
 

 

 

در شهر  حقوقدانان افغان در اروپا انجمن ( کنفرانس) دومین جلسه وسیع  5102اکتوبر  52تاریخ شنبه روز ب

شصت و نهمین سالگرد انجمن افتخار دارد که در این روز  بخاطر تجلیل از . گرددمیبرگزارهامبورگ جرمنی  

 05:21این کنفرانس از ساعت  .می نمایدتدویر  نیزرا به ارتباط همین موضوع  سازمان ملل سمینار علمیتاٌسیس 

.ادامه خواهد یافت( شام هفت) ::090تا ساعت   

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا خدمت گذار تمام افغانهای مقیم در اروپا بوده از تمام حقوق پناهنده گی ،  شهروندی و 0 هدف کنفرانس

انجمن  . همکاری میکندمشورت نموده واعی  شان حمایت نموده و آنها را رضاکارانه و بدون تفاوت و استثناٌ سائر حقوق و تاٌمینات اجتم

حامی حقوق  سالم و مدرن که حقوقی در ایجاد و استحکام یک سیستم  ود میداند تا در حدود امکانات ،فریضه ملی خ و  عالقه مند بوده

و این همکاری به شکل تبادل تجارب مسلکی و انتقال دست آورد های جامعه  ایدهمکاری نمشد ،با فرد، خانواده، و جامعه در افغانستان 

. جهانی در عرصه حقوق شهروندی، حقوق بشر و سائر عرصه های حقوقی میتواند صورت پذیرد  

 

: پروگرام کنفرانس  

.پروگرام این کنفرانس در سه بخش در نظر گرفته ده است  

.و تبادل نظر پیرامون آنی انجمن از کارکرد ها  شارائه گزار، بخش اول   :03:21-01:11  

:ئه چهار مقاله تحت عناوین زیرابخش دوم، سمینار و ار01:11-00:11  

  افغانان  سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا آئینه ٌ از یک تراژیدی0 مقاله اول

قلیت افغان در اروپا، معضالت حقوقی ، دشواریها و ارائه پیشنهادات بخاطر رفع آنا0 مقاله دوم  

.نقش ملل متحد و تحقق کنوانسیون های بین المللی در روند نظام سازی افغانستان0 مقاله سوم  

. در افغانستان دولت ملی –تحقق حاکمیت قانون مساٌله کلیدی در استحکام حاکمیت 0 مقاله چهارم  

دقیقه 02رای تفریح ب  

.تخاب رهبری جدید برای انجمننبخش تشکیالتی و ا0  00:11 -02:02ا  

صرف غذای شام0 00:22-00:11  

ن مقاالت ارائه شده و سائر جرو بحث ، تباذل نظر و طرح پیشنهادات پیرامو0 00:11-09:11

.نظریت مربوط به فعالیت های انجمن  

.فرانس به خوانش گرفته خواهد شدیک پیام از نام این کناخیر این کنفرانس  این  

هممسلکان محترمیکه قبالٌ عضویت انجمن را نداشته اند، میتوانند درصورت ارائه : تذکر

را بدست  یاٌ در بخش تشکیالتی حق ابراز ر اساسنامه ،و پذیرش شرایطعضویت تقاضانامه 

.دنآور  

اکتوبر  52شنبه 

5102 

 شهر هامبورگ جرمنی

:آدرس  

Ariana Haus der 

Gesundheit 

Efftingestraße  09،  

22041 Hamburg 

Tel: 0049 

(0(1774004942 

جهت کسب معلومات لطفاٌ به تیلفون 

:های زیر تماس حال فرمائید  

 غفاری رمتمح

0049(0)61588401550 

 محترم نیک محمد سلطانی

0049(0)1721454567 


