۴۹۳۱/7/11

رسمي جريده

د افغاني سرې میاشتې دټولنې
(د افغاني هلال احمر ټولنه)
دچارو د تنظیم قانون

مسلسل نمبر ()۴۴۱۱

قانون تنظیم امور جمعیت
افغانی هلال احمر
(جمعیت هلال احمر افغانی)
فصل اول
احکام عمومی

لومړی فصل
عمومي حکمونه

مبنی
مادۀ اول :

مبني
لومړۍ ماده:
دغه قانون د افغانستان داساسي قانون
داوومې مادې دحکم په رعایتولو سره،

این قانون با رعایت حکم مادۀ هفتم
قانون اساسی افغانستان ،وضع گردیده
است.

وضع شوی دی.

دولت منشور ملل متحد  ،معاهدات بین
الدول  ،میثاق های بین المللی که افغانستان
به آن ملحق شده است واعالمیه جهانی
حقوق بشر را رعایت میکند.
دولت افغانستان کنوانسیون های 1191
ژنیوا و اسناد الحاقیه انرا پذیرفته که بر
اساس ان سازمان های هالل احمرایجاد
گردیده ملزم به رعایت معاهدات و
کنوانسیون های بین المللی است بنآ جمعیت
ملی از دو منبع مشروعیت اخذ میدارد.
 -1منبع داخلی یا ملی قانون اساسی
و منبع بین المللی کنوانسیون های
 1191ژنیوا (ادامه دارد)
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موخې
دوه یمه ماده:

اهداف
مادۀ دوم:

ددی قانون موخې عبارت دي له :
۴ـ د افغاني سرې میاشتې د ټولنې
(د افغاني هلال احمرټولنه) په تشکیل
اودندو پورې د اړوندو چارو تنظیمول.

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -1تنظیم امور مربوط به تشـکیل و
وظایف جمعیت افغانی هلال احمـر
(جمعیت هلال احمر افغانی).

۲ـ دافغاني سرې میاشتې،سره صلیب
له نښانونو اوعلایمو څخه په ګټې
اخیستنې پورې داړوندو چارو تنظیمول

 -2تنظیم امور مربوط به اسـتفاده از
نشـان ها و علایم هلـال احمـر ،
ــت از
ــر وحمایـ
ـلیب سـ
صـ

اوله هغو څخه ملاتړ.

آن ها.

اصطلاحګانې
درېیمه ماده:

اصطلاحات
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم

راتلونکې اصطلاحګانې پدې قانون کې

ذیل را افاده می نماید:
-1جمعیت افغـانی هلـال احمـر
(جمعیت هلال احمر افغانی) :نهاد ملی

لاندې مفاهیم افاده کوي:
۴ـ د افغـاني سـرې میاشتې ټولنه
(دافغاني هلال احمرټولنه) :په هېوادکې
2

۴۹۳۱/7/11

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۴۴۱۱

ملي خیریه خپلواک او بې پرې بنسټ

خیریۀ مستقل و بی طرف در کشـور

دی چې دافغانستان اسلامي جمهوریت
د رئیس تر مستقیم ملاتړ لاندې پـه
بشري چـاروکې ددولـت مرسـته
کوونکی نقش ترسره کوي.

است که تحت حمایت مستقیم رئیس
جمهوری اسلامی افغانسـتان ،نقـش
معاونت کنندۀ دولت در امور بشری
را ،ایفا می نماید.
مدیریت  ،کنترول  ،نظارت و رهبری .
به اساس معاهدات بین المللی فقط رئیس
جمهور حامی میباشد.

2
۲ـ دسره صلیب بین المللي کمیټه

(:)ICRCدبشردوستانه مرستې بین

 -کمیتۀ بین المللی صـلیب سـر

المللي مؤسسه ده چې دژنیوا د
کنوانسیونونو او د هغو دالحاقیه
پروتوکولونو مطابق ،فعالیت کوي.

( :)ICRCموسسۀ بین المللی امداد
بشردوستانه است کـه مطـابق بـه
کنوانسیون های ژنیوا و پروتوکـول

 ۹ـ بین المللي فدراسیون :د سـره
صلیب او سرې میاشتې دملي ټولنـو
هغه اتحادیه چې په بین المللي سـط
دسره صـلیب اوسـرو میاشـتو د

های الحاقیۀآن ،فعالیت می کند.
 -3فدراسیون بین المللی :اتحادیـه
جمعیت های ملی صلیب سر وهلال
احمر که مطابق اساسـنامۀ نهضـت

بین ا لمللي نهضت داساسنامې مطابق،
د بې پرې ،خپلواک اوغیر جانبـداره
سازمان په توګه رامنځتـه او دسـرۀ

بین المللی صلیب سر وهلال احمرها
به حیث سازمان بی طرف ،مسـتقل
وغیر جانبدار در سط بین المللـی
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صلیب اوسرو میاشتو دټولنوفعالیتونه

ایجاد وفعالیت های جمعیـت هـای

تنظیموي.

صلیب سر وهلال احمرها را تنظیم
می کند.

دو نوع حقوق وجود دارد حقوقی عمومی و
حقوق خصوصی .
در سطح بین المللی کمیته بین المللی صلیب
سرخ یک سازمان غیر انتفاعی و بشر دوست
بوده و اتحادیه جمعیت های ملی صلیب سرخ
جمعیت هالل احمر ها که در سطح بین المللی
مشروعیت خود را از ماده هفتاد و یک منشور
سازمان ملل متحد و کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی سازمان ملل متحد اخذ میدارد

۱ـ بشردوستانه مرسته:د وسله والو

 -4امداد بشردوستانه  :فراهم نمودن

شخړو اوطبیعي پېښو داغېزمنو لپاره
دخوراکي توکو ،جامو ،کور ،روغتیایي
خدمتونو ،ترانسپورټي خدمتونو او
نورو آسانتیاوو برابرول دي.

مواد خوراکی ،لباس ،سرپناه،خدمات
صحی ،خدمات ترانسپورتی وسـایر
سهولت ها برای متـثررین منازعـات
مسلحانه و حوادث طبیعی می باشد.

۱ـ د ژنیوا د ۴۳۱۳کنوانسیونونه:
هغه بین المللي میثاقونه چې دبشر
دوستانه مرستې په منظور ،دملي ټولنو،

 -5کنوانسیون های 1949ژنیوا:
میثاق های بین المللی که به منظور
امداد بشردوستانه توسط جمعیت های
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سرۀ صلیب اوسرې میاشتې په واسطه

ملی وصلیب سر وهلال احمر برای

دطبیعي پېښو یا وسله والو شخړو د
زیانمنو لپاره دملګرو ملتونو له لوري
تصویب شوي دي.
۶ـ دژنیواپروتوکولونه :هغـه حقوقي

آسیب دیـدگان حـوادث طبیعی یا
منازعات مسلحانه از جانب ملل متحد
به تصویب رسیده است.
 -6پروتوکول های ژنیـوا :اسـناد

سندونه چې د  ۴۳۱۱میلادي د جون
په ۱نېټه د( )۴-۲تر عنوانونو لاندې
دجګړې په وخت کې دملکي افرادو

حقوقی که تحـت عنـاوین ()2-1
مؤر  8جون  1711میلـادی بـه
منظورحمایت از افراد ملکی درارنای

اود وسله والوشخړو د ټپیانو ،ناروغانو
اووژل شوو د ملاتړ اود ملګرو ملتونو
له خوا دهلال احمر له نښان څخه
دګټې اخیستنې په منظور ،دملګرو

جنگ مجروحین ،مریضـان وکشـته
شده گان منازعات مسلحانه و استفاده
از نشان هلال احمروصلیب سـر از
طرف ملل متحد به تصویب رسـیده

ملتونو لخوا تصویب شوي دي.

است.

دافغـاني سـرې میاشـتې د ټـولنې

دفتر مـرکـزی جمعیت افغانی هلال

(د افغاني هلال احمرټولنه) مرکـزي
دفتر دکابل په ښار کې دی ،نمایندګۍ
یې په نورو ولایتونوکې رامنځته کېدای

احمر (جمعیت هلال احمرافغـانی)
در شهرکابل بوده ،نمایندگی هـای
آن در سـایر ولایـات ایجاد شـده

شي.

می تواند.

ساحۀ فعالیت
مادۀ چهارم:

دفعالیت ساحه
څلورمه ماده:

اختصارنام
مادۀ پنجم :

لنډنوم
پنځمه ماده:
5
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دافغــاني ســرې میاشــتې ټولنــه

جمعیــت افغــانی هلــال احمــر

(د افغاني هلال احمر ټولنه) پدې قانون
کې دا فغاني سرې میاشتې دټولنې پـه
نامۀ یادېږي.

(جمعیت هلال احمر افغانی) در ایـن
قانون به نام جمعیت افغانی هلال احمر
 ،یاد می گردد.

تشکیل
شپږمه ماده:

تشکیل
مادۀ ششم :

فصل دوم
تشکیل ووظایف جمعیت
افغانی هلال احمر

دوه یم فصل
د افغاني سرې میاشتې د ټولنې
تشکیل او دندې

()۴دافغاني سرې میاشتې ټولنه دلاندې
تشکیل لرونکې ده:

( )1جمعیت افغانی هلال احمر دارای
تشکیل ذیل می باشد:

۴ـ مرکزي اداره.

 -1ادارۀ مرکزی.
مجمع عمومی  ،بورد رهبری
،ریاست عمومی ،سکرترجنرال
 ،ادارات والیتی  ،مجمع والیتی
 ،بورد رهبری والیتی و ریاست
نمایند ه گی.
اداره جوانان یکی از اساسی
ترین منبع در امور بشری در
سازمان میباشد.
زون از جمله تشکیالت اساسی
نبوده با رفع مشکالت موجود در
افغانستان ممکن دیگر وجود
نداشته باشد.

۲ـ ولایتي ادارې
۹ـ دځوانانو او رضاکارانو اداره.
( )۲دافغاني سرې میاشتې د ټولنې د
تشکیل جزئیات په اړونده اساسنامه
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کې تنظیمېږي.

دندې
اوومه ماده:

 -2ادارات ولایتی.
 -3ادارۀ جوانان ورضاکاران.

( )۴د افغاني سرې میاشتې ټولنه د
لاندې عمده دندو لرونکې ده:
۴ـ د نژادي ،ديني ،قومي ،مـههبي،
عقیدتي ،رنګ ،موقف ،شتمنۍ ،جنس،
ژبې اوسیاسي عقايدو د تعلقاتو له پـه
پام کې نیولو پرته له طبیعي اوغیرطبیعي

( )2جزئیات تشکیل جمعیت افغانی
هلال احمر در اساسنامۀ مربوط تنظیم
می گردد.

پېښو څخه دراپیدا شوو بشري دردونو
او مصایبو په کمولوکې له زیانمنوسره
مرسته اوهمکاري.

وظایف
مادۀ هفتم:

۲ـ د ژنیوا د ۴۳۱۳کنوانسیونونو او
د هغو د الحاقیه پروتوکولونومطابق،
دجګړې له ټپیانوڅخه ملاتړ.
۹ـ اړ منو ته د جنسي اونقدي مرستو

( )1جمعیت افغانی هلال احمر دارای
وظایف عمدۀ ذیل می باشد:
 -1مساعدت وهمکاری درکاهش
آلام ومصایب بشری ناشی ازحوادث

وېشل.
۱ـ داشخاصو او ملي اوبین المللي
خیریه مؤسسو د مرستو او همکارۍ

طبیعی وغیر طبیعی آسیب دیده گان
بدون در نظرداشت تعلقات نژادی،
دینی ،قومی ،مههبی ،عقیدتی ،رنگ،

جلبول.
۱ـ دبشر دوستانه دندو دترسره کولو
په مقصد دجګړې سیموته د استازو

موقف ،دارائی ،جنس ،زبان وعقاید
سیاسی.
 -2حمایت از مجروحین جنگ مطابق
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لېږل.

کنواسیون هـای  1747ژینـوا و

۶ـ بین المللي فدراسیون اود سره
صلیب بین المللي کمیټې( )ICRCته
د طبیعي اوغیر طبیعي پېښو د رپوټ
وړاندې کول.

پروتوکول های الحاقی آن.
 -3توزیع مساعدت های نقدی و
جنسی به نیازمندان.
-4جلب همکاری و معاونت اشخاص

۱ـ په هېوادکې دننه اود امکان په
صورت کې له هېواده بهرله طبیعي
اوغیرطبیعي پېښو څخه راپیداشوو

ـی
ـین المللـ
ـی وبـ
ـات ملـ
و مؤسسـ
خیریه.
ـاطق
ـدگان در منـ
ـزام نماینـ
 -5اعـ

بشري اړتیاوو ته د مالي بسپنوتنظیمول
اومرسته.
( )۲دافغاني سرې میاشتې د ټولنې
نورې دندې په اړونده اساسنامه کې

جنگی به مقصد انجام وظایف بشـر
دوستانه .
این فقره داللت واضح از مصونیت
کارکنان ما حین انجام خدمات رضاکارانه
وظایف بشردوستانه از تعقیب وظایف
عدلی و قضایی دولت هیچ ارگان دولتی
نمیتواند کارکنان  ،رضاکاران و اعضا ما
را حین اجرا خدمات بشر دوستانه تعقیب و
یا توقیف کند.

تنظیمېږي.

دتمویل سرچینې
اتمه ماده:
دافغاني سرې میاشتې ټولنه له لاندې

سرچینوڅخه تمویلېږي:
۴ـ له اړوندو منقولو اوغیرمنقولو
شتمنیوڅخه لاسته راغلي عواید.

 -6ارائه گزارش حوادث طبیعـی و
غیر طبیعی به فدراسیون بین المللـی
وکمیتۀ بین المللـی صـلیب سـر

۲ـ د اړوندې اساسنامې د حکمونو
مطابق ،دغړوحق العضویت.
 ۹ـ دکورنيو اوبهرنيـو خیررسـانو
8
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اشخاصونقدي اوجنسي مرستې.

(. )ICRC

۱ـ دولتي مرستې.
 ۱ـ دبانکونو او انتفـاعي تصـدیو
مرسته.
 ۶ـ د معمول عرف مطـابق د ملـي

 -1کمک وتنظیم مسـاعدت مـالی
به نیازمندی هـای بشـری ناشـی
ازحوادث طبیعی وغیـر طبیعـی در
داخل و در صورت امکان در خـار

سوداګرو مرسته.
۱ـ دحاجیانو مرسته.
۱ـ دافغاني سرې میاشتې د ټولنې د

کشور.
( )2سایر وظایف جمعیت افغانی هلال
احمر در اساسنامۀ مربوط تنظیم می

مخصوصې اوونۍ د ځانګړو ټکټونو
پلورل.
۳ـ مفـادي حسابونـه او د اړوندو
پانګو ګټې.

گردد.

منابع تمویل
مادۀ هشتم :
جمعیت افغانی هلال احمر از منابع

۴۱ـ په مخصوصه اوونـۍ کـې د
ګرځنده صندوقونو په واسطه او درابتو
صندوقونو راټولې شوې مرستې.

ذیل تمویل می گردد:
 -1عواید ناشی از دارایی های منقول
و غیر منقول مربوط.
-2حق العضویت اعضاء مطابق احکام

دعوایدو شفاف لګښت

اساسنامۀ مربوط.
-3کمک های نقدی وجنسی اشخاص
خیر رسان داخلی وخارجی .

نهمه ماده:

( )۴دافغاني سرې میاشتې د ټولنې
عواید په شفاف ډول په مصرف

 -4اعانه های دولتی.
 -5اعـانه بانـک ها و تصدی های
انتفاعی.

رسېږي اومسئولین د قانون د حکمونو
مطابق ،د خلکو اوکورنی او بهرنی
1
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بازرسان(پلټونکي) په وړاندې ځواب

 -6اعانه تجار ملـی طبـق عـرف

ویونکي دي.
( )۲ددې مادې په ( )۴فقره کـې د
در شوي بازرسان د بازرسۍ پایله د
مالي کال لـه پایتـه رسېدو وروسته

معمول.
عرف یکی از منابع حقوق بوده که موجب
الزام و اجبار میگردد قبال هیچ سند در
رابطه به تادیه دو فیصد مساعدت تجار ملی
وجود داشت ولی با نفاذ این قانون تطبق
فقره هذا اعانه تجار ملی قانونیت پیدا کرد.
هکذا اعانه حجاج کرام حین ادای حج
فرضی وعمره ملزم به کمک به جمعیت
ملی است چگونگی و مقداری پول اعانه شده
بر اساس تفاهم نامه جدا گانه بین جمعیت
ملی و وزرات محترم حج اوقاف توضیح
میګردد.

دټولیزو رسنیو له لارې خپرېږي.

حقوق اوامتیازونه
لسمه ماده:

ـه د
ـتې ټولنـ
ـرې میاشـ
ـاني سـ
دافغـ
خیرغوښتونکو اوبشري فعـالیتونو د
ترسره کو لولپاره د نړیوالو منل شـوو
اصولو په رعایتولو سره له لاندې حقوقو

1

او امتیازونو څخه برخمنه ده:
۴ـ دمالیـاتو،ګمرکي محصـول ،د
اړوندو نقلیـه وسـایطو د ترافیکـي
محصــول ،د دولتــي بــانکونو د
کمېشنونـو ،له لویـولارو څخـه د
حـق العبـور دمحصول او دقانون د
حکمونو مطابق د نورو محصـولاتوله

  -1اعانه حجا . -8جمعیت هلال احمر افغانی بخاطر
ازدیاد عواید مورد ضرورت خـویش
مقرره و طرزالعمل را ترتیب مینماید.

ورکړې څخه معافیت.
 ۲ـ دخیریه خدمتونو د عرضه کولو
په وړاندې د خدمت دمالیې له ورکړې
11
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څخه معافیت.

 -7حسابات مفادی و مفاد سـرمایه

۹ـ ښاروالۍ ته دصفایي دمحصول له
ورکړې څخه معافیت.

های مربوط.
 -11اعانه های جمع آوری شده
توسط صندوق های سیار در هفته
مخصوص و صندوق های رابت.

د تدارکاتو چارې
یوولسمه ماده:

د افغاني سرې میاشتې ټولنه کولای شي
ــارې د
ــدارکاتي چـ
ــې تـ
خپلـ
سره صلیب دبین المللـي کمیټـې د
تدارکاتو داصولومطابق ،تدارک کړي.

مصرف شفاف عواید
مادۀ نهم:

( )1عوایــد جمعیــت افغــانی
هلال احمر طور شفاف به مصـرف

دکارکوونکو تقرر او استخدام
دوولسمه ماده:

رســیده و مســئولین در برابــر
مردم و بازرسان داخلـی وخـارجی
مطــابق احکــام قانون،جوابــده

( )۴دافغاني سرې میاشتې د ټولنې د
کارکوونکو تقرر ،استخدام اونورې
ذاتي چارې داړوندو لایحو او کړنلارو
مطابق ،تنظیمېږي.
( )۲د تقاعد سهمیه دافغاني سرې

می باشند.
( )2نتیجۀ بازرسی باز رسان مندر
فقرۀ ( )1این ماده بعد از ختم سال
مالی از طریق رسانه های همگانی نشر

میاشتې د ټولنې دکارکوونکوله معاش
څخه دملکي خدمتونو د بستونو مطابق
وضع ،دتقاعد خزینې ته لېږدول کېږي
او د اړوندې مقررې له حکمونوسره

می گردد.

سم ،ورکول کېږي.
11
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حقوق وامتیازات
مادۀ دهم :
جمعیت افغانی هلال احمـر جهـت
انجام فعالیت هـای خیرخواهانـه و
بشری با رعایت اصول قبـول شـده
جهـانی ازحقـوق و امتیازات ذیـل
برخوردار می باشد:
 -1معافیت از پرداخـت مالیـات،

دیارلسمه ماده:

د دې قانون په ( )۴ګڼه ضممیه کې
در د افغاني سرې میاشتې د ټـولنې

محصــول گمرکــی ،محصــول
ترافیکـی وسـایط نقلیـۀ مربـوط،
کمیشن های بانـک هـای دولتـی،

نښه یوازې دافغاني سرې میاشـتې د
ټولنې دکارکوونکو ،د هغوی د اړوندو
نقلیه وسایطو ،دسره صلیب بین المللي
کمیټــې( )ICRCاوبــین المللــي

محصول حق العبور از شـاهراه هـا
وسایر محصـولات مطـابق احکـام
قانون.
 -2معافیــت از پرداخــت مالیــه

فدراسیون په واسطه ترګټې اخیسـتنې
لاندې نیول کېږي.

خدمت در برابـر عرضـۀ خـدمات
خیریه.
 -3معافیت از پرداخـت محصـول

له نښان څخه تشخیصي ،محافظتي
اوحمایوي ګټه اخیستل
څوارلسمه ماده:

صفائی به شاروالی .

امور تدارکات
مادۀ یازدهم :

( ) ۴دافغاني سرې میاشتې ټولنه کولای
12
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شي ددې قانون په ( )۲ګڼه ضمیمه کې

جمعیت افغانی هلال احمر می تواند،

له در شوي نښان څخه د تشخیصي
علامت په توګه ،دکارکوونکو ،غړو،
رضاکارانـو ،اجناسـو ،مرکزونو او
اړوندو نقلیه وسایطو دپېژندنې لپـاره

امور تدارکاتی خویش را مطابق اصول
تدارکاتی کمیتۀ بین المللی صلیب
سر  ،تدارک نماید.
طرزالعمل تدارکات جمعیت ملی در
مشارکت کمیته بین المللی صلیب سرخ
که بهترین معیار های بین المللی به
منظور سهل و شفافیت در امور
تدارکات بوده تنظیم گردیده است.

ګټه واخلي.
( )۲ددې قانون په ( )۹ګڼه ضـمیمه
کې در دافغاني سرې میاشتې د ټولنې
او سره صلیب دبین المللي کمیټـې
( )ICRCنښان د وسلوالو شخړو په
وخت کې په لویه اندازه د افغاني سرې
میاشتې ټولنې او د سـرۀ صـلیب د

تقرر واستخدام کارکنان

بین المللي کميټـې دکـارکوونکو،
صحي واحدونو او د نقلیه وسایطو د
تشخیصي ،محـافظوي اوحمـایوي

مادۀ دوازدهم:
( )1تقرر ،استخدام وسایر امور ذاتی
کارکنان جمعیت افغانی هلال احمر ،
طبق لوای وطرزالعمل های مربوط

علامت په توګه ترګټې اخیستنې لاندې
نیول کېږي.
( ) ۹دافغاني سرې میاشتې د ټولنې او د
سرۀ صلیب بـین المللـي کميټـې

تنظیم می گردد.

( )ICRCپه کوچنۍ انـدازه نښـان
دافغاني سرې میاشتې دټولنې اوسـرۀ
صلیب د بین المللي کمیټې ()ICRC
13

تمام صالحیت های مقامات عالی دولت
در رابطه به تقرر کارکنان عالی رتبه
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د اړوندو افرادو یا شیانو د پېژنـدنې
لپاره ترګټې اخیستنې لانـدې نیـول
کېږي.
( ) ۱د ملي دفاع اوکورنیو چـارو د
وزارتونو او دملي امنیت دلوی ریاست
صحي واحدونه کولای شي د وسلوالې
شخړې یا د سولې په بهیر کې دخپلو
واحدونو ،کارکوونکو او نقلیه صحي

( ) 2سهمیۀ تقاعد از معاش کارکنـان

ځمکنيو او هوایي وسایطو لپاره د دې
قانون په ( )۱ګڼه ضمیمه کې د سرې
میاشتې او سره صلیب له در شوي
نښان څخه ګټه واخلي.

ـر ،
ـال احمـ
ـانی هلـ
ـت افغـ
جمعیـ
مطابق بست های خـدمات ملکـی
وضع به خزینۀ تقاعد انتقال و مطابق
احکام مقررۀ مربوط ،پرداختـه مـی

( )۱ددې مادي په( )۱فقـره کـې د
در شوو واحـدونو صـحي کـار
کوونکي کولای شي د اړوندې ادارې

شود.
( ) 3مامورین خدمات ملکـی حـین
تصدی وظیفه نمیتوانند منحیث کارمند

دهویت د کارت پر لرلـو برسـېره د
سرې میاشتې اوسـرۀ صـلیب لـه
تشخیصي علامت څخه دخپـل مـټ
یاسینې پر مخ هم ګټه واخلي.

جمعیت هلال احمر افغـانی ایفـای
وظیفه نمایند.
تعدیل این فقره در پلان تقنینی سالهای بعد شامل
و به رفع آن اقدام میشود.

( )۶د ملکي روغتونونو ،دولتـي او
خصوصــي کلینیکونــه صــحي
کارکوونکي ،او د ټپیانو او ناروغانو

فصل سوم
استفاده از نشان ها و
19
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علایم هلال احمر و
صلیب سر
استفاده از نشان

دلېږد رالېږد او تداوۍ لپاره توظیف
شوي نقلیه وسایط کولای شي دوسله
والو شخړو په وخت کـې د افغـاني
سرې میاشتې دټولنې د اجـازې لـه
اخیستلو څخه وروسته د سرې میاشتې

مادۀ سیزدهم:

نشــان هلــال احمــر منــدر
ضمیمۀ شمارۀ ( )1این قانون ،صرف
توسط کارکنـان جمعیـت افغـانی

او سرۀ صلیب له حمایتي نښان څخه
ګټه واخلي.
( )۱د سره صلیب بین المللي کمیټه

هلال احمر  ،وسایط نقلیـۀ مربـوط
آن ها ،کمیته بین المللـی صـلیب
ســـر ( )ICRCو فدراســـیون

( )ICRCاو بین المللي فدراسیون د
دې قانون په ( )۱ګڼه ضمیمه کې در
له اختصاصي نښانونو څخه د اړوندو
کړنلارو مطابق ګټه اخلي.

بین المللی مورد استفاده قـرار مـی
گیرد.

( )۱دملي دفـاع اوکورنیـو چـارو
وزارتونو او د ملي امنیـت د لـوی
ریاست دصحي واحدونوکارکوونکي
کولای شي له هـرډول تبعـیا او
تعصب پرته د مصئونیت دتـثمین پـه
منظور ،دسرې میاشتې پر نښان برسېره
د ژنیوا په کنوانسیونونو اوله هغو سره

استفاده تشخیصـی ،محافظتی و
حمایوی از نشان
مادۀ چهاردهم:
()1جمعیت افغانی هلال احمر مـی
تواند از نشان مندر ضمیمۀ شـماره

په الحاقیه پروتوکولونوکې له نـورو
در شوو نښـانونوڅخه هـم ګټـه
واخلي.

( )2این قانون بـه عنـوان علامـت
تشخیصی ،جهت شناسایی کارکنان،
15
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اعضاء  ،رضاکاران  ،اجناس ،مراکز و
ـتفاده
ـوط ،اسـ
ـۀ مربـ
ـایط نقلیـ
وسـ
نمایند.
()2نشان جمعیت افغانی هلال احمـر
و کمیتۀ بین المللی صـلیب سـر

پنځلسمه ماده:

هغه شخص چې د سرې میاشتې یا سرۀ
صلیب له نښان څخه ناوړه ګټه واخلي
او له امله یې بل شخص یـا اړونـد

( )ICRCمندر ضمیمۀ شمارۀ()3
این قانون به اندازه بزرگ در جریان
منازعه مسلحانه به عنـوان علامـت

بنسټ ته مادي یا معنوي زیان ورسېږي
د قانون د حکمونو مطابق ،مجـازات
کېږي.

ـایوی
ـافظتی وحمـ
ـی ،محـ
تشخیصـ
کارکنان ،واحد های صحی و وسایط
نقلیۀ جمعیت افغانی هلال احمـر و
کمیتۀ بین المللـی صـلیب سـر

څلورم فصل
ورو
ستني حکمونه
دلایحو اوکړنلارو وضع کول

( ، )ICRCمورد استفاده قرار مـی
گیرد.
()3نشان جمعیت افغانی هلال احمـر

شپاړسمه ماده:
د افغاني سرې میاشتې ټولنه کولـای
شي ،د دې قانون د حکمونو د ښـه

وکمیتۀ بین المللـی صـلیب سـر
( ) ICRCبه اندازۀ کوچک ،جهـت
شناســائی افــراد یــا اشــیای
مربوط جمعیت افغانی هلـال احمـر

تطبیق په منظور ،لایحې اوکړنلـارې
وضع کړي.

وکمیتۀ بین المللـی صـلیب سـر
( ،) ICRCمورد استفاده قـرار مـی
گیرد.

انفاذ

اوولسمه ماده:
16

۴۹۳۱/7/11

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۴۴۱۱

دغه قانون په رسمي جریده کې د

( ) 4واحد های صحی وزارت هـای

خپرېدوله نېټې وروسته نافهېږي.

دفاع مـلی و امـور داخله و ریاست
عمومی امنیت ملی ،مـی تواننـد از
نشان هلال احمر و صـلیب سـر
مندر ضمیمۀ شماره( )4این قـانون
در جریان منازعه مسلحانه یا صـل
برای واحد ها ،کارکنان و وسـایط
نقلیۀ صحی زمینی و هوایی خـویش،
استفاده نمایند.
این موضوع در کنوانسیون های 1191
ژنیوا واسناد الحاقیه آن توضیح شده و
دولت ها ی امضا کننده ملزم به رعایت ان
بوده ؟؟؟؟؟

( )5کارکنان صـحی واحـد هـای
مندر فقرۀ ( )4ایـن مـاده مـی
توانند ،علاوه بر داشتن کارت هویت
ادارۀ مربوط از علامـت تشخیصـی
هلال احمر و صلیب سر  ،روی بازو
17
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ـتفاده
ـز اسـ
ـویش نیـ
ـینۀ خـ
ـا سـ
یـ
نمایند.
( ) 6کارکنــان صــحی شــفاخانه
هــای ملکــی ،کلینیــک هــای
دولتــی وخصوصــی و وســایط
نقلیۀ توظیف شده جهـت حمـل و
نقل و تداوی مجروحین و مریضـان
می توانند ،بعـد از کسـب اجـازۀ
جمعیت افغانی هلال احمر در جریان
منازعه مسلحانه از نشان حمایتی هلال
احمر و صلیب سر استفاده نمایند.
( )1کمیتۀ بین المللی صلیب سر
( )ICRCو فدراسیون بین المللی از
نشان های اختصاصی مندر ضمیمۀ
شماره ( )5این قانون مطابق طرزالعمل
های مربوط ،استفاده می نمایند.
( ) 8کارکنان واحـد هـای صـحی
وزارت های دفـاع ملـی و امـور
داخله وریاسـت عمـومی امنیـت
ملــی مــی تواننــد بــه منظــور
تثمین مصئونیت ،بـدون هـر نـوع
تبعیا وتعصب علـاوه بـر نشـان
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هلال احمر از سـایر نشـان هـای
مندر کنوانسـیون هـای ژنیـوا و
پروتوکول های الحاقی آن نیز استفاده
نمایند.

استفاده سوء

ماده پانزدهم :
شخصی که از نشان هلال احمـر و
صلیب سر استفادۀ سوء نموده و از
ارر آن ضررمادی یا معنوی به شخص
دیگر یا نهاد مربـوط وارد گـردد،
مطابق احکام قانون مجـازات مـی
شود.

فصل چهارم
احکام نهائی
وضع لوای وطرزالعمل ها

مادۀ شانزدهم :
جمعیت افغانی هلال احمر می تواند،
به منظور تطبیق بهتـر احکـام ایـن
قانون لوای وطرزالعمل ها را وضـع
نماید.
11
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انفاذ

مادۀ هفدهم :
این قانون از تاریخ نشر در جریده
رسمی نافه می گردد.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1

پرسشنامه :
آیا میدانید قانون چی است؟
ویژه گی های قانون چی است؟
چرا قانون در یک جامعه وضع میگردد؟
فرق بین قانون ،اساسنامه و طرزالعمل در چیست؟
آیا قانون الزام به وجود می آورد؟
آیا گاهی اساسنامه جمعیت ملی را مطالعه نموده اید؟ اگر نموده اید تشکیلات اساسی آنرا مطابق اساسنامه را توضی دهید؟
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