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 اساسنامه انجمن قابله های افغان 

 ام ن

 شده است.این انجمن به نام ، انجمن قابله های افغانستان مسمی میباشد که در این اساسنامه با نام "انجمن"یاد  .1

 موقعیت 

هیأت  ط مختلف موقعیت دیگری توسط  رأیدفتر و اداره اصلی انجمن در کابل افغانستان می باشد، مگر اینکه در ش

در    هیأت رؤسای  انجمن تعیین  شود. هر شاخه والیتی انجمن باید دفتر خود را در مرکز والیات ایجاد نماید.  رؤسا

 صورت ضرورت میتوانند اقدام به ایجاد  دفاترساحوی نمایند. 

 ماموریت 

صحت زنان و   برایحصول اطمینان  ازخدمات با کیفیت قابلگی    برایمسلک قابلگی و نقش قابله ها  رشد  تقویت و   .2

 میباشد. ا در افغانستانفامیلها

 دیدگاه

انجمن قابله های افغانستان به حیث یک الگو در بین سایر انجمن های قابله ها در سطح جهان شناخته شود وبهترین   .3

نظور اطمینان از اینکه هیچ زن و طفلی به خاطر اختالطات مربوط به حمل و همکار در فعالیتهای ملی که به م

والدت از بین نخواهند رفت  میباشد. برخالف تصور ،انجمن قابله های افغان هیچگاه تسلیم نخواهد شدمگر اینکه  

نیت میکنند  اطمینان حاصل نماید که در هر گوشه افغانستان ، حتی در دورترین ولسوالی ها، جوامع احساس مصو

چرا که  می دانند که در آنجا قابله ای خواهد بود تا از مادران حامله مراقبت کند. انجمن قابله های افغانستان توسط 

هر قابله در سطح افغانستان  به خوبی شناسانده شده چرا  که هر کدام این قابله ها مدافع و خواستاربدست آوردن 

و متابع کافی میباشند  و میتوانند  بهترین کیفیت خدمات مراقبتی  را مطابق به    باالترین درجات آموزشی،   پالیسیها

 اصول،  استندردها و اخالقیات مسلکی و شایستگی های اصلی انجمن بین المللی قابله ها فراهم آورند. 
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 عضویت 

 ده اند.قابله هایی هستند که توسط دولت افغانستان منحیث قابله به رسمیت شناخته ش،اعضای انجمن  .4

قابله هایی که (1 العضویت پرداخته و داعضویت کامل )دایمی(:  و حق   کارت عضویت میبااشند،  رأیحق 

 دادن دارند.  رأی

انجمن را دارند ولی نمیتوانند   (2 قابلگی حق عضویت  دهند و   رأیعضویت محصلی )شاگردی(:شاگردان 

شدن   کاندید  و  برای حق  فیس  باید  شاگرد  اعضای  ندارند.  را  توسط   انتخابات  شده  تعیین  العضویت  حق 

 انجمن  را بپردازند .

المللی میتوانند   (3 قابله های بین  المللی:  این افراد حق   برایاعضای بین  انجمن تقاضا نمایند.  عضویت در 

و شرکت در انتخابات را ندارند و مکلف به پرداخت حق العضویت )فیس( تعیین شده توسط    رأیدادن   

 انجمن هستند. 

به انجمن  کمک کرده   نایی  ُ  تت افتخاری )داوطلب(: افرادی که  بدون چشم داشت و به شکل اساعضای   (4

پاس   به  انجمن   مالحظه  با  اشخاص  این  گردند.  برخوردار  انجمن  افتخاری  عضویت  از   میتوانند  اند 

ط رأید شاجدادن را نداشته ، و  رأیاین افراد حق  دریافت نمایند.  رالقب  عضوافتخاری    میتوانندکمکشان  

 میباشند. به پرداخت فیس  لیملزمت نیستند واشتراک در انتخابا

. 

تش  مورینیستند، ولی انجمن رادر انجام مأ  انجمن اعضایی هستند که قابلههمکار اعضای    همکار:اعضای   (5

حق   افراد  این  میکنند.  ودهی    رأیحمایت  ندارند  را  انتخابات  در  حق    و،شرکت  پرداخت  به  مجبور 

 میباشند نالعضویتی که انجمن تعیین کرده 

 عضویت  برایتقاضاها 

ها   .5 درخواستها   برایدرخواست  شود؛  پیشنهاد  و  داده  انجمن  وبسایت  طریق  از  میتواند  بخش  هر  در  عضویت 

 ه های والیتی داده و پیشنهاد شوند. و شاخ دفترمرکزین میتوانند از طریق همچنا

 عضویت تعلیق 

اگر عضو برخالف اساسنامه انجمن عمل کند و و یا    را بپردازد،  خویش  عضو نتواند حق العضویت  درصورتیکه .6

انجمن   ازشعضویتباید  شده  هر یک از موارد ذکرییدتأ   بزند در صورت  رهای غیر اخالقیانجام کا  همچنان دست به

 .درأیه حالت تعلیق دب
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 استعفا ازعضویت 

 . ناره گیری نمایداز عضویت انجمن ک ونه جریمهبدون پرداخت هیچگ  هر عضو میتواند .7

 سا ؤ هیأت ر

8.  

 ت" یاد میگردد باید:، که در این اساسنامه بعنوان "هیأرؤسات هیأ (1

a.  ماموریت انجمن   انجاممتیقن شود از تداوم و 

b.  منظور نمودن بودجه ساالنه 

c.  اطمینان از حساب دهی اعضا 

d. پالن استراتژیک توسط اعضا رأیثریت اجاطمینان  از مؤ 

e.  کنترل و ارزیابی برنامه ها و خدمات انجمن 

 ی و یک نماینده انتخابی ازهر شاخه  والیتی باشد رأیباید شامل کمیته اج رؤسا هیأت (2

از اجرایویکمیته   (3 اجآ   ،  "قوه  عنوان  به  یک  رأین  شامل  که  شود  می  یاد  گیرنده("  تصمیم  معاون  رئیسی)   ،

 .مالی میباشد مسئول، سکرتر و رئیس

 . باید نظارت دقیق بر مسایل مالی، حقوقی و اخالقی داشته باشد اجرایویکمیته  (4

  رأیو مقررات در زمینه  اج  پالیسیها، قوانین و پروسیجرهاایجاد و تطبیق  باید کنترل دقیق از  اجرایویکمیته   (5

 .موریت انجمن  داشته باشدأم

   .ی را داردرأیاج رئیسوظیفه استخدام، حمایت و ارزیابی از اجراات   اجرایویکمیته  (6

a. کمیته مشورتی را در طول جلسات عمومی  هیأت رؤسا،    اجرایویمن وظیفه دارد که  کمیته  انج   رئیس ،

 ساالنه مدیریت و رهبری نماید  

b. کی و موسسات دارد ی از انجمن  را در دولت، اجتماع، سایر انجمن های مسلگانجمن وظیفه نمایند رئیس 

c.   انجمن درخواست نماید  وظایف   رئیسانجمن یا در صورتی که    رئیسمیتواند در غیاب     رئیسمعاون

 یردگوی را به عهده 

d. هداشت و ثبت  و ریکارد منظم اسناد بخش گ یت  اطمینان حاصل کردن ازنمسئولمالی یا حسابدار  مسئول

 رام های انجمن را دارد. گمالی و مصارف پرو

e. جلسات عمومی ساالنه آماده نماید.   برایمالی باید گزارش مالی قناعت بخش پروژه ها  مسئول 

f. مورد بحث قرار داده و    رئیسی را برنامه ریزی کند و اجندا را با  رأیسکرتر)منشی( باید تمام جلسات اج

 آماده سازد.
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g.   ت بورد و همه جلسات هداری، شریک ساختن و آرشیو اسناد اجرا شده از جلساگ ثبت،ن   مسئولسکرتر

 عمومی ساالنه میباشد.  

h.  جلسات این کمیته قابل دایر نمودن است  اجرایویبا حضور حداقل سه عضو از کمیته 

i. سال تجربه قابلگی داشته باشند،توسط اعضای    5باید اعضایی باشند که حداقل    اجرایویین  کمیته  مسئول

 دور پیوسته داشته باشند. 2 رایبسال انتخاب و حق شرکت در انتخابات را  3 برایملی 

j. ی قبل از پایان وظیفه مقرر شده اش استعفا دهد پست و وظیفه اش به رأیاگر یکی از اعضای کمیته اج

آینده  سال  عمومی  جلسه  در  انتخابات   و  شد  خواهد  پر  انجمن  اعضای  از  یکی  توسط  موقت  طور 

 زار خواهد شد. گرس (بر گ )کان 

k.   ی یک بار نشست داشته باشند و تمام یادداشتهای جلسه مطابق به اساسنامه باید حداقل ماه  اجرایویکمیته

 ردد.گثبت و ذخیره 

 

باید توسط شاخه های والیتی  رؤسا (7 انتخاب    برایی والیتی  سه بار متداوم حق    برایردیده و  گمدت سه سال 

معاونش وظیفه وی را   ر نماینده والیتی پیش از وقت تعیین شده استعفا دهدگشرکت در انتخابات را دارند. ا

 ردد. گانجام خواهد داد تا اینکه انتخابات در جلسه ساالنه والیتی انجام  

زارش  گی را استخدام نموده کسیکه به انجمن خدمت نموده و  رأیاج  رئیسباید یک    رؤسا  هیأت  اجرایویکمیته   (8

 را ندارد. هیأت رؤسادهی در   رأیی حق رأیاج رئیسمیدهد.   رؤسا هیأتخویش را به 

 ی باید پالن استراتژیک و عملی انجمن را مطابق به اساسنامه اجرا نمایند. رأیاج رئیسهمراه با  رؤسا هیأت (9

انجام وظایف خاص در مدت معینه کمیته های کوچک کاری را تشکیل دهند تا به    برایمیتوانند    رؤسا هیأت (10

یرند.  گ باید در این کمیته های کاری سهم ب  ؤساهیأت روظیفه محوله را انجام دهند. هر عضو    رؤسا هیأتجای  

ی رأیزارشات منظم و نظر به درخواست به کمیته اجگ)سرپرست( این کمیته های کوچک کاری باید    مسئول

 دهند.

منحیث    رؤسا  هیأت (11 را  اقدامات الزم  عاجل هیأتباید  حاالت  استثنای  به  دارد  تجربه  ها  زمینه  همه  در  که  ی 

 و براساس پالیسیهای انکشاف یافته به این هدف انجام دهد. مطابق به این اساسنامه 

انجام خدماتشان   برایر منافع مالی  گ هیچ نوع حق الزحمه یا پولی یا دی  نبایدو کمیته ها    رؤسا هیأتاعضای   (12

ر چه که انجمن صالحیت پرداخت مصارف حقیقی و منطقی در طول اشتراک در جلسات یا  گدریافت نمایند. ا 

 دارد.   هیأت رؤسار فعالیتهای منظور شده را به گ دی

استفاده از  ء  یا کمیته هایش طبق ناکامی در انجام وظایف قانونی، اخالقی یا سو  هیأت رؤسااخراج  اجباری از   (13

 یتهای موقف میباشد. اعضا حق دریافت و شنیدن اخطار مطابق به اساسنامه را دارند.مسئول
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اعضای  با   (14 نصف  حداقل  رؤسادهنده    رأی حضور  به  هیأت  اقدام  جلسات  میتوان  نمودن  اعضا  .  نمود  دایر 

رأیم پروسه  به  نزدیک  به شکل  جانشین    یتوانند  انتخاب  اما  نمایند  قبول   رأی  برایدهی شرکت  قابل  دادن 

 نیست. 

جلسات  گا (15 بین  فواصل  در  رؤسار  به    هیأت  احتیاج  که  آید  پیش  باشد،  گ  رأیموضوعی  از گ  رأییری  یری 

میتوانند اقدامات الزمه را بدون   هیأت رؤساانجمن اجرا خواهد شد.    رئیسراههای الکترونیکی و با صالحیت  

 دایر نمودن جلسه و طبق رضایت کتبی انجام دهند.

رؤسا (16 بار  هیأت  سه  حداقل  توسط  نهساالنشستباید  جلسات  این  که  باشند  م  اجرایویکمیته    داشته  برده  ی پیش 

 این جلسات شامل:شوند. 

a. زارش  فعالیتهای انجام شده از جلسه قبلی تا جلسه فعلی توسط دفتر مرکزی و شاخه های والیتی گ 

b. توافق بر یادداشتهای جلسه قبلی 

c. اعضای انجمن معلومات ه های تخنیکی و بروز رسانییارا 

d. ه فعلی زارش مالی توسط دفتر مرکزی و شاخه های والیتی از جلسه قبلی تا جلسگ 

 کمیته مشورتی 

9.  

تجربه   رأی ردد . اعضای این کمیته داگنفر تخنیکی تشکیل    9و حد اکثر از    3کمیته مشورتی باید حداقل از   (1

انجام وظایفش در    برای  هیأت رؤساجهت حمایت های الزمه به    اجرایویمهارتهای تعیین شده توسط کمیته  در

مشورتی   کمیته  این  اعضای  میباشد.  ماموریتش  و  انجمن  و   برایرسیدن  دراجراات  محدودیت  بدون  یکسال 

کمیته مشورتی ضروری نمی  برایکاندید و پذیرفته میشوند. عضویت انجمن   اجرایوی یتها، توسط هیآت مسئول

 باشد.

مشو    اجرایویکمیته   (2 کمیته  همراه  ساالنه  نشست  یک  کان باید  به  متصل  دایر گ رتی  انجمن  ساالنه  رس 

رفتن یادداشت ها و تهیه راپور جلسه  گیت  مسئولانجمن وظیفه پیش بردن جلسه و سکرتر انجمن    رئیسنماید.

 را دارد. 

کمیته   (3 خواست  در  اساس  بر  را  تخنیکی  های  کمیته مشورتی کمک  و    اجرایوی اعضای  قوانین  به  مطابق  و 

 وظایف کمیته فراهم می آورد. 
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 انتخابات کمیته 

 

10.  

ی میباشند. این سه نفر به جهت  گ ساله در ساحه قابل  ۵متشکل از سه عضو انجمن با سابقه خوب    انتخاباتکمیته   (1

 برایه و همچنان انتخابات بهترین ها و شایسته ترین ها  رئیساداره  همه جانبه و ارزیابی پروسه انتخابات هیآت  

 تقدیر در سطح ملی و اشتراک در کنفرانس های بین المللی تعیین میشوند.

  اجرایویشده توسط کمیته    منظور و    انتخابات تمام کاندیدان باید مطابق به معیارات )لوایح( تعیین شده توسط کمیته   (2

پذیرفته      رئیستوسط  مرور و  اجرایویسطح ملی و بین المللی باید توسط کمیته  انتخاب شوند. انتخاب قابله  ها در  

دی  برایردد.  گ این موضوع همراه  باید  در میان  گ شفافیت  انجمن  اعالن در وب سایت  از طریق  ذاشته  گر اعضا 

 اعالن شود. رؤساشود. وعالوه بر آن انتخاب نهایی باید در جلسه 

مدت سه سال انتخاب میشوند.اعضای این کمیته در طول مدت فعالیت خود   برایه  رئیسکمیته انتخابات توسط هیآت   (3

 در کمیته انتخابات حق شرکت در انتخابات انجمن را ندارند.

پیشنهاد شود و انتخاب نهایی توسط اعضا ی انجمن در   هیأت رؤساباید توسط     جرایویاپیش از ایجاد کمیته انتخابات ،کمیته  

 نفر بیشتر باشد. ۶تعداد کاندیدان نباید از  یرد.گرس صورت  گ کان

 و کارمندان اجرایوی  رئیس

11.  

 یت تمام اجراات و اداره پالیسی های انجمن را داشته باشد  مسئولی باید  اختیار و  رأیاج رئیس (1)

 ی، مسولیتهای کارمندان انجمن مطابق ذیل خواهد بود: رأیاج رئیس ی و راهنمایی  تحت رهبر (2)

a. مآموریتش و مطابق به اساسنامه انجمن  رأیروزانه و ادره فعالیتهای انجمن جهت اج رأیاج 

b. رام ها گهداشت و ثبت  و ریکارد اسناد به صورت منظم از بخش مالی و مصارف پروگ ن 

c. پالیسی ها و پروسیجر های  الزمه ،مطابق به اساسنامه  رأیهداشت ، تداوم و اجگ ن 

d.  دستیابی به اهداف    برایرامها و فعالیتها  گ انکشاف، تطبیق و ارزیابی از پروژه ها و تهیه راپور از پرو

 ردیده است گه تعیین رئیس هیأتاستراتژیک که توسط 

e.  (ربع وار مالی و اجگتهیه راپور )ؤساری و پیشکش نمودن به بورد رأیزارش 
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f.  (ساالنه مالی و اجگتهیه راپور )رؤسای و پیشکش نمودن به بورد رأیزارش 

g. هداشت ،ریکارد و راجستر نمام اعضاء اخیر گ ن 

 شاخه های والیتی و ساحوی 

 روپهای ساحوی وایجاد  شاخه های والیتی : گعالوه بر امکان تاسیس  .12

 تآیید و قبول نمایند روپهای مورد ضرورت را گ باید ایجاد و تعداد  هیأت رؤسا (1)

 داشته باشند رؤساروپ ساحوی باید یک نماینده در بورد گهر شاخه والیتی و  (2)

 

 

 رس ساالنه و جلسه عمومی ساالنه گکان

13.  

 رس ساالنه شامل:گ ردد. کانگزار گرس ساالنه باید هفته اول ماه می پیش از روز بین المللی قابله ها برگ کان (1)

a. ی و صحت مادران و فامیلها گ پیشرفتهای قابلآخرین ه موصوعات  در مورد رأیا 

b.   اریه تقدیر نامه ها به قابله های انتخاب شده 

 زار شود و شامل: گجلسه عمومی ساالنه  باید قبل از کانکرس بر (2)

a. ذشته گی انجمن در طی سال رأیزارش مالی و اجگ 

b.  :انتخابات براساس موضوعات در صورت مناسب 

i.  باید مطابق به پالیسی و پروسیجر های تعیین شده توسط کمیته انتخابات و منظور شده   انتخابات براینا مزد  شدن

 ی باسدرأیتوسط کمیته اج

ii.پروسه    برای از  پیش  اعضا  کان  رأیمعلومات  در  عامه  اختیار  به  باید  کاندیدان  سوانح  خالصه   ، رس   گ دهیی 

 یرد. گساالنه قرار 

iii.  بگ  رأیپروسه اما  محرمانه   شکل  به  باید  پروسه  یری   در  نباید  انجمن  اعضا   . شود  شمارش   شفاف  شیوه  ه 

 شمارش آرا دخیل باشند.

iv. ندادن محفوظ است رأیحق همه اعضا  جهت خودداری  و 

v.میباشد.% از کل اعضا ضروری  10ضور حداقل  برگزاری جلسه عمومی ساالنه ح برای 
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 حق العضویت )فیس( 

14.  

)فیس( جمع آوری کند. اعضا ی انجمن باید حق العضویتشان را در  انجمن باید ازتمام اعضایش حق العضویت   (1

تمام دوران حیات(. حق العضویت های اعضای انجمن   برایپرداخت نمایند: ساالنه و عمری )وری  گ دو کت 

 ردد. گدر ربع اول سال کاری جمع اوری  هیأت رؤساباید در جلسه 

ه ماه از تاریخ تعیین شده پرداخت نکند باید هر عضوی از انجمن که حق العضویت خویش را در فاصله س (2

د تعلیق  به حالت  دوباره  رأیعضویتش  باید  به حالت   براید و  نماید. شخصی که عضویتش  تقاضا  عضویت 

دشته که پرداخت نکرده است به شمول سال جاری  گتعلیق درآمده است باید حق العضویت خود را از سال  

 پرداخت نماید. 

وری مختلف اعضا )ساالنه عمری ( راتعیین مینمایدو  گ حق العضویت را که توسط کت  ی باید مقداررأیبورد اج (3

 اه نماید.گتمام اعضای انجمن را پیش از شروع سال کاری آینده آ

 بودیجه 

15.  

مارچ(    21حوت سال بعدی)مطابق به    29مارچ( هر سال تا    22سال مالی انجمن از روز اول حمل )مطابق به   (1

  رئیسمیباشد. تمام مصارف مالی که توسط انجمن انجام میشودباید توسط شخص مالی انجمن کنترل و توسط  

امضا    اجرایوی و  غیابت  گمنظور  زمان  در  ت  اجرایوی  رئیسردد.  کارمندان  از  توسط  یکی  شده    رئیس عیین 

، اجرایوی  رئیسیرد. پیش از استخدام  گیت منطور نمودن و امضای اسناد را به عهده بمسئولمیتواند    اجرایوی

 انجمن قابله های افغان باید تمام مصارف مالی انجمن را منظور نماید.   رئیس

قراردادها،   (2 ها،  العضویت  حق  طریق  از  را  خویش  بودیجه  مقدار  میتواند  راه  انجمن  هر  و  مالی  های  کمک 

 ری که مطابق به اساسنامه باشد افزایش دهد.  گ دی

بورد   (3 توسط  شده  منظور  بانکی  حساب  در  باید  درانجمن  شده  آوری  جمع  هر گذخیره    اجرایویبودیجه  ردد. 

مطابق    اجرایویشماره حساب بانکی که تحت نام انجمن باز میشود باید تحت امضای دو تن از اعضای کمیته  

 اسنامه باشد. تمام بودیجه باید به دقت و در راستای انجام ماموریت انجمن قابله های افغانستان میباشد.  به اس

باشد.   (4 ده  حساب  و  ده  پاسخ  انجمن  مالی  اشتباه  هیچ  مقابل  در  نباید  انجمن  دهی  مسئولاعضای  حساب  و  یت 

 میباشد.  یاجرایوو کمیته  اجرایوی رئیسیت مستقیم مسئولمدیریت مناسب مالی انجمن 
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 تغییرات و تصحیح اساسنامه 

باید توسط کمیته   .16 اساسنامه  در  تغییر  در گتایید    هیأت رؤساانجام شود و توسط    اجرایویهر  و توسط اعضا  ردد 

 رس ساالنه پذیرفته شود.  گ کان

 پایان و به تعلیق درآمدن سازمان

یت بررسی و کنترل مسئولباید    اجرایوی  کمیتهیرند و  گ بسته شدن انجمن به هر دلیلی تصمیم ب  برایاعضای انجمن باید  

باید به انجمنی با هدفی   ی انجمن  مایملک انجمن را داشته باشد. مایملک و بودیجه باقی مانده بعد از پرداخت قرضه ها

 رفته و تعیین میشود. گمشابه انتقال یابد که توسط اعضا تصمیم 

 


