
 

 

 

کم دومین جلسه شعبه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در کشور دنمارک بتاریخ ی

در شهر کوپن هاگن دائر گردید. 2015فبروری   

 

 

 



ننده محترم فرهاد بهادر آغاز گردید ، ایشان حضور شرکت کتحت ریاست  که جلسه 

 زوی ا  جلسه را رسماٌ اغاز نمود. متعاقبا رگان را در این جلسه خیر مقدم گفت و کا

د تا تقاضا نمون حقوقدانان افغان در اروپا مرئیس انج -میر عبدالواحد سادات محترم

ن افغان در اروپا صحبت نماند. محترم حقوقدانا ، وظایف ونقش انجمنفروی اهدا

بت نموده حانجمن ص عمومی پیرامون اهداف و آرمانهای  خویش سادات در صحبت 

 عبه پنج شه افزودند که تا حال دنمو انجمن ارائه  معلومات مبسوطی  در مورد وسعت 

ارک، و م، هالند، دن( ساحه فرنکفورت و شهر هامبورگ)  نانجمن در کشور های آلما

ی دستگاه ها نتعداد از هم مسلکان و سابقه دارا نها لجیم ایجاد گردیده که در آب

ز  ااند   انستان جمع گردیده اند. اهداف این شعبات انجمن عبارتغحراست حقوق اف

در فغان ، دفاع از حقوق مهاجرین اادای مسئولیت در در برابر منافع حقوقی اقلیت افغان 

قوق و ولیت در برابر کشور عزیز افغانستان، دفاع از حائی ، ادای مسئوپکشور های ار

ین ارزش های بشری  ، دفاع از رعایت بال انحراف اصول و معیار های کنوانسیونهای ب

یباشد.یر جامعه افغانی ما م پذ آسیب راقشاحقوق اطفال ، زنان و دیگر المللی و دفاع از   

 



ه به همت ک "تاریخ کوتوالی افغانستان "در بخش بعدی این جلسه رساله تحت عنوان  

ه رشته یکی از سابقه داران مسلک حقوق و عضو انجمن محترم خلیل سکندری جدیداٌ ب

ستگاه د تاریخی  آمده است، به معرفی گرفته شد. در این رساله سیر انکشاف رتحری

ه پولیس تا به ایجاد دستگا  "کوتوالی "ن امنیتی های امنیت و حراست حقوق ، از اورگا

سی و تدقیق قرار گرفته است.ربر مورد  در افغانستان  

ا فعالیت ر دنمارک در رابطه بوه انجمن در کشبمتعاقباٌ محترم حارث صابر مسئوول شع

 های انجمن و دفاع از حقوق مهاجرین افغان توضیحات داده افزودند که:

له کمیته کمیته های اختصاصی منجمکه توانسته است  تا حال  در دنمارک به انجمنعش

کسال قبل به انجمن یعشماید. حقوق بشر، کمیته افغانستان و کمیته دنمارک را ایجاد ن

از ت در این مد نسته است ارسماٌ ثبت و راجستر گرده است. شعبه انجمن توایجاد و 

د.غانان رسیده گی نمایپناهنده گی اف یه ر وکالی مدافع به سه قضاتطریق دف  

 

 



 

رین حقوقدان جوان به عوض محترمه نس "پوپل "در بخش تشکیالتی محترمه مروه 

ئوول شعبه محبوبی که به نسبت مصروفیت های کاری اش نمیتوانست وطیفه معاون مس

 دنمارک را بیشتر ادامه دهد ، بحیث معاون شعبه انتخاب گردید . 

نیز  ن برخی از نهاد های اجتمای افغانی مقیم دنمارکدر کار جلسه تعداد از نماینده گا

 اشتراک نموده بودند.

به پایان   دان و دیپلومات سابقه دار محترم هادی ابویقیک ارزیابی توسط  حقو اجلسه ب

 رسید.

 


