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قطعنامه

کنفرانس چگونگی تطبیـق عدالت انتقالی در افغانستان
هالند ،شهر سوستربرخ  ۹الی 11دسمبر 2۰۰۵
کنفرانس "چگونگی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان" از جانب فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
( )FAROEازتأریخ  ۹الی  11دسمبر  2۰۰۵در سوستربرخ هالند برگزار شد که شامل سخنرانی های علمی ،تحلیلی،
تاریخی و حقوقی و مباحثات همه جانبه اشتراک کنندگان و سخنرانان بود .اشتراک کنندگان با ابراز نگرانی از انکشاف
نا مطلوب اوضاع سیاسی کشور به دلیل بی موازنه بودن ترکیب "کنفرانس بن" و محدود بودن توافقنامه این کنفرانس و
ترکیب آداره مؤقت به گروه های جنگی تجرید شده از مردم  ،گزارش " فریاد مردم برای عدالت" را که اخیرأ از جانب
کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان انتشار یافته ،سند بس معتبرکه خواست مردم افغانستان برای محاکمه و مجازات
مجرمین جنگی و سایرمرتکبین جرایم علیه بشریت را انعکاس میدهد ارزیابی نموده و باالی نکات ذیل به توافق رسیدند:
-

محاکمه متهمین به جنایات جنگی و نا قضین ح قوق بشر به مثابۀ پا یۀ اصلی تشکیل یک جامعۀ سالم برای
اجرای عدالت فارغ ازاغراض سیاسی و انتقام جویی های شخصی،
م حاکمۀ متهمین جنایات جنگی وناقضین حقوق بشر به عنوان رکن عمدۀ تعویض حاکمیت تفنگ به حاکمیت
قانون و تطبیق اصل دموکراسی،
محاکمۀ متهمین به جنا یات جنگی و ناقضین حقوق بشر به مثابۀ دفع خطر ظهورمجرمین متکررمیراث جنگ
دوامدار،
تدویر منظم کنفرانسهای موقوت از جانب افغانهای مقیم خارج و احیانا ً داخل ،در رابطه به محاکمۀ متهمین به
جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشربه قصد دفع خطر فراموشی قضیه،
تائید تالشهای موسس ۀ ملل متحد وسائرسازمان های داخلی وخارجی مدافع حقوق بشردر رابطۀ محاکمۀ متهمین
به جنایات جنگی واعالم غیرمکفی بودن این تالشها،
درخواست تشکیل یک کنفرانس بین المللی به کمک موسسۀ ملل متحد وسایر سازمانهای مدافع حقوق مدنی در
رابطه به محاکمۀ اشخاص متهم به جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر،
کنفرانس مذکور تالشیست در جهت ایجاد هماهنگی بین حلقه های ملی وبین الملی مدافع حقوق بشر دراستقامت
تشکیل محکمۀ اختصاصی بین المللی ،تا زمان مساعد شدن اوضاع داخلی،

قابل تذکر است که به هیچ وجه نیاید ازطرح مساله به جنایات جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشرطی سه دهۀ اخیربه مثابۀ
افزارسیاسی علیه گروه یا گروهای خاصی استفاده صورت گیرد.
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اشتراک کنندگان کنفرانس روی ا ین موضوع تأکید کردند که حکومت موجود به دلیل تبعیت از الزامات خارجی ناشی از
تطبیق اجندای جنگ با تروریزم که در آن بسیاری مته مین به جنایات جنگی شامل ساختار های قدرت درسازش
وائتالف با کشورهای خارجی قراردارند ،درموقعیت مناسبی برا ی تعقیب قضایی متهمین جنایات جنگی قرارندارد .بنا ًء
تا زمان ظهور فصل نوی در حیات سیاسی آینده باید عجالتا ً سعی به عمل آید تا توجه محافل بین المللی بیش ازپیش به
قضیه ازطریق تنظیم راپورها ،صدور اعالمیه ها و تدویر کنفرانس ها و سمینارها بالوسیلۀ نهاد های مدنی ملی و بین
المللی مدافع حقوق بشر جلب شود.
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برای مطالب بیشتر این نویسنده لطفا ً اینجا را کلیک کنید

FAROE : P.O.BOX 707 , 2300 AS Leiden , The Netherlands . Register No: H30183066, faroe_af@hotmail.com
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