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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 

   ٢٠/ ٠٥/ ٢٠٠٩     شهرهامبورگ جرمنی                                                                             عبدالواسع غفاری
 

 تصاميم شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپا
 

رئيس کمسيون   به اشتراک هفت عضوشورای رهبری و٢٠٠٩ می ١١نجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپا بتاریخ ا
ایجاد  نظارت تحت ریاست پروفيسور دکتورغالم سخی رئيس انجمن تشکيل جلسه نموده به ارتباط اساسنامه انجمن ،

ایجاد سایت  تعين حق العضویت، تهيه سمبول، دیپارتمنتها،
 انترنتی ونام آن ،پالن کارآینده شورای رهبری وسایر

:                                                          تصاميم ذیل را اتخاذ نمود روبحث نموده وموضوعات ج
ـ اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپا که پرنسيپًا 

  درشهر٢٠٠٩ فبروری ٢٨درجلسه مجمع عمومی مورخ 
تکميل  جهت تصحيح و هامبورک تصویب شده بود،

 ج نفری موظف گردید تا بعد ازتصحيح واساسنامه  کميته پن
شورای . تکميل ، به شورای رهبری جهت  تائيد بسپارد

 اساسنامه را به اتفا ق آرای حاضر رهبری بعد ازجروبحث،
وبه کميته اجرائيه وظيفه سپردتا . درجلسه  تائيد نمود
، ثبت اسنامه به لسانهای مختلف اروپائیدرقسمت ترجمه اس
  .                                                                            ایدوراجسترآن اقدام نم

 اساسنامه عضویت محترمه وحيده وحدت درشورای رهبری وعضویت محترم عبدالفهيم ٢٣ـ به اساس فقره دوم ماده  
الی جلسه  حریری،ابراز عدم همکاری شان درانجمن بشکل ت قيومی درکمسيون نظارت نسبت عدم حضورجلسات و

محترم  و به حيث عضوشورای رهبری، ومحترم غالم سخی صميم را .مجمع عمومی به حالت تعليق قرار داده شد
حقوقدانان جوان که درمجمع عمومی نيزمطرح شده بود به حيث عضو مشوره تی  کاوه کاویان به نماینده گی از

 .                         رهبری تعين گردیدند شورای
، )فقهی( ،)تحقيقمطالعه و) (نشرات( ،)تشکيالت( ،) روابط بين المللی( ـ جهت پيشبردفعلی امورانجمن دیپارتمنتهای

بخاطر  .درنظرگرفته شد) فاميلی(و) ارائه مشوره های حقوقی دربخشهای مختلف به شمول پناهنده گی و انتيگریشن(
دهزاد،  سادات، شرین افضل ، محمد رسول، محمد اکبر، يم،صم پيشبرد اموردیپارتمنتها محترمان عبدالهادی ابوی،

غنای امور هردیپارتمنت به اساس  تا باهمکاری سایرحقوقدانان محترم برتکميل و واثق و گل احمد موظف شدند،
  .                                  تجربه شان اقدام نمایند رشته تخصص و

  
ی انجمن حقوقدانان افغان   ـ درزمينه ایجاد صفحه انترنتی برا

ومحترم ميرعبدالواحد  مقيم اروپا قبال تصميم اتخاذ شده بود
پول  سادات مراحل شکلی ایجاد صفحه انترنتی راتکميل نموده و

 .به شکل اعانه برای انجمن لطف فرمودند آنرا شخصًا تحویل و
  عنقریب سایت انترنتی انجمن حقوقدانان افغان دراروپا تحت نام

eu.Hoqooq.www://http  
 

طبق تصميم جلسه باید نشرات انجمن حقوقدانان شکل علمی ـ 
 ميثاقها و عالوتًا دارای آرشيف قوانين، و .حقوقی داشته باشد

سایر آثارعلمی ـ حقوقی  جهت  کنوانسيونهای بين المللی و
دانشمندان خواهشمندیم تا درزمينه بلند بردن دانش حقوقی  ازتمام حقوقدانان و لذا. داستفاده مثمرهموطنان ما باش
سایرموضوعات آموزنده برغنا صفحه  تشریح قوانين، مطالب حقوقی و با توضيح و هموطنان ماسهم فعال گرفته و

 . مذکوربافزایند
تحت نظرهيات با صالحيت تمام امورنشرات انجمن صورت  و .مسئول تخنيکی سایت  محترمه ليمه ابوی تعين گردید

 .گيرد
 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 ٢٠   ـ  شورای رهبری درزمينه حق العضویت اعضا با نظر داشت معضالت اقتصادی اکثریت اعضا ساالنه مبلغ 
آنعده اعضای محترم و هموطنان عزیزما که استعداد مالی نسبتًا  .رو تعين نمودیو ٥رو وحق الشمول مبلغ یو

من جهت سهولت وشفافيت انج .کمک نمایند تقویه و ميتوانند با تادیه اعانه این نهاد عام المنفعه حقوقی را د،بهتردارن
.     حساب بانکی افتتاح خواهد نمود تا تمام حسابات پولی ازطریق حسابات بانکی صورت گيرد ،درامورمالی

رو کمک نقدی یو ٣٤٠حدود  مبلغ  من درهمچنان اعضای حاضردرجلسه شورای رهبری جهت تقویه بنيه مالی انج
 .    نمودند

اشتراک سایر حقوقدانان درانجمن که  جهت سهمگيری و راجستراساسنامه،   ـ درپالن کارآینده انجمن برعالوه ثبت و
جلسه افتتاحيه انجمن شرکت نمایند باید طبق متن اساسنامه شعب انجمن  در نسبت معضالت مختلف نتوانستند

 .     روپائی تاسيس گردددرکشورهای ا
 ـ  شورای رهبری انجمن مطابق ماده چارم اساسنامه تصميم گرفت که طی نشر اعالميه پشتيبانی خود را دردفاع از

اورگانهای مربوطه  راجسترشدن اساسنامه  انجمن در با ثبت و سویدن اعالم نماید و حقوق تلف شده مهاجرین هالند و
 .        مراجع مربوطه درتماس خواهد شد نامه  منحيث یک شخصيت حقوقی با ماده یازدهم اساس٦طبق فقره 

ایجاد یک دفترمرکزی انجمن درشهرفرانکفورت آلمان    ـ شورای رهبری تصاميم الزم درجهت بهبود کار آینده و
 .              اتخاذ نمود

   .     ـ اساسنامه انجمن درآینده نزدیک درسایتهای انترنتی بنشرميرسد
 کمک نموده اند، کارایجاد این نهاد عام المنفعه حقوقی ما را دیگرازآنعده هموطنانيکه در ت رهبری انجمن بارئ   هي

فعًال اساسنامه را به لسان انگليسی  و بخصوص ازمحترم عبدالغفار گرامی که قبًال طرح اساسنامه را به لسان پشتو
 در دایرنمودن جلسه شورای رهبری زحمات زیاد رامتقبل شدند ازمحترم نيک محمد سلطانی که  و ترجمه نمودند

 . قدردانی نموده موفقيت های شایان برای شان آرزومينماید سپاس و ابراز
 این انجمن ، سهمگيری همه حقوقدانان افغان مقيم اروپا جهت خدمت به هموطنان عزیزدر وحدت و جلسه به اميد
  . خاتمه یافت

                          باتقدیم احترام                                                                     

 


