد شد
توانند در غياب خود حق امضا را بـه   دار به اتفاق رئيس است و هر يك از آنها مي  حق امضاي چكها و اسناد مالي با خزانه       :8ماده  

  .هر يك از اعضاي هيات رئيسه واگذار نمايد
  .  تصميمات كميته و هر تغييري در مواد اين اساسنامه به اكثريت آرا اعضاي حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است:9ماده 

  . تغييرات در موارد اين اساسنامه نبايد با مقررات جاريه كشور مغاير باشد
  . وجه استفاده مالي نيست و كميته انجمني است غير انتفاعي و مدت آن نامحدود هدف و منظور كميته به هيچ :10ماده 

  
   اساسنامه كميسيون جنوب آسيا

  موارد استناد و قوانين اجرايي كميسيون سازمان جهاني
  جهانگردي در منطقه جنوب آسيا

  موارد استناد كميسيون
 1مـصوبه   ) الـف (و بنـد    ) شـود   از اين پس سازمان ناميده مـي       ( اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي    12ماده  ) ي(به استناد بند    

بر اساس موارد زير تاسيس     ) شود  ازاين پس كميسيون ناميده مي    (مجمع عمومي سازمان، كميسيون سازمان در منطقه جنوب آسيا          
  . گرديد
ي آن بـه تبعيـت از   هدف كميسيون بررسي مسايل جهانگردي مورد توجه اعضا در منطقـه خواهـد بـود، وظـايف و فعاليتهـا                 -1

  . ه و قوانين و مقررات سازمان خواهد بودمسازمان مطابق اساسنا
اجراي تصميمات و پيشنهادات مجمع عمومي و شوراي اجرايي و هر گونه تصميماتي كه كميسيون به نفـع اعـضاي خـود در            -2

سياسـت كلـي، وظـايف و صـالحيت         را تضمين خواهد نمود مشروط بر اينكه اين تصميمات مغايرتي با            . كند  منطقه اتخاذ مي  
 . سازمان نداشته باشد

تواند مـسايلي كـه نيازمنـد بررسـي در       گزارش خواهد كرد و ميخود را به طور مرتب به مجمع عمومي  كميسيون فعاليتهاي    -3
 . سطح وسيعتري هستند به شوراي اجرايي و يا هر يك از اركان سازمان ارجاع نمايند

هـر گونـه    . برنامه فعاليتهاي خود گروههاي كار تشكيل دهد و يا از مـشاورين اسـتفاده كنـد               تواند براي اجراي      كميسيون مي  -4
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گردد مگر آنكه مجمع      فعاليتي كه اجراي ان مستلزم بودجه است به عنوان يك قانون كلي توسط اعضاي كميسيون تامين مي                
 . عمومي و يا شوراي اجرايي خود تصميم و پيشنهاد ديگري ارائه دهد

  جرايي كميسيون تشكل قوانين ا
  .  كميسيون از كشورهاي عضو كه توسط مجمع عمومي تعيين شده است تشكيل خواهد شد:1ماده 

  2انتخاب رئيس و نايب رئيس ماده 
اي بالفاصله قبل از تشكيل مجمع عمومي يك رئيس و نايب رئيس از ميان اعضاي خـود بـه مـدت دو                  كميسيون درجلسه  -1

ع خدمت آنها در تاريخ تشكيل مجمع عمومي و پايـان آن در تـاريخ تـشكيل مجمـع عمـومي بعـدي                       شرو. سال انتخاب خواهد كرد   
  . خواهد بود

اند براي انتخابات مجدد واجد شرايط خواهند بود ليكن پس از انتخاب در دو نوبت متـوالي تـا دو                      اعضايي كه انتخاب شده    -2
 .يون مجدداً انتخاب شوندسال حق انتخاب شدن ندارند مگر آنكه به اتفاق آراي اعضا كمس

  3وظايف رئيس و نايب رئيس ماده 
  . رئيس، نظرات جلسات كميسيون را به عهده خواهد داشت -1
رئيس افتتاح و خـتم جلـسات، هـدايت مباحـث جلـسات،      . عالوه بر اختياراتي كه قوانين اجرايي به عهده او گذاشته است           -2

شركت كننده در جلسات، گذاردن سئواالت به آراي عمومي و اعالم تصميمات نظارت بر اجراي قوانين، دادن اجازه گفتگو به اعضاي  
نظارت بر مباحث، حفظ نظم جلسات، پيشنهاد برقراري محدوديت زمـاني بـراي هـر يـك از سـخنرانان و                    . را به عهده خواهد داشت    

 .باشد تعليق مباحث نيز از وظايف وي مي

 . رئيس در مباحث و راي گيري شركت نخواهد كرد -3

 . دار خواهد بود سئوليت كميسيون را به هنگام جلسات عهدهم -4

  4ماده 
در صورت عدم حضور رئيس در جلسات و يا در بخشي از جلسه يكي از نايب رئيسان خود را به جاي خود منصوب خواهد                         -1
  . باشد تقدم انتخاب نايب رئيس از روي ترتيب حروف الفباي اسامي كشورهاي عضو مي. كرد

 . اب شده همان اختيارات و وظايف رئيس را عهده دار خواهد بودنايب رئيس انتخ -2

   5ماده 
در صورت استعفاي رئيس از مقام نمايندگي عضو كميسيون و يا سلب صالحيت وي، كشور عـضو بـراي مـدت باقيمانـده                        -1

  خدمتش نماينده ديگري را به عنوان ديگري را به عنوان رئيس تعيين خواهد كرد
باشد، از عضويت كميسيون خارج گردد، نايب رئيس ديگري  اش رئيس مي كميسيون كه نمايندهدر صورتي كه كشور عضو  -2

 . گردد توسط رئيس قبلي براي به عهده گرفتن مسئوليتهاي رياست در مدت باقيمانده خدمت وي تعيين مي

كشور عضو براي مـدت     در صورتي كه نايب رئيس از نمايندگي كشور عضو استعفا دهد و يا از سلب صالحيت به عمل آيد                     -3
 . باقيمانده خدمت وي نايب رئيس ديگري انتخاب خواهد كرد
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  6جلسات ماده 
  . كميسيون حداقل سالي يك بار جلسات عادي و جلسات فوق العاده در مواقع ضروري خواهد داشت

  7ماده 
  . از تاريخ جلسات توسط كميسيون تعيين خواهد شد -1
اي ترتيب خواهد داد مگر در مـواردي كـه          ر ساختمان مركزي دبيرخانه منطقه    اي كمسيون جلسات عادي را د       دبير منطقه  -2

 .مجمع عمومي تشكيل گردد

تواند در صورت تقبل هزينه برگزاري جلسه از طرف كشور ميزبان در هر جاي ديگـري نيـز برگـزار                      جلسات كميسيون مي   -3
 . شود

خ برگزاري جلسه كميسيون به اعضاي كامل، پيوسـته و وابـسته        هفته از تاري   6اي حداقل     ها توسط دبير منطقه      دعوتنامه :8ماده  
  .ارسال خواهد شد

   9شركت نمايندگان اعضاي وابسته و پيوسته ماده 
ركت كننـد لـيكن حـق       توانند همراه با نمايندگان اعضاي كامل در جلسات كميسيون ش           نمايندگان اعضاي پيوسته و وابسته مي     

  . رند هيچگونه سمتي را ندادادن راي و كسب
  10برنامه كار كميسيون جلسات عادي ماده 

اي براي هر يك از جلسات كميسيون برنامه كار موقت تهيه خواهـد كـرد و يـك مـاه قبـل از تـاريخ برگـزاري                             دبيرخانه منطقه 
  : بخشي از برنامه كار موقت هر يك از جلسات شامل موارد زير است. جلسات در اختيار اعضا قرار خواهد داد

  اي برنامه كار  اجر:الف
   انتخاب رئيس و نايب رئيس كميسيون در مواقع ضروري :ب
  ها  انتخاب كميته رسيدگي به امور گواهينامه–ج 
  اي اي در مورد فعاليتهاي دبيرخانه منطقه  بررسي گزارش دبير منطقه–د 

 (TCPC)زي و ايجـاد همـاهنگي،   ريـ    كميته فني و برنامـه     – بررسي گزارش نمايندگان كميسيون در مورد شوراي اجرايي          :هـ  
   و هر كميته يا گروه كار ديگر سازمان(CBF)كميته بودجه و امور مالي 

   بررسي فعاليتهاي كميسيون:و
  . اي ضرورت مطرح شدن آن را در كميسيون تشخيص دهد  رسيدگي به هر مورد ديگري كه دبير منطقه:ز
  . برسي اهداف فعاليتهاي كميسيون:ح
  لسه بعدي كميسيون تعيين تاريخ ج:ط

اي ضميمه برنامه كار شـده اسـت بررسـي خواهـد               كميسيون بعد از تاييد برنامه كار گزارشي را كه توسط دبير منطقه            :11ماده  
  . گيرد گزارش جوانب فني و اداري موارد ذكر شده در برنامه كار كميسيون و برآوردهاي مالي مربوط به آن را در بر مي. كرد

ربوط به برنامه كار هر جلسه همزمان با برنامه كار موقت، يك ماه قبل از تاريخ برگزاري جلـسه توسـط دبيـر             مدارك م  :12ماده  
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  . اي به اعضاي كامل، و وابسته ارسال خواهد شد منطقه
  13ماده 

جلسات جامع كميسيون در زمينه مسايل فني جهانگردي همگاني خواهد بود مگر در مواردي كه كميسيون خـالف آن را              -1
  . شخيص دهدت

كليه تصميمات كه در جلسات خصوصي كميسيون گرفته شوند در اولين فرصت ممكن است در جلسه عمومي كميسيون                   -2
 . اعالم خواهند شد

 . ممكن است از حضار براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به عمل آيد -3

  14جلسات فوق العاده ماده 
العـاده ترتيـب خواهـد     اي فـوق  واست اكثريت اعضاي كامل كميسيون جلسه  روز بعد از دريافت درخ     15اي در عرض      دبير منطقه 

  . داد
اي بـه اعـضاي كامـل      روز قبل از برگزاري جلسات فوق العاده كميـسيون توسـط دبيـر منطقـه           30ها حداقل      دعوتنامه :15ماده  

  . پيوسته و وابسته ارسال خواهد شد
نمايـد تهيـه      ل مواردي است كه برگزاري جلسات غير عـادي را ايجـاب مـي             اي برنامه كار موقت را كه شام         دبير منطقه  :16ماده  

  .  ارسال خواهد داشت15هاي ذكر شده در ماده  خواهد كرد و همزمان با دعوتنامه
  17ها و كارتهاي شناسايي ماده  تحويل گواهينامه

اي تحيـول     كميسيون به دبير منطقـه    هاي نمايندگان اعضاي كامل و پيوسته حداقل يك روز قبل از افتتاح جلسه                گواهينامه -1
  . داده خواهد شد

  . ها بايد توسط مقام رياست كشور، دولت و وزير امور خارجه و يا مقام صالحيت دار ديگري صادر شده باشد گواهينامه
داده اي تحويل     كارتهاي شناسايي نمايندگان اعضاي وابسته حداقل يك روز قبل از برگزاري جلسه كميسيون به دبير منطقه                -2

  . خواهد شد
  18ها ماده  كميته رسيدگي به امور گواهينامه
  : بنا به پيشنهاد رئيس كميسيون

  . گردد ها مركب از نمايندگان اعضاي كامل، در آغاز هر جلسه تعيين مي كميته رسيدگي به امور گواهينامه -1
 .كميته رئيس و نايب رئيس خود را انتخاب خواهد كرد -2

 . ادر به انجام وظايف محوله نباشد نايب رئيس وظايف او را به عهده خواهد گرفتدر صورتي كه رئيس كميته ق -3

هاي نمايندگان اعضاي كامل و پيوسته و همچنين كارتهاي شناسايي نمايندگان اعضاي پيوسـته را بررسـي         كميته گواهينامه  -4
 . خواهد كرد و بالفاصله گزارش خود را به كمسيون خواهد داد

   19پذيرش موقت ماده 
هر يك از نمايندگان اعضاي كامل كه پذيرش او مورد اعتراض يكي از اعضاي كامل باشد حق دارد تا زماني كه كميته رسيدگي                       
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ها گزارش خود را در مورد پذيرش وي ارائه دهد، تا كميسيون در اين مورد تصميم بگيرد، به طور موقت با حقوقي                   به امور گواهينامه  
  . اير نمايندگان در جلسات كميسيون شركت كندبرابر س

   20دبير خانه ماده 
  . اي طبعاً دبير كميسيون خواهد بود دبير منطقه -1
 . اي محول نمايد تواند وظايف خود را به كاركنان دبيرخانه منطقه دبير مي -2

 بر پا داشتن جلسات كميسيون بـه كـار    اي و هر يك از گروه كاركنان را براي          اي، كاركنان دبيرخانه منطقه      دبير منطقه  :21ماده  
  . خواهد گرفت

  22ماده 
توزيع مـدارك، گزارشـات و    اي مسئوليت دريافت و ترجمه صورت جلسات عمومي به زبانهاي اصلي كميسيون،   دبير منطقه  -1

   .شود را به عهده دارد نتايج كميسيون، تهيه نوار از جلسات و انجام هر امري كه مشمول فعاليتهاي كمسيون مي
تواند گزارشهاي كتبي و يا شفاهي در هر يك از موضوعات مورد بررسي به كمسيون ارائه             اي يا نماينده وي مي      دبير منطقه  -2
 . دهد

  23اداره فعاليتها ماده 
  . حضور اكثريت اعضاي كامل براي رسيدن به حد نصاب در جلسات كميسيون ضروري است

 26 و   25بر اساس مقررات ماده     . تواند كميسيون را مورد خطاب قرار دهد        نمي هيچ فردي بدون كسب اجازه از رئيس،         :24ماده  
  . شركت كنندگان در جلسات كميسيون به ترتيب تقاضاي آنان براي گفتگو، حق تقدم خواهند داشت

زه گفتگـو   اند در نوبت اول اجـا        كميسيون يا گروه براي شرح نتايجي كه بدست آورده          رئيس يا سخنگوي يكي از اركان      :25 ماده
  . خواهد داشت

  26ماده 
توانند اعتراض نمايند كه به اعتراض آنان         در طي بحث در مورد مسايل هر يك از نمايندگان اعضاي كامل و يا پيوسته مي                -1

  .بعدا توسط رئيس با در نظر گرفته اين قوانين اجرايي رسيدگي خواهد شد
 . ه صحبت درباره موضوع مورد بحث را نداردهر يك از نمايندگان اعضاي كامل و يا پيوسته معترض اجاز -2

كامـل  ) بـسته (يه نموده اسـت     هتواند با مشورت كميسيون ليستي از صحبت كنندگان را كه ت             در طي بحث رئيس مي     :27ماده  
  . اگر چه بعد از آن چنانچه ايجاب نمايد به هر نماينده عضو كامل يا پيوسته اجازه پاسخگويي را خواهد داد. اعالم كند 
ر تواننـد تعطيـل موقـت بحـث را د            در طي بحث و گفتگو در مورد هر سوال نمايندگان اعضاي كامل و يا وابـسته مـي                  :28ماده  

 دنبال شود حداكثر سه نماينده بجز ادامه دهنده بحث اجازه بحث خاهند يافت، كه يكي از آنهـا                   چنانچه ادامه بحث  . خواست نمايند 
تواند تحـت ايـن قـانون محـدديت زمـاني بـراي               رئيس مي .  بحث صحبت خواهند كرد    وع مورد ت و دو نفر ديگر در رد موض       به موافق 

  . نمايندگان ايجاد كند
. اسـت نماينـد   وتوانند ختم بحث پيرامون مسئله مورد سوال را درخ           هر يك از نمايندگان اعضاي كامل و يا پيوسته مي          :29ماده  
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  . ه باشندحتي اگر نمايندگان ديگر براي ادامه بحث نوبت گرفت
شود چنانچـه كميـسيون تاييـد         شود و بعد از آن به راي گذاشته مي          در مورد ختم بحث تنها به دو مخالف اجازه گفتگو داده مي           

  . تواند تحت اين قانون محدوديت زماني براي نمايندگان ايجاد نمايد رئيس مي. كند رئيس مجلس خاتمه بحث را اعالم خواهد كرد
توانند تعطيل موقت محث و يا معلق         ر مورد هر سوال، هر يك از نمايندگان اعضاي كامل يا پيوسته مي             در طي بحث د    :30ماده  

تواند مهلتي را كه بـه نماينـده داده شـده             رئيس مي . گذاشتن آن را بخواهند كه در اين صورت به يكباره به راي گذاشته خواهد شد              
  . د نمايداست تا از تعطيل موقت يا معلق گذاشتن دفاع كند محدو

  .  اعمال زير به ترتيب بر ساير پيشنهادات قبل از تشكيل جلسه تقدم خواهند داشت26 بر اساس شرايط ماده :31ماده 
   معلق گذاشتن جلسه:الف
   تعطيل موقت جلسه :ب
   تعطيل موقت بحث در موضع خود:ج
  .  خاتمه بحث در موضوع خود:د

  32ماده 
شـود و هـيچ پيـشنهادي تـا زمـاني كـه               اي ارجـاع مـي       كتباً به دبيرخانـه منطقـه      پيشنهاد اصالح قوانين به صورت عادي      -1
  . شود هاي آن حداكثر تا يك روز قبل ازجلسه در بين نمايندگان توزيع گردد مورد بحث واقع يا به راي گذاشته نمي نسخه

ن كار را حتي قبل از آنكه در بين اعـضا           تواند اجازه بحث و بررسي پيرامون پيشنهاد اصالح قوانين و جريا            با اين وجود رئيس مي    
  . توزيع شود و يا در جلسه توضيح بدهد

  .ها ارائه دهد تواند در هر زمان پيشنهاداتي براي پيش بردن بحث رئيس مي -2
توانـد در هـر زمـان بـه وسـيله              پيشنهادي كه هنوز به راي گذاشته نشده و يا مورد اصالح قرار نگرفته است مـي                :33ماده -3

 . نده پس گرفته شود و بدون اعتراض نمايندگان دوباره مطرح شودپيشنهاد ده

  .  هر عضو كامل كميسيون تنها يك راي خواهد داشت:34راي گيري ماده 
  .  در مورد موارد زير راي گيري با شركت دو سوم اكثريت اعضاي كامل شركت كننده انجام شود:35ماده 
  اي  روساي دبيرخانه منطقه–الف 
  موردي با توجه به وضع اقتصادي  تصويب هر :ب
  .هاي روش كار كميسيون و هر گونه اصالحيه آن  تصويب موارد استناد و برنامه:ج
  . اي كه اكثريت اعضاي كامل با راي خود اهميت آن را ثابت نموده باشند  هر ماده:د

به معني ان است كه نماينده كـشور        » دهنماينده شركت كننده راي دهن    «شود كه      بر طبق اين مواد برنامه مشاهده مي       :36ماده  
اي كه راي نـداده       اي كه در راي گيري شركت نكند به عنوان نماينده           عضو كامل شركت نموده و راي مثبت يا منفي بدهد و نماينده           

  . شود است محسوب مي
 يا نوشتن   26 و   2هاي    به ماده دهند و در مواردي كه الزم باشد با توجه             نمايندگان به وسيله نشان دادن دست راي مي        :37ماده  
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  . دهند و بر اساس اسامي شركت كنندگان كه طبق حروف الفبا تنظيم شده است راي مي
 در صورتي كه در راي گيري ايرادي پيش آيد يا چنانچه دو سوم اكثريت نمايندگان شركت ننمايند، راي گيري مجددا          :38ماده  
 ساعت بعـد از راي گيـري اول انجـام    48سه ذكر شود راي گيري دوم بايستي طي شود و اين مسئله بايستي در صورت جل     انجام مي 

  . شود چنانچه راي گيري دوم نيز با مشكالتي روبرو شود آن پيشنهاد رد شده تلقي مي. شود
زم شود چنانچـه چنـدين اصـالحيه ال          زماني كه پيشنهادي احتياج به اصالح دارد، اصالح شدن آن به راي گذاشته مي              :39ماده  

  . شود باشد با نظر رئيس جلسه اين عمل انجام مي
  . شود  انتخابات با راي مخفي انجام مي:40ماده 

  41زبانهاي ماده 
  . زبان كميسيون انگليسي است

اي از آن را بـه انگليـسي تهيـه      بعـداً نـسخه  اما بايستي. از انگليسي صحبت نمايدتواند به زبان ديگري غير        نماينده مي  :42ماده  
  . يدنما

  43 يادداشتهاي مربوط به مجمع عمومي ماده  خالصه
  . اي تهيه شده فوراً بين اعضا توزيع شود خالصه يادداشتهاي مجمع عمومي بايستي توسط دبيرمنطقه -1
 .توانند تا يك ماه پس از توزيع يادداشتهاي مجمع عمومي نظرات اصالحي خود رابه دبير كل ارائه نمايند نمايندگان مي -2

 .صه يادداشتها در مورد پيشنهادات و نتايج كميسيون خواهد بوداخرين خال -3

   44نتايج و تصميمات ماده 
  . گردد از پايان اجالسيه تصميات و نتايج كميسيون براي كشورهاي عضو ارسال مي ) روز30(در طي يكماه 
  45اصالحيه ماده 

ها بر اساس گزارش گروه كار ممكـن اسـت            ين اصالحيه هاي روش كار بايستي در صورت جلسه ذكر شود و ا            هاي برنامه   اصالحيه
  . در جلسه مجمع عمومي تصويب شود

 قابل اجرا بوده و پس از تصويب        1976 دسامبر   9اي از تاريخ      ها و هرگونه اصالحيه      اين موارد اشاره شده، قوانين، برنامه      :46ماده  
  . اجالس عمومي سازمان جهاني جهانگردي به اجرا گذاشته خواهد شد

  اصول راهنماي هدايت انتخابات به وسيله راي مخفي 
تواننـد راي دهنـد و همچنـين ليـست            قبل از اين كه راي گيري شروع شود رئيس جلسه بايستي اسامي اعضا را كـه مـي                  -1

  . كانديداها را به دو نفر گويندگاني كه خود تعيين نموده است ارائه دهد
 توزيـع  عالمتـي هـستند را  مه يك انـدازه بـوده و يـك رنـگ و بـدون هـيچ       دبير بين تمام اعضا اوراق راي مخفي را كه ه   -2
 . نمايند مي

 . دهند ها خالي هستند، سپس آنها را قفل نموده و كليد آن را به رئيس مي كنند كه جعبه دو نفر گوينده اطمينان پيدا مي -3

 . د كه بر طبق حروف الفباي اول نام خود راي بدهنشود س از نمايندگان خواسته ميسپ -4
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 . نمايد دبير منطقه گويندگان و با عالمت گذاشتن جلوي اسم هر نماينده راي دادن او را ثبت مي -5

اند اطمينان حاصل نمايد و سـپس خاتمـه           پس خاتمه راي گيري، رئيس جلسه بايستي از اينكه تمام نمايندگان راي داده             -6
 .راي گيري و شروع شمارش آرا اعالم نمايد

نماينـد و اگـر تعـداد آرا بـيش از تعـداد               نمايد گويندگان شروع بـه شـمارش آرا مـي           ي را باز مي   زماني كه جعبه راي گير     -7
 . شود نمايندگان باشد راهي گيري بي ارزش اعالم شده و مجدداً راي گيري مي

 .شود بايستي به جعبه آرا برگردانه شده و به محل راي گيري آورده شود وقتي كه آرا شمارش مي -8

خواند و ديگري جلوي اسم آنهـا را عالمـت            هاي راي است را مي      اسامي افرادي را كه اسم آنها روي برگه       يكي از گويندگان     -9
 . گذارد مي

  
  وزارت امور خارجه 

اساسنامه موسسه فرهنگي اكو، كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهـزار و سيـصد و هفتـادو پـنج                         
 ق مـورخ  4952 بـه تاييـد شـوراي نگهبـان رسـيده و طـي نامـه شـماره         25/2/1375ر تـاريخ  مجلس شوراي اسالمي تـصويب و د     

  . گردد به پيوست جهت اجرا ابالغ مي.  واصل گرديده است1/3/1375
   اكبر هاشمي رفسنجاني–رئيس جمهور 

  
  اساسنامه موسسه فرهنگي اكو

اده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن به            اساسنامه موسسه فرهنگي اكو مشتمل بر يك مقدمه و ده م           :ماده واحده 
  . شود دولت داده مي

  به نام خدا
  اساسنامه موسسه فرهنگي اكو

  : مقدمه 
اي كه  مير با هدف تحكيم پيوستگيهاي فرهنگي و روابط معنوي و برادرانهعهد نامه از) 2(نسجم در ماده با توجه به اصول كلي م

  . دهد هاي اجتماعي و فرهنگي در فكر و عمل به يكديگر پيوند ميمردم كشورهاي عضو را از راه
هاي عمومي نسبت به ميراث مشترك فرهنگي و تـاثير آن و تقويـت و گـسترش همكـاري در تمـامي                       گاهيبا تصديق اهميت آ   

  . ها در منطقه زمينه
قات مردم منطقه جهت گيـري خواهـد   نظر به اينكه اقدامات موثر عمدتا در راستاي تقويت حسن نيت و هماهنگي بين همه طب      

  . شد
گي اكو آن گونه كه در بيانيه استانبول خاطر نشان گرديـده            ن سران كشورهاي عضو اكو در مورد احياي موسسه فره         مطابق تائيد 

  . است



651 

 1983 تـا  1966 هجري شمـسي مطـابق بـا    1362 تا 1345 سال از سال 17 سابق كه به مدت      دي. سي  . موسسه فرهنگي آر    
دي فعال بوده است تحت عنوان موسسه فرهنگي اكو به منظور دست يابي به اهداف پيش بيني شده فوق اساس مواد زير احياء                       ميال
  : شود مي

  : اهداف و وظايف/  نام1ماده 
شود به عنوان يك سازمان مبتكر هماهنگ كننده، تامين كننده در چهار           گي اكو كه از اين پس موسسه خوانده مي        نموسسه فره 

  : ب اكو به منظور پيشبرد فعاليتهاي زير عمل خواهد كردچو
هـاي گروهـي،    تقويت و ارتقاي همكاري و مشاركت نزديك بين مردم منطقه به طور اعم و همكاري و مـشاركت بـين رسـانه                 -1

  .روشنفكران و هنرمندان به طور اخص
شان و كشف سنتي به اتحاد ناگسستني گاهيهاي مربوط  ميراث مشترك فرهنگي كشورهاي منطقه تقويت آتحقيق در زمينه -2

 . شود كه سبب پيوند مردم منطقه با يكديگر مي

 به زبانهـاي  – تا آنجا كه ممكن باشد  –انتشار نتايج مطالعات آنها در قالب كتاب، سرگذشتنامه و گاهنامه به زبان انگليسي و                -3
 منطقه 

صر و غيره از كشورهاي عضو بـه زبـان انگيـسي  و زبانهـاي                انتشار آثار منتخب نويسندگان، نقاشان و عكاسان عالي رتبه معا          -4
 منطقه 

ترتيب آموزش زبانهاي منطقه در موسسه و شعبات آن در صورت امكان، همچنين اتخاذ اقدامات موثر جهت تقويت زبانهـاي                     -5
 .مزبور در دانشگاهها و ساير موسسات آموزش زبان منطقه

محققان، آموزگاران، نويسندگان، هنرمندان، سـخنرانان مهمـان، شخـصيتهاي          هاي تبادل فرهنگي نظير بازدين        تنظيم برنامه  -6
 .عالي رتبه ، دانشجويان، جوانان و اعضاي سازمانهاي زنان

 تقويت همكاري ميان دانشگاهها و ديگر موسسات فرهنگي منطقه -7

 هاي مبادله دانشگاهي در زمينه فرهنگ سازماندهي برنامه -8

فرهنگي و نمايشگاههاي كه منعكس كننده زندگي اجتماعي و فرهنگـي مـردم كـشورهاي               بر پايي مراسم ادبي و آموزشي و         -9
 . عض باشد

  . بر پايي نمايشگاههايي كه در خصوص فرهنگ مردم، سنن و هنرهاي مدرن:10
گـونگي   به عهده گرفتن مسئولين جوايز اكو در زمينه ادبيات و هنرهاي زيبا، اين برنامه سالي يك بار اجرا خواهـد شـد و چ              :11

  . جايزه اكو توسط موسسه معين خواهد شد
  هاي هفته فرهنگي اكو  اجرا و هماهنگي برنامه:12
هاي راديو و تلويزيوني كه با زندگي، سـنن و فعاليتهـاي اجتمـاعي                هاي مستند و برنامه      اتخاذ تدابير الزم جهت مبادله فيلم      :13

  . منطقه مرتبط باشد
 مردم شناسي، انسان شناسي، باستان شناسـي، و گـردآوري و نگهـداري ميـراث مـشترك                   تقويت همكاري در زمينه تاريخ،     :14
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  فرهنگي و معماري منطقه 
هاي خطـي و   ي منطقه به منظور تبادل كتابها، نسخههاي ملّ ها و موزه    تاسيس شبكه ارتباطي بين مراكز فرهنگي و كتابخانه        :15

  بهاي قديميهاي كتا آثار ارزشمند هنري، اساتيد يا ميكرو فيلم
  ها  موزشي براي محققان در زمينه مرمت و مصون سازي كتابهاي قديمي و دست نوشتههاي آ  تبادل برنامه:16
ها، مواد سمعي بصري و تجهيزات مـرتبط بـا زنـدگي و فرهنـگ                 ها، روزنامه   هايي كه كتابها، مجله      تاسيس و توسعه كتابخانه    :17

  . نگاران و غيره را فراهم آورند ليد اين مواد را براي استفاده محققان، استادان، روزنامهمردم كشورهاي عضو را تهيه و امكانات تو
  اي مرتبط با ورزش  ارتقاي همكاري منطقه:18
  هاي ارتباطي بين آنها  تقويت همكاري بين سازماهاي خبري منطقه از طريق ايجاد شبكه:19

كان به زبانهاي ملي منطقه در شعبات محلي و بـه زبـان فارسـي در دفتـر                   انتشار يك فصلنامه به زبان انگليسي و تا حد ام          :20 
  : مركزي به منظور 

گ مردمي، موسيقي سنتي و آداب و رسوم ملـي كـشورهاي            نفره   ارتقاي تفاهم بيشتر ميان مردم منطقه با تاكيد بر ادبيات،          :الف
  عضو

  و اجتماعي موجود منطقه برانگيختن عالقه مردم كشورهاي عضو به مسايل فرهنگي، آموزشي :ب
  ها و غيره  انتشار اخبار وقايع فرهنگي در منطقه مانند كنفرانسها، سمينارها، كنگره:ج

تـر در ميـان مـردم منطقـه از طريـق         تـر و روابـط نزديـك         به كار گرفتن ساير اقدامات ضروري جهت تقويت تفـاهم عميـق            :21
 تخصصي اكو، داراي مهر و نشان مشترك بوده و بـا رعايـت مقـررات ايـن                  هاي فرهنگي موسسه، به عنوان يك سازمان دايمي         برنامه

  . هاي خود را اجزاء و امور خود را هدايت خواهد كرد اساسنامه و طبق مقررات مالي و پرسنلي مخصوص به خود، برنامه
  :  تشكيالت 3ماده 

  :ت امناءهيأ -1
  : موسسه يك هيات امناء مركب از افراد زير خواهد داشت

  . راي فرهنگ و يا هر وزير ديگري كه مسئوليت امور فرهنگي كشورهاي عضو را بر عهده دارد وز:الف
   دبير كل اكو :ب
   رئيس موسسه :ج
  .  فرهنگي از هر كشور كه توسط وزراي مربوط تعيين خواهد شد يك مقام عالي رتبه:د

  د .هيات امنا سياستگذار و تصميم گيرنده اصلي موسسه خواهد بو
  . اي در قلمرو كشورهاي عضو جلسه تشكيل خواهد داد  هر دو سال يا سه سال يك بار به صورت دورههيات امنا

  : رئيس -2
رئيس موسسه از ميان شخصيتهاي عالي رتبه فرهنگي منطقه بر اساس پيشنهاد هيأت امناء، توسط شوراي وزيـران بـه صـورت                      

  . خواهد شداي براي يك دوره دو ساله و بر اساس حروف الفبا منصوب  دوره
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رياست موسسه مسئول اجراي سياستهاي كلي و تصميمات گرفته شده از سوي هيأت امناء خواهـد بـود و اقـدامات شاسيـسته                       
  .هاي مصوب موسسه را به كار خواهد بست براي اجراي برنامه

  :مدير اجرائي -3
مـدير  . جرائي را به عهده خواهـد داشـت       مديريت و اداره امور موسسه به يك مدير اجرائي سپرده خواهد شد كه رياست كميته ا               

معهـذا  . تواند مجدداً منصوب شـود      مدت مديريت او سه سال خواهد بود و مي        . اي خواهد بود    اجرائي تبعه كشورهاي عضو بطور دوره     
  . بيشتر از دو دوره متوالي منصوب نخواهد شد

  : كميته اجرائي  -4
هـاي مختلـف از اتبـاع كـشورهاي عـضو بـر               كه ترجيحاً در زمينه   مدير اجرائي توسط كارشناسان فرهنگي مساعدت خواهد شد         

  . مبناي مساوي خواهد بود
  . دهند و تعداد ايشان بر اساس نياز موسسه متفاوت خواهد بود كارشناسان فرهنگي كميته اجرائي را تشكيل مي

  : كارمند محلي -5
ند بايد از اتباع كشورهاي عضو بوده، اما بايد مقيم ايران           باش   دبيرخانه و دون پايه مي      كارمندان محلي كه شامل كارمندان اداري،     

  . و در ايران استخدام شوند
  : شاغلين ديگر -6

تواند به طور موقت مشاورين يا كارشناسـائي را كـه بـراي اجـراي كارآمـد وظـايف خـود         با تاييد شوراي وزيران اكو، موسسه مي 
  . داند استخدام نمايد يدهد، بر اساس قيود و شروطي كه مناسب م ضروري تشخيص مي

  شعب /  دفتر مركزي:4ماده 
در هر يك از كشورهاي عضو خواهـد داشـت          ) يا واحد هماهنگي  (موسسه يك شعبه    . دفتر مركزي موسسه در تهران خواهد بود      

ود و  كه بر اساس مقررات حاكم آن كشورها تاسيس خواهد شد، شعب در ارتباط نزديك با دفتر مركزي انجـام وظيفـه خواهنـد نمـ                        
  . هاي مصوب را تسهيل خواهند كرد اجراي برنامه

    : ارتباط با تشكيالت اكو:5ماده 
هاي آتي موسسه را جهـت و تـصويب كـشورهاي     اي شامل مروري بر فعاليتهاي جاري و پروژه موسسه گزراشهاي ساليانه يا دوره 

   .عضو از طريق دبيرخانه به كميته مربوط و شوراهاي اكو تسليم خواهد كرد
موسسه بر اساس رهنمودهاي هيأت امنا برنامه دراز مدت فعاليت موسسه را تهيه خواهد كرد كه بايد به تصويب شوراي وزيـران            

  .برسد
 المللي فرهنگي، همچنين سـازمانها و آژانـسهاي         نموسسه در ارتباط نزديك با سازمانهاي بي      :  ارتباط با سازمانهاي ديگر    :6ماده  

الذكر بايد منطبـق بـا خـط     هر گونه موافقتنامه همكاري با سازمانها و آژانسهاي فوق       . هاي عضو خواهد بود   دولتي و غير دولتي كشور    
  . مشي شوراهاي ذيصالح اكو باشد

  :  تأمين مالي:7ماده 
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  : موسسه براي برنامه و اداره، داراي بودجه وجوه مستقلي خواهد بود كه شامل موارد زير است
  هاي عضو پرداخت از طريق كشور–الف 
   هبه و وقف :ب
   منابع ديگر :ج

  :  آغاز فعاليت :8ماده 
متعاقب تصويب اساسنامه از سوي شورايعالي وزيران اكو، منشور موسسه نسبت به هر كشور با طق مراحل تصويب يا تائيد آن بر 

  . اساس مقررات ملي خود، الزم االجرا خواهد گرديد
  :  مقررات:9ماده 

هاي خود را كه تصويب شوراي وزيران اكو خواهد رسيد، ظـرف يكـسال           نامه  لي و پرسنلي، همچنين آئين    موسسه بايد مقررات ما   
  . از زمان شروع به كار، تنظيم نمايد

  :  اصالحات:10ماده 
شود مستلزم تصويب هيـات امنـاء و          هاي مربوط به اساسنامه كه از سوي يك كشور عضو يا رئيس موسسه پيشنهاد مي                اصالحيه

 ميالدي در يـك  1995 مارس 15 هجري شمسي برابر با 1373 اسفند ماه سال 25اين اساسنامه در . باشد  مي) اكو(وزيران شوراي  
دولـت مزبـور   . نسخه واحد به زبان انگليسي در اسالم آباد به امضاء رسيد كه نزد دولت جمهوري اسالمي ايران سـپرده خواهـد شـد           

  . الذكر به كليه كشورهاي امضاء كننده ارسال خواهد كرد  روز از تاريخ فوق30هاي مصدق برابر با اصل آن ر اظرف  نسخه
  از طرف جمهوري آذربايجان    از طرف دولت اسالمي افغانستان 
  از طرف جمهوري قزاقستان     از طرف جمهوري اسالمي ايران 

  از طرف جمهوري تاجيكستان    از طرف جمهوري اسالمي پاكستان 
  از طرف تركمنستان        از طرف جمهوري تركيه 

اساسنامه فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و ده مـاده در جلـسه علنـي روز سـه شـنبه مـورخ                            
 بـه تائيـد شـوراي       25/2/1375يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ                     

  . نگهبان رسيده است
   علي اكبر ناطق نوري –يس مجلس شوراي اسالمي رئ

   ه16529ت / 138: شماره                                                                                                                           
   1/2/1375: تاريخ 

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي–سازمان برنامه و بودجه 
 سازمان  317:102 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و پيشنهاد شماره             26/1/1375هيأت وزيران در جلسه مورخ      

  : برنامه و بودجه تصويب نمود 
بـراي  ) هزينه هاي پـيش بينـي نـشده        (503001 رديف   1375ريال از محل اعتبار سال      ) 000/000/000/1(مبلغ يك ميليارد    
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هنگي اكو در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط، پـس از مبادلـه                  تأمين موسسه فر  
  . موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد

  معاون اول رئيس جمهور –حسن حبيبي 


