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 قطعنامه
  

  
تطبيق " در رابطه به رسيده گی به جنايات جنگی در افغانستان، کنفرانسی تحت عنوان ٢٠٠۵ دسمبر ١١ الی ٩از تاريخ 

 در انستيتوت بين المللی تماس قاره ها واقع در شهر سوستربرخ هالند FAROEاز جانب "  عدالت انتقالی در افغانستان
ی از شخصيت ها و نهاد های اجتماعی و فرهنگی افغانهای مقيم اروپا و امريکا اشتراک  که در آن جمع کثيرشدبرگزار 
  . داشتند

اشتراک کننده گان کنفرانس طی مباحثات همه جانبه که آگنده از احساس مسئووليت در برابر انکشاف نامطلوب اوضاع 
  :زيرين توافق نمودندنکات مهم ، به ز گرديد آغا" بن"که از سياسی کشور به دليل نفوذ گروه های جنگی در پروسۀ صلح 

برای  به مثابۀ پايۀ اصلی تشکيل يک جامعۀ سالم  و ناقضين حقوق بشر به جنايات جنگیمحاکمۀ متهمين -
  . فارغ از انتقام جويی های شخصیاجرای عدالت 

به  به عنوان رکن عمدۀ تعويض حاکميت تفنگ  و ناقضين حقوق بشرمحاکمۀ متهمين  جنايات جنگی -
 .حاکميت قانون و تطبيق اصول دموکراسی

 به مثابۀ دفع خطر ظهور مجرمين متکرر ميراث  و ناقضين حقوق بشر به جنايات جنگیمحاکمۀ متهمين -
 .جنگ دوامدار

تدوير منظم کنفرانسهای موقوت از جانب افغانهای مقيم خارج و احيانًا داخل در رابطه به محاکمۀ  -
 . به قصد دفع خطر فراموشی قضيه و ناقضين حقوق بشرمتهمين جنايات جنگی

تائيد تالشهای موسسۀ ملل متحد و ساير سازمان های داخلی و خارجی مدافع حقوق بشر در رابطه به  -
 .محاکمۀ متهمين جنايات جنگی و اعالم غير مکفی بودن اين تالشها

ساير سازمانهای مدافع حقوق و درخواست تشکيل يک کنفرانس بين المللی به کمک موسسۀ ملل متحد  -
 .ناقضين حقوق بشرو  در رابطه به محاکمۀ اشخاص متهم به جنايات جنگیمدنی 

اين کنفرانس تالشيست در جهت ايجاد هماهنگی بين حلقه های ملی و بين المللی مدافع حقوق بشر در استقامت تشکيل 
  .محکمۀ اختصاصی بين المللی، تا زمان مساعد شدن اوضاع داخلی

 به جنايات جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشر طی سه دهۀ اخير به از طرح مسألهابل تذکر است که به هيچ وجه نبايد ق
  .مثابۀ افزار سياسی عليه گروه و يا گروه های خاصی استفاده صورت گيرد

ت خارجی ناشی از اشتراک کننده گان کنفرانس روی اين موضوع تآکيد کردند که حکومت موجود به دليل تبعيت از الزاما
با  ائتالفسازش و تطبيق اجندای جنگ با تروريزم که در آن بسياری متهمين به جنايات جنگی شامل ساختار های قدرت در 

بنًا تا زمان . يی متهمين جنايات جنگی قرار نداردکشور های خارجی قرار دارند، در موقعيت مناسبی برای تعقيب قضا
ينده بايد عجالتًا سعی به عمل آيد تا توجه محافل بين المللی بيش از پيش به قضيه از ظهور فصل نوی در حيات سياسی آ

 بالوسيلۀ نهادهای مدنی ملی و بين المللی مدافع طريق تنظيم راپور ها، صدور اعالميه ها و تدوير کنفرانس ها و سيمينار ها
  . جلب شودحقوق بشر


