بسم اهلل الرحمن الرحيم
دستور الجماعة اإلسالمية ببنجالديش
مقدمة:
حيث أنو ال إلو إال اهلل ككؿ القكانيف الطبيعية التي سنيا اهلل كحده في ىذا الككف إنما تدؿ عمى
حكمتو كربكبيتو كسمطانو؛
كحيث أف اهلل قد خمؽ البشر عمى ظير األرض كاضعان عمى عاتقيـ مسئكلية الخالفة (أم خالفة اهلل
سنو سبحانو كتعالى
عمى األرض) كما كضع المسئكليات كالتكاليؼ لبني البشر التباع السبيؿ الذم ّ
كنشره في الككف بدالن مف اتباع كنشر النظريات التي سنيا اإلنساف.

كحيث أف اهلل قد أرسؿ األنبياء كالرسؿ مف آف آلخر لتعميـ البشر االسمكب الصحيحمتجسيد دستكر
الحياة الذم أنزلو اهلل كأرساه كمذىب الظافريف كالناجحيف؛
كحيث أف "محمد" (صلى اهلل عميو كسمـ) نبي البشرية كميا ،ىك النبي الخاتـ كاألخير كالقرآف الذم
أنزلو اهلل كالسنة النبكية الشريفة يمثالف الصراط المستقيـ أم (الطريقة الكحيدة الصحيحة لمحياة مف
بيف كؿ طرؽ بني البشر).
كحيث أف ىذه الدنيا ليست ىي نياية الحياة البشرية ،كحيث أف ىناؾ حياة أخركية النيائية بعد
المكتيحاسب فييا المرء حسابان دقيقان عمى كؿ ما اقترفو مف أعماؿ سكاء طيبة أك سيئة في الحياة
ُ
الدنيا كعميو أف يتحمؿ عاقبتيا سكاء جنة أك نار بعد الحساب.

كحيث أف الفالح الحقيقي لمحياة اإلنسانية يكمف في اكتساب رضا اهلل كمحبتو في صكرة النجاة مف
العذاب في نار جينـ كجني الراحة كالسعادة األبدية في نعيـ الجنة.
كحيث أف المرء يجني الراحة كالنجاح في اآلخرة بإقامة اؿمنيج الربانيفي كؿ ركف مف حياة اإلنساف
كالعائمة كالمجتمع كالدكلة؛
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كحيث أف بنجالديش المستقمة ىي ثالث أكبر دكلة إسالمية في العالـ ،كحيث أنيا حصمت عمى
استقالليا كسيادتيا كدكلة عمى خريطة العالـ بعد صراع بطكلي لشعب بنجالديش كمقاتميو مف أجؿ
الحرية؛
لذلؾ فبنظرة إلى إرساءأسمى األىداؼ لتككيف مجتمع مسمـ مبني عمى ىذه العقائد كالركح األصيمة،
تـ إقرار ىذا الدستكر ككضعو مكضع التنفيذ.
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الفصل األول
االسم ،العقيدة األصيمة ،األهداف ،السياسة الدائمة لمعمل ،والدعوة:
السياسة الدائمة لمعمل
القسم األول:
اسـ المنظمة سيككف "الجماعة اإلسالمية بنجالديش".
المكتب الرئيسي ليذه المنظمة سيككف في دكا ،عاصمة بنجالديش.
العقيدة األساسية
القسم الثاني
إف العقيدة األساسية لإلسالـ ىي (ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل) بمعنى أنو ال معبكد بحؽ إال اهلل
كأف سيدنا محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) ىك رسكؿ اهلل.
التفسير (أ)
معنى الجزء األكؿ مف العقيدة ىك أف اهلل ىك كحده ىك الخالؽ كأنو ال إلو غيره ،كأف اهلل ىك خالؽ
كؿ شيء في السمكات كاألرض كىك سبحانو المييمف عمى كؿ أمر كال يشاركو أحد في ىذه األمكر.
المرء ممزـ بتقبؿ ىذه الحقائؽ متى كاف اإليماف صادقان كمسممان بو.
- 1إف اإلنساف لف يعتد بأم سيد لو إال اهلل ،ىك المنفذ لكؿ األعماؿ كالقاضي لمحاجات ،ىك
المعيف كالحافظ ،كذلؾ ألنو كحده صاحب
مركع األشرار كسامع الشككل كمجيبيا كما أنو ُ
القكة المتيف كال أحد سكاه.
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- 2أف اإلنساف لف يعتبر أحدان محسنان ،لف يخش أحدان ،لف يعتمد عمى أحد ،لف يتكقع الخير مف
أحد سكل اهلل كلف يعتقد أف مكركىان سيصيب أحدان مف العالميف دكف عممو؛ ألنو كحده يمتمؾ
كؿ سمطاف القكل.
- 3أف اإلنساف لف يطمب إال مف اهلل ،لف يمجأ إال إؿمق ،لف يطمب المعكنة إال منو ،كلف يعتبر
أحدان ذا تأثير،كألف اهلل ال يغير أم قرار إال بإرادتو،كأف الكؿ ضعفاء في ممكو جؿ كعال.
 - 4أف اإلنساف لف ينحني رأسو ألحد إال هلل،كأنو ال يكجد مف يستحؽ العبادات (الخضكع،
الطاعة كالصمكات) إال ىك.
- 5أف اإلنساف لف يعتد بأم إمبراطكر ،أك ممؾ لمممكؾ ،أك صاحب قكة مطمقة كائنان مف كاف
سكل اهلل ،كأنو لف يمنح أحد سمطة األمر كالنيي مف تمقاء نفسو ،ألنو ال أحد يممؾ السمطة
المطمقة عمى الككف بأكممو كعمى كؿ الكائنات إال ىك سبحانو.
يجب أف يتقبؿ اإلنساف األمكر اآلتية باإلتفاؽ مع المبدأ المذككر:
- 1يجب أف يترؾ المرء إرادتو الحرة كىكل نفسو كيتخمى عف خضكعو لرغبات نفسو (النكايا
السيئة كالمعاصي) ،كيقكد حياتو بصدؽ إكاصرار فقط كأداة كعبد لربو الذم ارتضاه إليان.
- 2ال يجب أف يعتبر اإلنساف نفسو مالكان مستقالن ألم شيء ،بؿ عمى العكس يعتبر كؿ
األشياء بما فييا حياتو ،أعضاء جسده ،قكتو العقمية كالبدنية خاضعة لسمطة اهلل كما أنيا
منحة مقدسة منو أيضان.
- 3يجب عمى المرء أف يعتبر نفسو مسئكالن أماـ ربو كقاصدان لو،كبينما ىك يستخدـ قكتو
كقدرتو كيطبؽ سمطاتو عميو أفيككف كاعيان لحقيقة أساسية في ضميره أال كىي أنو
ا
سيخضع أماـ خالقو لمحساب في اآلخرة.
- 4أنو سيحب مف يحبو اهلل كيكره مف يكرىو اهلل.
- 5إنو سيعترؼ باكتسابو رضا اهلل كالقرب منو ؾغاية مف كراء كؿ عمؿ كالنقطة المحكرية
ؿمسيرة حياتو.
- 6تقبؿ المرء كؿ القكانيف اإلليية بكصفيا الطريؽ الكحيد لميداية في كافة أنشطتو الحياتية
مف أخالؽ كسمككيات كتعامالت عمى المستكل الثقافي كاإلقتصادم كالسياسي كبمعنى
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آخر؛ عميو أف يتقبؿ ىذا الطربؽ فقط كيرفض ما سكاه مف أساليب كقكانيف تتنافى مع
الشريعة اإلليية.
التفسير( :ب)
يتمثؿ معنى الجزء الثاني مف ىذه العقيدة (المبدأ) في أف النبي محمد (صمى اهلل عميو
كسمـ) بكصفو نبي اهلل يجسد الطريؽ القكيـ مف حيث السنف كالتشريعات التي جاء بيا
النبي الخاتـ لمبشرية كافة بكحي مف الخالؽ المييمف عمى ىذا الككف (اهلل)،كقد كمؼ
النبي محمد بيذه الميمة لكضع النمكذج الكامؿ كالكاقعي لتطبيؽ ىذه القكاعد
كالتشريعات.
كمف سيتقبمكف ىذه الحقيقة المطمقة بعد درايتيـ بيا ،يستكجب عمييـ ما يمي:
- 1تقبؿ اليداية كالقكانيف كالتشريعات المستمدة بجالء كاضح مف سنةالنبي (صمى اهلل
عميو كسمـ) دكف شؾ كبإيماف كامؿ.
- 2اعتبار أف األكامر كالنكاىي المستمدة مف النبي محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) كافية
لمشركع في أم عمؿ أك مغامرة ما،كما أنيا كافية كذلؾ لإلحجاـ عف اتباع أم
طريقة أك منيج آلخر.
- 3عدـ قبكؿ الزعامات النابعة مف االستقالؿ الذاتي ألم شخص كاف إال مف اؿنبي
محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) ألف الخضكع ألم شخص آخر يجب أف يككف في
حدكد الكتاب كالسنة.
- 4اعتبار أف كتاب اهلل كسنة نبيو محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) قك المصدر الكحيد
األصمي الكامؿ المكثكؽ بو لممعرفة في كؿ مناحي الحياة ،لذا يجب التخمي عف كؿ
اعتقاد أك تشريع يتنافي مع ىذيف المصدريف (الكتاب كالسنة) إكاذا كاف ىناؾ ثمة
مشكمة ،فالمجكء إلييما يضمف الكصكؿ إلى الطريؽ الصحيح.
- 5تصفية النفس كتحريرىا مف كؿ خبث أك سكء نية أك انقساـ سكاء شخصي أك عائمي
كراثي أك عرقي حزبي أك عاـ إقميمي أك لغكم ،كما أنو ال يجب أف يتكرط المرءفي
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حب شخص ما أك احترامو بحيث يككف لو األكلكية عمى حب الحؽ كتقديسو الذم
ب ّشر بو محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) أك يتحدل مثمو.
- 6أف يتقبؿ سيرة النبي محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) كترجمة حقيقية لمقرآف الكريـ
كتقبؿ المثؿ كمعيار كحيد في كؿ المجاالت معتب انر أنو ال أحد معصكـ مف الخطأ
ماعدا النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) كعدـ اإلنسياؽ األعمي كراء كؿ مخمكؽ
كاف،كلكف مع تقديـ االحتراـ المطمكب لكؿ إنساف بعد اختباره في ضكء التشريعات
التي كضعيا لنا اهلل.
- 7عدـ تقبؿ منزلة أم شخص بعد نبكة محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) عمى أساس
الطاعة أك العصياف حيث يمكف القضاء باإليماف أك الكفر.
القسم الثالث:
يتمثؿ ىدؼ الجماعة اإلسالمية في بنجالديش في الحصكؿ عمى رضا اهلل كالفالح
المنزؿ مف اهلل كالمبشر بو
في اآلخرة ببذؿ الجيد األقصى لتأسيس الديف اإلسالمي ُ

مف نبي اهلل محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) برؤية لتحقيؽ السالـ العاـ كالرخاء لمعالـ

أجمع.
كبإلقاء نظرة عمىاألىداؼ المذككرة ،فإف أنشطة الجماعة اإلسالمية في بنجالديش
ستككف كاآلتي:
- 1تعزير القيـ اإلسالمية كخمؽ تكامؿ قكمي يسعى جاىدان لحماية االستقاللية
كالسيادة الكطنية مف كؿ أنكاع التيديدات سكاء الداخمية كالخارجية كاألذل بكؿ
صكره.
تفسير:
كممة "سيادة" تعني ىنا السيادة الجغرافية .كلكف في اإلسالـ المقصكد أف السيادة
هلل كحده.
- 2إقامة مجتمع كدكلة مؤسسة عمى العدؿ كالمساكاة خالية مف الظمـ كالقير كذلؾ
لتحقيؽ الرخاء لممكاطنيف.
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- 3بذؿ كؿ الجيكد الممكنة لبناء بنجالديش كدكلة رفاه خالية مف كؿ أشكاؿ
اإلستغالؿ كالفساد كاإلرىاب ككإرساء قاعدة اإلعتماد المطمؽ كاإليماف باهلل
سبحانو كتعالى،كإنشاء دكلة ديمقراطية تحافظ عمى قكاعد تأييد العدالة
اإلقتصادية كاإلجتماعية ،كتؤكد حقكؽ اإلنساف األساسية كحريتو بغض النظر
عف مجتمع الديانات المتشددة كتأميف سالمة الغذاء كالمأكل كالممبس كالتعميـ
كالرعاية الصحية فضالن عف تأميف الحياة نفسيا كممتمكات كافة الطبقات،عدالة
تكزيع الممتمكات بما يزيد مف الدخؿ القكمي كاإلنتاج كيرفع مف مستكل معيشة
الفرد.
- 4تككيف مجتمع األخكة اإلسالمية المبني عمى المساكاة كالعدلكتأسيس عالقات
صداقة مع كؿ دكؿ العالـ.
السياسة الدائمة لمعمل:
القسم الرابع:
ستككف السياسة الدائمة لمعممداخؿ الجماعة متمثمة في اآلتي:
- 1عند تحديد أم أمر أك قبكؿ أم سياسة عمؿ ،ستركز الجماعة فقط –فيما يتعمؽ
باألمر المعني -عمى أكامر كمبادلء اهلل كرسكلو فقط.
- 2مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ،لف تمجأ الجماعة اإلسالمية إلى أم طريقة أك سياسة
تتناقى مع األمانة ك الجدارة بالثقة كىك ما تسبب في حدكث الفكضى عمى ظير
األرض.
- 3مف أجؿ تأكيد ىذه التعديالت كالتغييرات ،فإف الجماعة اإلسالمية في بنجالديش
سكؼ تتبنى اإلجراءات المنظمة كالديمقراطية كتطبقيا أيضان مف أجؿ أغراض
الدعكة.
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الدعوة
القسم الخامس
ستتمثؿ (الدعكة) لمجماعة كاآلتي:
- 1دعكة الرجاؿ كافة كالمسمميف خاصة لمخضكع هلل كطاعة الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ).
- 2التكسؿ بككف المرء مسممان حقيقيان ككامالن بالتخمي عف التناقض في األقكاؿ كباالنشغاؿ
بالعمؿ في حياتيالخاصة ،كىك المطمكبمف كؿ معتنقي اإلسالـ ككؿ مف يدعكف أنيـ
مؤمنكف.
- 3التكسؿ بالقضاء عمى كؿ أنكاع القمع كاالستغالؿ كالفساد كالظمـ مف المجتمع بتأصيؿ قاعدة
العدؿ في اإلسالـ في بنجالديش بالجيكد الجماعية.
البرنامج الدائم
القسم السادس
ستككف البرامج الدائمة لمجماعة كالتالي:
- 1إيقاظ المشاعرلضركرة إقامة اإلسالـ كاتباعو في جكانب الحياة بالتطيير كتنشيط الفكر عف
طريؽ شرح المعنى الحقيقي لإلسالـ لكؿ مكاطني بنجالديش.
- 2تنظيـ جماعات مخمصة مف األفراد المستعدمف لمنضاؿ مف أجؿ إقامة اإلسالـ في كؿ ركف
كزاكية كتدريبيـ ليككنكا أكفاء ألداء الميمة.
- 3محاكلة تغيير الحككمة بطريقة شرعية بغرض إحداث تطكر مرغكب في كؿ أنظمة القكاعد
الحاكمة لمدكلة مف أجؿ تطبيؽ اإلسالـ كامالن كتأسيس قيادات تتسـ باألمانة كالخكؼ مف اهلل
في كؿ جكانب المجتمع.
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الفصل الثاني
العضو(الركن) :الشروط ،اإلجراءات ،المهام والمسئوليات
شروط العضو (الركن)
القسم السابع:
محؽ ألم شخص بالغ كعاقؿ في بنجالديش أف يككف عضكان (ركنان) في الجماعة إذا كاف
سكاء ىك/ىي:
- 1إذا يؤدم الفرائض المكتكبة كالكاجبات الممزـ بيا في الشريعة كما سيمتنع عف ارتكاب
الكبائر.
- 2إذا تتكافر فيو الخصاؿ الحميدة التي تؤىمو ألف يككف
- 3يمتنع عف كسائؿ الدخؿ غير الشرعية التي تتنافى مع طاعة اهلل كرسكلو.
- 4أف يتخمى عف األمالؾ المنقكلة كغير المنقكلة التي اكتسبيا بكسائؿ محرمة أك
باالختالس أك األخذ بطرؽ غير مشركعة مف المالؾ ،إكاما إرجاع األمالؾ إلى صاحبيا
الفعمي.
- 5ال يرتبط بعالقة معأم حزب أك جماعة تككف سياستيا أك أىدافيا منافية لمبادلء
اإلسالـ الرئيسية ،أك تككف منافية ألىداؼ الجماعة اإلسالمية في بنجالديش أك
سياستيا.
- 6أف يعتبر كعضك كؼء (ركف) مسئكؿ بكضكح عف تنظيـ مسئكليات الجماعة.
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كيف تصبح عضواً (ركناً)
القسم الثامن
إذا أفاد أم فرد كؼء ثبت تأىيمو كفقانؿلبند  7بأف لديو/لدييا النية ليككف عضكان (ركنان)في
الجماعة ،فإف عضكيتو/عضكيتيا يمكف أف تُمنح أكتناؿ القبكلكفقان لإلجراء الذم كضعو
اؿمجمس اؿتنفيذم المركزم .إف الشخص الذم ُيمنح العضكية سكؼ يحمؼ اليميف

(القسـ) أماـ أمير الجماعة أك مف يمثمو كبدءان مف يكـ القسـ سيعتبر عضكان (ركنا).
مهام ومسئوليات العضو (الركن)
القسم التاسع
(أ) سيحاكؿ كؿ عضك (ركف) بعد انضمامو لمجماعة جاىدان أف يطكر مف شئكف
حياتو/حياتيا.
- 1أف يحصؿ عمى أكبر قدر مف المعرفةعف الديف اإلسالميبحيث يتمكف مف تمييز
اإلسالـ مف الجاىمية (أم أمر خارج حدكد اإلسالـ) ،كما سيككف عمى دراية
بحدكد الشريعة اإلسالمية.
- 2أنو سكؼ يصكغ عقيدتو إكايمانو كأفكاره ككجية نظره كأنشطة حياتو طبقان لمقرآف
الكريـ كالسنة النبكية ،كما سكؼ ُيسخر أىداؼ حياتو كقيمو فضالن عما يحب
كما يكره كجكىر طاعتو لرضا اهلل سبحانو كتعالى ،كسيجعؿ مف نفسو تابعان
غيك انر لشريعة اهلل كما سينأل بنفسو عف أم ىكل أك نزعة شخصية؛
- 3سيطير نفسو كحياتو مف كؿ ما ىك غير إسالمي مف قكاعد كعادات كتقاليد
كخرافات تتنافى مع شريعة اهلل كسنة نبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كيحاكؿ أقصى
جيدىإصباغ األمكر الداخمية كالخارجيةفي الحياة بالصبغة الشرعية.
- 4سكؼ ُيبقي ركحو كحياتيمنزىة مف الغيرة كالحسد كالتعصب كالخياؿ كالغضب

كالصراع ككؿ ما ينشأ منالكبر كمتاع الدنيا ككافة األمكر التي ال قيمة ليا في

اإلسالـ.
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- 5سكؼ يتجنب كؿ أنكاع الحب كالصداقة مع أم فاسؽ أكأم إنساف بعيد عف اهلل
الميـ إال لسبب ديني ،كما سيقيـ في الكقت ذاتو عالقات متينة مع المؤمنيف.
بناء عمى الخكؼ مف اهلل كالطاعة الكاممة لو كلرسكلو ككذلؾ
- 6سينجز كؿ أعمالو ن
عمى أساس األمانة كالعدؿ.

- 7سيبذؿ قصارل جيده لنشر ركح الديف بيف أفراد عائمتو كأقاربو كجيرانو كالمناطؽ
المحيطة كسيحاكؿ أف يككف شاىدان عمى الديف.
- 8سيتحكـ في كافة أنشطة حياتو عمى أساس أف ىدفو ىك تطبيؽ الديف الذم
سيمسؾ عف كؿ األنشطة األخرل التي ال تتفؽ معيا إال في
فرضو اهلل ،كما ُ
حالة الضركرة الفعمية لمحفاظ عمى الحياة.

- 9سيككف عمى أتـ االستعداد لتقديـ أكبر التضحيات مف أجؿ استقالؿ الدكلة
كسيادتيا.
(ب)

سيمثؿ كؿ عضك (ركف) مف الجماعة اإلسالمية بالتفصيؿ المبادلء
ُ

األساسية (العقيدة) في اإلسالـ كأىداؼ الجماعة اإلسالمية (كما كردت في قسـ
سيميـ أكلئؾ
2ك )3لألفراد الممميف باألمر أك أم آخريف يمكنو الكصكؿ إلييـ ،كما ُ
الذيف قبمكا بيذه المبادلء كاألىداؼ بالنضاؿ الجماعي مف أجؿ إقامة ديف اهلل كما

سيقكـ ىذا الركف بتحفيز ىؤالء ليككنكا أعضاء في الجماعة اإلسالمية التي ستصبح
مستعدة لتنفيذ ىذا الجيد الجماعي.
القسم العاشر
أم مكاطف في بنجالديش يعمؿ كفؽ أىداؼ الجماعة اإلسالمية كأغراضيا كبرامجيا
يمكنو أف يككف عضكان زميالن في الجماعة.
القسم الحادي عشر
- 1أم مكاطف غير مسمـ في بنجالديش يمكف أف يككف عضكان زميالن في الجماعة
اإلسالمية إذا اتفؽ مع برامج الجماعة السياسية كاالقتصادية.
- 2أم مكاطف غير مسمـ يمكف أف يككف عضكان في الجماعة إذا نفذ اآلتي:
11

 إذا التزـ بقكاعد كقكانيف كق اررات الجماعة بصدؽ.
 إدا أعطى األكلكية لتطبيؽ ق اررات الجماعة.
 إذا لعب دك اُر محكريان لحماية استقالؿ بنجالديش كاستقرارىا.
 ال يتبع كسائؿ غير مشركعة لمدخؿ.
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الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي لمجماعة
الهيكل التنظيمي
قسم 12
اؿىيكؿ التنظيمي لمجماعة يككف عمى النحك التالي:
 اؿتنظيـ المركزم.
 تنظيمالمدف كالمناطؽ
 تنظيـ األحياء
 تنظيـ البمديات كالمجالس القركية
 تنظيـ الحارات
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الجهاز المركزي
قسم 13
م لمجماعة اإلسالمية ببنجالديش مف األجيزة أك الجيات التالية:
يتألؼ اؿقيادة المركز ة
- 1المجمسالكطني العاـ
- 2أمير الجماعة
- 3مجمس الشكرل المركزم
- 4مجمس العمؿ المركزم
 5ا-لمجمس التنفيذم المركزم

المؤتمر الوطني
قسم 14
- 1المجمس الكطني لمجماعة اإلسالمية ىك أعمى سمطة إدارية في الجماعة اإلسالمية
- 2يتـ انتخاب أمير الجماعة اإلسالمية عبر االقتراع السرم المباشر بتصكيت أعضاء
المجمس الكطني
14

- 3يتـ اختيار أعضاء المجمس الكطني لمجماعة مف األعضاء المنتميف لألجيزة المختمفة
لمجماعة اإلسالمية سكاء كانكا رجاال أك نساء كالذيف تـ انتخابيـ كأعضاء لمبرلماف اك
رؤساء المجالس المحمية أك عمداء البمدية أك نكاب رؤساء المجالس المحمية أك البمدية
- 4يتكلى رئاسة المجمس الكطني لمجماعة اإلسالمية أمير الجماعة اإلسالمية
- 5مدة المجمس الكطني ثالث سنكات ميالدية
ام خالؼ بيف أمير الجماعة اإلسالمية كبيف أعضاء مجمس الشكرل
- 6في حاؿ نشكب َ
أم مكضكع آخر يتكلى المجمس
المركزم حكؿ انتخاب أمير الجماعة اإلسالمية أك َ
الكطني حؿ الخالؼ
أمير الجماعة
قسم 15
- 1أف يككف لمجماعة اإلسالميةبنجالديش أمي انر.
- 2يتـ انتخاب أمير الجماعة لمدة ثالث سنكات ميالدية مف قبؿ أعضاء اؿمجمس
الكطني لمجماعة عبر االقتراع السرم المباشر كبتصكيت أعضائيا.
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م أماـ رئيس لجنة االنتخابات
- 3يؤدم أمير الجماعة اإلسالمية اليميف اؿدستكر ة
كبحضكر األعضاء المنتخبيف لمجمس الشكرل المركزم بعد انتخابو أمي ار لمجماعة
اإلسالمية.
- 4يمتزـ جميع األعضاء بالسمع كالطاعةألمير الجماعة في كؿ معركؼ أك عمؿ.
- 5كفي حالة عجز أمير الجماعة عف أداء كاجباتو كميامو لمدة ال تزيد عف ستة أشير
يقكـ بتعييف أحد نكابيكأمير لمجماعة اإلسالمية بالنيابة لممدة المتبقية كذلؾ بعد
التشاكر مع مجمس العمؿ المركزم ،كفي حاؿ خمك منصب األمير بشكؿ
مفاجئ،تقكـ لجنة العمؿ المركزية كبعد مكافقة مجمس الشكرل المركزم بتعييف أحد
نكاب األمير كقائـ بأعماؿ األمير كالذم يعد الترتيبات التنظيمية النتخاب أمير جديد
لمجماعة لممدة اؿمتبقية خالؿ فترة ال تزيد عف ستة أشير .إكاذا دعت الظركؼ،
يمكف لمجمس الشكرل المركزم مد فترة القائـ بأعماؿ األمير المنتخب ككقؼ تمؾ
االنتخابات كمما كاف ذلؾ مناسبا .كيشترط أال تزيد مدة الكقؼ أك المد عف اإلطار
الزمني المحدد بالدستكر النتخاب أمير الجماعة.
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- 6يتصرؼ أمير الجماعة المكمؼ طبقا قؿ اررات مجمس الشكرل المركزم كلكف عند
تنفيذ األنشطة اليكمية أكفي حالة عدـ اتخاذ قرار مف جانب مجمس الشكرل
المركزم ،يمكنو إتخاذ خطكات عاجمة كمؤقتة كذلؾ بالتشاكر مع لجنة العمؿ
المركزية بشرط إقرار تمؾ الخطكات المتخذة خالؿ االجتماع األكؿ لمجمس الشكرل
المركزم.

واجبات ومسئوليات وسمطات وحقوق أمير الجماعة
قسم 16
- 1مسئولية
أ) المسئكلية األكلى ألمير الجماعة ىي ادارة تنظيـ الجماعة .كيككف أمير الجماعة مسئكؿ
أماـ مجمس الشكرل المركزم ،كىيئة األعضاء.
ب) يجب عمى أمير الجماعة تحديد المبادئ كاإلستراتيجيات كاتخاذ ق اررات في كؿ األمكر
اليامة لمجماعة بالتشاكر مع مجمس الشكرل المركزم.
- 2واجباته
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أ) يمتزـ أمير الجماعة بإعطاء األكلكية لمتسميـ بأكامر اهلل كالرسكؿ صمى اهلل عمية كسمـ.
ب) االلتزاـ بتحقيؽ أىداؼ الجماعة اإلسالمية في بنجالديش كأكؿ كاجباتو كميامو
ت) إعطاء األكلكية ألنشطة كمصالح الجماعة عمى أنشطتو كمصالحق.
ث) االلتزاـ بفض أم نزاع قد ينشأ بيف األعضاء عمى أساس مبدأ الحياد كالمساكاة كالعدؿ.
ج) الحفاظ عمى كؿ أمانات الجماعة
ح) االلتزاـ بدستكر الجماعة كمف ثـ السعي الستمرار النظاـ
خ) االلتزاـ بتنفيذ كؿ ق اررات الجماعةكاإلشراؼ عمييا.
- 3سمطاته وحقوقه:
أ) يحضر أمير الجماعة جمسات مجمس األعضاء المركزييف كمجمس الشكرل المركزم
ك لجنة العمؿ المركزية كاؿؿجنة التنفيذية المركزية.
ب) كفي حالة الحاجة الماسة التخاذ قرار ىاـ حكؿ مكضكع ىاـ كتعذر انعقاد جمسة مجمس
الشكرل المركزم أك لجنة العمؿ المركزية ،يجب اتخاذ خطكات بعد التشاكر مع أعضاء
مجمس الشكرل المركزم أك لجنة العمؿ المركزية المتكاجديف عند االتصاؿ.
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ت) يحؽ لو تعييف أك عزؿ نكاب األمير كاألـ ناء العاـ يف كمساعدكا األمناء العاميف كسكرتير
اإلدارة بعد التشاكر مع مجمس الشكرل المركزم.
ث) التصرؼ في الممتمكات كاألصكؿ التابعة لمجماعة كفؽ اإلطار المحدد مف قبؿ مجمس
الشكرل المركزم.
ج) منح إكانياء عضكية االركاف بالجماعة
ح) حؿ التنظيمات التابعة لمجماعة إذا اقتضى األمر.
خ) صرؼ األمكاؿ مف بيت ماؿ الجماعة لصالح الجماعة
د) مد فترة مجمس الشكرل المركزم ؿمدة ال تزيد عف ثالثة أشور إذا دعت الضركرة ،إكاذا لـ
يستطع إجراء انتخابات مجمس الشكرل المركزم في الكقت المحدد لسبب مف األسباب يحؽ
لو تمديد مدة المجمس حتى إشعار آخر لحيف إبعاد المسبب لمتأجيؿ
ذ) دعكة أم عضك مف خارج مجمس الشكرل المركزم ؿحضكر اجتماع المجمس
ر) إلغاء دعكة حضكر ألم عضك خارج مجمس الشكرل المركزم الجتماع المجمس.
ز) تحكيؿ أم مف سمطاتو ألم فرد آخر
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عزل األمير
قسم 17
- 1يحؽ لمجمس الشكرل المركزم عزؿ أمير الجماعة اإلسالمية إذا طرح معظـ أعضاء مجمس
الشكرل المركزم الثقة منو كفقدانو األىمية التي تؤىمو لشغؿ منصب أمير الجماعة اإلسالمية
- 2إذا قدـ ثمثي أعضاء مجمس الشكرل المركزم كتابا خطيا ألمير الجماعة اإلسالمية
باستجكابو كطرح الثقة منو يجب عمى أمير الجماعة الدعكة لعقد اجتماع لممجمس لدراسة
االقتراح المقدـ مف أعضاء مجمس الشكرل المركزم خالؿ شير مف استالمو الكتاب الخطي
،كفي حالة تصكيت ثمثي أعضاء مجمس الشكرل المركزم لصالح ىذا االقتراح كقبكؿ أمير
الجماعة لذلؾ،يخمك منصب األمير فك ار .كلكف في حالة عدـ تمكف أمير الجماعة مف قبكؿ
الطمب ،يحاؿ المكضكع إلى المجمس الكطني خالؿ شير،كفي حاؿ تصكيت ثمثي أعضاء
المجمس الكطني لصالح االقتراح المقدـ يخمك منصب األمير تمقائيا كعمى رئيس المفكضية
العامة لالنتخابات في الجماعة أف يدعك إلى اجتماع لممجمس التنفيذم المركزم اك اجتماع
المجمس العممي المركزم لتنصيب أحد نكاب األمير كقائـ بأعماؿ األمير،أما إذا حصؿ أمير
الجماعة اإلسالمية عمى ثقة معظـ أعضاء المجمس الكطني بمكاصمة عممو كأمير لمجماعة
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يعتبر مجمس الشكرل المركزم مقدـ االقتراح بعزؿ أمير الجماعة اإلسالمية الغيا كالبد مف
إجراء انتخابات مجمس الشكرل المركزم في غضكف ثالثة أشير مف حميا،كيتكلى المجمس
العممي أك المجمس التنفيذم مياـ مجمس الشكرل المركزم في ىذه المدة .
مجمس الشورى المركزي.
قسم 18
- 1يجب أف يكجد مجمس شكرل لتحديد مبادئ كاتخاذ ق اررات ىامة .كاسـ المجمس ىك:
مجمس الشكرل المركزم.أك"مجمس شكرل الجماعة اإلسالمية ببنجالديش".
- 2مدة المجمس ثالث سنكات
تحديد نسبة
- 3يقكماؿمجمس التنفيذم المركزم كالمجمس العممي المركزم المنتيية كاليتيب
تمثيؿ األعضاء في مجمس الشكرل القادـ.
- 4يشكؿ مجمس الشكرل المركزم عمى النحك التالي:
أ) يقكـ أعضاء الجماعة اإلسالمية (األركاف) بانتخاب أعضاء مجمس الشكرل المركزم
لمجماعة مف األعضاء الذيف تـ اختيارىـ مف قبؿ اؿمجمس التنفيذم المركزم كالمجمس
العممي المركزم المنتيية كاليتوكلكف لف يحرـ أم مقاطعة (حي) مف التمثيؿ.
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ب) يجب أف يكجد تمثيؿ بالكحدة المركزية طبقا لنسبة تمثيؿ األعضاء كما حددىا
المجمس السابؽ.
ج) ينتخب األعضاء المنتخبكف طبقا لمبنديف (أ)( ،ب) 4-بالمرحمة التالية ثالثكف عضكا
لممجمس مف بيف كؿ األعضاء بالدكلة.
د) كبصفتيـ خارج عضكية مجمس الشكرل ،يصبح أعضاء لجنة العمؿ المركزية
أعضاء بمجمس الشكرل بحكـ مناصبيـ
(ىػ)يجب أف يككف أعضاء مجمس المرأة المركزم أعضاء في مجمس الشكرل المركزم.
 5ا )-يككف أمير الجماعة اإلسالمية رئيسا لمجمس الشكرل المركزم.
ت) يؾكف األميف العاـ لمجماعة اإلسالمية عضكا بمجمس الشكرل حتى كلك لـ يكف عضكا
فييا بحكـ منصبق
- 6في حاؿ خمك أم منصب بمجمس الشكرل ،يجب شغميا خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ
ىذا الخمك.
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 7أ--يجب عمى أمير الجماعة دعكة مجمس الشكرل لالنعقاد خالؿ شير مف االنتياء مف
انتخاب مجمس الشكرل المركزم كيؤدل كؿ عضك اليميف اؿدستكرية أماـ األمير خالؿ
تمؾ الجمسة.
ب-إذا استحاؿ انعقاد اجتماع لمجمس الشكرل المركزم يقكـ أعضاء مجمس الشكرل
المركزم كؿ عمى حدة أك مجتمعيف بأداء اليميف الدستكرية أماـ أمير الجماعة اإلسالمية أك
مف يكمفو األمير
جمسات مجمس الشورى المركزي
قسم 19
- 1يمكف ألمير الجماعة الدعكة إلى انعقاد جمسات مجمس الشكرل المركزم في أم كقت.
- 2يعقد المجمس جمستيف عامتيف كؿ سنة.
- 3يكتمؿ النصاب القانكني لمجمسة بحضكر ثؿثي أعضاء مجمس الشكرل المركزم.
- 4يدعك أمير الجماعة مجمس الشكرل لالنعقاد خالؿ  30يكـ ا مف تسمـ إخطار بطمب مكقع
مف ثمث أعضاء مجمس الشكرل المركزم.
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- 5كفي حالة عدـ انعقاد الجمسة خالؿ الكقت المحدد ،يمكف لألعضاء الذيف قدمكا طمب
االنعقاد الدعكة إلى انعقادىا خالؿ  15يكـ ا.
واجبات وسمطات مجمس الشورى المركزي
قسم 20
- 1واجبات
فيما يمي كاجبات كؿ مف مجمس الشكرل المركزم كاألعضاء بشكؿ جماعي كفردم:
أ) الطاعة هلل كلرسكلو في حمو كترحالو .
ب) التأكد مف إتباع أمير الجماعة كمجمس الشكرل لمعقيدة كمبادئ اإلسالـ كما ينص عمية
ىذا الدستكر.
ت) حضكر جمسات المجمس بانتظاـ.
ث) التعبير عف اآلراء بشكؿ كاضح طبقا لممعرفة كاإليماف ( بمبادئ اإلسالـ) كضمير الفرد.
ج) االمتناع عف تشكيؿ جماعة داخؿ جماعة .كفي حالة ثبكت تكرط أم شخص في مثؿ
ىذا النشاط بمجمس الشكرل كالجماعة ،يجب إثناؤه عف ذلؾ أك محاكلة تقكيمو دكف
انتظار.
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ح) محاكلة تصحيح األخطاء التي قد تظير أك تـ مالحظتيا مف الجماعة أك في أنشطتيا
أينما كانت.
- 2السمطات
كسمطة مجمس الشكرل المركزم عمى النحك التالي:
أ)

تفسير كتعديؿ دستكر الجماعة.

ب) تعييف مراجع كمدقؽ مالي ؿتدقيؽ حسابات بيت الماؿ المركزم كدراسة التقرير المقدـ مف
جانبوـ
ت) تشكيؿ لجنة مركزية لالنتخابات.
ث) تحديد أسمكب االنتخابات لكافة المستكيات.
ج) إقرار الخطة المركزية كالميزانية الخاصة بالجماعة
سكرترييف)اإلدارات المركزية كمراجعة أنشطتيا.
ح) استجكاب أمير الجماعة كأمناء اؿسر (اؿ ا
خ) اتخاذ الخطكات المطمكبة لمدفاع عف استقالؿ كسيادة الدكلة كمما لزـ األمر.
د) صياغة األجندة لجمسات األعضاء المركزية كمجمس الشكرل المركزم.
ذ) اتخاذ خطكات الزمة لتنفيذ أىداؼ كرؤية الجماعة طبقا لمدستكر.
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ر) إنياء عمؿ /إعفاء أمير الجماعة مف منصبة طبقا لتصكيت ثمثي األعضاء.
ز) نقؿ كؿ أك أم جزء مف سمطاتو لمجنة العمؿ المركزية أك ألم لجنة أك مجمس يشكؿ
مف األعضاء أك لألمير أك لألميف العاـ (السكرتير) أك ألم شخص يمتزـ بالشركط التي
كضعتيا.
قسم 21
كفي حالة تعذر كجكد األعضاء الالزميف الكتماؿ النصاب القانكني في أم كقت لعقد جمسة مجمس
الشكرل المركزم،يحؿ المجمس المشكؿ بمشاركة كؿ أعضاء المركز كأمير (أمراء) الشرطة محؿ
مجمس الشكرل المركزم كيجرم الترتيبات الخاصة بتشكيؿ مجمس الشكرل المركزم أك عدـ المساس
بالفكر األساسي كيضع أسمكب مناسب كعممي لتقديـ العكف كالمشكرة ألمير الجماعة
قسم 22
كفي حالة نشكب نزاع/خالؼ بيف أمير الجماعة ك مجمس الشكرل المركزم حكؿ أم مكضكع فإف
قرار المجمس الكطني يعتبر نيائيا.
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لجنة العمل المركزية
والم جلس التنفيذي المركزي
قسم 23
أ -لجنة العمل المركزية
- 1تتألؼ لجنة العمؿ المركزم مف نائب(نكاب ) األمير ،األميف العاـ ،العدد المطمكب مف
مساعدم األميف العاـ كأمناء سر اإلدارات كأعضاء آخريف لمعاكنة أمير الجماعة في كؿ
األكج ق.
- 2أعضاء لجاف عمؿ المرأة يككنكا مف أعضاء لجنة العمؿ المركزية التابعة لمجماعة اإلسالمية
بنجالديش
- 3يعقد اجتماع لجنة العمؿ المركزية بناء عمى طمب أمير الجماعة
- 4عقب كؿ انتخاب لمجمس الشكرل المركزم ،ينتخب أعضاء مجمس الشكرل لجنة العمؿ
المركزية
- 5عقب انتخاب لجنة العمؿ المركزية ،يؤدم كؿ عضك اليميف القانكنية أماـ أمير الجماعة.
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- 6لجنة العمؿ المركزية بشكؿ جماعي كأعضائيا بشكؿ منفرد مسئكلكف أماـ أمير الجماعة
كمجمس الشكرل المركزم
- 7كفي حالة تعذر عقد اجتماع مجمس الشكرل المركزم أك دعكتيا لالنعقاد ،تفكض لجنة
العمؿ المركزية بممارسة كافية صالحيات كحقكؽ مجمس الشكرل المركزم كلكف ليس لدمق
أم حؽ في اتخاذ أية خطكة أك قرار اتخذتو لجنة العمؿ المركزية سكاء جزء منيا أك كميا
حسبما يقتضي الحاؿ
- 8كفي الظركؼ الكاردة في الفقرة السابقة ،ال تفكض لجنة العمؿ المركزية بتعديؿ الدستكر أك
إقصاء أمير الجماعة.
ب .المجنة المركزية التنفيذية
قسم 24
 -1تتألؼ المجنة المركزية التنفيذية مف أعضاء ال يزيد عددىـ عف (21كاحد كعشريف) عضكالمتابعة
تنفيذ ق اررات مجمس الشكرل المركزم كلجنة العمؿ المركزية.
 -2عقب انتياء انتخابات المجمس،يقكـ أعضاء مجمس الشكرل المركزم بانتخاب أعضاء المجمس
التنفيذم المركزم.
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- 3يعقد اجتماع المجنة المركزية التنفيذية بناء عمى اقتراح مف أمير الجماعة.
- 4أعضاء المجمس التنفيذم المركزم كالمجمس التنفيذم المركزم مسئكلكف أماـ أمير الجماعة
كمجمس الشكرل المركزم.
- 5عرض أنشطة المجمس التنفيذم المركزم عمى لجنة العمؿ المركزية إلزامي إلقرارىا.
المجمس البرلماني
قسم 25
- 1تعمؿ لجنة العمؿ المركزية كييئة برلمانية لمجماعة اإلسالمية ببجنالديش.
- 2تتكلى الييئة البرلمانية المذككرة اؿبت في مكضكع المتقدميف لمترشيح في االنتخابات البرلمانية
حسب الدكائر االنتخابية
نائب األمير
قسم 26
- 1يتكلى أمير الجماعة ،كبالتشاكر مع مجمس الشكرل المركزم ،انتخاب العدد المطمكب مف
نكاب األمير مف أعضائو.
- 2يؤدل نائب (نكاب)األمير اليميف القانكنية أماـ أمير الجماعة.
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القيامباجباتيـ
ك
- 3يجب عمى نائب أمير (أمراء) الجماعة التعاكف مع األمير في كؿ األنشطة ك
الـ نكطة بيـ مف أمير الجماعة.
- 4في حالة عدـ قدرة أمير الجماعة عمى حضكر أم جمسة،يتكلى رئاسة تمؾ الجمسة نائب
األمير الذم فكضو لرئاستيا.
األمين العام (السكرتير)
قسم 27
- 1يجب أف يككف لمجماعة اإلسالمية ببنجالديش أمينا عاما.
- 2يعيف بمعرفة أمير الجماعة كذلؾ بالتشاكر مع مجمس الشكرل المركزم.
- 3يؤدم اليميف القانكنية أماـ أمير الجماعة.
- 4يظؿ في منصبة طالما حظيت أنشطتو برضاء أمير الجماعة كاقصائة عف منصبة يككف
بالتشاكر مع مجمس الشكرل المركزم.
- 5يتعاكف مع أمير الجماعة في تنفيذ أنشطتو كيمتزـ بالتنسيؽ مع أنشطة اإلدارات األخرل.
- 6يجب عمية تنفيذ كؿ الكاجبات كتطبيؽ كافة السمطات المفكضة مف أمير الجماعة.
- 7مسئكؿ أماـ أمير الجماعة عف كافة أنشطتو.
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- 8ينفذ ق اررات مجمس الشكرل المركزم بالتنسيؽ مع أنشطة اإلدارات األخرل.
- 9تسجيؿ جدكؿ أعماؿ كق اررات المجمس الكطني كالمجمس التنفيذم المركزم كالمجمس العممي
المركزمكجمسات مجمس الشكرل المركزم كمجمس العمؿ المركزم كالمجمس المركزيالتنفيذم
عمى التكالي
- 10

حفظ كافة سجالت ككثائؽ الجماعة

- 11

تقديـ التقرير السنكم لمجماعة نيابة عف أمير الجماعة ككضع خطة العاـ التالي في

جمسة مجمس الشكرل المركزم.
- 12

تعييف إكاعفاء اؿعدد اؿمطمكب مف العامميف بمكافقة أمير الجماعة.
السكرتير العام المساعد

قسم 28
- 1يستطيع أمير الجماعة تعييف عدد مناسب مف مساعدم السكرتير العاـ.
- 2يمكف ألمير الجماعة تفكيض مساعدم السكرتير العاـ بكاجبات كسمطات السكرتير العاـ
كمما دعت الضركرة لذلؾ.
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- 3كعند إحالؿ أمير الجماعة ألم مف مساعدم السكرتير العاـ في حالة غيابة،يحظى ىذا
المساعد بالكضع الدستكرم لمسكرتير العاـ

أمناء سر اإلدارات
قسم 29
ينفذ أمناء سر اإلدارات أنشطة إداراتيـ المفكضة مف أمير الجماعة مع اطالعومبالكامؿ
عمى تمؾ األنشطة ألمير الجماعة اإلسالمية.
قسم 30
األمناء العامين التنظيميين لمجماعة اإلسالمية :
-1يستطيع أمير الجماعة اإلسالمية تعييف عدد كاؼ مف األمناء العاميف التنظيمييف في
الجماعة اإلسالمية
-2أداء الكاجبات المنكطة بيـ مف قبؿ أمير الجماعة اإلسالمية يعتبر عمميـ الرئيسي .
-3األميف العاـ التنظيمي لمجماعة يككف عضكا في المجمس العممي المركزم باألحقية حتى
لك لـ يكف عضكا فييا
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-4يؤدم األمناء العاميف التنظيمييف اليميف الدستكرية أماـ أمير الجماعة اإلسالمية بعد
تعيينيـ في ىذا المنصب
جهاز الحي/المدينة
قسم 31
- 1بالتشاكر مع لجنة العمؿ المركزية ،يفصؿ أمير الجماعة بيف حدكد الحي/المدينة إذا
تطمب األمر ذلؾ.
- 2يشكؿ جياز الحي/المدينة مف أعضاء مجمس الحي/المدينة ،أمير الحي/المدينة كمجمس
الشكرل بالحي /المدينة كلجنة العمؿ بالحي /المدينة.
- 3جماعة الحي/المدينة تابعة لمجماعة المركزية كعالقتيا بيا مستمرة.
أمير المحافظة/المدينة
قسم 32
- 1أمير المحافظة/المدينة ىك الشخص المسئكؿ عف جياز كتنظيـ اؿمحافظة/المدينة
- 2ىك ممثؿ أمير الجماعة في اؿمحافظة/المدينة
- 3مسئكؿ عف كؿ أنشطتو أماـ أمير الجماعة كمجمس شكرل ا/المدينة
33

انتخاب وعزل أمير الحي/المدينة
قسم 33
- 1يتـ انتخاب أمير جماعة الحي/المدينة بمعرفة أعضاء مجمس الحي/المدينة لمدة عاميف
- 2يؤدل مجمس الحي/المدينة اليميف القانكنية قبؿ تكلية العمؿ أماـ أمير الجماعة أك ممثمة
المعيف.
- 3كفي حالة عدـ تأىؿ أمير الحي/المدينة لمعمؿ كعضك أك أداء ميامو بالجياز أك عدـ
حصكلو عمى ثقة غالبية األعضاء ،يعفيو األمير مف العمؿ بعد التشاكر مع المجمس
التنفيذم المركزم .
واجبات أمير الحي/المدينة
قسم 34
أمير الحي/المدينة ىك الشخص المسئكؿ عف الحي/المدينة التابعة لو كذلؾ لمحفاظ عمى النظاـ
كالكاجبات المككمة إليو كما يمي:
- 1اتخاذ إجراءات لتطكير كتنفيذ رسالة كأىداؼ كبرامج الجماعة في منطقتو المحددة .
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- 2تنفيذ أكامر الجماعة المركزية كسداد كافة المبالغ المالية المنصكص عمييا بميزانيتيا بالكقت
المحدد.
- 3اطالع الجماعة المركزية عمى المكقؼ كأنشطة الجماعة في منطقتو المحددة.
- 4ادارة كمراقبة الجماعات الفرعية كاألشخاص المسئكلكف في كؿ منطقة كتحقيؽ المياـ
المككمة إلييـ.
- 5جمع المعمكمات التي ليا عالقة مباشرة بأىداؼ الجماعة في منطقتو المحددة كاتخاذ
إجراءات في ىذا الصدد.
- 6اإلشراؼ عمى أعضاء الحي التابع لو كمحاكلة تطكيرىـ بشكؿ عاـ.
- 7كبخالؼ ما سبؽ ،تنفيذ كافة الكاجبات كالمسئكليات المفكضة مف الجماعة المركزية.
سمطة أمير الحي/المدينة
قسم 35
سمطات أمير الحي/المدينة ىي عمى النحك التالي:
- 1تعييف نائب أمير الحي/المدينة كذلؾ بالتشاكر مع مجمس شكرل الحي/المدينة كبمكافقة
أمير الجماعة.
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- 2تعييف إكاعفاء سكرتير الحي/المدينة كسكرتيرم اإلدارات مف مناصبيـ كذلؾ بالتشاكر مع
مجمس شكرل الحي/المدينة.
- 3تشغيؿ إكاعفاء مكظفي ادارة الحي/المدينة مف مناصبيـ.
- 4الدعكة لعقد جمسة/اجتماع مجمس شكرل الحي/المدينة كاألعضاء.
- 5صرؼ مبالغ مالية مف بيت الماؿ طبقا لمميزانية المعتمدة مف مجمس شكرل
الحي/المدينة كاتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة عند تنفيذ تمؾ الكاجبات طبقا لمدستكر.
- 6كبخالؼ ما سبؽ ،تنفيذ كافة الكاجبات كالمسئكليات المفكضة مف أمير الجماعة.
مجمس شورى الحي/المدينة
قسم 36
- 1يكجد مجمس شكرل لكؿ حي/مدينة.
- 2قبيؿ كؿ انتخاب ،يجب عمى كؿ مجمس شكرل لمحي/لممدينة تحديد نسبة أعضاء
الحي/المدينة في مجمس الشكرل التالي.
- 3يتككف مجمس شكرل الحي/المدينة عمى النحك التالي:
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أ  -ينتخب أعضاء مجمس الشكرل طبقا لنسبة األعضاء التي حددىا مجمس الشكرل
السابؽ مع عدـ استبعاد جياز الحي مف التمثيؿ.
ب -كبالمرحمة التالية ،ينتخب أعضاء مجمس الشكرل المنتخبكف أعضاء لممجمس مف
الحي عمى أال يزيد عددىـ عف خمس األعضاء المنتخبكف لممجمس.
ت -تحظى كحدة الحي/المدينة بتمثيؿ طبقا لمنسبة المقررة مف مجمس الشكرل السابؽ
قسم 37
- 1مدة العضكية بمجمس شكرل الحي/المدينة عاميف
- 2يصبح أمير الحي/المدينة بحكـ منصبة رئيسا لمجمس شكرل الحي/المدينة
- 3يعيف نائب أمير الحي/المدينة كالسكرتير ( في حالة عدـ عضكيتيـ بالمجمس)
أعضاء بمجمس الشكرل بحكـ منصبيـ.
- 4أعضاء لجنة عمؿ الحي/المدينة مف غير األعضاء في مجمس شكرل الحي/المدينة
يعينكا أعضاء فيو.
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- 5يمكف ألمير الحي/المدينة كبالتشاكر مع مجمس شكرل الحي/المدينة تعييف عدد
مناسب مف األعضاء بالمجمس عمى أال يزيد عددىـ عف خمس األعضاء المنتخبكف
بالمجمس.
- 6يمكف لعضكات مجمس شكرل المرأة أف يكف أعضاء بمجمس الشكرل.
- 7في حالة خمك مقعد بمجمس شكرل الحي/المدينة ،يجب شغمو خالؿ شيريف.
جمسة مجمس شورى المحافظة/المدينة
قسم 38
- 1خالؿ شير مف انتياء انتخاب مجمس شكرل اؿمحافظة/المدينة،يدعك أمير اؿمحافظة/المدينة
لعقد الجمسة االفتتاحية لممجمس يؤدم األعضاء خالليا اليميف القانكنية أماـ أمير
الحي/المدينة.
–- 2تعقد عمى األقؿثالثدكراتعامةلمجمس الشكرلفيالعاـ.
- 3يجكزاستدعاءجمسةطارئةؿمجمس شكرل المحافظة أك المدينةفيأيمنالحاالتالتالية:
أ) إذا أرل أمير المحافظة أك المدينة ضركرتيا
ب) إذاطمبثمثأعضاءاؿمجمسمقاطعةمجمس الشكرل كتابيا
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ج) إذاصدر تعميمات مباشرة مف األمير بانعقادىا
 -- 4يشكمحضكرثمثأعضاءمجمكعأعضاءمجمسالشكرىكالمقاطعاتنصابالعقدالدكرة.
طبيعة العالقةبينأمير المحافظة أو المدينة وم جمسالشورى
القسم 39
المدينةاؿ ار ارت
ق
 -1إذاتمتشكيمـ جمسشكرىالـ حافظة أك المدينة،متخذ أمير الجماعة لممحافظة أك
بالتشاكرمعمجمس شكرل المحافظة أك المدينة فيجميعالمسائالليامة.
فيالحاالتالتيمميتمفيياأخذ المكافقةمنـ جمس شكرل المحافظة أك
-2كفيما يتعمقبأداءاألنشطةاليكمية،ؼ
المدينة،يجكزألمير المحافظة أك المدينةكبالتشاكرمعمجنةالعممفيالـحافظة /
المدينةاتخاذالق ارراتالطارئةكالمؤقتةلتسيير برامجيا كانشطتيا شريطة إقرارىا في الجمسة التالية
لمجمسالشكرل.
 .3إذانشأأياختالففيأيمسألةبينأميراؿمحافظة /المدينةكبيف مجمس الشكرل فإف األمر يحاؿ إلى المؤتمر
العاـ لممحافظة ،إكاذا لـ تحؿ الخالؼ القائـ فإف األمر يحاؿ إلى أمير الجماعة اإلسالمية

واجبات وسمطات مجمس شورى الحي/المدينة
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قسم 40
- 1واجبات
تتمثؿ كاجبات كسمطات مجمس شكرل الحي/المدينة كاألعضاء فيما يمي:
أ) إعطاء أكلكية ألكامر اهلل كالرسكؿ صمى اهلل عمية كسمـ.
ب) حضكر جمسات مجمس الشكرل بشكؿ منتظـ.
ت) التعبير عف الرأم بكضكح طبقا لدراية إكايماف كضمير الفرد.
ث) محاكلة إزالة األخطاء بالجماعة كأنشطتيا أينما كجدت.
- 2السمطات
تتمثؿ سمطات مجمس شكرل الحي/المدينة فيما يمي:
أ) تقديـ المشكرة ألمير الحي/المدينة في تعييف إكاعفاء نائب أمير الحي/المدينة كسكرتير
الحي /المدينة كسكرتيرم اإلدارات مف مناصبيـ.
ب) اإلشراؼ عمى كرقابة األنشطة بجياز الحي/المدينة كأجيزتو التابعة.
ت) إقرار الخطة كالميزانية الشاممة لمحي/المدينة.
ث) فحص دفاتر حسابات بيت ماؿ الحي/المدينة كاألجيزة التابعة.
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ج) مراجعة مدل تنفيذ كاجبات مسئكؿ(م) الحي/المدينة.
ح) تشكيؿ لجنة انتخابات الحي/المدينة.
لجنة عمل المحافظة/المدينة
قسم 41
- 1تشكؿ لجنة عمؿ اؿمحافظة/المدينة مف نائب أمير اؿمحافظة/المدينة (إف كجد) كسكرتير
اؿمحافظة/المدينة كعدد مناسب مف سكرتيرم اإلدارات لتنفيذ ق اررات الجياز المركزم كمجمس
شكرل اؿمحافظة/المدينة.
- 2عقب كؿ انتخاب مجمس شكرل اؿمحافظة/المدينة ،ينتخب أعضاء مجمس الشكرل لجنة
عمؿ اؿمحافظة/المدينة.
- 3أعضاء لجاف عمؿ اؿقسـ النسائييككنكا مف أعضاء لجنة العمؿ باؿمحافظة/المدينة.
- 4عقب انتخاب لجنة العمؿ المركزية ،يؤدم كؿ عضك اليميف القانكنية أماـ أمير اؿمحافظة أك
المدينة
- 5لجنة العمؿ باؿمحافظة/المدينة كأعضائيا مسئكلكف بشكؿ جماعي كفردم أماـ أمير
اؿمحافظة /المدينة كمجمس شكرل اؿمحافظة/المدينة.
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نائب أمير المحافظة/المدينة
قسم 42
بالتشاكر مع مجمس الشكرل كبمكافقة أمير الجماعة قد يرل أمير الحي/المدينة في حالة
الضركرة تعييف نائب لو.
سكرتير المحافظة/المدينة
قسم 43
- 1يجب عمى أمير اؿمحافظة/المدينة تعييف سكرتير اؿمحافظة/المدينة كذلؾ بالتشاكر مع
مجمس اؿشكرل المختص.
- 2يؤدم سكرتير اؿمحافظة/المدينة اليميف القانكنية أماـ أمير اؿمحافظة/المدينة قبؿ تسممو
العمؿ.
- 3يستمر سكرتير اؿمحافظة/المدينة بالعمؿ طالما كاف أمير اؿمحافظة/المدينة راضيا عف
أدائو ألنشطتو.
- 4يعتبر بمثابة مساعد كممثال ألمير اؿمحافظة/المدينة في كؿ أنشطتو كينفذ كؿ الكاجبات
طبقا لما خصصو أمير الحي/المدينة.
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- 5يعتبر مسئكال عف أنشطتو أماـ أمير اؿمحافظة/المدينة.
جهاز الحي/القسم
قسم 44
- 1يتككف الحي/القسـ مف جياز كأعضاء كأمير كمجمس شكرل كفي حالة الكفاء بالمعايير
تتككف لجنة عمؿ تابعة لمقسـ .
- 2يستمر االتصاؿ بيف دائرة القسـ كالجياز المركزم مف خالؿ جياز الحي/المدينة.
- 3يمتزـ أعضاء القسـ بإطاعة أكامر جياز القسـ.
أمير الحي/القسم
قسم 45
- 1يعتبر ممثال ألمير الحي/المدينة كمسئكال أماـ األعضاء عف القسـ.
- 2ينفذ الكاجبات المكمفة مف الجياز األعمى في منطقتو.
- 3يمكنو تعييف نائبا ألمير لمشياخة كذلؾ بالتشاكر مع األعضاء كمجمس شكرل القسـ كمكافقة
أمير الحي/المدينة.
- 4يمكنو تعييف أك إبعاد سكرتير لمقسـ بالتشاكر مع مجمس شكرل القسـ كىيئة األعضاء.
43

- 5الدعكة لعقد اجتماع مجمس شكرل القسـ كىيئة أعضائو
- 6اتخاذ إجراءات متعددة لنشر الدعكة إكاجراء تدريب معنكم ألعضاء القسـ.
- 7اتخاذ ق اررات في كؿ األمكر اليامة كذلؾ بالتشاكر مع مجمس شكرل القسـ كىيئة األعضاء.
انتخاب واستبعاد أمير قسم الحي
قسم 46
- 1ينتخب لمدة عاـ بكاسطة أعضاء القسـ .
- 2بعد االنتخاب ،يحمؼ اليميف القانكنية أماـ أمير الحي/المدينة بالصيغة المحددة بالجدكؿ
الثاني مف الدستكر.
- 3إذا أخفؽ األمير في الحصكؿ عمى مؤىالت العضكية أك تنفيذ كاجباتو كفقد ثقة غالبية
األعضاء المعنييف،يمكف ألمير الجماعة تنحيتو.

مجمس شورى قسم الحي
قسم 47
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- 1يمكف تشكيؿ مجمس شكرل قسـ الحي بحيث ال يقؿ عدد األعضاء عف خمسة عشر
عضكا.
- 2يحدد األمير بالتشاكر مع أعضاء قسـ الحي عدد مجمس الشكرل
- 3ينتخب األمير لمدة عاـ كاحد بكاسطة أعضاء قسـ الحي.
 - 4يعتبر األمير بحكـ منصبة رئيس لمجمس شكرل قسـ الحي ككذلؾ يصبح نائبا
لألمير ( إف كجد) بحكـ منصبة كسكرتير القسـ (إف لـ يكف عضك بمجمس الشكرل)
أعضاء بمجمس شكرل القسـ بحكـ منصبيـ.
- 5ال يككف أم عضك بمجنة العمؿ بالقسـ بالضركرة عضكا بمجمس الشكرل ،إكانما
يككف كذلؾ بحكـ منصبة.
- 6يمكف ألمير القسـ كبالتشاكر مع مجمس شكرل القسـ تعييف عدد مناسب مف
األعضاء بالمجمس عمى أال يزيد عددىـ عف خمس إجمالي األعضاء المنتخبكف
لمجمس الشكرل.
- 7يجب أف يككف أعضاء مجمس شكرل النساء أعضاء بمجمس شكرل القسـ.
- 8يعقد ثالث اجتماعات عامة لمجمس شكرل القسـ كؿ عاـ.
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- 9تعقد جمسة طارئة لمجمس شكرل القسـ إذا ما رأل األمير ضركرة لذلؾ أك طمب
ثمث األعضاء ذلؾ كتابة أك طبقا لتكجييات أمير الحي/المدينة أك أمير الجماعة.
- 10

يكتمؿ النصاب القانكني الالزـ لعقد جمسة بحضكر ثمث أعضاء مجمس

شكرل القسـ.
- 11

في حالة حدكث نزاع بيف أمير القسـ كمجمس شكرل القسـ ،يحاؿ المكضكع

لمؤتمر أعضاء القسـ .كفي حالة عدـ حسمو ،يحاؿ إلي أمير الحي/المدينة
- 12

في حالة خمك مقعد بمجمس شكرل الحي/القسـ ،يجب شغمو خالؿ شيريف

مف خمكة.

لجنة عمل قسم الحي
قسم 48
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- 1تتككف لجنة عمؿ الحي/القسـ مف نائب أمير الحي/القسـ (إف كجد) كسكرتير
الحي/القسـ كعدد مناسب مف سكرتيرم اإلدارات لتنفيذ ق اررات الجياز المركزم مجمس
شكرل القسـ/المدينة.
- 2يجب أف يككف أعضاء مجمس شكرل النساء أعضاء بمجنة العمؿ بالقسـ أيضا.
- 3عقب كؿ انتخاب مجمس شكرل الحي/القسـ ،ينتخب أعضاء مجمس الشكرل لجنة عمؿ
الحي/القسـ.
- 4لجنة العمؿ بالحي/القسـ كأعضائيا مسئكلكف بشكؿ جماعي كفردم أماـ أمير
الحي/القسـ كمجمس شكرل الحي/القسـ.
- 5إذاطرأت مستجدات كحالت انعقاد جمسة مجمس الشكرل لشبو المحافظة
فإنمجنةالعماللتابعة يمكنيا اتخاذالق اررات اليامة دكف الرجكع لممجمس .

سكرتير الحي/القسم
قسم 49
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- 1يمكف ألمير الحي/القسـ تعييف أك إعفاء سكرتير الحي/القسـ مف منصبة كذلؾ
بالتشاكر مع مجمس شكرل الحي/القسـ في حالة عدـ كجكد مجمس شكرل.
- 2يؤدم سكرتير الحي/القسـ اليميف القانكنية أماـ أمير الحي/القسـ قبؿ تسممو مياـ
كظيفتو.
- 3يستمر في العمؿ بمنصبة طالما رأل أمير الحي/القسـ أف أنشطتو تتـ بشكؿ مرض.
جهاز البمدية/الوحدة/الحي
قسم 50
- 1كمما بمغ عدد أعضاء جياز البمدية/الكحدة/الحي أربعة عمى األقؿ ،أمكف إنشاء قسـ
بالبمدية/الكحدة/الحي.
- 2يمتزـ األعضاء المقيميف في أم بمدية/كحدة/حي بنظاميا.
- 3تستمر العالقة بيف قسـ البمدية/الكحدة/الحي كجياز الحي/المدينة مف خالؿ الجياز
المذككر.
- 4في حالة كجكد أقؿ مف خمس أعضاء في أم منطقة،يجب أف يمتزـ (كا) باالتصاؿ
بأمير الحي/القسـ أك أمير المنطقة/المدينة كالعمؿ طبقا ألكامره كتكجييو.
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أمير البمدية/الوحدة/الحي
قسم 51
- 1ينتخب أمير البمدية/الكحدة/الحي لمدة عاـ مف أعضاء البمدية/الكحدة/الحي.
- 2يمكف ألميرالبمدية /الكحدة/الحي تعييف نائب أمير البمدية/الكحدة/الحي كذلؾ
بالتشاكر مع مجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي أك مؤتمر األعضاء كمكافقة أمير
القسـ
- 3كبعد انتخاب أمير البمدية/الكحدة/الحي،يؤدم اليميف القانكنية أماـ أمير الحي/القسـ
طبقا لنمكذج اليميف المكضح بالجدكؿ الثاني بالدستكر.
- 4إذا أخفؽ األمير في الحصكؿ عمى مؤىالت العضكية أك تنفيذ كاجباتو كفقد ثقة
غالبية األعضاء ،يمكف ألمير الجماعة تنحيتو بعد ذلؾ.
قسم 52
يعمؿ أمير البمدية/الكحدة/الحي ممثال ألمير الحي/القسـ في منطقتو كمف ثـ يصبح
مسئكال أماـ أمير الحي/القسـ كمؤتمر أعضاء البمدية/الكحدة/الحي.
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مجمس شورى البمدية/الوحدة/الحي
قسم 53
- 1يتككف مجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي مف خمسة عشر عضكا عمى األقؿ.
- 2يجرم انتخاب أعضاء مجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي لمدة عاـ كاحد فقط
بتصكيت أعضاء البمدية/الكحدة/الحي.
- 3يمكف ألمير الحي/القسـ كبالتشاكر مع أعضاء المنطقة المعنية تحديد عدد
أعضاء مجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي.
- 4كفي حالة عدـ عمؿ أم عضك بمجنة العمؿ بالبمدية/الكحدة/الحي كعضك
بمجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي ،يصبح بحكـ كظيفتو عضك بمجمس
الشكرل.
- 5يجب أف يككف أعضاء مجمس شكرل النساء أعضاء بمجمس شكرل
البمدية/الكحدة/الحي.
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- 6يمكف ألمير البمدية/الكحدة/الحي كبالتشاكر مع مجمس شكرل البمدية /الكحدة /
الحي تعييف عدد مناسب مف األعضاء بالمجمس عمى أال يزيد عددىـ عف
خمس إجمالي األعضاء المنتخبكف لمجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي.
- 7في حالة خمك مقعد بمجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي ،يجب شغمو خالؿ
ق
شيريف مف خمك .
لجنة عمل البمدية/الوحدة/الحي
قسم 54
- 1عقب كؿ انتخاب مجمس شكرل البمدية/الكحدة/الحي ،ينتخب أعضاء مجمس الشكرل لجنة
عمؿ البمدية/الكحدة/الحي.
- 2عضكات لجاف عمؿ المرأة يجب أف يكف مف أعضاء لجنة العمؿ بالبمدية/الكحدة/الحي
- 3لجنة العمؿ بالبمدية/الكحدة/الحي كأعضائيا مسئكلكف بشكؿ جماعي كفردم أماـ أمير
البمدية/الكحدة/الحي كمجمس الشكرل المختص.
سكرتير البمدية/الوحدة/الحي
قسم 55
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يعيف أمير البمدية/الكحدة/الحي سكرتير البمدية/الكحدة/الحي كذلؾ بالتشاكر مع مجمس شكرل
البمدية/الكحدة/الحي.

الفصل الرابع
القسم النسائي
القسم النسائي المركزي  -القسم النسائي بالمنطقة
القسم النسائي بالمدينة  -القسم النسائي بالبمدية/االتحاد/الحي

قسم 56
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أ -اؿقسـ اؿنسائي المركزم
 .1تأسيس قسـ منفصؿ لألعضاء السيدات لممشاركة كيطمؽ عمييا

اؿقسـ النسائي

بالجماعة اإلسالمية ببنجالديش.
 .2تأسيس مجمس الشكرل التخاذ الق اررات اليامة الخاصة باألنشطة كيطمؽ عميو
"مجمس الشكرل" لمجماعة اإلسالمية ببنجالديش.
 .3يتشاكر أمير الجماعة مع المجنة التنفيذية المركزية في اختيار نسبة الممثميف في
الدائرة االنتخابية
 .4يتـ انتخاب أعضاء مجمس شكرل المرأة لمدة ثالث سنكات مف خالؿ تصكيب
األعضاء بالجماعة اإلسالمية.
المنتخبكف في البداية ( 10عشرة) أعضاء مف مجمس الشكرل في
 .5ينتخب األعضاء
َ
المرحمة الثانية مف بيف األعضاء في الدكلة.

 .6يجكز ألمير الجماعة بالتشاكر مع مجمس شكرل المرأة تعييف أعضاء آخريف بحيث
ال تزيد النسبة عف  % 15مف األعضاء المنتخبكف.
 .7يؤدم أعضاء مجمس شكرل المرأة اليميف أماـ أمير الجماعة أك ممثمو.
كيعرؼ باسـ "أميف
 .8يعيف أمير الجماعة بالتشاكر مع المجنة التنفيذية أمينا لممرأة ُ
المرأة" بالجماعة اإلسالمية ببنجالديش.

 .9يؤدم أميف المرأة في حضكر أعضاء مجمس شكرل المرأة اليميف أماـ أمير
الجماعة.
.10

ُيعقد االجتماع العاـ لمجمس شكرل المرأة (مجمس الشكرل) مرة كاحدة عمى

.11

يدعك أميف المرأة بعد مكافقة أمير الجماعة الجتماع مجمس الشكرل.

.12

يشكؿ حضكر ثمث أعضاء مجمس الشكرل النصاب القانكني لممجمس.

.13

يرأس أميف المرأة اجتماع مجمس الشكرل.

األقؿ سنكيا
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يتـ إبالغ أمير الجماعة بكافة الق اررات كالمقترحات التي اتخذىا مجمس

.14
الشكرل.
.15

في حالة كجكد أم مقعد شاغر بمجمس الشكرل ،يتـ شغؿ ىذا المقعد في

غضكف ثالثة أشير
.16

لتنفيذ الق اررات التي اتخذىا مجمس الشكرل ،ينتخب أعضاء مجمس الشكرل

بعد كؿ اجتماع المجنة التنفيذية المركزية لممرأة.
.17

تؤدم المجنة التنفيذية المركزية لممرأة اليميف أماـ أمير الجماعة أك ممثمو.

.18

في حالة ما إذا كاف أحد أعضاء المجنة التنفيذية ليس ضمف أعضاء

مجمس الشكرل ،يصبح عضكا في مجمس الشكرل بحكـ منصبو.
.19

يدعك أميف المرأة عند الضركرة الجتماع المجنة التنفيذية.

.20

يشكؿ كجكد ثمث أعضاء المجنة التنفيذية المركزية النصاب القانكني لمجنة.

.21

يرأس أميف قسـ المرأة االجتماع.

أ -القسم النسائيمممحافظة أو المدينة:
قسم 57
 .1ينبغي أف يككف ىناؾ مجمس شكرل المرأة بالمنطقة التخاذ الق اررات الخاصة
باألمكر اليامة بقسـ المرأة بالمنطقة.
 .2يحدد أمير المنطقة بالتشاكر مع مجمس الشكرل عدد أعضاء مجمس شكرل
المرأة كمناطقيـ.
 .3يتـ انتخاب أعضاء مجمس شكرل المرأة لمدة عاميف بالتصكيت المباشر
ألعضاء المنطقة
 .4يجكز ألمير المنطقة بالتشاكر مع مجمس شكرل المنطقة انتخاب أعضاء
مجمس شكرل المرأة بالمنطقة بحيث ال يتجاكز عدد األعضاء عف خمس
األعضاء المنتخبكف.
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 .5يصبح األعضاء التنفيذيكف بالمنطقة ،إذا لـ يككنكا أعضاء بمجمس
الشكرل ،أعضاء بمجمس الشكرل بحكـ منصبيـ.
 .6يؤدم أعضاء مجمس الشكرل المرأة بالمنطقة اليميف أماـ أمير المنطقة أك
ممثمو.
 .7ينتخب أمير المنطقة بالتشاكر مع مجمس شكرل المنطقة أمينا لممرأة.
 .8يؤدم أميف المرأة اليميف أماـ أمير المنطقة أك ممثمو في حضكر أعضاء
مجمس الشكرل
ُ .9يعقد االجتماع العاـ لمجمس شكرل المرأة مرة كاحدة عمى األقؿ سنكيا

.10

يدعك أميف المرأة بعد مكافقة أمير المنطقة الجتماع مجمس الشكرل

.11

يشكؿ كجكد ثمث أعضاء مجمس الشكرل النصاب القانكني لممجمس

.12

يرأس أميف المرأة اجتماع مجمس الشكرل

.13

تُقدـ ق اررات مجمس الشكرل المرأة إلى أمير المنطقة.

.14

يتـ شغؿ أم مقعد شاغر في مجمس الشكرل خالؿ شيريف

.15

يتـ انتخاب المجنة التنفيذية لممرأة بالمنطقة لتنفيذ ق اررات مجمس

الشكرل بعد كؿ انتخاب لمجمس شكرل المرأة بالمنطقة.
.16

تكدم المجنة التنفيذية لممرأة بالمنطقة اليميف أماـ أمير المنطقة أك

ممثمو
.17

يدعك أميف المرأة عند الضركرة اجتماع المجنة التنفيذية لممنطقة

.18

يشكؿ حضكر ثمث أعضاء المجنة التنفيذية لممنطقة النصاب

القانكني لمجنة
.19

يرأس أميف المرأة اجتماع المجنة التنفيذية بالمنطقة

ث -القسم النسائي في المدينة
قسم 58
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 .1يتـ تشكيؿ مجمس شكرل المرأة بالمدينة لتعزيز أنشطة قسـ المرأة كاتخاذ كافة
الق اررات اليامة ذات الصمة ،عمى أف يشارؾ في المجمس عدد ال يقؿ عف خمسة
عشر عضكا
 .2يحدد أمير المدينة بالتشاكر مع مجمس شكرل المدينة عدد مقاعد مجمس شكرل
المرأة
 .3يتـ انتخاب أعضاء مجمس شكرل المدينة لعاـ كاحد مف خالؿ تصكيت أعضاء
مجمس شكرل المرأة بالمدينة
 .4يصبح أعضاء المجنة التنفيذية بالمدينة ،إف لـ يككنكا أعضاء في مجمس الشكرل،
أعضاء بالمجمس بحكـ منصبيـ.
 .5يجكز ألمير المدينة بالتشاكر مع مجمس الشكرل اختيار أعضاء مجمس شكرل المرأة
بحيث ال يزيد عدد األعضاء عف خمس عدد األعضاء األصمييف
 .6يؤدم أعضاء مجمس شكرل المدينة اليميف أماـ أمير المدينة أك ممثمو
 .7يعيف أمير المدينة بالتشاكر مع مجمس شكرل المدينة أمينا لممرأة
 .8يؤدم أميف المرأة اليميف أماـ أمير المدينة أك ممثمو كفي حضكر أعضاء مجمس
شكرل المرأة
ُ .9يعقد االجتماع العاـ لمجمس الشكرل مرة كاحدة عمى األقؿ سنكيا

 .10يدعك أميف المرأة بعد مكافقة أمير المدينة الجتماع مجمس شكرل المرأة
.11

يشكؿ حضكر ثمث أعضاء مجمس شكرل المرأة النصاب القانكني لممجمس

.12

يرأس أميف قسـ المرأة اجتماع مجمس الشكرل

.13

يتـ إبالغ أمير المدينة بالق اررات التي اتخذىا مجمس الشكرل

.14

يتـ شغؿ أم مقعد شاغر في مجمس شكرل المرأة خالؿ شير كاحد

.15

يتـ انتخاب لجنة تنفيذية لممرأة بالمدينة مف خالؿ أعضاء مجمس الشكرل

لتنفيذ ق اررات مجمس شكرل بالمدينة بعد كؿ انتخاب لمجمس شكرل المرأة بالمدينة
.16

تؤدم المجنة التنفيذية لممرأة بالمدينة اليميف أماـ أمير المدينة أك ممثمو
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.17

يدعك أميف المرأة عند الضركرة الجتماع المجنة التنفيذية لممرأة بالمدينة بعد

مكافقة أمير المدينة
.18

يشكؿ حضكر ثمث أعضاء المجنة التنفيذية بالمدينة النصاب القانكني

.19

يرأس أميف المرأة اجتماع المجنة التنفيذية بالمدينة

د -قسم المرأة في البمدية /االتحاد /الحي
قسم 59
 .1يتـ تشكيؿ مجمس شكرل المرأة بالبمدية/االتحاد/الحي لتعزيز أنشطة

اؿقسـ اؿنسائي

كاتخاذ كافة الق اررات اليامة ذات الصمة ،عمى أف يشارؾ في المجمس عشر أعضاء
أك أكثر.
 .2يتـ انتخاب أعضاء مجمس شكرل المرأة بالبمدية /االتحاد /الحي لعاـ كاحد مف
خالؿ تصكيت األعضاء السيدات في البمدية/االتحاد/الحي.
 .3يحدد أمير البمدية/االتحاد /الحي بالتشاكر مع مجمس شكرل البمدية/االتحاد/الحي
عدد مقاعد مجمس الشكرل.
 .4يصبح أعضاء المجنة التنفيذية ،إف لـ يككنكا أعضاء بمجمس شكرل
البمدية/االتحاد/الحي ،أعضاء بمجمس الشكرل بحكـ منصبيـ
 .5يجكز ألمير البمدية/االتحاد/الحي بالتشاكر مع مجمس الشكرل اختيار أعضاء
مجمس شكرل المرأة في البمدية/االتحاد/الحي بحيث ال يزيد عدد األعضاء الذيف تـ
اختيارىـ عف خمس األعضاء األصمييف.
 .6يؤدم أعضاء مجمس الشكرل بالبمدية/االتحاد/الحي اليميف أماـ أمير
البمدية/االتحاد/الحي أك ممثمو
 .7يختار أمير البمدية/االتحاد/الحي بالتشاكر مع مجمس الشكرل أميف قسـ المرأة
بالبمدية/االتحاد/الحي.
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 .8يؤدم أميف المرأة بالبمدية/االتحاد/الحي كما ىك منصكص عميو في جدكؿ

 8أماـ

أمير البمدية/االتحاد/الحي أك ممثمو
ُ .9يعقد مجمس شكرل المرأة مرة كاحدة عمى األقؿ سنكيا كيتـ الدعكة لالجتماع مف
خالؿ أميف المرأة بعد مكافقة أمير البمدية/االتحاد/الحي.

.10

يشكك كجكد ثمث أعضاء مجمس شكرل المرأة النصاب القانكني لممجمس

.11

يرأس أميف المرأة اجتماع مجمس الشكرل

.12

يتـ إبالغ أمير البمدية/االتحاد/الحي بالق اررات التي اتخذىا مجمس الشكرل

.13

يتـ شغؿ أم مقعد شاغر في مجمس الشكرل خالؿ شير كاحد

.14

يتـ تشكيؿ لجنة تنفيذية لممرأة بالبمدية/االتحاد/الحي بحيث يتـ انتخابيا مف

خالؿ أعضاء مجمس الشكرل لتنفيذ ق اررات مجمس شكرل البمدية/االتحاد/الحي بعد
انتخاب مجمس شكرل المرأة بالبمدية/االتحاد/الحي.
.15

تؤدم المجنة التنفيذية لممرأة في البمدية/االتحاد/الحي اليميف أماـ أمير

البمدية/االتحاد/الحي أك ممثمو طبقا لصيغة القسـ كما ىك منصكص عميو في جدكؿ
.8
.16

يدعك أميف المرأة عند الضركرة الجتماع المجنة التنفيذية لممرأة

بالبمدية/االتحاد/الحي كيشكؿ حضكر ثمث األعضاء النصاب القانكني لمجنة.
.17

يرأس أميف المرأة اجتماع المجنة التنفيذية لمبمدية/االتحاد/الحي.
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الفصل الخامس
إلغاء العضوية والعزل واإلجراءات الخاصة بذلك
تعميق المؤسسات التابعة
حدود الخالف داخل الجماعة
إلغاء العضوية والعزل واإلجراءات الخاصة بذلك
قسم 60
- 1إلغاء العضوية
تعد أم عضكية في مجمس الشكرل ممغية في أم مف الحاالت التالية:
أ  -في حالة تعميؽ أك تكقيؼ العضكية ،أك
ب -في حالة التغيب عف مجمس الشكرل لجمستيف متتاليتيف دكف إبداء أم أسباب
مقبكلة ،أك
ج -في حالة االستقالة مف عضكية مجمس الشكرل كقبكؿ األمير المعني ليذه استقالتو،
أك
د -في حالة حجب ثمثي أعضاء مجمس الشكرل الثقة عف ىذه العضكية ،أك
ىػ -في حالة اليجرة بشكؿ دائـ عف المنطقة األصمية ،أك
ك -ارتكاب أفعاؿ تحرميا الجماعة اإلسالمية ،أك
ز -العمؿ ضد مصمحة البمد.
-2العزل
يجكز ألمير الجماعة بالتشاكر مع المجنة المركزية التنفيذية إلغاء أم عضكية داخؿ الجماعة في
الحاالت التالية:
أ  -مخالفة قكاعد الجماعة اإلسالمية كلكائحيا كمبادئيا.
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ب -التصرفات المخمة بسمعة كأخالقيات الجماعة اإلسالمية
ج -الخالؼ مع أنشطة الجماعة كاإلصرار عميو كتأثير ذلؾ عمى نشاط الجماعة
د -نقض قسـ العضكية شفييا أك فعميا
ق -عمىعالقةبمنظمةأكمؤسسةتعارضتمامافمسفةالجماعةأكتتنافىمعالمبادئاألساسيةلإلسالـ.
-3إجراءات إلغاء العضوية
أ  -في حالة رؤية أمير المنطقة أك أم أمير تابع لضركرة إلغاء عضكية ما داخؿ مجمس شكرل
المنطقة نظ ار ألم سبب منصكص عميو في الفقرة الفرعية

 2مف ىذا القسـ ،يقكـ أمير

المنطقة بالتشاكر مع مجمس الشكرل بإرساؿ تقرير إلى أمير الجماعة إللغاء ىذه العضكية
ب -يتخذ أمير الجماعة القرار النيائي بإلغاء العضكية بالتشاكر مع المجنة التنفيذية المركزية.
ج -يجكز ألمير المنطقة بالتشاكر مع مجمس الشكرل أك الجمعية العامة لألعضاء تعميؽ
العضكية نظ ار ألم سبب مذككر أعاله لمدة ال تزيد عف ثالثة (  )3أشير ،كفي حالة عدـ
العدكؿ عف التصرفات سبب التعميؽ خالؿ الفترة المذككرة يتـ مد فترة تعميؽ العضكية ،ليتـ
بعد ذلؾ إرساؿ خطاب تكصية ألمير الجماعة بإلغاء العضكية.
إلغاء وتعميق أي مؤسسة تابعة
قسم 61
يجكز ألمير الجماعة بالتشاكر مع المجنة المركزية التنفيذية ،في حالة الضركرة ،تعميؽ أك إلغاء
أم مؤسسة تابعة لمجماعة
قسم 62
يتـ تقديـ تفاصيؿ القرار الخاص بتعميؽ أك إلغاء أم مؤسسة تابعة ككذلؾ إلغاء العضكية في
االجتماع التالي لمجمس الشكرل.
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حدود الخالف داخل الجماعة
قسم 63
إذا قرر أم عضك االلتزاـ الدائـ بدستكر الجماعة ،كلكنو أعمف مخالفتو ألم قرار ىاـ تتخذه
الجماعة اإلسالمية فيما يخص قكاعد كلكائح تنفيذ أىداؼ الجماعة ،عميو االلتزاـ بالقكاعد التالية:
 .1يحؽ لو إعالف الخالؼ في االجتماع العاـ كلكنو ال يحؽ لو استخداـ الصحافة ككسائؿ
اإلعالـ إلعالف ىذا الخالؼ ،كما ال يحؽ لو التشاكر بشكؿ سرم مع أم مف األعضاء
اآلخريف
 .2االلتزاـ بقبكؿ قرار األغمبية داخؿ الجماعة كالعمؿ بناء عمى ذلؾ ،كمع ذلؾ ،يحؽ لو
تغيير ىذا القرار في حدكد االجتماع الخاص بذلؾ.
 .3في حالة إعالف أم عضك بالجماعة اإلسالمية لخالفو ألم قرار تتخذه الجماعة
اإلسالمية خارج السمطة المصدرة لمقرار ،يتـ عزلو عف أم منصب داخؿ الجماعة تككف
ميمتو تنفيذ أك إعالف المبادئ المعمنة لمجماعة اإلسالمية.
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الفصل السادس
بيت المال (الخزانة)
قسم 64
 )1يتـ تأسيس صندكؽ بيت الماؿ عمى كؿ مستكل مؤسسي لمجماعة اإلسالمية ،كفي حالة
رؤية مجمس الشكرل المركزم لعدـ ضركرة إنشاء صندكؽ منفصؿ لبيت الماؿ ألم مؤسسة،
يتـ العمؿ كفقا ليذا القرار.
 )2ألمير الجماعة السمطة الفردية في الحفاظ عمى النظاـ الصحيح لبيت الماؿ المركزم
 )3تقع سمطة المراقبة عمى صندكؽ بيت الماؿ لممؤسسات التابعة في يد األمير المعني بيذه
المؤسسة.
مصادر بيت المال (الخزانة)
قسم 65-
فيما يمي مصادر بيت الماؿ:
- 1أمكاؿ يتـ تحصيميا مف األعضاء كالعماؿ كالمتبرعيف:
أ -امتيازات شيرية (دفعات شيرية منتظمة)
ب -الزكاة كالعشار (يتـ تجميع أمكاؿ الزكاة كالعشار إكارساليا لمصندكؽ المستفيد لتيـ
صرفيا طبقا لقكاعد الشريعة اإلسالمية في صرؼ الزكاة كالعشار)
ج -مبالغ تدفع مرة كاحدة
- 2الدخؿ الشيرم مف المؤسسات التابعة
- 3األرباح الناتجة مف المطبكعات الخاصة لمجماعة.
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مصروفات بيت المال
قسم 66
 .1يخضع كؿ صندكؽ لبيت الماؿ لسلطة األمير المختص ،ك ليذا األمير سمطة صرؼ الماؿ
مف صندكؽ بيت الماؿ التابع لو بغرض أنشطة الجماعة كلكنو مسئكؿ أماـ األمير األعمى
منو أك أماـ مجمس الشكرل أك أعضائو.
 .2أمير الجماعة مسئكؿ أماـ مجمس الشكرل المركزم عف دخؿ كمصركفات بيت الماؿ
 .3يتـ مراجعة حسابات بيت الماؿ المركزم كبيت الماؿ التابع لمنطقة ما كؿ عاـ مف قبؿ
مراجع يتـ تعيينو مف قبؿ مجمس الشكرل المركزم ،كيتـ تقديـ تقرير المراجعة إلى مجمس
الشكرل المركزم ،كما يتـ تقديـ تقرير المراجعة لبيت الماؿ بالمنطقة إلى مجمس الشكرل
بالمنطقة التابع ليا.
 .4لمقياـ بمراجعة حسابات بيت الماؿ بالمدينة ،يعيف أمير المنطقة بالتشاكر مع مجمس الشكرل
بالمدينة مراجع ،كبعد االنتياء مف أعماؿ المراجعة خالؿ المدة المحددة لذلؾ يتـ تقديـ تقرير
المراجعة إلى مجمس الشكرل بالمنطقة إكالى مجمس (مجالس الشكرل) بالمدينة المعنية.
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الفصل السابع
تقديم النقد واالستجواب ووضع القواعد الخاصة بذلك
قسم 67
 .1يحؽ لكؿ عضك داخؿ الجماعة تكجيو النقد كاالستجكاب بخصكص أنشطة الييئة المركزية
في المؤتمر المركزم لألعضاء ،ككذلؾ تكجيو النقد كاالستجكاب بخصكص أنشطة الييئة
المعنية بالمنطقة في مؤتمر أعضاء الييئة بالمنطقة ،كالنقد كاالستجكاب بخصكص أنشطة
ىيئة الشكرل بالمدينة في مؤتمر األعضاء بالمدينة ،ككذلؾ تكجيو النقد كاالستجكاب
بخصكص أنشطة ىيئة الشكرل بالبمدية/االتحاد/الحي في مؤتمر األعضاء
بالبمدية/االتحاد/الحي.
 .2في حالة كجكد أم اعتراض أك شككل أك استفسار مف أم عضك بخصكص أم قرار مف
ق اررات أمير الجماعة أك مجمس الشكرل المركزم أك لجنة العمؿ المركزية ،يتـ إتباع التالي:
أ  -تقديـ ىذا االعتراض أك االستفسار أماـ مجمس الشكرل المركزم أك لجنة العمؿ
المركزية ،حسب الحالة ،مف خالؿ أم عضك في مجمس الشكرل المركزم أك لجنة
العمؿ المركزية.
ب -تقديـ العضك ليذا االعتراض أك االستفسار بنفسو في مؤتمر األعضاء شريطة أف
يككف ىذا االعتراض أك االستفسار مكتكبا ،كيتـ تقديمو لألميف العاـ خالؿ
(عشرة) أياـ مف إعالف تاريخ مؤتمر األعضاء.
- 4يحؽ لمجمس الشكرل المركزم كضع القكاعد الخاصة بتقديـ النقد كاالستجكاب كرفع
االعتراضات كاالستفسارات في مؤتمر األعضاء.
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قسم 68
يضع أمير الجماعة القكاعد الضركرية لتنفيذ أىداؼ الدستكر بالتشاكر مع لجنة العمؿ المركزية
كتخضع ىذه القكاعد لمكافقة مجمس الشكرل المركزم.
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الفصل الثامن
لجنة اإلنتخابات -األمور المتعمقة باإلنتخابات وحمف اليمين
لجنة اإلنتخابات
قسم 69
- 1تتشكؿ المجنة المركزية لالنتخابات مف رئيس المجنة كأربعة أعضاء يتـ تعيينيـ مف خالؿ
مجمس الشكرل المركزم طبقا لمقكاعد المكضكعة مف قبؿ مجمس الشكرل المركزم لمقياـ
بتنفيذ عمميات االنتخاب/االقتراع عمى المستكل المركزم كمستكل المنطقة.
- 2يتـ تأسيس المجنة المركزية لالنتخابات بعد كؿ انتخاب لمجمس الشكرل المركزم.
- 3تتشكؿ لجنة انتخابات المنطقة مف رئيس الجنة كمساعديف يتـ تعيينيـ مف قبؿ مجمس شكرل
المنطقة لمقياـ بتنفيذ عمميات االنتخاب/االقتراع عمى مستكل المدينة كعمى مستكل
البمدية/االتحاد/الحي.
- 4يتـ تأسيس لجنة انتخابات المنطقة بعد كؿ انتخاب لمجمس شكرل المنطقة.
قسم 70
- 1ينبغي إعطاء أىمية خاصة بمعرفة الديف (الديف اإلسالمي) كمخافة اهلل كالخضكع ألحكاـ
اهلل كسنة رسكلو (صمى اهلل عميو كسمـ) عند انتخاب أك تعييف أم شخص في أم منصب
مسئكؿ عمى كافة المستكيات المؤسسية ،مع اتصاؼ ىذا الشخص بالكطنية كاإلخالص كقكة
العزيمة كحاسة التكقع كقكة التحميؿ كبراعة االبتكار كاالنفتاح كالسمكؾ الطيب كالمزاج المتزف
كالكفاءة التنظيمية كالقدرة عمى الحفاظ عمى النظاـ المؤسسي.
ُ - 2يمنع أم شخص أظير رغبة في أم منصب بشكؿ مباشر أك غير مباشر أك حاكؿ
الكصكؿ ليذا المنصب مف االنتخاب أك التعيف بيذا المنصب.
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حمف اليمين
قسم71 -
المعينكف بكافة المناصب داخؿ الجماعة اليميف
المنتخبكف أك ُ
يؤدم كافة األعضاء أك األشخاص ُ
بالطريقة التالية:
 .1بعد حصكؿ الشخص المعني عمى عضكيتو بالجماعة ،يؤدم ىذا الشخص اليميف في
حضكر أمير الجماعة أك ممثمو كفقا لصيغة اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ األكؿ مف
الدستكر.
 .2بعد انتخاب أمير البمدية/االتحاد/الحي ،يؤدم األمير المنتخب اليميف أماـ أمير المدينة أك
ممثمو كفقا لصيغة اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ الثاني مف الدستكر.
 .3بعد انتخاب أمير المدينة ،يؤدم األمير المنتخب اليميف أماـ أمير المنطقة كفقا لصيغة
اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ الثاني مف الدستكر.
 .4بعد انتخاب أمير المنطقة ،يؤدم األمير المنتخب اليميف أماـ أمير الجماعة أك ممثمو كفقا
لصيغة اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ الثاني مف الدستكر.
 .5بعد انتخاب أمير الجماعة ،يؤدم األمير المنتخب اليميف أماـ رئيس لجنة االنتخابات كفي
حضكر أعضاء مجمس الشكرل المركزم كفقا لصيغة اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ
الثاني مف الدستكر.
 .6بعد انتخاب نائب األمير المركزم  ،يؤدم نائب األمير المنتخب اليميف أماـ األمير المعني
كفقا لصيغة اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ الثاني مف الدستكر.
ممنظمة

 .7بعدانتخابينائباألمير أل

فرعية تابعة،يقسماليمينأماماألميرالمعنيكفقالشكاللقسمالمنصكصعمييفيالجدكاللثانيمنيذاالدستكر.
 .8يؤدم أعضاء مجمس الشكرل المركزم اليميف في جمستو االفتتاحية أماـ أمير الجماعة كفقا
لصيغة اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ الثالث مف الدستكر.
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 .9يؤدم األميف العاـ كمساعد األميف العاـ كأعضاء لجنة العمؿ المركزية كأعضاء المجنة
التنفيذية المركزية كأميف مجمس المنطقة كأعضاء لجنة العمؿ بالمنطقة كأميف مجمس المدينة
كأعضاء لجنة العمؿ بالمدينة كأميف مجمس البمدية/االتحاد/الحي كأعضاء لجنة العمؿ
بالبمدية/االتحاد/الحي اليميف أماـ األمير المختص كفقا لصيغة اليميف المنصكص عمييا في
الجدكؿ الرابع مف الدستكر.
.10

يؤدم أعضاء مجمس الشكرل التابع اليميف في الجمسة االفتتاحية لممجمس أماـ

األمير المختص كفقا لصيغة اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ الخامس مف الدستكر.
.11

يؤدم رئيس كأعضاء لجنة االنتخابات اليميف أماـ أمير الجماعة كفقا لصيغة اليميف

المنصكص عمييا في الجدكؿ السادس مف الدستكر.
.12

يؤدم أعضاء كمساعدك لجنة االنتخابات المعينكف إلجراء انتخابات المجالس التابعة

عمى مستكل المنطقة اليميف أماـ أمير المنطقة كفقا لصيغة اليميف المنصكص عمييا في
الجدكؿ السادس مف الدستكر.
.13

يؤدم أعضاء مجمس شكرل المرأة اليميف أماـ األمير المعني أك ممثمو كفقا لصيغة

اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ السابع مف الدستكر.
.14

يؤدم أعضاء لجنة عمؿ المرأة اليميف أماـ األمير المختص أك ممثمو كفقا لصيغة

اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ الثامف مف الدستكر.
.15

يؤدم األعضاء غير المسمميف اليميف أماـ أمير الجماعة أك ممثمو كفقا لصيغة

اليميف المنصكص عمييا في الجدكؿ التاسع مف الدستكر.
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الفصل التاسع

تفسير الدستور وتعديمه وتطبيقه
القسم رقم 72

تفسير الدستور

في حالة حدكث أم جدؿ بشأف تفسير أم جزء مف الدستكر أك جزء فرعي منو أك تتطمب الدستكر

المزيد مف التفسير لإليضاح ،يضع أمير الجماعة األمر برمتو أماـ مجمس الشكرل المركزم كيشمؿ

رأم أغمبية األعضاء الحاضريف تفسير ىذا القسـ أك القسـ الفرعي.

القسم رقم 73
- 1

تعديل الدستور

إذا اعتقد أحد أعضاء الجماعة ضركرة تعديؿ الدستكر أك تغييره أك اإلضافة عميو ،يضعو

عمى ىيئة قرار أماـ مجمس الشكرل المركزم عف طريؽ أحد أعضاء مجمس الشكرل المركزم أك

أمير الجماعة بشرط أف يرسؿ ىذا العضك التعديؿ مباشرة.

 - 2إذا اعتقد ربع أعضاء مجمس الشكرل المركزم الحاضريف أف القرار مناسبان أك مقبكالن
لممناقشة يتـ ضمو لجدكؿ األعماؿ.

- 3

إذا مر أك انقضى ست ساعات عمى األقؿ مف ضـ القرار لجدكؿ األعماؿ ،تناقشو أغمبية

ثمثي إجمالي األعضاء الحاضريف كتتبنى التعديؿ المقترح.

القسم رقم 74
- 1

التطبيق والنفاذ والسريان

تـ تبني ىذا الدستكر في مؤتمر األعضاء يكـ السبت  28جمادل اآلخر  1399ىػ المكافؽ

 26مايك  1979ك .1386

 - 2ىذا الدستكر سارم بدءان مف يكـ االثنيف غرة رجب

.1386
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 1399المكافؽ  28مايك  1979ك

الممحؽ رقـ ()1

قسم العضوية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ابف أك ابنة أك زكجة

أتعيد أنا

بعد فيـ تفسير عقيدة

الجماعة اإلسالمية في بنجالديش كأىدافيا الكاردة في الدستكر باإلضافة إلى إشياد اهلل بما يمي:
- 1

يعتبر ىدؼ حياتي الحاسـ ىك تحقيؽ رضا اهلل كالحصكؿ عمى المكافأة في اآلخرة بالكفاح

لتحقيؽ اإلسالـ الذم أرسمو اهلل كبمغو النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) لتحقيؽ السالـ التاـ عمى األرض
كالعمؿ عمى رفاىية البشرية كلذا انضممت الجماعة اإلسالمية في بنجالديش.

- 2

أتعيد بعد تأسيس دستكر الجماعة اإلسالمية في بنجالديش بما يمي:

ب.

أؤدم الفركض كالكاجبات التي تنص عمييا الشريعة عمى نحك منتظـ ،كأمتنع عف ارتكاب

أ.

الكبائر.
ج.

د.

ألتزـ تمامان بكؿ قكاعد الجماعة كلكائحيا طبقان ليذا الدستكر.

لف أسعى لمحصكؿ عمى كسيمة دخؿ تخالؼ أمر اهلل.
لف أنضـ ألم مؤسسة تتناقض أىدافيا كأغراضيا كمعتقد اإلسالـ كأىداؼ الجماعة

كسياساتيا.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:
التاريخ:
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الممحؽ رقـ ()2

قسم أمير الجماعة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا

ابف الذم تـ اختيارم أك تعييني أمير أك نائب

أمير منطقة أك عاصمة أك مدينة أك بمدية أك اتحاد أك حي باإلضافة إلى إشياد اهلل بما يمي:

 - 1أفضؿ الخضكع ألكامر اهلل كنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كأنفذىا كأؤمف أنيا أىـ مف أم

شيء آخر.

 - 2أحاكؿ جاىدان تحقيؽ أىداؼ الجماعة اإلسالمية في بنجالديش كأغراضيا كاعتبرىا كاجبي

األساسي.
- 3
- 4

أفضؿ مصالح الجماعة ككاجباتيا عمى شخصيتي كمصالحي كمكاسبي الشخصية.
أسكم أم خالؼ ينشأ بيف أعضاء الجماعة بناء عمى مبدأ النزاىة كالعدالة كالعدؿ.

 - 5أحمي أمانات الجماعة كاممة كأحافظ عمييا.

 - 6ألتزـ شخصيان بدستكر الجماعة كأسعى جاىدان في ىذا الشأف.
- 7

أدعـ التنظيـ كاالنضباط كأستمر فيو.

- 8

أحاكؿ تنفيذ ق اررات الجماعة عمى نحك مناسب.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:

التاريخ:
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الممحؽ رقـ ()3

قسم أعضاء مجمس الشورى المركزي
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا

ابف الذم تـ اختيارم أك تعييني عضك مجمس

الشكرل المركزم باإلضافة إلى إشياد اهلل بما يمي:

 - 1أفضؿ الخضكع ألكامر اهلل كنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كأنفذىا كأعتبرىا أىـ مف أم شيء

آخر.
- 2

أراقب تمسؾ أمير الجماعة كمجمس الشكرل المركزم ككؿ عضك مف أعضائو بعقيدة

- 3

لف أتغيب عف اجتماعات مجمس الشكرل إال لعذر تبيحو الشريعة.

اإلسالـ كأىدافو كأغراضو كأركانو المذككرة في ىذا الدستكر.

 - 4أعبر دائمان في كؿ األمكر كرأيي الشخصي بصراحة طبقان لمعرفتي كضميرم كلف أظير أم

ضعؼ في ىذا الشأف.
- 5

أبتعد عف تشكيؿ أم مجمكعة منفصمة داخؿ الجماعة ،كأصمح مسار أم شخص أالحظ

تكرطو في نشاط مشابو.

 - 6أسعى جاىدان لمحد مف أم خطأ أك سكء في أنشطة الجماعة أك ىيكميا.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:

التاريخ:
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الممحؽ رقـ ()4

قسم األمين العام ومساعد األمين العام وعضو المجنة العاممة المركزية وعضو المجنة التنفيذية

المركزية وأمين المنطقة أو المدينة والمجنة المركزية لممنطقة أو المدينة وأمين المدينة والمجنة
العاممة لممدينة وأمين البمدية أو االتحاد أو الحي والمجنة العاممة لمبمدية أو االتحاد أو الحي
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا

ابف الذم تـ اختيارم أك تعييني األميف العاـ

كمساعد األميف العاـ كعضك المجنة العاممة المركزية كعضك المجنة التنفيذية المركزية كأميف المنطقة
أك المدينة كالمجنة المركزية لممنطقة أك المدينة كأميف المدينة كالمجنة العاممة لممدينة كأميف البمدية أك

االتحاد أك الحي كالمجنة العاممة لمبمدية أك االتحاد أك الحي باإلضافة إلى إشياد اهلل بما يمي:

 - 1أفضؿ الخضكع ألكامر اهلل كنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كأنفذىا كأعتبرىا أىـ مف أم شيء

آخر.
- 2
- 3

ألتزـ بدستكر الجماعة اإلسالمية كأتبعو.

أؤدم ميامي كمسئكلياتي بكؿ إخالص كثقة بصفتي األميف العاـ كمساعد األميف العاـ

كعضك المجنة العاممة المركزية كعضك المجنة التنفيذية المركزية كأميف المنطقة أك المدينة كالمجنة

المركزية لممنطقة أك المدينة كأميف المدينة كالمجنة العاممة لممدينة كأميف البمدية أك االتحاد أك الحي

كالمجنة العاممة لمبمدية أك االتحاد أك الحي لجماعة اإلسالمية في بنجالديش.

 - 4أسعى جاىدان لمحد مف أم خطأ أك سكء في أنشطة الجماعة أك ىيكميا.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:

التاريخ:
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الممحؽ رقـ ()5

قسم أعضاء مجمس الشورى لمهيكل الثانوي
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا

ابف الذم تـ اختيارم أك تعييني عضك مجمس

الشكرل منطقة أك عاصمة أك مدينة أك بمدية أك اتحاد أك حي باإلضافة إلى إشياد اهلل بما يمي:

 - 1أفضؿ الخضكع ألكامر اهلل كنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كأنفذىا كأعتبرىا أىـ مف أم شيء

آخر.
- 2

أراقب تمسؾ أمير الجماعة كمجمس الشكرل المركزم ككؿ عضك مف أعضائو بعقيدة

اإلسالـ كأىدافو كأغراضو كأركانو المذككرة في ىذا الدستكر.

- 3

لف أتغيب عف اجتماعات مجمس الشكرل إال لعذر تبيحو الشريعة.

 - 4أعبر دائمان في كؿ األمكر كرأيي الشخصي بصراحة طبقان لمعرفتي كضميرم كلف أظير أم

ضعؼ في ىذا الشأف.
- 5

أبتعد عف تشكيؿ أم مجمكعة منفصمة داخؿ الجماعة ،كأصمح مسار أم شخص أالحظ

تكرطو في نشاط مشابو.

 - 6أسعى جاىدان لمحد مف أم خطأ أك سكء في أنشطة الجماعة أك ىيكميا.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:

التاريخ
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الممحؽ رقـ ()6

قسم رئيس أعضاء لجنة االنتخابات وأعضاء لجنة االنتخابات ومساعد أعضاء لجنة االنتخابات
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا

ابف الذم تـ اختيارم أك تعييني رئيس أعضاء

لجنة االنتخابات كعضك لجنة االنتخابات كمساعد عضك لجنة االنتخاباتباإلضافة إلى إشياد اهلل بما

يمي:

 - 1أفضؿ الخضكع ألكامر اهلل كنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كأنفذىا كأعتبرىا أىـ مف أم شيء

آخر.
- 2

أفضؿ مصالح الجماعة عمى مصالحي الخاصة أك أم مصمحة أخرل تعفيني مف المياـ

المخكلة لي.
- 3
- 4

أتعامؿ مع المياـ المخكلة لي عمى نحك نزيو كمنصؼ كعادؿ.

ألتزـ بدستكر الجماعة اإلسالمية كأتبعو.

 - 5أحافظ عمى األمانات المكككلة لي.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:

التاريخ
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الممحؽ رقـ ()7

قسم عضوات مجمس الشورى
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا

زكجة أك ابنة التي تـ اختيارم أك تعييني إحدل

عضكات مجمس الشكرل منطقة أك عاصمة أك مدينة أك بمدية أك اتحاد أك حي باإلضافة إلى إشياد

اهلل بما يمي:

 - 1أفضؿ الخضكع ألكامر اهلل كنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كأنفذىا كأعتبرىا أىـ مف أم شيء

آخر.
- 2

أراقب تمسؾ أمير الجماعة كمجمس الشكرل المركزم ككؿ عضك مف أعضائو بعقيدة

اإلسالـ كأىدافو كأغراضو كأركانو المذككرة في ىذا الدستكر.

- 3

لف أتغيب عف اجتماعات مجمس الشكرل إال لعذر تبيحو الشريعة.

 - 4أعبر دائمان في كؿ األمكر كرأيي الشخصي بصراحة طبقان لمعرفتي كضميرم كلف أظير أم

ضعؼ في ىذا الشأف.

 - 5أسعى جاىدان لمحد مف أم خطأ أك سكء في أنشطة الجماعة أك ىيكميا.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:
التاريخ:
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الممحؽ رقـ ()8

قسم أمينة اإلدارات أو عضوات المجنة العاممة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا

زكجة أك ابنة التي تـ اختيارم أك تعييني

عضكة في المجنة العاممة منطقة أك عاصمة أك مدينة أك بمدية أك اتحاد أك حي أك أمينة إدارات

الجماعة اإلسالمية في بنجالديش باإلضافة إلى إشياد اهلل بما يمي:

 - 1أفضؿ الخضكع ألكامر اهلل كنبيو (صمى اهلل عميو كسمـ) كأنفذىا كأعتبرىا أىـ مف أم شيء
آخر.
- 2
- 3

ألتزـ بدستكر الجماعة اإلسالمية كأتبعو.
أؤدم ميامي كمسئكلياتي بكؿ إخالص كثقة بصفتي عضكة في المجنة العاممة منطقة أك

عاصمة أك مدينة أك بمدية أك اتحاد أك حي أك أمينة إدارات الجماعة اإلسالمية في بنجالديش.

 - 4أسعى جاىدان لمحد مف أم خطأ أك سكء في أنشطة الجماعة أك ىيكميا.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:

التاريخ:
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الممحؽ رقـ ()9

قسم األعضاء غير المسممين أو العضوات المسممات
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أتعيد أنا
يمي:

- 1

أنني أ شيد اهلل بما

ابف أك ابنة أك زكجة باإلضافة إلى

أراقب االنضباط كالق اررات كأحد أعضاء الجماعة اإلسالمية في بنجالديش أك عضكاتيا بكؿ

إخالص.

 - 2أفضؿ تنفيذ ق اررات الجماعة.
- 3

أقكـ بدكر تكريسي لمحفاظ عمى استقالؿ بنجالديش كسيادتيا.

 - 4لف ألجأ ألم كسيمة دخؿ غير قانكنية.

الميـ كفقني لمعمؿ طبقان ليذا القسـ ،آميف
التكقيع:

التاريخ:
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ممحوظة هامة
 - 1تـ صياغة إكاعداد دستكر اؿجماعة اإلسالـ ية بنجالديش بما فييا التعديميف الثالث عشر
كالرابع عشر طبقان لتسجيؿ قكاعد األحزاب السياسية بشأف تمثيؿ قانكف الشعب (تعديؿ).2009 ،
- 2

بشرط انتخاب مجمس الشكرل المركزم الجماعة اإلسالمية في بنجالديش عف طريؽ أعضاء

عمى مستكل السكاد األعظـ ،يمثؿ المجمس أعضاء عمى مستكل كمنطقة السكاد األعظـ في نفس

الكقت .كيجب عمى مجمس الشكرل المركزم تعديؿ دستكر الجماعة اإلسالمية البنجالدشية ككضعو.
اؿتعديالت:

التعديالألكؿ (  21-15كانكناألكؿ  /ديسمبر  .)1981التعدياللثاني (  30-28نكفمبر

،1930التعدياللثالث ( 25-21
،)1986التعدياللخامس (

10-8

ديسمبر

يكنيك

،)1984التعدياللرابع ( 9-5
،)1988التعدياللسادس (

ديسمبر

22-18

ديسمبر،التعدياللثامف (  22-19حزيراف  /يكنيو ،)1990التعدياللثامف (  31-28تمكز /

يكليو ،)1991التعدياللتاسع (  28شباط /
كانكناألكؿ /

ديسمبر ،)1994التعدياللحاديعشر ( - 17

،)1998التعدياللثانيعشر ( 10-9
(تشريناألكؿ /

فبراير ،)1993التعدياللعاشر ( 14-10

أكتكبر

كانكناألكؿ /

،)2008التعديؿ

 19كانكناألكؿ /

ديسمبر

ديسمبر ،)2004التعدياللثالثعشر

11-10 ( 14

تمكز /

يكليو

،)2009التعدياللخامسعشر (  7ك  8كانكناألكؿ  /ديسمبر  17 )2009تشرينالثاني /
نكفمبر ،)2010التعدياللسابععشر ( تشرينالثاني /

نكفمبر ،)2010التعدياللثامنعشر

(تشريناألكؿ  /أكتكبر  )2012التعدياللتاسععشر ( 30تشرينالثاني  /نكفمبر ،)2012التعديؿ
 17( 20تشريناألكؿ  /أكتكبر )2016
إدراجاألعضاءاإلناث:

القسم 74

سيمثؿ نسبة  %33مف النساء فيجميعمجانالجماعةاالسالميةالبنغالديشية،بحمكؿعاـ .2020
التطبيقوالتبني:
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 .1تمقبكليذاالدستكرفيمؤتمراألعضاءالكطنيالذيعقداليكـ 28 ،جمادل الثاني  1399 ،ىجرم،

 26مايك  1979ك 11جكيشتا(السنة البنغالية) 1386 ،المكافؽ ليكـ السبت.

 .2ىذاالدستكرسكفيدخمحيزالتنفيذمف 1رجب 1399 ،ىجرم 28 ،مايك 13 ،1979 ،جكمشتا
 1386بنغالي.
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