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سیون شترک ارواپیی تدارک و تدوری
کمسیون مشترک تدارک و تدویر مجمع عالی ( مجمع عمومی ــ کنګره ) حزب وطن  ٬مرجع سازماندهنده
اجرائیوی و کنترول کننده جریان عمل پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن است که کمسیون مشترک
اروپایی خود را جز الینفک همین کل واحد دانسته مسؤلیت انتظام  ٬سازماندهی و کنترول انتخاب نماینده
ګان اعضای حزب غرض اشتراک در اجالس مجمع عالی حزب وطن در اروپا را به عهده دارد.
کمسیون مشترک اروپایی به حیث جز ارګانیک کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن در
کارتسوید  ٬تدقیق و تکمیل اسناد اساسی اشتراک میورزد .
کمسیون مشترک اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن بعد ازین درین سند بمنظور اختصار بنام
کمسیون یاد میګردد.
ــ کمسیون » بر اساس اصل تشریک مساعی اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن بنیاد نهاده شده وظیفه
بسیج هرچه وسیعتر اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن را در کارزار تدارک و تدویر مجمع عالی حزب
بدوش دارد .
ــ انتخاب نماینده ګان اعضای حزب برای اشتراک درمجمع عالی حزب وطن مطابق راجستر تمام اعضای حزب
که توسط کمسیون با شرکت احزاب  ٬سازمانها و حلقات عضو کمسیون صورت میګیرد تحت نظارت مستقیم
کمسیون بعمل میآید .
ــ اعضا غیر متشکل مستقیمآ توسط کمیته های موظف کمسیون ثبت و راجستر میګردد. .
«کمسیون » میتواند بر اساس توسعه اعضای متشکل ( واحد های انسجامی اعضای حزب وطن) و اعضای
غیر متشکل آن توسعه یابد. .

«ــ کمسیون » در صورت ضرورت جهت تسریع پروسه کاری خود کمیته های کاری مختلف را از میان اعضای
واحد های انسجامی و غیر متشکل حزب وطن به مقاصد معین توظیف مینماید .
ـــ کمسیون طرزالعمل و سمت های کاری کمیته های مذکور راتصویب و ازاجراات آنها کنترول بعمل میآورد.
ــ کمسیون واحد های انسجامی موجود اعضای حزب وطن را به تشریک مساعی برای تدارک و تدویر مجمع
عالی دعوت نموده  ٬ایجاد تشکل های جدید راتشویق و حمایت نمیدارد .
«ــ کمسیون » مفید میداند تا غرض شرکت منظم در کار تدارک و تدویر مجمع عالی  ٬ایجاد محافل و حلقات
انتخاباتی اعضای غیر متشکل حزب وطن را حمایت نماید
جلسات نوبتی کمیسیون حد اقل در هرماه دومراتبه وجلسات فوق العاده وحضوری بر مبنای پیشنهاد یکثلث اعضای آن دایر میګردد.تصاویب وفیصله های جلسات کمیسیون ترجحا بر اساس اجماع وعندالضرورت
برمبنای دو ثلث آراء اعضای حاضر جلسه به عمل می آید.

-تمام تصاویب وفیصله های کمیسیون به حداقل یکی هردو لسان ملی پشتو ودری ثبت ونشر مېګردد.

-تصاویب،فیصله ها وآګاهی های قابل نشر کمیسیون به تمام رسانه های هوادار حزب وطن ارسال میګردد.

برای تحقق عملی تصاویب وفیصله های کمیسیون انتروال زمانی قید ګردیده واز چګونګی اجراآت کنترولبه عمل مې آید.

نماینده ګان اعضای جمعی کمیسیون مکلفیت دارند که در طول پروسهء تدارک مجمع عالی حزب وطن ،ازموضع پرنسیبی حزب وطن عمل نموده ودر مقابل هرګونه تکروی های زیان آور مشترکا ایستادګی نمایند.

کمیسیون میکانیزم مطمین حفاظت اسناد متنوع مربوطهءخود را ایجاد مینماید.

کمیسیون بمنظور تاءمین شرکت هرچه وسیعتر اعضای متشکل وغیرمتشکل مقیم اروپای حزب وطن درپروسهءتدارک مجمع عالی،آدرس مشخص انترنیتی وتلیفونی خویش را تثبیت واعالم مینماید.

کمیسیون بعد از اکمال قریب الوقوع اعضای جدید خود ،سیستم مؤثرتقسیم وظایف بین الخودی را ایجادوازمیان اعضای خویش مسؤل عمومي کمیسیون را بصورت دورانی برای هر ربع سال تعین مینماید.
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ارتباط وجلسات مشترک انترنیتی را در دستور روز کار خویش قرار میدهد.
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