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هساالندر مورد تدویر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  اطالعیه  

انجمنعلمی کنفرانس     
 
 

!انجمنگرامی  ای محترم ، دوستان و عالقه مندان اعض  

 

 

کنفرانس علمی ساالنه  سومین  2016 جنوری 16بروز شنبه  حقوقدانان افغان در اروپاانجمن   قرار است 

. نماید برگزار در شهر هامبورگ جرمنی   خویش را   

  

و  پاویان افغان در ارومعضالت پناهج یعنی دو موضوع مهم  بر این کنفرانس که شامل دو بخش است ، 

ود. متمرکز خواهد ب خانواده درطفل مصئون نکشاف  ارشد و اثرات منفی خشونت خانواده گی در  

 

ر را د الت پناهنده گی و وضع دشوار پناهجویان افغان در کشور های اروپائیدر بخش اول معض سکنفران

اٌ هد. ضمنمیدانستان مورد بحث قرار و اسناد حقوقی افغکنوانسیون ها و میثاق های ملل متحد ی ائروشن

از منافع مشترک در اروپا در دفاع موضوع  همکاری مشترک همه نهاد های اجتماعی و رسانه ئی افغانی 

حدود    2015.  اهمیت این موضوع در آن است که در سال خواهد گرفتتبادل نظر قرار مورد هموطنان  ما 

یط بد در شرا لیی مختلفه اروپائی تقاضای پناهندگی ارائه نموده اند ودر کشور ها ماافغان هموطن  اردوصد هز

                                امن قرار دارند. نادوباره به افغانستان  نزنده گی، بی اطمینانی از آینده و خطر فرستاد

 

ث  مصئونیت حقوقی طفل و خانواده بحیخشونت و خشونت خانواده گی و در بخش دوم کنفرانس مساٌله " 

ادل نظر به یک بحث علمی و تبطفل  تکمیل شخصیت سالم و  روحی ،رای رشد جسمی اساسی ترین آشیانه ب

رد حقوق فت. این موضوع از زوایای حقوقی ) قوانین افغانستان و کنوانسیون بین المللی در موقرار خواهد گر

رفع ر و طرح های پیشنهادی بخاط ) اختالالت روانی(  طفلپروبلم های مربوط به رفتار و کردار  ،( طفل

                                                                     به بحث گرفته خواهد شد. خشونت و خشونت خانواده گی 

  

و  ارائه مقاالتو فرصت  زمینه مسلکی در نظر داریم تا  -در این کنفرانس علمیهمانطوریکه یاد آور شدیم 

فغان در ا های  تبادل نظر مهیا گردد ،  نتیجه گیری های این کنفرانس را برای اجتماع افغانی خود اعم از اقلیت

            گردد.ا خارج کشور و هم  برای کشور عزیز ما افغانستان  ارائه بداریم تا باشد  دین ملی و وطنی ما اد

                                  

ه زمینه قبالٌ  آماده گی داشت ،الزم به تذکر میدانیم تا اعضای محترم برای تدویر  چنین یک کنفرانس وسیع 

کاری ، به هم شمامندی اشتراک  و ادای مسئولیت رزوآشرکت شان را در این جلسه  پیش بین گردند. ما ضمن 

وا ، و نظریات  تان برای چنین یک جمع آمد وزین و با محت تهای قبلی تان منجمله ارسال مقاالت ، پیشنهادا

                                                                                                                        چشم به انتظاریم.
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و یا  ولین انجمن در کشور مربوطهئاز طریق مساشتراک شان از اعضای انجمن و عالقه مندان محترم میتوانند 

اسم  . همچنان، شورای رهبری را مطلع سازنداستنمرات  تیلفون که در سایت انجمن قابل دسترسی  از طریق

و مشخصات دوستان و عالقمندان انجمن را که در این کفرانس علمی اشتراک مینمایند ، به سکرتر مسئول 

دست کنفرانس را بتوانند بهای دعوتنامه  با در نظر داشت امکانات و ظرفیت سالون قبالٌ انجمن اطالع داده تا 

                                                                                                                                    بیآورند.

 

. بدست خواهید آوردونیکی تان ربعداٌ از طریق آدرس های الکت و دعوتنامه را پروگرام جلسه ، بروشور   

 

ه نموده  تا در آگاهی بیشتر قرار گیرید.برای معلومات بیشتر لطفاٌ به صفحه انترنتی انجمن مراجع  

 

www.hoqooq.eu 

 

 

  با احترام

 

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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