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اطالعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

برحسب پالن قبلى قرار بود تا بتاریخ یازدهم دسامبر سال جاری كنفرانس علمی ساالنه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و
همچنان جلسه نوبتى انجمن در كشور شاهى هالند تدویر یآبد .
اما با کمال تاًسف  ،بنابر گسترش مجدد وایروس كرونا  ،مجال جمع شدن حضورى همسلكان و دوستان گرامى از كشور هاى
مختلف ممكن نمیباشد .
بدینرو  ،شوراى رهبرى انجمن بدین تصمیم رسید تا راه بدیل را انتخاب و یک مجموعه مقاالت مطروحه در كنفرانس را
بحیث یك كتاب منتشر و طى مباحثات وسیع در رسانه ها  ،به عالقمندان معرفى و با نقد و نظر همسلكان عزیز و دانشمندان
گرامى  ،منحیث یكى از راه مقابله با بحران و مصایب جارى افغانستان با نهاد هاى افغانى و بین المللى شریك نماید .
آماج بحث مطروحه كنفرانس انجمن یا كتاب مورد نظر  ،مسایل و مصایب جارى افغانستان و راه هاى معقول  ،ممکن وعملى
آن مى باشد كه تحت عناوین آتى تحریر خواهد یآفت :
 سیطره طالبان و استقرار امارت اسالمى شان خالى بزرگ حقوقى بحران مشروعیت بحث برسمیت شناخت بین المللى و معیار هاى جهانى حقوقى حاكمیت قانون اعمال حق حاكمیت ملىصفحه  1از 3

لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بداریدinfo@arianafghanistan.com :

 دولت ممثل اراده ملى و مبتنى بر واقعیت كثیرالقوامى و تنوع بر اساس تخصص و شایسته ساالرى سوال استقالل و ایفاى نقش قیم مآبانه پاكستان دستیآبى به صلح واقعى و پایدار (  ) Peacebuildingكه با مفاهیم جاودان مصؤنیت  ،عدالت و ازادى متحقق میگردد مباحث فقه و امارت حقوق و آزادیهاى شهروندان افغانستان حقوق و آزادى زنان افغانستان احترام و رعایت معیار هاى قبول شده حقوق بین المللى مندرج در منشور و میثاقهاى جهانى سازمان ملل متحد كه افغانستان بهآن الحاق و مكلف برعایت ان مى باشد .
 سیستم ارگانهاى حراست حقوق و نظام قضایى افغانستان مكلفیت هاى اخالقى جامعه بین المللى (  ) Moralobligationدر قبال تراژیدى افغانستان خطر سقوط اقتصادى  ،فاجعه بشرى و مقابله با افت فقر تراژیدى مهاجران  ،بیجا شدگان داخلى و كتله هاى اسیب پذیر بررسى جرایم بین المللى ( جرایم جنگى و جنایت علیه بشریت ) كه كماكان تداوم دارد و چگونگى ارجاع ان به محكمه جرایمبین المللى (  ) I C Cو ایجاد كمیسیون حقیقت یآب سازمان ملل متحد
 ارزیابى راه هاى قانونى بازگرداندن پول و اموال غارت شده مردم و بیت المال پروسه تاریخى دولت سازى و شكل گیرى دولت ملى در افغانستان جدل تاریخى قانون گرایان و فقه خواهان ( مشروعه و مشروطه ) دستاورد هاى تاریخى افغانستان در یك قرن گذشته در عرصه حقوق و قانونگذارى ذهنیت تكفیرى اعتراض و مبارزه مدنى .شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در ا روپا با كمال احترام از حقوقدانان و دانشمندان گرامى صمیمانه خواهشمند است تا :
مقاالت علمى و تحقیقى شان پیرامون مباحث متذكره را  ،الى تاریخ پانزدهم ماه دسامبر به داراالنشاى انجمن گسیل و ممنون
فرمایند .
البته مقاالت حقوقدانان جوان و دانشمندان غیر افغان به زبان انگلیسى  ،فرانسوى و المانى نیز نشر میگردد .
با حرمت
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شوراى رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
ادرس ایمیلTel:+ 31 (0) 619480048 b_dehzad@hotmail.com :
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