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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 
 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe       
 

Leiden, ٢٠١٠-٠٥-٠٥ 
  فراخوان

 
 

  افغانستاندردر رابطه با کنفرانس عدالت انتقالی 
  

  !هموطنان گرامی
ر  ماه می سال جاری از جانب فارو کنفرانسی درکشور هالند در رابطه با عدالت انتقالی د١٥قرار است بتاريخ 

نمايندگانی از کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، مرکز با ين کنفرانس لشتراک کنندگان ا. افغانستان برگزار گردد
اير سازمانهای که در ساحۀ عدالت انتقالی تخصصی ميباشند، س بين المللی عدالت انتقالی، سازمان عفوه بين المللی و

  . در رابطه با خروج پروسۀ عدالت انتقالی از بنبست کنونی تبادل نظر ميکنند
پروسۀ عدالت انتقالی بطور کل و درين کنفرانس گزارشی از فعاليتهای افغانهای مقيم خارج در تقويت وپشتيبانی از 

برای .  گزارش داده شود، رهنگ معافيت از مجازات بطور خاص صورت گرفته استيتهای اعتراضی بر عليه فلافع
  :تهيۀ اين گزارش به معلومات آتی ضرورت است

آيا در کشور اقامت شما فعاليت های فوق صورت گرفته است؟ اگر جواب مثبت باشد، لطف نموده زمان  -
 باشد، لينک ويادر مطبوعات انتشار يافته نگی فعاليت موصوف را نوشته ويا در صورتيکه خبر آن وچگوومکان 

 .  را ازطريق ايميل به فارو اطالع بدهيدخبرمنبع 
 ها وسازمانهای حقوق بشر افغانی مقيم خارج که معتقد به ضرورت تطبيق عدالت انتقالی برای تامين گروپاز -

ل می آيد تا غرض ايجاد صلح متداوم در افغانستان بوده با فرهنگ معافيت از مجازات مخالف باشند عوت بعم
 حقوق بشر، مشخصات سازمان يا گروپ خويش را هر چه یهامان ها وسازتبادل معلومات با ساير گروپ هنگی وهما

 يک جزوه ميان اشتراک کنندگان  ميخواهيم اين معلومات را در. زود تر از طريق ايميل به فارو اطالع بدهيد
 . کنفرانس پخش کنيم

  . متنان ميکنيمموطنان قبأل ابراز اشما ه از لطف وهمکاری 
  

  کميتۀ حقوق بشر فارو
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