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مجمعگرۀ نقطعنامۀ سومین ک  

هالند - 0202فبروری  8  

هر سه سال بعد دایر می گردد.  مجمعکنگرۀ  ،01حکم بند اول مادۀ با  تدر مطابق و 8102مطابق به اساسنامه مصوب اکتوبر 

چنانکه در اساسنامه تذکر رفته، بنا بر تغییر اوضاع و احوال در جامعه و در صورت ضرورت، کنگره می تواند در فاصله های 

و گسترش پیدا کرده  مجمعتهای در کابل، فعالی مجمعمیالدی با گشایش دفتر  8102سال  جریاندر دایر گردد. نیز زمانی کمتری 

 پالن، پیدا کرد وسیع کشور نیز دامنه از در خارج مجمع یهاکار ساحه همچنان. بیشتری مطرح گردید ضرورت کارهای عملی

 از نواعضا  وظایفباید  برای پیشبرد این فعالیتها اند. ی در دست اجرازء کارهایجو کنفرانسهای متعددی شده استراتیژیک مدون 

 مجمع. ازینرو کنگرۀ سوم وارد می گردید تیتعدیال در اساسنامهو  تغییر می کردندباید تشکیالت و رهبری  ،تعریف می شد

 تعداد به مجمعسوم  کنگرهدر  .میکرد تعیینرا  مجمع، سیاستها، استراتیژی و تاکتیک های موجود متناسب به اوضاع و احوال

 . شرکت داشتند از اعضای شورای رهبری نفر 34به شمول  مجمعنفر از اعضای   71

 .کار خود آغاز کرد به برای کشور کنگره با سرود میهنی و یاد شهدا و آرزوی صلح و سعادت

، از کادر رهبری گرفته تا مجمعمسؤوالن  تمام ، وظایف و صالحیتهایوجایب ،در آغاز کنگره در مطابقت با احکام اساسنامه

 کنگره هیأت رئیسهتا انتخاب مسؤوالن جدید، به بیرون کشوری مجمع ی همه صالحیتها ملغی گردید.مسیونها داراالنشاء و ک

مدت در  مجمعاز فعالیتهای  گزارشیکان پا پرجا ماندند. در افغانستان کما مجمعصالحیتها و وظایف اعضای  محول گردید.

خوانده شد ت در اساسنامه . تعدیالگردید ماعاستدر کابل  مجمع داخل کشوری زارشگنان چهم شد. ارائهکنگرۀ دوم و سوم  زمان

 مجمع استراتیژیک کار پالن و شدگره انتخاب نجدید از جانب کشورای رهبری و بعد از شور و بحث همه جانبه تصویب گردید. 

 .و با برگزاری ورکشاپها به تصویب رسیدگردید  ارزیابی

 مطالب ذیل به تصویب رسید: در این کنگره مصوبات کنگره:

 تعدیل اساسنامه 

 شورای رهبری نفر در 34 انتخاب 

  وا دستیارو  مجمععمومی مسؤول انتخاب 

  معاون داخل کشوریانتخاب 

 کیش شخصیتسیطرۀ ، خود مرکز بینی و رأی برای جلوگیری از استبداد مجمعدر اساسنامۀ  تغییر نام رئیس به مسؤول 

  ها ونیسیکمالن و مسؤو ، شورای انسجامیرهبر بودن یو دوران یانتخاب ،ییشوراانتخاب سیستم 

  برای یک سال برای هر عضوو  انتخابی ،شورائی و دورانیل به شکنفره برای سه سال  5انتخاب بورد رهبری 

 شورائی و دورانی با ماهیت  برای سه سال را نفره 5بورد رهبری انتخاب  اش، شورای رهبری جدید در اولین جلسۀ 

 و مرعی االجرا می باشند.  هوبات متذکره بعد از کنگرۀ سوم مدار اعتبار بودمص 

 

در تمامی قدمه ها ملغی  کادر رهبری گذشته لیتومسؤوظایف و  ،اساسنامۀ قبلی از اعتبار ساقط بوده ،کنگرۀ سوم ربا تدوی

 و صفا به پایان رسید.، این گردهمآئی در یک فضای همبستگی بعد از ارزیابی جریان و مصوبات کنگره .گردید

 

 8181فبروری  2پاریس، 

 

 


