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   بین المللی مددکاران اجتماعی فدراسیونجدید اساسنامه 
 ارسی(پ)ترجمه 

 درسئول کره جنوبی 6102مصوب مجمع عمومی سال 

 مقدمه 

کاران دی جهانی مرکب ازانجمن های ملی مدسازمان  (IFSW)ن بین المللی مددکاران اجتماعی فدراسیو

، حمایت ازعدالت اجتماعی. رسالت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی اجتماعی درسراسر گیتی است

ترویج بهترین روش های مددکاری  ، برنامه ریزی و، اقدامحقوق بشر و توسعه اجتماعی ازطریق ارائه طرح

در مونیخ آلمان به ثبت  رسماً 6591 . فدراسیون کنونی درریهای بین المللی استدرمحدوده همکااجتماعی 

باز میگردد . اساسنامه  6591در  بین المللی مددکاران اجتماعی دبیرخانه دائمی تاسیس رسیده وسوابق آن به 

واقتضای زمان بمرورحسن تاثیر ودوام کارآئی آن  وآئین نامه های اجرائی فدراسیون به منظورکسب اطمینان از

 د . مورد تجدید نظر قرار میگیر با صالحدید مجمع عمومی ن ماتکامل ترکیب ونقش فدراسیو

 نام وترکیب  6ماده 

 فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی است .، الف( نام فدراسیون 

کننده ملی آنهاست ب( فدراسیون مرکب از انجمن های ملی وحرفه ای مددکاری اجتماعی یا نهادهای هماهنگ 

. 

 ج( فدراسیون سازمانی غیر انتفاعی خواهد بود .

 ثبت رسمی 6ماده 

رسد . فدراسیون با تصمیم مجمع  فدراسیون طبق مواد ذیربط درقوانین مدنی کشورمحل اسقرار آن به ثبت می 

  جایگزین قابل ثبت است . کشور  هرعمومی تحت قوانین ذیربط در
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 محل   3ماده 

درسویس یا طبق مندرجات مواد اساسنامه درمحل دیگری برابر تصمیمات مجمع عمومی خواهد محل فدراسیون 

 بود .

 اهداف فدراسیون  4ماده 

 آنها موجب تسهیل درنتایج ی درجامعه دارند . فعالیتمددکاران اجتماعی مشارکتی انحصاری ، حرفه ای وبحران

حال و آینده خویش  نسلهایامکانات بمنظوربهره مندی ازوتوان بخشی به مردم واجتماعات آنها اجتماعی پایدار

 ددکاران اجتماعی را یاری میدهد :زیرم جهت تحقق این منظور به روش هایاست . فدراسیون 

برقراری مشارکت خودجوش وابتکاری داخلی و خارجی بامردمی که ازخدمات مددکاری اجتماعی  : مشارکت

به توانمندی آنها  ترآنها : بمنظور جلب اعتمادآنها به اینکه خدمات اجتماعیاستفاده می کنند وجامعه گسترده 

قراری مشارکت در اقدام برای ق آمال فرد ، خانواده وجامعه را برهمان مبنا قرار میدهد . برقاعتقاددارد وتح

 . پیوندجهانی همچنین مشارکت با سایر متخصصین ودردرون فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی

 تسهیل در همکاری های منطقه ای وبین المللی برای آموزشها و اقدامات مشترک .:  اقدام

که موجب ارتقاء بهترین شیوه های خدمات حرفه ای : توسعه تدابیروبیانیه های اخالقی  اریذسیاست گ

 مددکاری اجتماعی میگردد .

: حمایت از عدالت اجتماعی در سطوح جهانی ، منطقه ای و ملی وحمایت از حقوق بشر برای قرد و گروه  حمایت

حرفه مددکاری اجتماعی وهمچنین اخالقیات  از ارزشها ، استانداردها و ودرامور فرهنگ و تمدن . حمایت

 حمایت ازشناسائی ، شرایط آموزش و اشتغال مددکاران اجتماعی .

 عضویت ضوابط  5ماده 

دوره آموزش عالی الف( عضویت در فدراسیون برای انجمن های ملی مددکاری اجتماعی که اعضاء اصلی آنها 

 ی میسرکشور هر ازمددکاری اجتماعی را گذرانده وشاغل یا عالقمند به اشتغال درحرفه مددکاری بوده باشند 

   .است
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 .استکشور  از هر اجتماعی ب( عضویت فدراسیون محدود به یک انجمن مددکاری

تنها یک نهاد  دنمایل به عضویت فدراسیون باش اجتماعی ن مددکاریبیش از یک انجمدرکشوری ( چنانچه 6

 .ملی هماهنگ کننده به نمایندگی از چنین انجمنهائی درآن کشور به عنوان عضو فدراسیون پذیرفته میشود 

وربنحوی واجد شرایط ( اگرازکشوری یک عضو وجودداشته باشد وانجمن ملی مددکاری دیگری هم ازآن کش1

، عضو موجود طبق آئین نامه ملزم به تالش برای تسهیل  نماید وابرازتمایل به ارتباط با فدراسیونعضویت باشد 

درایجاد نهاد هماهنگ کننده ای خواهد بود که جایگزین عضو موجود شود وقطعنامه مجمع عمومی راهنمای 

به عضویت کامل فدراسیون  نهادهماهنگ کننده تشکیل نشده وعضو موجود تازمانی که انجام کار خواهد بود . 

   درنیامده اعتبار عضویت خود را حفظ خواهد نمود .

شرایط که زیرمجموعه نهادهماهنگ کننده را تشکیل میدهند باید اجتماعی ( تمامی انجمنهای مددکاری 9

سایر انجمنهای عالقمند چنانچه یک یا چند انجمن فاقدشرایط عضویت باشند  .کامل عضویت را داشته باشند

 میتوانند درخواست عضویت خودرا ازطریق نهاد هماهنگ کننده پیگیری نمایند .

، تشکیل ، رای دادن درجلساتمیتواند برای اموری از قبیل انتخابات فدراسیون( نهاد هماهنگ کننده 4

برای خدمت در که  اجتماعی احراز هویت مددکاران کنفرانسهای بین المللی ، هماهنگی فهرستهای پستی و

 کمیته های فدراسیون معرفی میشوند راهکارهائی ارائه نماید .

 وظائف اعضاء  حقوق و 2ماده 

 بیانیه ضوابط میباشند .  فدراسیون و الف( کلیه اعضاء ملزم به رعایت مواد اساسنامه وآئین نامه های

استحقاق دریافت تماسهای ده اند( را پرداخته واخراج یا معلق نشمتعلقه  خوش سابقه )که هزینه هایاعضاء ب(

 ومطالب فدراسیون راخواهند داشت . مستقیم و کلیه انتشارات اعضاء

انتخابات فدراسیون را خواهند ج( اعضاء خوش سابقه طبق این اساسنامه و آئین نامه ها حق مشارکت کامل در

   داشت .

 خواهند داشت .د( اعضاء خوش سابقه حق مشارکت درکارکمیته های فدراسیون را 
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 تعلیق ، اخراج وانتصاب مجدد  7ماده 

 خودرا نپردازد ممکن است با رای اکثریت کمیته اجرائی معلق گردد .  الف( عضوی که سهم متعلقه

منافع اساسی ،  خالفهای فدراسیون تخلف نماید یا بهرنحو ب( عضوی که ازمواد این اساسنامه ویا آئین نامه

درصد اعضاء حاضردرمجمع  59ن واعضاء آن رفتارکند ممکن است با رای اکثریتاهداف وسیاستهای فدراسیو

 عمومی تعلیق یا اخراج شود . 

و معلق بخاطرعدم پرداخت بدهی ، با ترتیب اقدامات رضایتبخش جهت باز پرداخت بدهی های معوقه می ج( عض

 تواند با رای اکثریت کمیته اجرائی به عضویت مجدد بازگردد .

 سایر یا آئین نامه های فدراسیون یا به خاطر این اساسنامه و مواد تخطی از بخاطرد( عضو معلق یا اخراج شده 

، اهداف و سیاست های فدراسیون یا اعضاء آن می تواند با توصیه کمیته اجرائی با منافع اساسی رفتارهای مغایر

 جلسه مجمع عمومی مجددا منصوب شود . در وبا رای اکثریت اعضاء حاضر

 اعمال خواهد شد .تعلیق ، اخراج و انتصاب مجدد راجع به نیزمراحل مندرج در آئین نامه ه( 

 سازمانهای شریک 8ماده 

 فدراسیون با تصمیم مجمع عمومی ممکن است سایر سازمانها را به عنوان شریک خود منظورنماید .

اوال اهداف واصول  پیشنهادی الف( رضایت مندی مجمع عمومی در اینصورت مشروط به آن است که سازمان

 .حا مغایربا اهداف فدراسیون نباشددارای اهدافی صری یا سازگاری با فدراسیون داشته باشد و اخالقی مشترک و

ثالثا احترام وتقبل روشنی نسبت به  .انه با فدراسیون واعضاء آن نباشدثانیا دارای منافع معارض یا سبقت جوی

توافقی جهت رابعا  .اعی درسطح بین المللی داشته باشدشکیالت مددکاری اجتمنقش فدراسیون به عنوان راس ت

دوره زمانی مشخصی برای تجدیدنظردر روبط  خامساً انعقاد پیمان نامه ، قرارداد یا تفاهمنامه رسمی بعمل آید و

 تعیین شده باشد . 

ودریافت کلیه اوراق منتشره راجع به عنوان ناظرفدراسیون ب( سازمان شریک استحقاق حضوردرمجمع عمومی 

 به آن اجالس را خواهد داشت .
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 ندارد ودرمجمع عمومی میتواند درسطح رئیس یا مسئول شرکت نماید .ج( سازمان شریک حق رای 

 دبیرکل  9ماده 

 الف( دبیرکل توسط کمیته اجرائی منصوب میشود .

 وظائفی را که آنها ب( دبیرکل گزارش خودرا به مجمع عمومی ، کمیته اجرائی و رئیس فدراسیون میدهد و

مجمع عمومی شرکت  لحاظ سمت خود درتمام اجالسهای کمیته اجرائی و از . اوتعیین میکنند اجرا می نماید 

  می نماید .

 وظائف مجمع عمومی  01ماده 

. این مجمع شامل نمایندگان اعضاء و اعضاء کمیته ستاه فدراسیون حاکم الف( مجمع عمومی تشکیالت عالیه و

 اجرائی است .

 گزارشها و صورتحسابهای ممیزی شده دوسال مالی گذ شته فدراسیون را دریافت میدارد .ب( مجمع عمومی 

 ساالنهی مالی دوسال آینده فدراسیون ازجمله برآورد حق عضویت ها تدابیر ج( مجمع عمومی سیاستهای کلی و

 . را تصویب مینمایداعضاء 

 انتخاب میکند وو خزانه دار فدراسیون اعضاء کمیته اجرائی را انتخاب مستقیم رئیس جهانی مجمع عمومی باد( 

 .منطقه تصویب می نماید برای تعیین روسا و معاونین هر نامزدی اجالس نمایندگان منطقه ای را

مجمع عمومی یک کمیته نامزدی انتخاب میکند که شامل یک مسئول انتخابات بعنوان رئیس همان کمیته ه( 

 هستند وآنها امورانتخابات را تنظیم واداره می نمایند . IFSWویک نماینده از هریک ازمناطق 

 واگذار می نماید .اجرای تصمیمات متخذه را به آنان  تعدادی افراد الزم انتخاب و مجمع عمومی یک مشاور وو( 

آراء افراد صاحب رای تایید شود  %59با اکثریت نسبت به اساسنامه ز( مجمع عمومی اصالحات و اضافاتی را که 

 ویب مینماید .تص

 .آراء افراد صاحب رای تصویب نماید % 59 با  نیز ح( مجمع عمومی ممکن است اصالحاتی نسبت به آئین نامه ها
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را به کمیته مواد اساسنامه افزودن  ، اصالح یاتغییر اختیار اختیارات خود بجزط( مجمع عمومی میتواند بعضی 

 . اجرائی واگذارنماید 

. درغیاب او ریاست جلسات برعهده نایب جلسات مجمع عمومی را عهده داراستی( رئیس فدراسیون ریاست 

 تنظیم ومدیریت می نمایند .مراحل انتخابات را  IFSWرئیس فدراسیون خواهد بود ویک نماینده از هر منطقه 

 تشکیل مجمع عمومی وحضوردرآن  00ماده 

راجع به تاریخ و محل  مجمع عمومی  مجمع عمومی حداقل هردوسال یکبار تشکیل میشود . معموالالف( 

  اجالس قبلی اتخاذ تصمیم بعمل می آید یا درغیراین صورت توسط کمیته اجرائی اعالم میشود .در

یا براساس تقاضای کتبی  درخواست رئیس فدراسیوندستورکمیته اجرائی والعاده به ب( مجمع عمومی فوق 

حداقل یک پنجم تعداد اعضاء خوش سابقه )که تعهدات مالی راانجام داده و دروضعیت اخراج و تعلیق نباشند( 

 تشکیل میشود . 

قبل از تاریخ مقرربرای همه روز 59حداقل تاریخ ودستورکارمقدماتی آن باید  اعالمیه مجمع عمومی شاملج( 

روز قبل ارسال شود ولی  59اعضاء و کمیته اجرائی ارسال شده باشد . اعالمیه مجمع عمومی فوق العاده نیزباید 

روزقبل نیز مجازاست وبرنامه آن محدود به موضوعاتی است 99این فرصت با تصمیم رئیس فدراسیون تا  حداقل 

 شد . که در دستور کارمقدماتی قید شده با

حدنصاب تشکیل مجمع عمومی شامل حضور شخصی نمایندگان یک سوم اعضاء صاحب رای وخوش سابقه د( 

 دراجالس افتتاحیه خواهد بود .

 طرزکارمجمع عمومی  06ماده 

هرعضواستحقاق حضور سه نماینده دارد که هرسه حق صحبت درجلسه خواهند داشت . افراد ناظر با اجازه الف( 

 ندارند مگربا تصمیم رئیس . حق حضور می یابند اما حق صحبترئیس فدراسیون 

ب( هرعضو دارای یک حق رای است که ممکن است شخصا توسط نماینده یا با وکالت یا بطور توافقی بصورت 

 الکترونیک اعمال نماید .
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 بصورتی خواهد یک عضو میتواند به عنوان وکیل برای عضودیگرغایب انجام وظیفه نماید . وسیله تعیین وکیلج( 

 ذکرشده است . 69بود که در آئین نامه شماره 

 د( رای گیری درمجمع عمومی بروش اکثریت ساده انجام میگیرد مگردرمواردی که دراساسنامه ذکرشده باشد .

 درموارد تساوی آراء ، رئیس رای تعیین کننده خودرا اعمال خواهد کرد .

 ه( جریان انتخابات ، ازجمله رای گیری طبق ضوابط مذکوردر آئین نامه خواهد بود . 

)بجزهررایی که ازرئیس طبق مفاد اساسنامه اعضاء کمیته اجرائی درمجمع عمومی حق رای نخواهند داشت و( 

 اخذ میشود( .

  رگهبرای با  03ماده 

های پستی یا وسایل توافق شده الکترونیک  رگهبالف( رای عمومی عضویت نسبت به یک موضوع ممکن است با 

رای را درموعد زمانی مقرربازگردانده  رگه هایبظ اعتبار آراء باید یک سوم تعداد اعضاء ، برای حف اخذ شود .

بعمل می آید مگرآنکه روش دیگری در اساسنامه و آئین نامه پیش بینی باشند . تصمیم گیری با اکثریت ساده 

 شده باشد .

نماید . آراء تنها درصورتی معتبراست  ه اجرائی ممکن است تصمیم به رای گیری با پست یا ایمیل اتخاذکمیتب( 

درصد اعضاء دارای حق حضوردر اجالس کمیته اجرائی درموعد زمانی مقرر رای خودرا بازگردانده  11که تا 

آئین نامه ذکرشده اساسنامه یا  باشند . تصمیم گیری با اکثریت ساده بعمل می آید مگرآنکه روشهای دیگری در

 باشد . 

 کمیته اجرائی  04ماده 

و اقیانوسیه ،  الف( فدراسیون بدالئل سازمانی به پنج منطقه جغرافیائی تقسیم شده که عبارتند از : آفریقا ، آسیا

 آمریکای التین ، وآمریکای شمالی .اروپا ، 

     میته اجرائی خدمت میکنند . ب( هرمنطقه دارای یک رئیس ویک نائب رئیس است که درک
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منطقه جغرافیائی راسیون ودونماینده ازهررئیس فدراسیون ، یک خزانه دار فد ج( اعضاء کمیته اجرائی شامل یک

 هستند . 

د( نامزدهای اعضاء کمیته اجرائی باید ازسوی اعضاء خوش سابقه معرفی شوند . تنها مددکاران اجتماعی دارای 

  . ا میباشنددرداخل فدراسیون استحقاق نامزدی یا انتخاب درکمیته اجرائی را دارحداقل دوسال سابقه 

 ه( کمیته اجرائی یکی از روسای مناطق را به عنوان نائب رئیس فدراسیون انتخاب میکند .

شامل رئیس فدراسیون ، خزانه دار ، نائب رئیس فدراسیون و دبیرکل  کمیته ای بنام کمیته برنامه ریزی و(

 ازلحاظ سمت تشکیل می یابد . سیون فدرا

دوره خدمت روسای منطقه ای ونائب رئیسان منطقه ای چهارسال است وآنها میتوانند درآن سمت یا سمت ز( 

 .  اجرائی دیگری دردوربعدی نیز حداکثر تا هشت سال انتخاب شوند

ا حداکثر هشت سال خدمت ح( دوره خدمت رئیس فدراسیون وخزانه دارچهارسال است واعضاء کمیته اجرائی ب

استحقاق داوطلبی برای این سمت را خواهند داشت که درصورت انتخاب یک فرصت حداکثردوازده ساله متوالی 

 می یابند . 

ط( دوره خدمت نائب رئیس فدراسیون دوسال است ومیتواند مجددا توسط کمیته اجرائی برای این سمت 

 اجرائی باشد انتخاب شود . حداکثر بمدت هشت سال تازمانیکه عضو کمیته 

موقعیت های اجرائی زیردرفاصله بین مجامع عمومی خالی میشود که کمیته اجرائی نظربه پرکردن آنها قبل ی( 

 ازاجالس مجمع عمومی آینده دارد : 

 نائب رئیس فدراسیون جایگزین میشود  –رئیس فدراسیون  -6

 انتخاب یکی از روسای باقی مانده منطقه ای توسط کمیته اجرائی  –نایب رئیس فدراسیون  -1

 موجود کمیته یا گزینه مشابهی به انتخاب کمیته اجرائی انتخاب یکی از اعضاء  –خزانه دار  -9

 نائب رئیس همان منطقه  –رئیس منطقه ای  -4

 انتصاب نائب رئیس جدید که ازهمان منطقه نامزد شده –نائب رئیس منطقه ای  -9
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ودوره ها که دو دوره یا  کمیته اجرائی بامحاسبه مدتاعضاء ک( یک انتصاب داخلی برای تکمیل پست موجود 

 هشت سال میشود .

ه روز تماسی نداشته وغیبت خودرا ازکمیته توجیه ننموده اند ب 619( اعضاء کمیته اجرائی که مدتی بیش از 6

 عنوان مستعفی از سمتی که برای آن انتخاب شده بودند تلقی میگردند . 

 وظائف کمیته اجرائی  05ماده 

الف( کمیته اجرائی طبق سیاستهای کلی تعیین شده توسط مجمع عمومی دارای اختیارات اداره امورفدراسیون 

 است . در فواصل زمانی بین اجالسهای مجامع عمومی

نظرگرفته و تصویب مینماید که درموارد لزوم مورد تجدید نظر واقع بودجه ساالنه ای در کمیته اجرائیب( 

 میشود .

ج( کمیته اجرائی وظائف واختیارات کمیته برنامه ریزی )رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دارودبیرکل ( را برمبنای 

 فدراسیون تعیین می نماید .مواد اساسنامه و آئین نامه جاری 

 رائی دارای قدرت تفویض اختیار امضاء ازطرف فدراسیون میباشد .د( کمیته اج

 ه( درغیاب رئیس فدراسیون نایب رئیس فدراسیون قائم مقام او خواهد بود .

وفعالیتهای ویژه  مورد نیازنسبت به انجام برنامه هاوانتصاب افراد ها و( کمیته اجرائی میتواند با تشکیل کمیته 

 اقدام نماید .  فدراسیون

است که باید به تصویب مجمع عمومی آن ی دراصالحات واضافاتوز( کمیته اجرائی مسئول تهیه آئین نامه ها 

اعضاء کمیته اجرائی باشد قبل ازتصویب  برسد . این اصالحات واضافات چنانچه مورد تایید سه چهارم تعداد

 مجمع عمومی آینده پذیرفته واعمال میگردد . 

 تشکیل اجالس کمیته اجرائی و حضور درآن  02ماده 

الف( کمیته اجرائی حداقل یک باردرهرسال تقویمی اجالس خواهد داشت . این اجالس ممکن است در هر مکان 

 تشکیل شود یا درصورت اخذ تصمیم کمیته اجرائی با وسائل الکترونیک برگزارگردد .مناسبی 
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روز قبل از تاریخ مقرر  99تاریخ و دستورکار مقدماتی باید حداقل  ب( اعالمیه اجالس کمیته اجرائی شامل

 ارسال شده باشد . 

قبل ازتشکیل  بایدج( حدنصاب تشکیل جلسه کمیته اجرائی حضور بیش از نصف تعداد اعضاء است واین حضور

 جلسه تایید شود . 

بدون اجازه رئیس نخواهند داشت  افراد ناظر با اجازه رئیس دراین جلسات حضور می یابند لیکن حق صحبتد( 

. 

 رای گیری در اجالس کمیته اجرائی  07ماده 

الف( تصمیمات کمیته اجرائی با رای گیری ساده اکثریت اعضاء حاضرمحقق میشود مگر درموارد تعیین شده 

 دراین اساسنامه .

 یس فدراسیون به عنوان رئیس جلسه خواهد بود .ب( کار رای گیری با رئ

 مناطق  01ماده 

آفریقا ، آسیاواقیانوسیه ، اروپا ، آمریکای التین وآمریکای شمالی خود مسئول الف( هریک از مناطق جغرافیائی 

 ید پس ازارجاع میشوند . مسئولین منطقه باتشخیص واجدالشرایط بودن عضویت متقاضیانی هستند که به آنها 

را به منطقه ذیربط به  انتصاب او فدراسیون و یت او در، عضووجود شرائط عضویت متقاضی از کسب اطمینان

 کمیته اجرائی توصیه نمایند .

 را داشته باشند . غیر مناطق خود از موقعیت جغرافیائی تقاضای عضویت در ب( اعضاء ممکن است به دالئلی غیر

 %59رای اکثریت با طی مراحل تعیین شده درآئین نامه وتایید کمیته اجرائی با تقاضای انتقال رسیدگی به  -6

 اعضاء کمیته میسر خواهد بود .

، تقاضای انتقال را به مجمع عمومی بعدی جهت بحث و رای  %59کمیته اجرائی درصورت عدم تحقق رای  -1

 گیری تسلیم خواهد کرد .

 مجمع عمومی تایید خواهد شد . %59این تقاضا درمجمع عمومی مورد بررسی وبا رای اکثریت  -9
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راه  تناوب ، محتوا وباتشکیل یک کمیته منطقه ای راجع به میتوانند طقه درصورت ایجاب شرائط ج( اعضاء هرمن

 رسم اجالسهای بین خود درمنطقه تصمیم گیری نمایند . و

طرز اجرای  و 69مالحظه مفاد بند ب ماده  رئیس ونایب رئیس منطقه خود باد( هرمنطقه برای نامزدی 

 زمه را اتخاذ خواهد نمود .دستورالعمل کمیته نامزدی ترتیبات ال

 بودجه بندی و گزارشهای مالی  09ماده

 دسامبر میباشد . 96الف( سال مالی فدراسیون از اول ژانویه تا 

 مسئولیت های زیر را به اجرا خواهد گذاشت : ب( دبیرکل با همراهی خزانه دار

 جمع آوری مطالبات سالیانه از اعضاء  -6

 حسابرسان آماده سازی حسابها برای  -1

 آماده کردن بودجه جهت ارائه به کمیته اجرائی  -  9

 دریافت ، واریز و بازیابی تمام وجوه فدراسیون تحت راهنمائی مجمع عمومی یا کمیته اجرایی  -4

صورت درآمدها وهزینه های فدراسیون برای هرجلسه کمیته اجرائی ومجمع آماده کردن ودراختیارگذاشتن  -9

 عمومی 

 ضبط وربط منظم حسابهای جاری وواقعی پولهای فدراسیون  -1 

تهیه گزارش مکتوب از تمامی سرمایه ها و دیون فدراسیون و هرنوع مسائل مالی که مورد تصمیم گیری  -5

 کمیته اجرائی یا مجمع عمومی واقع می گردد .

 ترتیبات حسابرسی  61ماده 

 کرد . الف( مجمع عمومی حسابرسان مستقل تعیین خواهد

 رسان به هرجلسه مجمع عمومی گزارش تایید شده ارائه خواهند داد .ب( حساب
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ج( حسابرسان در هر زمان از اسناد مالی فدراسیون حسابرسی غیررسمی بعمل خواهند آورد و موارد غیر عادی 

 را به کمیته اجرائی گزارش خواهند نمود .

 اصالح مواد اساسنامه  60ماده 

مواد اساسنامه تنها در  ه تنها با تصمیم مجمع عمومی قابل اصالح میباشد . پیشنهاد اصالحالف( مواداساسنام

آراء اعضاء صاحب رای فدراسیون ازجمله آراء وکالتی درمجمع عمومی مورد  %59صورتی پذیرفته میشود که با 

 حمایت واقع شود .

ازموعد اجالس مجمع عمومی بین اعضاء  روز قبل 59 ب( هرنوع پیشنهاد اصالح مواد اساسنامه باید حداقل تا

  توزیع شده باشد .

 انحالل  66ماده 

 الف( تصمیم به انحالل فدراسیون با مجمع عمومی است .

 اعضاء در مجمع عمومی است . %59مستلزم رای حضوری یا وکالتی ب( پذیرش پیشنهاد انحالل فدراسیون 

روز قبل از موعد اجالس مجمع عمومی  59وب حداقل تا ج( هرنوع پیشنهاد انحالل فدراسیون باید بصورت مکت

 بین اعضاء توزیع شده باشد .

د( مجمع عمومی درصورت اخذ تصمیم نسبت به انحالل فدراسیون باید نسبت به واگذاری اموال وسرمایه های 

 فدراسیون نیز تصمیم گیری نماید .

 وضعیت نهائی  63ماده 

معتبر  1961اجالس قبلی مجمع عمومی است وازتاریخ دوم ژوئیه  الف( مواد فوق جایگزین مواد مصوب در

 خواهد بود .

نافذ کنونی نتیجه تایید مجمع عمومی است وبه عنوان اساسنامه فدراسیون ب( این مواد همراه با آئین نامه های 

  بین المللی مددکاران اجتماعی شناخته میشود .
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رئیس فدراسیون توسط مشاورین راهنمائی خواهد شد .  ج( نسبت به هرسئوال راجع به حاکمیت اساسنامه

 59براداره امورجاری است مگربا مخالفت تمامی اعضاء کمیته اجرائی فدراسیون یا اکثریت  تصدی رئیس

 درصدی انجمنهای صاحب رای .

 د( در موارد تفسیر این اساسنامه نسخه انگلیسی آن معتبر خواهد بود .

 پایان

 هاشمی نیک         عبدالعظیم  :ترجمه 

 بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایرانکمیته 


