
 

 
 

 

 

 
 

یت اهی ف و صالح ی رطزالعمل و ظا  

زحب وطن ی جمع  اا  ریتدارک و تدو ییون مشترک  ارواپی کمس   

 

مرجع سازماندهنده  ٬حزب وطن ( ره ګــ کن یمجمع عموم)   یر مجمع عالیون مشترک تدارک و تدویکمس

ون مشترک یحزب وطن است که کمس یر مجمع عالیان عمل  پروسه تدارک و تدویو کنترول کننده جر یویاجرائ

نده یو کنترول انتخاب نما یسازمانده ٬ت انتظام ین کل واحد دانسته مسؤلینفک همیخود را جز ال  ییاروپا

 .حزب وطن در اروپا را به عهده دارد یحزب غرض اشتراک در اجالس مجمع عال یان اعضاګ

حزب وطن در  یر مجمع عالیتدارک و تدو یون عالیک کمسیانګث جز اریبه ح ییون مشترک اروپایکمس

 .ورزد یاشتراک م یل اسناد اساسیق و تکمیتدق ٬د یکارتسو

ن سند بمنظور اختصار بنام ین دریحزب وطن بعد از  یر مجمع عالیتدارک و تدو ییک اروپاون مشتریکمس  

 .رددیګاد میون یکمس

فه یاد نهاده شده وظیبن  ر متشکل حزب وطنیمتشکل و غ یاعضا  یک مساعیاصل تشربر اساس « ون یــ کمس

حزب   یر مجمع عالیرک و تدور متشکل حزب وطن را در کارزار تدایمتشکل و غ یعتر اعضایج هرچه وسیبس

  . بدوش دارد

حزب   یحزب وطن مطابق راجستر  تمام اعضا یاشتراک درمجمع عال یحزب برا یان اعضاګنده یــ انتخاب نما

م یرد تحت نظارت مستقیګیون صورت میسازمانها و حلقات عضو کمس ٬ون با شرکت احزاب یکه توسط کمس

 .د یآیون بعمل میکمس

 . .   رددیګون ثبت و راجستر میموظف کمس یته هایمآ توسط کمیکل مستقر متشیــ اعضا غ

 یو اعضا( حزب وطن یاعضا یانسجام یواحد ها) متشکل  یتواند بر اساس توسعه اعضایم« ون یکمس »

 . .ابدیر متشکل آن توسعه یغ
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 یان اعضایز ممختلف را ا یکار یته هایخود کم یع پروسه کاریدر صورت ضرورت جهت تسر« ون یــ کمس »

 .   دینمایف مین توظیر متشکل حزب وطن به مقاصد معیو غ یانسجام یواحد ها

 .آوردیب و ازاجراات آنها کنترول بعمل میمذکور راتصو یته هایکم یکار یون طرزالعمل و سمت هایـــ کمس

ر مجمع  یدوتدارک و ت یبرا یک مساعیحزب وطن را به تشر یموجود اعضا یانسجام یون واحد هایــ کمس

 . داردیت نمیق و حماید راتشویجد یجاد تشکل هایا  ٬دعوت نموده  یعال

جاد محافل و حلقات یا ٬ یر مجمع عالیداند تا غرض شرکت منظم  در کار تدارک و تدوید میمف« ون یــ کمس »

  دیت نمایر متشکل حزب وطن را حمایغ یاعضا یانتخابات

ک یشنهاد یپ یبر مبنا یماه دومراتبه وجلسات فوق العاده وحضورون حد اقل در هریسیکم یجلسات نوبت-

ون ترجحا بر اساس اجماع وعندالضرورت یسیجلسات کم یصله هایب وفیتصاو.رددیګر میآن دا یثلث اعضا

 .دیآ یحاضر جلسه به عمل م یدو ثلث آراء اعضا یبرمبنا

 .رددېګثبت ونشر م یپشتو ودر یهردو لسان مل  یکیون به حداقل یسیکم یصله هایب وفیتمام تصاو-

 .رددیګهوادار حزب وطن ارسال م یون  به تمام رسانه هایسیقابل نشر کم یها یاهګصله ها وآیب،فیتصاو-

اجراآت کنترول  ګیونګده واز چیردګد یق یون انتروال زمانیسیکم یصله هایب وفیتصاو یتحقق عمل یبرا-

 .دیآ ېبه عمل م

حزب وطن، از  یت دارند که در طول پروسهء تدارک مجمع عالیون مکلفیسیکم یجمع یان اعضاګنده ینما-

 .ندینما ګیستادیان آور مشترکا ایز یها یونه تکروګحزب وطن عمل نموده ودر مقابل هر یبیموضع پرنس

 . دینمایجاد مین حفاظت اسناد متنوع مربوطهءخود را ایزم مطمیکانیون میسیکم

حزب وطن در  یم اروپایرمتشکل مقیمتشکل وغ یعتر اعضایه وسن شرکت هرچیون بمنظور تاءمیسیکم-

 .دینمایت واعالم میش را تثبیخو یفونیوتل یتی،آدرس مشخص انترنیپروسهءتدارک مجمع عال

جاد یرا ا ین الخودیف بیم وظایستم مؤثرتقسید خود ،سیجد یب الوقوع اعضایون بعد از اکمال قریسیکم-

 .دینماین میهر ربع سال تع  یبرا یون را بصورت دورانیسیکمش مسؤل عمومي یخو یان اعضایوازم

م الفعال یدا یس کانالهاین منظور تاسیساخته و بد ګهمآهن یون  مرکزیسیون کار خود را با کمیسیکم -
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 .دهدیش قرار میرا در دستور روز کار خو یتیارتباط وجلسات مشترک انترن

 

                                         

 

 

  
 

 

 


