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 حق اجالس مؤسس بنیاداعالمیه مطبوعاتی 
 

تن  صد از بیش باشد، می شمسی هجری 0۱۳۱ سال حوت دوم مصادف با که میالدی 220۲  روریبف 20  ریخأت به 

فراد ا سایر قربانی این جنایات بوده اند و که خود جرایم علیه بشریت، آنانی از بازماندگان قربانیان جنایات جنگ و

 از بعد ،گردهم آمده این بنیاداجالس مؤسس  حقوق قربانیان افغانستان در تدارک بنیاد ۀدعوت کمیته خواه ب عدالت

آرزوی عدالت برای بازماندگان آنها، به  هجری شمسی و0۱۲۱شهدای گلگون کفن قیام سوم حوت  ه روحب اتحاف دعا

 پیشنهادات این کمیته در رابطه با تأسیس بنیاد پرداختند.  ها و بررسی طرح

هالند برگزار شده بود، ایجاد  در کشور م220۴ جون0۲ریخ أته تدارک توسط یک اجالس مماثل قربانیان که ب ۀکمیت

 های تهیه شده از جانب بررسی طرح گردید. اشتراک کنندگان این اجالس بعد از استماع گزارش کاری کمیته تدارک،

 های تشکیالتی کمیته به تصویب نکات ذیل پرداختند: یشنهادپ الیحه وظایف داخلی و این کمیته برای اساسنامه و

 

 گردد.  می یاد ق(ح )بنیاد بنام بنیاد حقوق قربانیان افغانستان بنیاد اجتماعی حقوقی را دارد ویان شکل تشکل قربان الف:

 

 به بررسی ا  متعاقب  شد. تصویب جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و وظایف بطور ۀالیح های اساسنامه و طرح ب:

 گرفت: قرار تصویب مورد ذیل نکات و شد پیشنهادات کمیته تدارک در مورد مسایل تشکیالتی پرداخته

 

  اجرائیه بنیاد قرار ذیل به تصویب رسید: هیأت نخستین ج:

 حیث رئیس بنیاد،ه محترم مسعود هللا نیازی ب 

 بنیاد منشی حیثه ب محترم سید طاهرشاه، 

  ل مالی بنیاد.ئومس حیثه ب فریدعاقلیسید  محترم و 

 

یان م افرادی از چوکات بنیاد تصویب و های ذیل در سیونیکمباالی پیشنهادات کمیته تدارک،  مداقه بعد از غور و د:

   دند:ونماحراز موقف اشتراک کنندگان در آن 

  سازی،  مستندکمیسیون 

  حقوقی، کمیسیون 

  بین المللی،  روابط ملی وکمیسیون 

  صدای قربانیان، کمیسیون 

  سیون مالی.یکم ی ها وآیتدارک گردهمکمیسیون 

 

 مشورتی مرکب از متخصصین غرض مشوره دهی به هیأت اجرائیه بنیاد.طرح برای تشکیل یک کمیته  ه:

 

 مرکب از متخصصین و  (Committee of Recommendation) فارش کنندهسطرح برای تشکیل یک کمیته  و:

 بین المللی. بنیاد حق در سطح ملی و اعتبار و خارجی، غرض انعکاس داخلی و سایر اشخاص نامدار

 

  جداگانه را ترتیب خواهد داد. یک اجالس ،حق اعالن موجودیت بنیادهیأت مدیره برای  ز:

 

جانب این کمیته به اجالس تقدیم گردید،  اشتراک کنندگان اجالس مؤسس درخواست انحالل کمیته تدارک را که از ح:

ته کمی ها، و سیونیبرای هیأت اجرائیه، کم و تحسین بعمل آورده از زحمات این کمیته تمجید و ،مورد قبول قرار داده

 د.دنآرزوی پیروزی نمو در امر تحقق حقوق قربانیان بنیاد  های

 

 )بنیاد حق( بنیاد حقوق قربانیان افغانستانداراالنشاء 


