اساسنامـــــــــۀ
جمعیت هالل احمر افغانی

مقدمه
جمعیت هالل احمر افغانی یک جمعیت ملی بیطرف  ،مستقل و غیر جانبدار است که با داشتن عضویت
نهضتتت بتتین ایمللتتی رتتلیه ستترم و هتتالل احمتتر در مطابقتتت بتته ارتتول هفتاانتته ایتتن نهضتتت در افغانستتتا
فعاییت می نماید.
جمعیت افغانی سره میاشت معین ( همکار ) دویت جمهوری اسالمی افغانستا در امتور برتری بتوده و
به هیچ وجه جز ارگا دویت و حکومت نیست و فعاییت های سیاسی و نظتامی نتدارد .جمعیتت هتالل احمتر
هرگونه فعاییت را که بته بهبتود ویتعیت برتری در افغانستتا کمتک نمایتد در مطابقتت بته ارتول کتاری و
حیطه وظایف خویش انجام میدهد.
جمعیت هالل احمرافغانی به تاسی از ارول اساسی و وظایف نهضت بین ایمللی رتلیه سترم و هتالل
احمر در افغانستا فعاییت های برری را به هدف کاهش آالم برری و کمک مستقیم به متضررین حتواد
طبیعی و غیر طبیعی در کرور و تمام آنهائیکه از مصائه و آالم برری متضرر شده اند و رنت متی برنتد،
فعاییت مینماید.
جمعیتت هتالل احمتر افغتانی بته تازستی از قتانو جمعیتت ملتی و کنوانستیو  1864ژنیتوا بته تتاری 19
ثور 1313هجری شمسی مطابق  9می  1934تأسیس و بر حسه متاده  4شترای ده گانتت ترتکیل جمعیتت
های ملی ،قانو نهضت ،کنوانسیو های چهارگانتت  1949ژنیتوا و پروتوکتول هتای یتمیمه ستال 1977
که دویت افغانستا به آ ملحق است و مواد این اساسنامه بتا درنظرداشتت ارتول اساستی فیتل فعاییتت متی
نماید و ارگا های دویتی افغانستا همواره ارول هفتاانه متتککره را رعایتت و احتترام متی نماینتد و یتا بتا
جمعیت ملی همکار می باشند.
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فصل اول
احکام عمومی
ماده اول
این سند بنام اساسنامه جمعیت هالل احمر افغانی یاد می گردد.
ارطالحات فیل معانی فیل را در اساسنامه حایر افاده می نماید:
دویــــــــــــــــــــــــت :دویت جمهوری اسالمی افغانستا .
نهضــــــــــــــــــــــت :نهضت بین ایمللی رلیه سرم و هالل احمر.
جمــــــعیت ملــــــــی :جمعیت هالل احمر افغانی.
کمیتـــــــــــــــــــــــــه :کمیتت بین ایمللی رلیه سرم.
فیدراسیـــــــــــــــــو  :فیدراسیو بین ایمللی جمعیت های رلیه سرم و هالل احمر.
نرــــــــــــــــــــا ها  :نرا های که فق حاوی هالل احمر یا سره میاشت  ،رلیه سرم وکرستال سرم
بدو نوشته و سایر عالمات و نرا های نهضت.
نرا جمعیت ملـــــی :نرا مرخص و مختص جمعیت هالل احمر افغانی.
کنوانسیو های ژنیو :کنوانسیو های چهارگانه ژنیو  12اگست 1949
کارکنــــــــــــــــــا  :تمام کارکنا رسمی و اجیرا جمعیت هالل احمر افغانی.
ماده دوم:
ارول اساسی نهضت قرار فیل اند:
بشردوستی-:
نهضت بین ایمللی رلـیه سرم و هالل احـمر به آرزوی کمک رساند بتدو تبتـعیب بته مجتروحین
میدا جنگ به وجود آمده و در مأموریت ملی و بـین ایمللی خویش تالش متی ورزد تتا از آالم برتر در هتر
جای که باشد ،جلوگیری و آنر را کتاهش دهتـد .هتدف آ حمایتت از حیتات ،رتحت و تتأمین احتـترام انستا
است .این نهضت تفاهم متقابل ،دوستی ،همکاری و رلح پایدار را بین همت مردما توسعه میدهد.
عدم جانبداری-:
این نهضت هیچ نوع امتیازی به ملیت ،نتـااد ،طبقته ،عقایتد دینتی و متکهبی و نظریتات سیاستی نمیدهتد،
تالش مـی ورزد تا درد و رن افراد را ررف با در نـظر داشت نیتـازمندی ایرتا و داد حتـق اویویتت بته
مصیبتهای عاجل ،تسکین دهد.
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بیطرفی-:
این نهضت برای کسه و حفظ اعتماد همه ،در مخارمات طرف واقع نمی شود وهیچوقت در مناقرات
سیاسی ،ناادی ،دینی ،و مکهبی و آیدیویوژیکی ،خود را درگیر نمی سازد.
استقاللیت-:
این نهضت مستقل است .جمعیت های ملی با آنکه در خدمات برردوستانه مدد گار حکومتهای خویش و
تابع قوانین ممایک متبوع شا میباشند ،باید همیره خود مختاری خویش را حفظ کنند بنا ًء آنها قادر خواهنتد
بود که در همه اوقات مطابق ارول نهضت عمل نمایند.
خدمات رضاکارانه-:
رلیه سرم و هالل احمر یک نهضت امداد ریاکارانه است ،به هیچ طریقی در آرزوی کسه منفعت
نمی باشد.
وحدت ( یگانه گی)-:
در هتتر کرتتور رتترف یتتک جمعیتتت هتتالل احمتتر یتتا رتتلیه ستترم میتوانتتد وجتتود داشتتته باشتتد .بنتتا ًء ایتتن
(جمعیتتت هتتالل احمتتر افغتتانی) بایتتد بتته روی همتته گتتا بتتاز بتتوده ،ختتدمات برردوستتتانه ختتود را در سرتاستتر
کرور به پیش ببرد.
جهان شمولیت-:
نهضتتت بتتین ایمللتتی رتتلیه ستترم و هتتالل احمتتر کتته در آ همتته جمعیتتت هتتای ملتتی دارای مقتتام یکستتا
هستند و در کمک با همدیار وظایف و مکلفیتهای مساوی را سهیم میاردند ،جهانرمول است.
بتاسی از قانو  ،تکامتل و پیتروی از اهتداف واالی انستانی ،جمعیتت هتالل احمتر افغتانی بخصتو در
مرحله کنونی کرور در انطباق کامل با پرنسیپ های اساسی رلیه سرم وهالل احمر ،این اساسنامه را بتا
موازین برردوستانه بنام اساسنامه جمعیت هالل احمر افغتانی (دافغتانی ستری میاشتتی توینته ) ویتع نمتوده
است.
مادۀ سوم:
جمعیت ملی تمام فعاییت های خویش را در مطابقت به قانو جمعیتت ملتی و متواد ایتن اساستنامه تنظتیم
می نماید.
تمام کارکنا  ،ریاکارا و اعضای جمعیت ملی ملزم به اجرای امور در مطابقت به ارتول اساستی و
منرور اخالقی جمعیت ملی می باشند.
ماده چهارم:
جمعیت هالل احمر افغانی (دافغاني سرې میاشتې ټوینه) مطابق قانو جمعیتت ملتی یتک ستازما امتداد
رسا ریاکارانه ،آزاد و مستتقل،غیر جانبتدار ،بیطترف وجهتا شتمول استت .جمعیتت هتالل احمتر افغتانی
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یاانتته جمعیتتت ملتتی استتت کتته در مطابقتتت بتته قتتوانین از طتترف دویتتت افغانستتتا بته رستتمیت شتتناخته شتتده و
فعاییت های خویش را در محدوده جغرافیایی افغانستا وسعت میدهد .جمعیت ملی از نااه موقتف ،وظتایف
و مکلفیت ها با جمعیت های ملی مماثل در جها بر پایت تساوی کامل قرار دارد.
مادۀ پنجم:
جمعیت ملی بر اساس ماده دوم و سوم دارای شخصیت حقوقی بوده و برمبنای اساسنامت نهضت و ایتن
اساسنامه تأسیس گردیده است .جمعیتت ملتی شترایطی را کته در مـتـاد  4اساستنامت نهضتت ترتریح گردیتـده
است رعایت نمتوده و روابتـطش را بتا ستایر مرکبته هتای نهضتت در مطابقتت بتا متاد  3اساستنامت نهتـضت
تأمـین و مکلفیت های ماد  5اساسنامت فدراسیو بین ایمللی را رعایت می نماید.
جمعیت ملی که به تاری  2سپتامبر  1954توس کمیتت بین ایمللی رلیه سرم به رسمیت شناخته شده
است ،جزء نهضت بوده ،وبه تتاری 11نومبرستال  1954عضتویت فدراستیو جمعیتت هتای ملتی را کسته
نموده است .حکومت موافق با ارتول قبتول شتد حقتوق بتین ایمللتی ،جمعیتت ملتی را بته رستمیت شتناخته و
همکاری های الزم ،مؤثر و به موقع را برای جمعیت ملی به عمل می آورد.
مادۀ ششم:
هدف جمعیت ملی جلوگیری و کاهش آالم برری می باشد .بارالحیت ترین مرجع رهبری جمعیت ملی
مجمع عمومی می باشد که وظیفه آ تصویه پاییسی ها ،مقررات و طرزایعمل های است کته جمعیتت ملتی
را رهبری می کند.
مادۀ هفتم:
تمام یوایح ،پاییسی ها ،مقرره ها و طرزایعمل های جمعیت ملی ،توس سکرترجنرال بتر وفتق اهتداف
جمعیت ملی ترتیه و توس بورد رهبری و رئیس عمومی تصویه و منظور می گردد.
مادۀ هشتم:
 .1جمعیت ملی در فعاییت های خود احکام این اساسنامه را رعایت می نماید.
 .2حقوق ،امتیازات و مکلفیتت هتا ورتالحیت هتای جمعیتت ملتی تحتت حمایتت کامتل و مستتقیم رئتیس
جمهتتور و حتتامی جمعیتتت ملتتی قتترار داشتتته ،هتتیچ یتتک از ارگانهتتا ی دویتتتی حتتق دخایتتت در امتتور
جمعیت ملی و تصرف در حقوق و ملکیت های آنرا ندارند.
 .3روابت جمعیتتت ملتتی بتتا دویتتـت مطتتـابق احکتتام ایتتن اساستتنامه ،ارتول اساستتی ،اساستتنامت نهضتتت و
کنوانسیو های چهار گانت ژنیوا کـه دویت افغانستتا بته آ ملحتق گردیتده استت ،تنظتیم متی گتردد.
جمعیت ملی به شکل مستقالنه بعنوا معین (همکار) دویت در امور برری ،حتاالت عاجتل و ستایر
حاالت در حد توا خویش فعاییت می نماید.
 .4امور تفتیش و نظارت مطابق قانو جمعیت ملتی و استناد ایتن اساستنامه تنظتیم متی گتردد .نظتارت،
بررسی و ارزیابی فعاییت های جمعیت ملتی توست تفتیرتی کته ازجانته جمعیتت ملتی انتختا متی
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شود با حمایت مرکبه های نهضت و بخش تفتیش داخلی جمعیت ملتی تحتت نظتر کمیتـته نظتـارت و
ارزیابی بورد رهبری رـورت می گیرد.
 .5در رورت بروز موارد جرمی که ایجا رسیده گتی عتدیی و قضتایی را نمایتد ،مویتوع ازجانته
رئیس عمومی جمعیت ملی به نهاد های عدیی و قضایی محول می گردد.
 .6تفتیش و ارزیابی داخلی جمعیت توس طرزایعمل تفتیش داخلی جمعیت ملی تنظیم می گردد.
 .7جمعیت ملی با داشتن تعهد پیرامو حفتظ سیستتم هتای ستایم متدیریت ،نظتارت متؤثر ،عملیتات هتای
شفاف و ظرفیت سازی مداوم اجراآت می نماید.
مادۀ نهم:
جمعیت ملی درحاالت بروز حواد طـبیعی و غیر طبیعی مدد گار دویـت است .جمعیت ملی در رابطه
به همکاری با ارگانهای مختلف با حفظ استقالییت و مطابق به مبادی و ارول اساستی نهضتت ،کنوانستیو
های ژنیوا ،مقررات امـداد و فیـصلت کنفرانس های بــین ایمللی عمل می نماید.
مادۀ دهم:
مطابق قتانو جمعیتت ملتی تقترر و تبتدل ،انفکتا  ،ترفیتع ،تقاعتد ،استتعفی ،ازدیتاد معاشتات پرستونل و
سایر امور قوای برری ،توس طرزایعمل قوای برتری جمعیتت ملتی کته بته تصتویه بتورد رهبتری رستیده
باشد رورت می گیرد.
مادۀ یازدهم:
مطتتابق قتتانو جمعیتتت ملتتی تهیتته ،تتتدار  ،خریتتداری متتواد و اجنتتاس در حتتاالت عتتادی و ایتتطراری،
توس طرزایعمل تهیه و تدارکات جمعیت ملی رورت می گیرد.
مادۀ دوازدهم:
جمعیت ملی بته منظتور انجتام فعاییتت هتای بته موقتع و مناسته ،در جهتت پاستخدهی بته نیازمنتدی هتای
برردوستانه ،در حاالت ایطراری مستقالنه عمل می نماید.
مادۀ سیزدهم:
دفتر مرکزی جمعیت ملی در شهر کابل و ریاست نماینده گی های آ در مراکتز والیتات موقعیتت دارد.
در رورت یرورت دفاتر فرعی در سایر محالت نیز ایجاد می گردد.

مادۀ چهاردهم:
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جمعیت ملی دارای مدال و نرانهای مخصو بدو امتیاز مادی می باشتد .طترز استتفاده و اعطتای آ
مطابق طرزایعمل جمعیتت ملتی بته پیرتنهاد ستکرترجنرال ،تائیتد رئتیس عمتومی و منظتوری بتورد رهبتری
رورت می گیرد.
ماده پانزدهم:
جمعیت ملی از نرا هالل احمر و یوگوی خود در همته حتاالت مطتابق قتانو نرتا  ،کنوانیستیو هتای
 1949ژنیو و پروتوکتول هتای ایحتاقی و مقترره  1991استتفاده از نرتا توست جمعیتت هتای ملتی و ستایر
اسناد حقوقی خود استفاده می کند.
مادۀ شانزدهم:
نرا آ هالل به رنگ سرم ،در متن سفید که توس یک دایره بته رنتگ ستیاه احاطته شتده و در بتاالی
آ دایره ،اسم جمعیت هالل احمر افغانی به زبا پرتو( دافغاني سرې میاشتې ټوینه) و در پایین آ به زبا
دری ( جمعیت هالل احمر افغتانی ) بته شتکل قوستی بته رنتگ ستیاه نوشتته شتده استت .نوشتته هتای یادشتده،
هالل و دایر دور هالل نیز تماما ً توس یک دایره سیاه دیار احاطه شده است.

فصل دوم
اهداف و وظایف جمعیت ملی
مادۀ هفده هم:
اهداف اساسی جمعیت ملی عبارت اند از:
 .1وقایتته و کتتاهش آالم برتتری بتتا غیتتر جانبتتداری کامتتل ،بتتدو تبعتتیب نتتاادی ،جنستتی ،زبتتانی ،ستتمتی،
عقیدتی ،دینی ،مکهبی ،سیاسی ،ایدیویوژیکی و اجتماعی.
 .2مساعدت به قربانیا منازعات مسلحانه و مصدومین حواد طبیعی در حد توا .
 .3اتختتاف تتتدابیر الزم در جهتتت ستتهم گیتتری در رابطتته بتته وقایتتت امتتراص ،بهبتتود رتتحت عامتته ،کتتاهش
مصایه و آالم برری در حدود امکانات.
مادۀ هجدهم:
جمعیت ملی جهت تحقق اهداف مندرج ماد هفده هم این اساسنامه ،وظایف فیل را انجام میدهد:
 .1تربیت و توظیتف جوانتا  ،ریتاکارا و ستایر پرستونل در ستاحات مختلتف جهتت عریته ختدمات
امدادی.
 .2بکل مساعی به منظور ارتقأ سهمایری جوانا و سایر مردم در ایفای خدمات جمعیت ملی.
 .3تعلیم و تربیه برای ارتقأ ظرفیت وآگاهی جامعه جهت پاسخدهی مؤثر به حواد و امتراص در حتد
توا .
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تبلیغ و اشاعت ارول اساسی نهضت و قانو بین ایمللی برردوستانه بترای اطفتال ،جوانتا و ستایر
مردم به مقصد ایجتاد زمینتهء بیرتتر تفتاهم ،رتلح ،همکتاری و احتترام در میتا متردم و جهانیتا بتا
حفظ احترام به حقوق برر.
ء
همکاری با مقامات عامه بته ختاطر معرفتی قتوانین برردوستتانه بتین ایمللتی و حصتول اطمینتا از
حفاظت نرا های مرخص جمعیت ملی و رلیه سرم و دیار نرا های مرخص شده.
تتتأمین ستترپناه عاجتتل و موقتتت و رستاند امتتداد متتواد ختتوراکی وغیتتر ختتوراکی بتته آستتیه دیتتده گتتا
حواد .
رساند مواد غکایی به گونه کمک در هناام حواد جهت حمایه از آسیه دیده گانی که حیات شا
در معرص خطر باشد.
اعمتتار کلینیتتک هتتا و حمایتتت از آنهتتا بتته منظتتور تتتأمین ختتدمات و مراقبتتت هتتای ابتتتدایی رتتحی در
محدود امکانات.
تدویر کورسهای نرسنگ و کمک های اوییه به منظور خدمات بهتر در حواد عاجل.
توزیع امداد نقدی و جنسی به نیازمندا .
جتک اشتخا و ختانواده هتای مستتحق بته مرستتونهای جمعیتت ملتی ( مراکتز رفتاه اجتمتاعی ) و
فراهم آوری امکانات تعلیم و تربیه برای کودکا  ،نو جوانا  ،جوانا و آموزش حرفه های مختلف
به آ افراد مرمول مرستونها که سن شا برای تحصیل درمکاته مساعد نباشد ،مطابق طرزایعمل
مرستونها.
کمک به آسیه رسیده گا حواد سایر کرورها ،ازطریق فدراسیو وجمعیت های ملی مماثل.
ارسال راپور حواد غیتر مترقبته بته فدراستیو بته ختاطر جلته معاونتتـهای فتـدراسیو و جمعیتت
های ملی مماثل ،بتا رعایتت طرزایعمتل نهضتت در رابطته بته حتواد بتا در نظتر داشتت معتـیارات
موجود.
ارسال راپتور مصترف امتداد جنستی و نقتدی بته فدارستیو و مراجتع کمتک دهنتده پتس از بازرستی
مفترین مایی بین ایمللی و جمعیت ملی.
تحکیم رواب و همکاری متقابل بین شرکأ نهضت (فدراسیو  ،کمیته و جمعیت های ملی مماثل ).
همکاری و معاونت با ارگانها و مؤسسات ملی و بین ایمللی.
معاونتهای رتحی ،غتکایی و غیرغتکایی بته مکاتته و ستازمانهای معلتویین ،معیتوبین و ستازمانهای
رفاه اجتماعی ،طبق مقررات جمعیت ملی.
حمایت از زخمیا جنگ مطابق کنوانسیو های ژنیوا به اساس ظرفیت های جمعیت ملی.
فراهم آوری تسهیالت به منظتور مبادیته ،مختابره و مکاتبتت افتراد متضترر از منازعتات مستلحانه و
حـواد طبیعی با خانواده های شا در محدود امکانات و در مطابقت با ستتراتیای اعتاده ارتبتاط
خانواده ها تصویه شده توس شورای نماینده گا در سال .2117
انتقال اطفال ،کهن ساال و سایر اشخا مسکو نزدیک به جبهات جنگ ،به موایع مصئو در
محدود امکانات.
اعزام نماینده گا در مناطق جنای به مقصد انـجام وظایف برتـردوستانه .و اجترای ستایر وظایتـف
ناشی از فیـصله ها ،و میثاق هـای ژنیوا که مربوط به مکلفیت های جمعیت ملی می گردد.
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 .22جمعیتتت ملتتی ختتدمات دیاتتری را بتته استتاس وظتتایف و قیمومیتتت هتتای کتتاری ختتویش نیتتز بتترای
نیازمندترین افراد فراهم می سازد .تمام فعاییت های جمعیت ملی تحت نظر و رهنمتایی ستکرتریت
و بورد رهبری انجام می پکیرد ،یزوم این خدمات به اساس نیازمندی افراد مرخص می گردد.
فصل سوم
عضویت
مادۀ نزدهم:
همه اتباع افغانستا می تواننتد بتدو هتیچ نتوع تبعتیب نتاادی ،جنستی ،موقتف اجتمتاعی یتا اقتصتادی،
یسانی ،دینی وعقاید سیاسی ،عضویت جمعیت ملی را به دست آورند.
مادۀ بیستم:
جمعیت ملی می تواند اشخا حقیقی وحکمی را بته رتفت اعضتای ختویش بپتکیرد .اعضتای جمعیتت
هالل احمر افغانی عبارتند از:
اعضای عادی.
اعضای متعهد.
اعضای افتخاری.
 .1اعضای عادی جمعیت ملی اشخاری اند که:
الف :به رورت متداوم و ریاکارانه در فعاییت های جمعیت ملی سهم داشته باشند.
ب -:حق ایعضویت ساالنت خود را پرداخته باشند.
ج -:عضتتویت جمعیتتت ملتتی را حتتداقل یتتک متتاه بعتتد از پرداختتت حتتق ایعضتتویت حارتتل نمتتوده باشتتند و
اسمای شا در کمیته های جوامع محلی ثبت شده باشد.
 .2اعضای متعهد اشخاری اند که به رورت متداوم با جمعیت ملی مساعدت مایی می نمایند.
 .3اعضای افتخاری جمعیت ملی اشخاری حقیقتی وحکمتی انتد کته بنتابر انجتام ختدمات فتوق ایعتاده یتا
کمک های نقدی و جنسی فوق ایعاده باالتر از سی هزار افغانی ،به اساس منظتوری رئتیس عمتومی
جمعیت ملی عضو افتخاری شناخته می شوند.
 .4بتته متتـنظور ترتتویق هتتر چتته بیرتتتر افتتراد جامعتته ،تمتتام کارکنتتا جمعیتتت ملتتی متتی تواننتتد بتته شتتکل
ریاکارانه عضویت جمعیت ملی را بدو حق رای و انتخا شد به مراجع رهبتری جمعیتت ملتی
کسه نمایند.
 .5کارکنا جمعیت ملی که عضویت عادی را نیز دارا می باشند در انتخابات جمعیت ملتی رای داده و
گرفته نمی توانند.
مادۀ بیست و یکم:
هر عضو جمعیت ملی باید دارای رفات فیل باشد:
 .1داشتن شخصیت نیک ،حسن سلو و برخورد نیک مطابق مبادی و ارول اساسی نهضت.
 .2عدم محکومیت به جرایم جنایی.
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 .3پرداخت منظم حق ایعضویت.
 .4رعایت مواد مندرج این اساسنامه.
مادۀ بیست دوم:
استعفا از عضویت به رورت کتبی مطابق خواست هر عضو ،بعتد از منظتوری مجمتع والیتتی و تأییتد
هیأت رهبری رورت می گیرد.
مادۀ بیست سوم:
اخراج از عضویت جمعیت ملی ،توس مجامع والیتی بنابر دالیل فیل رورت می گیرد:
 .1عدم رعایت ارول ،رفتار نامناسه که تأثیر منفی بر فعاییت ها و شهرت جمعیت داشته باشد.
 .2محکومیت به جرایم جنایی.
 .3عدم پرداخت حق ایعضویت بیرتر از یکسال.
 .4عدم رعایت مواد مندرج این اساسنامه.
 .5اعمال سؤ که مخایف حیثیت و منافع جمعیت ملی باشد.
مادۀ بیست چهارم:
عضتتو اختتراج شتتده متتـی توانتتد در متتورد تصتتمیم مبنتتی بتتر اختتراج ختتود از جمعیتتت ملتتی ،شتتکایت کتتتـبی
خویش را به کمیسیو بررسی شکایات مجمع عمومی جمعیت ملی ارایته نمایتد .تصتـمیم کمیستیو متتـککره
بعد از منـظوری رئیـس عمومی و تأیید اعضای بورد رهبری نهایی می باشد.
مادۀ بیست و پنجم:
اعضای جمعیت ملی دارای و جایه فیل می باشند:
 .1معرفی ،تأیید ،رعایت و اشاعت مبادی و ارول اساسی و اهداف جمعیت ملی.
 .2حمایت از فعاییت های جمعیت ملی.
 .3رعایت و تعمیل احکام این اساسنامه.
 .4پرداخت منظم حق ایعضویت.
 .5مرارکت در فعاییت های جمعیت ملی.
 .6مرارکت در انتخابات جمعیت ملی.
مادۀ بیست و ششم:
اعضای جمعیت ملی به استثنای کارکنا دارای حقوق فیل می باشند:
 .1حق رأی دهی و انتختا نمتود و انتختا شتد در انتخابتات جمعیتت ملتی ،در مطابقتت بتا متواد ایتن
اساسنامه.
 .2حق ابراز نظریه ها و پیرنهادات با حفظ سلسلت مراته به مقامات جمعیت ملی .
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فصل چهارم
ساختار تشکیالتی جمعیت ملی
مادۀ بیست و هفتم:
ساختار ترکیالتی جمعیت ملی مرکه است از:
 .1ترکیالت مرکزی.
 .2ترکیالت والیتی.
 .3ترکیالت جوانا و ریاکارا .
مادۀ بیست و هشتم:
ترکیالت مرکزی:
ترکیالت مرکزی مرکه است از:
 -1مجمع عمومی ،بورد رهبری ،شورای اجرائیوی ،رئیس عمومی ،معاو ریاست عمومی ،خزانه
دارعمومی.
 -2ترکیل مرکزی جمعیت ملی توس شورای اجرائیوی و کارمندا  ،نماینده گی می گردد.
مادۀ بیست ونهم:
مجمع عمومی:
مجمع عمومی مترکل است از:
 .1رئیس عمومی.
 .2معاو ریاست عمومی.
 .3خزانه دار عمومی.
 .4رؤسای مجامع والیتی.
 .5از هر مجمع والیتی جمعیت ملی ،سه عضوعادی که حد اقل یکنفر آ ز باشد.
 .6یک -یک نفر نمایند انتصتابی بتدو حتق رأی از وزارتهتای رتحت عامته ،ماییته ،معتارف ،تحصتیالت
عایی ،تجارت ،عدییه ،امور زنا  ،انکراف دهات ،امتور خارجته ،اتاقهتای تجتارت ،یکنفتر از کمیستیو
هتتای فیتترب ویستتی جرگتته ،یتتک نفتتر از کمیستتیو هتتای فیتترب مرتترانو جرگتته و یتتک نفتتر نماینتتد حتتامی
جمعیت ملی به حیث ناظرین.
 .7سکرترجنرال به حیث منری و مسؤول دارالنراء بدو حق رأی.
مادۀ سی ام:
رالحیت های مجمع عمومی:
 .1انتخا معاو ریاست عمومی.
 .2انتختا هرتت نفتر عضتو بتورد رهبتری مطتابق قتانو جمعیتت ملتی کته حتد اقتل  3نفتر آ بایتد ز
باشند ،از میا اعضای مجمع عمومی که دارای حق رأی اند.
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 .3انتخا خزانه دار عمومی از میا اعضای که دارای حق رأی اند.
 .4انتخا سه نفر اعضای کمیسیو بررسی شــکایات از میا اعضای مجـمع عمومی کته حـتـق رأی
دارند .اعضتاء بتورد رهبتری نمتی تواننتد عضتـویت کمیتـسیو بررستی شتکایات را حارتل نماینتد.
اجراآت این کمیسـیو توس طرزایعمل جداگانه رورت می گیرد.
 .5توشیح و منظوری پاییسی ها ،مقررات و طرزایعمل های جمعیت ملی که توست ستکرترجنرال در
مطابقت به ماده هفتم و هرتاد و سوم این اساسنامه تهیه و توس بورد رهبری تصویه شده باشد.
 .6استماع گزارش کاری جمعیت ملی.
 .7تعیین مقدار حق ایعضویت اعضای عادی جمعیت ملی.
 .8عزل اشخا مندرج فقرات (  1،2،3و  )4مندرج این ماده با فکر دالیل موجه.
 .9تصویه و منظوری تعدیل و تغییرات در مواد این اساسنامه.
 .11فراهم آوری زمینته هتا بته منظتور عملتی نمتود فعاییتت هتا و ارتقتأ نقتش نهضتت بتا درنظتر داشتت
قوانین ملی.
مادۀ سی و یکم:
 .1اشخا منتدرج فقترات ( 1،2،3و  )4متاد ستی ام ایتن اساستنامه بترای حتد اکثتر رترف ،دو دور
متوایی چهار سایه از جانه مجمع عمومی انتخا می گردند.
 .2اشتتخا منتتدرج فقتترات ( 1،2،3و  )4متتاد ستتی ام ،اعضتتای بتتورد رهبتتری و اعضتتای رهبتتری
والیات طبق مقررات نهـضت ،متعهد به امضاء و ایفتای منتدرجات تعتـهدنامه ،و روش اخالقتی انتد
که توس سکرترجـنرال ترتیه ،به تایید رئیس عمومی و تصویه بورد رهبری رسیده است.

مادۀ سی و دوم:
جلسات مجمع عمومی در حاالت عادی و ایطراری به گونت فیل دایر می گردد:
 .1جلسات عادی مجمع عمومی در هر چهار سال یکبار در دفتر مرکزی ریاست عمومی در کابل دایر می
گردد.
 .2آجندا ،محل و وقت جلسات مککور از طرف بورد رهبری تعیین و به شاملین جلسات مککور حد اقل یک
ماه قبل از تدویر جلسه توس کمیسیو بر گزاری به رورت کتبتی و از طریتق رستانه هتای همته گتانی
اطالع داده می شود.
 .3جلسات فوق ایعاد مجمع عمتومی بته پیرتنهاد رئتیس عمتومی جمعیتت ملتی و تأییتد بتورد رهبتری ،یتا بتر
اساس تقایای یک بر چهار اعضای مجمع عمومی دایر می گردد.
 .4کمیتت ستمع شتکایات مستؤوییت جمتع آوری در خواستت اعضتای مجمتع عمتومی را در برگتزاری جلستت
فتوق ایعتاده بته عهتده دارد و اعضتا در خواستت ختویش را مبنتی بتر دایتر شتد جلستت فتوق ایعتاد مجمتع
عمومی به آ کمیته می سپارند .در رورت تکمیل شد امضای یک بر چهار اعضای مجمتع عمتومی،
جلست فوق ایعاد مجمع عمومی دایر می گردد.
11

 .5دررورت فوت ،عزل ،استعفی و یا مصا شد به مریضی کته باعتث عتدم توانتایی رئتیس عمتومی بته
کار گردد ،معاو ریاست عمومی به حیتث سرپرستت موقتت ایتی تعیتین رئتیس عمتومی جدیتد تعیتین متی
گردد.
مادۀ سی و سوم:
 .1رئیس عمومی جمعیت ملی ریاست جلسات مجمع عمومی را با داشتن حق رأی به عهده دارد.
 .2جلسات مجمع عمومی با حضور حد اقل دو ثلث اعضا دایر می گردد.
 .3تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آرای اعضای حایر اتخاف می شود.
 .4انتخابات مجمع عمومی آزاد ،سری و مستقیم است.
 .5در رورت موجودیت آرای ممتنع ،به اکثریت مطلق اعتبار داده می شود.
مادۀ سی و چهارم:
 .1دررورت عدم تکمیتل نصتا جلسته ،جلستت دومتی روز بعتد بتا ارستال دعوتنامتت مجتدد از طترف
بورد رهبری دایر می گردد.
 .2جلسات مجمع عمومی دوم با اشترا حد اقل نصف کل اعضا دایر می گردد.
 .3اتختتتتاف تصتتتتامیم مجمتتتتع عمتتتتومی دوم روی آجنتتتتدای تعیتتتتین شتتتتد جلستتتتت اویتتتتی بتتتته اکثریتتتتت آرای
حایررورت می گیرد.
مادۀ سی و پنجم:
بورد رهبری:
 .1سه ربع اعضتای بتورد رهبتری توست مجمتع عمتومی انتختا متی گتردد و متبتاقی یتک ربتع دیاتر
مطابق احکام قانو جمعیت ملی بصورت انتصابی به انتخا رئیس عمومی و تائید ستایر اعضتای
بورد تعیین می گردد.
 .2اعضای انتصابی بورد رهبری باید اشخا دارای شهرت نیک و نفوف در جامعه بوده کته حضتور
شتتا باعتتث پیرتترفت رونتتد کتتاری بتتورد گتتردد .ایتتن اشتتخا بایتتد از نهتتاد هتتای ملتتی تجتتارتی و
اقتصادی ،بانک ها ،نهاد های ملی حقوقی و سایر تعیین گردند.
 .3وظیفت بورد رهبری رهنمایی ادار جمعیت ملی می باشد.
 .4در رتتورت عتتزل ،استتتعفا ،وفتتات و یتتا مصتتا شتتد بتته مریضتتی کتته باعتتث عتتدم توانتتایی یکتتی از
اعضای بورد رهبری به کار گردد ،شخص دیاری به اساس پیرتنهاد رئتیس عمتومی و تأییتد بتورد
رهبری با حضور داشت همت اعضاء برای مدت باقی ماند دوره کاری تعیین می گردد.
 .5فعاییتتت اعضتتای بتتورد رهبتتری بتته شتتکل افتختتاری متتی باشتتد .ایرتتا بتته استتتثنای معتتاش از س تایر
امتیازات مانند ترانسپورتیرن ،اعاشه ،اباته و جیه ختر مطتابق یتوایح جمعیتت ملتی و متوازی بته
ارول اساسی مستفید می گردند.
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بورد رهبری مترکل است از:
 .1رئیس عمومی جمعیت ملی.
 .2معاو ریاست عمومی.
 .3خزانه دار عمومی.
 .4هرت نفر عضو انتخا شده از جانه مجمع عمومی و  4نفر اعضای انتصابی.
 .5سکرترجنرال عضو بورد رهبری نبوده منحیث منرتی و مستؤول دارشنرتاء بتدو حتق رأی در آ
اشترا می نماید.
مادۀ سی وششم:
 .1اعضای بورد رهبری ،و سایر مقامات بلند پایت ادار جمعیت ملی باید در مطابقت با منتافع جمعیتت
ملی عمل نمایند .در رورت که اعضای بورد رهبری و یا هم مقامات بلنتد پایتت ادار جمعیتت ملتی
در یکی از بست های بلند ادار عامه و یاهم احزا سیاسی تقرر و یا به آ منصو گردد ،باید از
موقف خویش در جمعیت ملی استعفی دهد.
 .2در حایت انتظار موقت و استعفی عضو باید اطمینا حارل کند که موقتف بیرونتی وی کتدام تضتاد
منافع را ایجاد نمی کند ،در رورت بروز تضاد منافع عضو نباید شامل هیئت تصمیم گیرنده تضاد
متککره باشد و حل این تضتاد بایتد بته منفعتت جمعیتت ملتی باشتد .در چنتین حایتت شتخص متی توانتد
بعنوا عضو باقی بماند.
 .3جمعیت ملتی بایتد یتک طرزایعمتل ستلو و رفتتار را مطتابق رهنمتود اساستنامه هتای جمعیتت ملتی
تصویه نماید و اعضای بورد هم باید آنرا امضا و رعایت نمایند.
مادۀ سی و هفتم:
بورد رهبری جمعیت ملی دارای رالحیت های فیل می باشد:
 .1رهبری امور جمعیت ملی در خالل جلسات مجمع عمومی.
 .2انتخا سه نفر از اعضای بورد منحیتث کمیتتت نظتارت و ارزیتابی در طتول ستایهای بتین دو جلستت
مجمع عمومی .این کمیته با همکاری بخش تفتیش داخلی جمعیت ملی فعاییت می نماید.
 .3تعیتتین و برکنتتاری ستتکرتر جنتترال بتته پیرتتنهاد رئتتیس عمتتومی و اکثریتتت آراء همتته اعضتتای بتتورد
رهبری.
 .4منظتوری معتاو و یتا معتاونین ستکرتر جنترال بته استاس پیرتنهاد ستکرترجنرال و تصتویه رئتیس
عمومی مطابق پاییسی های جمعیت ملی.
 .5تعمیل رالحیت های مفویه به بورد رهبری توس مجمع عمومی.
 .6تأیید و تصویه پاییسی ها ،یوایح ،مقرره ها و طرزایعمل های داخلی جمعیت ملی.
 .7تائید گزارش مایی ساالنت جمعیت ملی به شمول گزارشتهای ستاالنت ستکرترجنرال غترص تقتدیم بته
مجمع عمومی و اطالع عامه.
 .8اتخاف تصمیم مبنی بر انعقاد موافقت نامه ها و تفاهمنامه های همکاری بین جمعیت ملی و سایر نهاد
ها و سازما های ملی و بین ایمللی.
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تعیین و انتخا مفترین مایی داخلی و خارجی.
منظوری قرارداد های رهن ،اجاره و کرایت ملکیت های منقتول و غیتر منقتول ،امتال و تعمیترات
جمعیت ملی به اساس پیرنهاد سکرترجنرال و تأیید رئیس عمومی مرمول بر قرار داد هتای قصتیر
ایمدت و طویل ایمدت مدتی که ایافه تر از پانزده سال نباشد.
منظوری ییالم ،فروش وسای و اجناس جمعیت ملی به اساس پیرنهاد ستکرترجنرال و تأییتد رئتیس
عمومی.
منظتوری تزییتتد در معاشتتات کارمنتتدا دایمتتی و قتراردادی جمعیتتت ملتتی بتا در نظرداشتتت امکانتتات
مایی در آغاز هر سال به اساس پیرنهاد سکرترجنرال و تأیید رئیس عمومی.
منظوری سفرهای رسمی رئیس عمومی و مصارف آ مطابق الیحت سفرهای جمعیت ملی
تصتتویه مقتترری هتتای بستتت هتتای اول و دوم کارکنتتا بتته حستته پیرتتنهاد ستتکرترجنرال مطتابق بتته
طرزایعمل جمعیت ملی.
منظوری قراردادهای خرید و مبادیه ملکیت های منقول و غیتر منقتول و متواد غتکایی و غیرغتکایی
در محدود رالحیت های مندرج در طرزایعمل امور مایی به اساس پیرنهاد سکرترجنرال و تأییتد
رئیس عمومی.
تصتتویه تقدیرنامتته هتتا و استتناد ستتتایش بتترای بستتت هتتای اول و دوم کارکنتتا همتتراه بتتا امتیتتازات
مربوط ،طبق پیرنهاد سکرترجنرال.
تصویه پیرنهاد سکرترجنرال مبنی بر تحصیالت کارکنا و ریاکارا کته از چهتار ستال تجتاوز
نکند همراه با مصارف مربوطه در داخل و یا خارج کرور.
تصویه و در رورت یرورت تعدیل و تصویه پال ها ،ساختار ترکیالتی ،بودجه و راپورهای
جمعیت هالل احمر افغانی به پیرنهاد سکرترجنرال.
تعدیل بودجه مطابق طرزایعمل امور مایی تنظیم می گردد.
نظارت از تطبیق احکام این اساسنامه.

مادۀ سی و هشتم:
 .1جلسات عادی بورد رهبری در دو ماه یک بار دایر می گردد.
 .2جلستتات فتتوق ایعتتاد بتتورد رهبتتری بتته پیرتتنهاد رئتتیس عمتتومی جمعیتتت ملتتی و یتتا تقایتتای دو ثلتتث
اعضای آ قبل از گکشت دو ماه دایر شده می تواند .اعضای بتورد ،پیرتنهاد کتبتی ختویش را یتک
هفته قبل مبنی بر دایر شد جلست فوق ایعاده به دارشنرای جلسه بورد رهبری می سپارند.
 .3جلسات بورد رهبری با تکمیل دو ثلث اعضا دایر شده می تواند.
 .4تصامیم جلسات بورد رهبری با توافق اکثریت آراء اعضای حایر اتخاف می گردد.
 .5هر عضو حق یک رأی را دارد.
 .6سکرترجنرال به حیث منری و مسؤول دارشنراء بدو حق رأی در جلسات شرکت می کند.
 .7در رتتورت عتتدم تکمیتتل نصتتا در جلستتات بتتورد رهبتتری و والیتتتی جلستتات بعتتدی در ظتترف 72
ساعت به تغییر نصا نصف اعضا دایر میاردد.
14

مادۀ سی و نهم:
هیئتتت اجرایتتوی مترتتکل از رئتتیس عمتتومی ،معتتاو رئتتیس عمتتومی و ستتکرترجنرال بتتوده و در ختتالل
جلسات بورد رهبری ،وظایف رهبری ادار جمعیت ملی را منحیث ارگا اجرائیوی به پیش می برد و بته
بورد رهبری گزارش دهنده است.
مادۀ چهلم:
رئیس عمومی:
 .1رئیس عمومی جمعیت ملی عاییترین مقام رهبری جمعیت می باشد.
 .2رئیس عمومی جمعیت ملی به شکل افتخاری بدو معاش بوده ویی از سایر امتیازات الزمه مستفید
می گردد.
مادۀ چهل و یکم:
رئیس عمومی جمعیت ملی دارای رالحیت های فیل می باشد:
 .1ممثل حقوقی جمعیت ملی در ارتباطات بتا ارگانهتای دویتتی ،شتورای ملتی ،نهتاد هتای بتین ایمللتی و
مرکز نهضت در ژنیوا است.
 .2ریاست جلسات مجمع عمومی ،بورد رهبری و هئیت اجرائیوی را بدوش داشته بتین بتورد رهبتری
و سکرتریت جمعیت ملی هماهنای در امور را ایجاد می کند.
 .3معرفی سکرترجنرال به بورد رهبری غرص تأیید و بعدا ً ردور منظوری وی.
 .4اعمال رالحیت های مفویه مجمع عمومی.
 .5اتخاف تدابیر و تصامیم عاجل در مواقع ایطراری که امکانات تدویر جلسات بورد رهبری موجتود
نباشد .و اخک تأیید بورد در اویین اجالس متعاقه بورد رهبری.
 .6تصویه مسافرت های رسمی کارکنتا جمعیتت ،اعضتا و ریتاکارا همتراه بتا مصتارف مربوطته
برحسه پیرنهاد سکرترجنرال و طبق طرزایعمل های جمعیت ملی.
مادۀ چهل و دوم:
معاو ریاست عمومی:
معاو ریاست عمومی درغیا رئیس عمومی تمام وظایف و مسئووییت هتای رئتیس عمتومی را عهتده
دار بوده و همچنا سایر وظایفی را که رئیس عمومی و بورد رهبری به وی واگکارمی شتوند بته پتیش متی
برد.
مادۀ چهل و سوم:
سکرترجنرال:
 .1سکرترجنرال عاییترین مأمور جمعیت ملی بوده ،مسؤول درجه اول اداره می باشد.
 .2سکرترجنرال مسؤول عمومی تنظیم امور روزمر فعاییت های جمعیت ملی می باشد.
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 .3سکرترجنرال و ظتایف و مستؤوییت هتای مربتوط را تحتت نظتارت رئتیس عمتومی و بتورد رهبتری
انجام می دهد.
 .4سکرترجنرال برای حد اکثر دو دور متوایی چهار سایه توس بورد رهبری تعیین می شود.
 .5سکرترجنرال در تمام جلسات مجمع عمومی و بورد رهبری بدو داشتن حتق رأی بحیتث منرتی و
مسؤول داراشنرا اشترا می نماید.
مادۀ چهل و چهارم:
سکرترجنرال جمعیت ملی دارای رالحیت های فیل می باشد:
 .1بررسی فعاییت های ادارات جمعیت ملی ،جهت هماهنای و در مطابقتت بتا پاییستی هتا ،مقتررات و
طرزایعمل های جمعیت ملی تحت هدایت و رهنمایی ریاست عمومی و بورد رهبری.
 .2پیرتنهاد استتخدام معتاونین ستکرتر جنترال ،مطتابق پاییستی هتای جمعیتت ملتی و مطتابق طرزایعمتل
قوای برری غرص منظوری به بورد رهبری.
 .3پیرنهاد استخدام افراد در بست های اول و دوم به رئیس عمومی غترص منظتوری ،مطتابق پاییستی
های جمعیت ملی.
 .4تعیین متخصصین و مراورین ،طبق یرورت ،طور قراردادی و با معاشات بلنتد وفتق طرزایعمتل
منابع برری.
 .5تعیین و استخدام کارکنا ادارات جمعیت ملی ایی بست  3طبق طرزایعمل قوای برری.
 .6تنظیم اجراآت قوای برری در مطابقت با طرزایعمل قوای برری.
 .7اعمال و تطبیق هدایات و فیصله های رئیس عمومی و بورد رهبری.
 .8ارایت گزارش و معلومات از فعاییت های جمعیت ملی به ریاست عمومی و بورد رهبری.
 .9ترتیه و ارایت گزارش فعاییت های هالل احمتر از تدویرجلستت مجمتع عمتومی قبلتی ایتی برگتزاری
مجمع عمومی بعدی ،بعد از منظوری رئیس عمومی و بورد رهبری.
 .11به مصرف رسانید بودجت ساالنه در مطابقت با طرزایعمل امور مایی.
 .11منظوری تقدیر نامه های درجه  3و تحسین نامه های کارمندا و امتیاز آ ایی بست .3
 .12منظوری سفر های کتاری داخلتی کارکنتا و ریتاکارا جمعیتت ملتی بتا مصتارف آ طبتق الیحته
سفرهای جمعیت ملی.
 .13تقدیم پیرنهاد مسافرت های بتین ایمللتی کارکنتا و ریتاکارا جمعیتت ملتی همتراه بتا مصتارف آ
طبق مقررات جمعیت ملی به رئیس عمومی.
 .14ارایت پیرنهاد قراردادها جهت منظوری بورد رهبتری بترای خریتداری ،فتروش بته استتثنای فتروش
اموال غیتر منقتول ،رهتن ،مبادیته ،کرایته و اجتار ملکیتت هتای منقتول وغیرمنقتول ،متواد غتکایی و
غیرغکایی ،و وسایل جهت آماده گی به پاسخدهی به حواد و سرمایه گکاری و سهم گیری مطتابق
حدود رالحیت های مندرج در طرزایعمل تدارکات جهت منظوری به بورد رهبری.
 .15منظوری دعوت هیأت های خارجی به افغانستا و تأیید مصارف آ .
 .16پیرنهاد تقدیرنامه های درجه اول و دوم جهت منظوری به ریاست عمومی و بورد رهبری.
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پیرنهاد تحسین نامه های کارمندا بستت هتای اول و دوم و امتیتاز آ بته ریاستت عمتومی و بتورد
رهبری.
پیرنهاد دور تحصیلی کارمندا و ریاکارا در داختل و ختارج کرتورهمراه بتا مصتارف متوقعته
که از چهار سال تجاوز نکند ،جهت منظوری به ریاست عمومی و بورد رهبری.
پیرتنهاد منظتتوری پتال  ،ترتتکیل ،بودجته و آورد تعتتدیالت ،در رتورت یتتزوم در استناد متتتککره و
ارایتتت گزارشتتات جهتتت تائیتتد بتته ریاستتت عمتتومی و بتتورد رهبتتری در مطابقتتت بتتا طرزایعمتتل هتتای
جمعیت ملی.
تدویر و تعیین اوقات جلسات اداری با مسؤویین اول شعبات به منظور بهبود امور جمعـیت ملی.
تدویرجلسات ساالنه جهت هماهنای بهتر امور ،مرورت ،تصتامیم و ستایر مستایل ادار جمعیتت بتا
رؤسای مرکز و نماینده گی های والیتی به شمول رؤسای مجامع والیتی.

مادۀ چهل و پنجم:
 .1سکرترجنرال دارای معاو و یا معاونین بوده می تواند.
 .2رالحیت ها و وظایف معاو و یا معتاونین ستکرترجنرال ،توست ستکرترجنرال تعیتین و بترایش
تفویب می گردد.
مادۀ چهل و ششم:
خزانه دار عمومی:
خزانه دار عمومی عضو بورد رهبری بوده و دارای حق رأی می باشد.
مادۀ چهل و هفتم:
خزانه دار عمومی دارای مسؤوییت های فیل می باشد:
 .1نظارت از کلیه امور مایی جمعیت ملی با هماهنای سکرترجنرال.
 .2تهیهء گزارش مایی جمعیت ملی با همکاری سکرترجنرال.
مادۀ چهل و هشتم:
ترکیل جوانا و ریاکارا :
ریاکارا اشخاری اند که به میل و رغبت خویش در فعاییت های جمعیت ملی جهت کمتک بته آستیه
پکیرترین افراد جامعه و نیز جهت کاهش تبعیب و ایجاد برابری و تفاهم میا جوانا اشترا می نمایند.
مادۀ چهل و نهم:
تمام امور جوانا و ریاکارا  ،مطابق پاییسی و طرزایعمل کاری جداگانه تنظیم می گردد.
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مادۀ پنجاهم:
تمام جوانا و ریاکارا در ریاست نماینده گی والیتی مربوطت شا ثبت شتده و کتارت ریتاکاری را
دریافت می نمایند.

فصل پنجم
تشکیل ساحوی و والیتی
مادۀ پنجاه و یکم:
ترکیالت ساحوی شامل دفاتر ساحوی (زونها) و  34نماینده گی والیتی می باشد.
جمعیت ملی جهت تنظیم بهتر امور نماینده گی ها در نقاط مختلف کرور دفاتر ستاحوی را ایجتاد متی نمایتد.
رؤسای نماینده گی های مربوطه به ریاستت دفتتر ستاحوی گتزارش ده بتوده و رؤستای زو هتا گزارشتهای
شانرا به دفتر مرکزی ارسال می دارند .دفتاتر ستاحوی مستؤوییت نظتارت از امتور نماینتده گتی هتا و ایجتاد
همآهنای های الزم را بعهده دارند.
مادۀ پنجاه ودوم :
هر والیت افغانستا دارای یک ترکیل والیتی جمعیت ملی می باشد.
مادۀ پنجاه و سوم:
ترتکیل والیتتی جمعیتت ملتی مرکته از مجمتع والیتتتی ،شتورای رهبتری والیتتی و ریاستت نماینتده گتتی
والیتی می باشد.
مادۀ پنجاه و چهارم:
شورای رهبری والیتی مترکل از ( )5نفر می باشد که همه اعضای آ به رورت انتخابی که حد اقتل
یک نفر آ باید ز باشد از میا مجمع والیتی و توس خود ایتن مجمتع از طریتق انتخابتات آزاد ،ستری و
مستقیم انتخا می گردند و ریاست آنرا رئیس مجمع والیتی به عهده دارد.
شورای رهبری والیتی در خالل تدویر جلسات مجمع والیتی وظایف آنرا به دوش داشته و به مجمع والیتی
گزارش دهنده می باشد.
مادۀ پنجاه و پنجم:
 .1مجامع والیتی مرکه از نماینده گتا گتروه هتایی از اعضتا متی باشتند .یتک گتروه مرکته از 25
عضو بوده که همه انتخابی اند و حد اقل  3نفتر آنتا بایتد ز باشتند .همته اعضتاء بته شتمول رئتیس
مجمع والیتی ،توس رأی آزاد ،سری و مستقیم انتخا می شوند .تعیین تعداد نماینده گا به تناسه
تعداد اعضا رورت می گیرد.
 .2اعضا و رئیس مجمع والیتی توس اعضای جمعیت ملی در والیت مربوطه انتخا می گردند.
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 .3کمیسیو انتخابات مرکه از  3نفرمی باشد که توس جمعیت ملی تعیین شده و از جریا انتخابات
مجامع والیتی نظارت می کند ویی حق رای را ندارند.
 .4اعضای مجمع والیتی برای حد اکثر دو دور متوایی چهار سایه انتخا می شوند.
 .5اعضای مجمع والیتی به شکل افتخاری بوده و بدو اخک معاش وظایف محویت شا را به پیش متی
برند.
مادۀ پنجاه و ششم :
 .1جلسات عادی مجمع والیتی سال یکبار دایر می گردد.
 .2جلسات فوق ایعاد مجمع والیتی بنابر پیرنهاد رئیس مجمع و یا تقایتای یتک ثتـلث اعضتای مجمتع
والیتی دایر می گردد.
 .3جلسات مجمع والیتی به اشترا حد اقل دو ثلث اعضاء دایر می گردد.
 .4تصامیم مجمع والیتی به اکثریت آرای حایراتخاف می گردد.
 .5هر عضو مجمع والیتی دارای حق یک رأی می باشد.
 .6رئیس نماینده گی والیتی به حیث منری بدو حق رأی در جلسات مجمع والیتی اشترا می نماید.
مادۀ پنجاه و هفتم:
مجمع والیتی دارای رالحیت های فیل می باشد:
 .1انتخا رئیس و پن عضو شورای رهبری والیتی.
 .2تأیید راپورهای مایی و ساالنت فعاییتهای نماینده گی والیتی قبل از تقدیم به مجمع والیتی.
 .3تأیید و منظوری انتخابات شورای رهبری والیتی.
 .4منظوری گزارشها و نظارت حسابدهی راپور های مایی نماینده گی والیتی.
 .5ارایت نظریات در رابطه به پال کار آیند نماینده گی والیتی.
 .6انتخا سه نفر اعضاء که حد اقتل یتک نفتر آ ز باشتد ،از میتا اعضتای مجمتع والیتتی ،غترص
اشترا در جلسات مجمع عمومی جمعیت ملی.
 .7ایجاد کمیسیو انتخابات نماینده گی والیتی جهت انتخا بورد رهبری والیتی.
مادۀ پنجاه و هشتم:
رئیس مجمع والیتی:
رئیس مجمع والیتی دارای رالحیت ها و مسئووییت های فیل می باشد:
 .1رهبری امورنماینده گی والیتی در خالل تدویر جلسات مجمع والیتی.
 .2اعمال رالحیت های مفویه از جانه مجمع والیتی مطابق پال مطروحه.
 .3تدویر و ریاست جلسات عادی و فوق ایعاد مجمع والیتی.
 .4تعیین آجندا ،محل و وقت تدویر جلسات مجمع والیتی حد اقل پانزده روز قبل از تدویر جلسه.
 .5معرفی رئیس نماینده گی به سکرترجنرال ،غرص اخک منظوری از رئیس عمومی.
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 .6تصویه و در رورت یترورت تعتدیل و تأییتد پتال هتا ،ستاختار ترتکیالتی ،بودجته و راپورهتای
نماینده گی والیتی به اساس پیرنهاد ،رئیس آ .
مادۀ پنجاه و نهم:
ترکیالت نماینده گی های والیتی:
 .1ریاست نماینده گتی والیتتی منحیتث ارگتا اجرائیتوی مجمتع والیتتی بترای جمعیتت ملتی در والیتت
مربوط پنداشته می شود.
 .2رئیس نماینده گی والیتی توس اعضای مجمع والیتی نامزد می گردد.
 .3رئیس نماینده گی والیتی از طرف رئیس مجمع والیتی به رورت رسمی به سکرترجنرال جمعیت
ملی معرفی و از جانه وی جهت منظوری به رئیس عمومی پیرنهاد می گردد.
 .4عزل رئیس نماینده گی والیتی تابع پاییسی های جمعیت ملی می باشد.
 .5کارکنتتا ریاستتت نماینتتده گتتی والیتتتی ،کارکنتتا رستتمی جمعیتتت ملتتی بتتوده و استتتخدام آنهتتا مطتتابق
طرزایعمل منابع برری جمعیت ملی و مواد این اساسنامه رورت می گیرد.
 .6جمعیت هالل احمر افغانی می تواند حسه یزوم تعداد کارکنا ریاست نماینده گی والیتی را مطابق
پاییسی های جمعیت ملی تزئید و یا تنقیص دهد.
مادۀ شصتم:
رئیس نماینده گی والیتی دارای وظایف و رالحیتهای فیل می باشد:
 .1ارایت گتزارش فعاییتت هتای تطبیتق شتده بته دفتتر مرکتزی ،حتد اقتل در هتر سته متاه و در رتورت
تقایای سکرترجنرال در وقفه های نزدیکتر و همچنا ارایت گزارشهای فعاییتها به جلستات مجمتع
والیتی.
 .2حفظ و درج تمام تصامیم و فیصله های جلسات مجمع والیتی در کتا و فایل مخصو .
 .3نظتتارت از همتتاهنای و تطتتابق فعاییتتت هتتای جمعیتتت ملتتی و دفتتتر مرکتتزی در والیتتت مربتتوط ،بتته
هدایت مستقیم سکرترجنرال.
 .4اجرای امور روزانت جمعیت ملی در والیت مربوطه.

فصل ششم
انتخابات
مادۀ شصتم و یکم:
 .1جمعیت ملی جهت تنظیم انتـخابات مجمع عمومی و مجامع والیتتی کمیستیو انتخابتات را ایجتاد متی
نماید.
 .2انتخابات در مجمع عمومی و مجامع والیتی سری ،آزاد و مستقیم می باشد.
 .3کمیسیو انتخابات ،رئیس خود را با اکثریت آراء تمام اعضای حایرانتخا می نماید.
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 .4جلسات کمیسیو انتخابات با موجودیت تمام اعضتای حایتر دایتر شتده متی توانتد .در رتورت عتدم
تکمیل نصا  ،بعد از سپری شد نیم ساعت جلست دیاری دایر می شود.
 .5هیچ یک از اعضای کمیسیو های انتخابات نمی توانند ،کاندیدای پست های انتخابی گردند.
 .6بودجت برگزاری انتخابات توس کمیسیو انتخابات پیرنهاد گردیده به پیرتنهاد ستکرترجنرال توست
بورد رهبری منظور می گردد.
مادۀ شصت و دوم:
 .1کمیستتیو انتخابتتات مجمتتع عمتتومی مرکتته از پتتن نفرعضتتو متتی باشتتد کتته از طترف بتتورد رهبتتری
انتخا می گردند .دو عضو آ از میا اعضای بورد رهبتری ،یتک عضتو از بتین رؤستای مجتامع
والیتی و دو عضو دیار از بین ریاکارا می باشند.
 .2کمیسیو انتخابات حداقل  91روز قبل از آغاز جلسه عادی مجمع عمومی ترـکیل می گردد.
مادۀ شصت و سوم:
کمیسیو انتخابات مجمع عمومی دارای وظایف و رالحیت های فیل می باشد:
 .1تنظیم امور انتخاباتی مجمع عمومی.
 .2ترتیه یست کاندیدا پست های انتخابی جمعیت ملی.
 .3پختش و تکثیتر یستت کاندیتدا دربتین اعضتای مجمتع عمتومی ،حتداقل  15روز قبتل از تتاری آغتاز
جلسه مجمع عمومی.
 .4نظارت از امور رأی دهی و انتخابات.
 .5اعال نتای انتخابات.
 .6ترتیه طرزایعمل هتای انتخابتات ،حتداقل  45روز قبتل از آغتاز انتخابتات و جمتع آوری نتتای رأی
گیری.
 .7ارایت طرزایعمل های مندرج جز ( )6این ماده به مجمع عمومی ،قبل از انتخابات.
مادۀ شصت و چهارم:
 .1کمیسیو انتخابات مجمع والیتی از طرف مجمع والیتی غرص تنظیم امورانتخاباتی مجمع والیتتی
ترکیل می گردد.
 .2کمیستتیو انتخابتتات والیتتتی ستته نفرعضتتو دارد کتته دو عضتتو آ از بتتین اعضتتای مجمتتع والیتتتی و
عضو سومی آ ریاکار می باشد.
 .3کمیسیو انتخابتات والیتتی حتداقل 61روز قبتل از آغتاز جلستت انتخابتات مجمتع والیتتی ترتکیل متی
شود.
مادۀ شصت و پنجم:
کمیسیو انتخابات والیتی دارای وظایف ورالحیت های فیل می باشد:
 .1تنظیم امور انتخابات مجمع والیتی.
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 .2ترتیه یست کاندیدا پست های انتخابی مجمع والیتی.
 .3پخش و تکثیر یست کاندیدا دربین اعضای جمعیت ملی در هما والیت حداقل ( )15روز قبل از
آغاز جلست مجمع والیتی.
 .4نظارت از امور رأی دهی و انتخابات.
 .5اعال نتای انتخابات.
 .6ترتیه طرزایعمل های انتخابات حداقل ده روز قبل از آغاز آ .
 .7ارایت طرزایعمل های مندرج جز ( )6به اعضای جمعیت ملی در والیت مربوطه.

فصل هفتم
عواید ،دارایی ها و معافیت های جمعیت هالل احمر افغانی
مادۀ شصت و ششم:
عوایتتد جمعیتتت ملتتی مطتتابق قتتانو جمعیتتت ملتتی تنظتتیم متتی گتتردد .ستتایر منتتابع عوایتتد جمعیتتت ملتتی در
مطابقت با ماد هفده هم جمعیت ملی به شرح فیل تنظیم می گردد.
 .1دارایی های منقول و غیر منقول جمعیت ملی.
 .2حق ایعضویت ها.
 .3کمک های نقدی و جنسی از جانته رئتیس جمهتور استالمی افغانستتا و حتامی جمعیتت ملتی جهتت
آماده گی و پاسخدهی مؤثر و عاجل به حواد .
 .4اعانه های حکومتی.
 .5اعانه یک روزه معاش کارکنا دویت و سایر نهاد های ملی در جریا هفتت مخصو .
 .6هدایای نقدی و جنسی برردوستانت نیکوکارا داخلی و خارجی.
 .7اعانه از عواید خایص بانک ها ،تصدیهای انتفاعی و تجار ملی.
 .8دو فیصد اعانت تجار ملی از در محصول گمرکات.
 .9تبرعات ،ورایا و اوقاف.
 .11از تبرعات حجاج و زایرین اماکن متبرکه فی نفر یکهزار افغانی بته همکتاری وزارت ارشتاد ،حت
و اوقاف.
 .11فروش تکت ویا هفته مخصو جمعیت ملی به همکاری پوییس و ترافیک.
 .12از مدر فروش تکت های التری و تدویر کنسرت ها ،نمایرتهای هنتری و ستایر محافتل مغتایر بته
شریعت اسالمی نباشد.
 .13از مدر عواید حسابات مفادی عواید جایداد هتای غیتر منقتول و مفتاد سترمایه هتای جمعیتت هتالل
احمر افغانی.
 .14از مدر جمع آوری اعانه توس رندوق های سیار در هفتت مخصو جمعیتت ملتی و رتندوق
های ثابت که به همکاری ارگا های دویت در بخش های معین نصه می گردد.
 .15از مدر اعانت دارنده گا پاسپورت تجارت و سیاحت.
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مادۀ شصت و هفتم:
 .1جمعیت هالل احمر افغانی می تواند اموال منقول و غیر منقتول را کته منبتع عایتداتی گتردد و یتا در
امور جمعیت ملی از آ استفاده الزم رورت گیترد ،بته استاس پیرتنهاد ستکرترجنرال و منظتوری
رئیس عمومی و بورد رهبری خریداری نماید.
 .2موارد فقر اول این ماده در مطابقت با فقرات  11و  11متاد  ،37و فقتر  14متاد  44قابتل اجترأ
می باشد.
مادۀ شصت و هشتم:
جمعیت ملی می تواند اموال منقول و غیر منقتول ختود را کته مثمریتت متناسته نداشتته باشتد ،بته استاس
پیرنهاد سکرترجنرال و منظوری رئیس عمومی و بورد رهبری به فروش برساند.
مادۀ شصت و نهم:
جمعیتتت ملتتی مطتتابق قتتانو جمعیتتت ملتتی و مفتتاد متتواد ایتتن اساستتنامه فعاییتتت هتتای اقتصتتادی و تجتتارتی
خویررا به منظور تقویه بنیه مایی جمعیت ملی تنظیم می کند.
مادۀ هفتادام:
 .1جمعیت ملی می توانتد جهتت تقویتت بنیتت متایی ختویش در بانتک هتای دویتتی و خصورتی بته اثتر
پیرنهاد سکرترجنرال و منظوری رئیس عمومی و بورد رهبری بته پیمانته هتای مختلتف سترمایه
گکاری نماید و اجراآت مایی خویررا از آنطریق بعمل رساند.
 .2جمعیت هالل احمر افغانی می تواند جهت تقویت بنیتت متایی ختویش بته سترمایه گتکاری مختلتف بته
گونتته انفتترادی ،مرتتارکت بتتا دیاتتر شتترکت هتتا و نهتتاد هتتای ملتتی و بتتین ایمللتتی بتته اثتتر پیرتتنهاد
سکرترجنرال  ،منظوری رئیس عمتومی و بتورد رهبتری بته پیمانته هتای مختلتف سترمایه گتکاری
کند.
 .3جمعیت ملی به هر رورت باید از قبول اعانه و همکاری از فعاییت های کته بتا اهتداف و ارتول
اساسی نهضت مطابقت نداشته ،خودداری نمایند .جمعیت ملی باید از دخایت و شراکت بتا مراکتز
تجارتی (باالخص مراکز مایی) که اهداف شا با ارول اساسی تضاد داشته و یاهم فعاییتت هتای
شا باالی موقف جمعیت ملی در بین اجتماع و موقف نهضت در ستاحت بتزر اثتر منفتی داشتته
باشد ،جلوگیری نماید.
مادۀ هفتاد و یکم:
 .1جمعیت ملی حق دارد جهت تقویت بنیت مایی خویش و حرکت سریع به سوی خود کفتایی ،قترارداد
های انتفاعی را عقد نماید.
 .2جمعیت ملی می تواند جهت تقویت بنیت مایی و خود کفایی خویش به تأستیس شترکت هتای انتفتاعی
و اشترا در شرکت های انتفاعی اقدام الزم نماید.
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مادۀ هفتاد و دوم:
التری در انحصتار جمعیتت ملتی متی باشتد کته جهتت تقویتت بنیتت متایی بته منظتور امتداد بترای افتراد بتی
بضاعت جامعه مورد استفاده قرارمی گیرد.
مادۀ هفتاد و سوم:
مصارف عادی و انکرافی جمعیت ملی در مرکز و والیتات بته استاس تخصیصتات بودجتت منظتور شتده
رورت می گیرد.
مادۀ هفتاد و چهارم:
 .1جمعیت ملی جهت پاسخدهی مؤثر و بته موقتع بته حتواد دارای بودجتت جداگانتت ایتطراری متی
باشد.
 .2بودجت متککر فقر اول این ماده به اساس پیرنهاد سکرترجنرال ،بعد از منظوری رئیس عمومی
و بورد رهبری قابل اجرا می باشد.
مادۀ هفتاد و پنجم:
جمعیتت ملتتی قستتمتی از دارایتتی هتتای نقتتدی و جنستتی ختود را بتته منظتتور مقابلتته بتتا حتتواد غیتتر مترقبتته
فخیره و ناهداری می نماید.

مادۀ هفتاد و ششم:
دارایتتی هتتای جمعیتتت ملتتی رتترف در جهتتت مقارتتد و فعاییتتت هتتا بتتر مبنتتای قتتانو جمعیتتت ملتتی و ایتتن
اساسنامه و تطابق با ارول اساسی نهضت به مصرف می رسد .مصترف دارایتی هتای آ در ستایر متوارد
جواز ندارد.
مادۀ هفتاد و هفتم:
 .1تفتیش امور مایی و حسابی جمعیت ملتی بته واستطت بختش تفتتیش داخلتی جمعیتت ملتی تحتت نظتر
کمیتت نظارت و ارزیابی بورد رهبری رورت می گیرد.
 .2کمیتت نظارت و ارزیابی بتورد رهبتری بتا همتاهنای ریاستت عمتومی جمعیتت ملتی ،جهتت انجتام
تفتیش خارجی ،از مفترین مایی و حسابی بیرونی ادیتور ختارجی مطتابق فقتر  4متاد هرتتم ایتن
اساسنامه جهت بررسی امور مایی جمعیت ملی دعوت به عمل می آورد.
 .3زمانیکتته مفترتتین متتایی بیرونتتی جتترایم را کرتتف متتی نماینتتد ،مطتتابق فقتتر  5متتاد هرتتتم اجتتراآت
رورت می گیرد.
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مادۀ هفتاد و هشتم:
معافیت ها:
معافیت ها برای جمعیت ملی مطابق قانو جمعیت ملی و مفاد این اساسنامه رورت می گیرد.
مادۀ هفتاد و نهم:
با رعایت ارول قبول شد جهانی بنابر انجام فعاییت های خیرخواهانته ،جمعیتت ملتی از معافیتت هتا و
امتیازات آتی برخوردار می باشد:
 .1معافیت از پرداخت محصول گمرکتی و ماییتات ،مصتارف ترانستپورتی زمینتی وهتوایی ،مصتارف
ترافیکی ،کمیرن های بانکی ،حق ایعبور و سایر تکس های دویتی در برابتر اشتیا و نقودیکته طتور
اعانه برای جمعیت ملی فرستاده می شود یا توس جمعیت ملی به مقارد خیریه تورید می گتردد و
یا از طرف جمعیت ملی به محل دیاری در داخل یا خارج کرور ارسال می شود.
 .2معافیت از ویع ماییت هر نوع خدمت که جمعیت ملی انجام متی دهتد بته شتمول جتوایز التتری و یتا
در هر نوع قراردادی که به منظور تهیت مواد و انتقاالت با سایر مؤسستات ،شترکت هتا و اشتخا
داخلی و خارجی عقد می گردد.
 .3معافیت از پرداخت تکس اماکن.
 .4معافیت از تکس ،ماییه و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول.
 .5ررفیهء برق و آ جمعیت هالل احمر افغانی به حسا منازل رهایری محاسبه می شود.
مادۀ هشتادام:
دویت جمهتوری استالمی افغانستتا مطتابق ارتول اساستی نهضتت ،همته وقتت بتا جمعیتت هتالل احمتر
افغانی معاونت و همکاری نموده بایخاره در حاالت ایطرار در موارد آتی مستاعدت و تستهیالت فیتل را
فراهم می نماید:
 .1ردور ویزه برای کارکنا کمـیته و فدراسیو رلیه سرم بین ایمللی ،جمعیت های ملتی مماثتل و
ستتایر ارگانهتتای خیریتتت جهتتانی هماهنتتگ بتتا جمعیتتت ملتتی ،هناتتام مستتافرت بتته جتتـمهوری استتالمی
افغانستا .
 .2انتقتتال مجتتانی امتتوال اهتتدایی متقابتتل ،ارستتال و مرستتول مکاتیتته جمعیتتت ملتتی ،کمیتته و فدراستتیو
رلیه سرم بین ایمللی و جمعیت های ملی مماثل.
 .3ردور مجانی پاسپورت برای اشخا بیمار که از جانته جمعیتت ملتی جهتت تتداوی بته ختارج از
کرور فرستاده می شوند.
 .4فراهم آوری تسهیالت انتقتال فتـوری کارکنتا جمعیتت ملتی و جمعیتت هتای ملتی مماثتل کته غترص
انجام فعاییت های نوع پرورانته و برردوستتانه از کرتور بته ختارج و یتا از ختارج بته داختل کرتور
مسافرت می نمایند.
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فصل هشتم
احکام انتقالی
مادۀ هشتاد و یکم:
جمعیت ملی قانو جمعیت ملی را در اجراآت خویش رعایت می نماید.
 .1نصا تدویرجلسات بورد رهبری موقت  3/2اعضا حایر می باشد.
 .2فیصله های جلسات بورد رهبری موقت در رورت تکمیل نصا  3/2اعضای حایر به اکثریتت
آرأ اتخاف می گردد.
 .3سایر امور مرتب با بورد رهبری موقت در مطابقتت بتا متواد قتانو جمعیتت ملتی و مفتاد متواد ایتن
اساسنامه رورت می گیرد.
مادۀ هشتاد و دوم:
ایتتی آمتتد تعتتدیالت در فقتتره  11متتاده  64قتتانو اساستتی جمهتتوری استتالمی افغانستتتا رئتتیس عمتتومی
جمعیت هالل احمر افغانی توس رئیس جمهور به اساس پرنسیه هتای نهضتت بتین ایمللتی رتلیه سترم و
هالل احمر تعیین می گردد.

فصل نهم
احکام نهایی
مادۀ هشتاد و سوم:
بتتورد رهبتتری جهتتت تطبیتق ستتایم و درستتت احکتتام ایتتن اساستتنامه ،یتتوایح و طرزایعمتتل هتتایی را کته در
مطابقت با مواد این اساسنامه از جانه سکرترجنرال طرح و ترتیه شده است ،منظور می نماید.
مادۀ هشتاد و چهارم:
 .1تعتتدیالت و تغییتترات در متتتن ایتتن اساستتنامه بتته پیرتتنهاد جمعیتتت هتتالل احمتتر افغتتانی بتته تائیتتد بتتورد
رهبری و اخک رأی موافق دو ثلث اعضای حایر مجمع عمومی رورت گرفته می تواند.
 .2طرح تعدیالت و تغییرات پیرنهادی در اساسنامه ،طبق حکتم متاد ( )8اساستنامت فدراستیو رتلیه
سترم و جمعیتت هتای هتالل احمتر بتـین ایمللتی و هتم طبتق قطعنامتت شتماره ) (VIبیستت و دومتین
کنفرانس بین ایمللی رلیه سرم و هالل احمر  XXIIتهرا  1973و قطعنامت شماره )(20/XX
ء
بیـست و چهارمین کنفرانس بـین ایمللی مانــیال ( )1981بعد از بازبـینی کمیسیو مرتر کمیتته
بین ایمللی رلیه سرم ) (ICRCو فدراسـیو بین ایمللی جمعیت های ملی رـلیه سترم و هتالل
احمر ژنیو توسـ مجمع عمومی منظور و بعدا ً نافک می گردد.
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مادۀ هشتاد و پنجم:
 .1رهبری جمعیت ملتی تتالش هتای خویرترا در جهتت بنتد یتازدهم متاد شصتت چهتارم قتانو اساستی
جمهوری اسالمی افغانستا بر مفاد انتخابی شد رئیس عمومی جمعیت ملی را مرعی میدارد.
 .2دررتتورت مقتترری رئتتیس عمتتومی جمعیتتت ملتتی مطتتابق متتاده  31اساستتنامه ،طرزایعمتتل ستتلو و
رفتار را امضا و رعایت نماید.
مادۀ هشتاد و ششم:
این اساسنامه طی نه فصل و هرتاد وشش ماده توس مجمع عمتومی جمعیتت تصتویه و بعتد از توشتیح
مقام حامی جمعیت ملی مرعی االجرا بوده و با توشیح آ اساستنامه متؤرم ستوم سترطا  1385ملغتی متی
گردد.
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