
 

 

 
 
 

 
 نافغانستا    رد  بشر   حقوق  ربای     یی اروپا  مبارزاتاولین   کنفرانس  
 عصر     محل ربگزاری متعاقبا اعالم خواهد شد 5صبح الی   03:9اول  جوالی  از    ساعت 

 

 حقوق   بشر       چیست؟
 

"дϜϼϮϝлв ϭтЂϠ ̫ ϤЂϜ иϸІж иϸтжІ дмжͭϝϦ йͭ ͻϜϸЊ  дϝϦЂжϝПТϜ ϝ͟мϼϜ атЧвϜϼϠдϝІ аϝт͟ дϸжϝЂϼ ͻ  
 

ستاد مبارزات اروپایی برای حقوق بشردر افغانستان خوشحال است شما را به اولین کنفرانس خود که  در ماه جوالی 
وع بررسی حقوق بشر در افغانستان و راهکار های تعامل آن با سازمانهای مشابه درخارج از ضبرگزار میشود با مو

 . را درمعرض گفتگوی عمومی قرار بدهد مردم افغانستاندوامدار نگرانیهای ها و رنج ها ، درد تا دعوت نماید  کشور
 

حقوق بشر در افغانستان  برای است که زمینه گفتگو و بحث را در مورد  وضیعیت کنفرانس مشترک این اولین 
و صاحبان رشناسان متخصصان ، کاسازمان های اجتماعی و مدنی، رهبران  مقیم اروپا، گان افغانستان پناهنده جامعه
  .فراهم میسازد، دانشگاهیان و سایر ذینفعان  های عمومی رسانه

 

 .تحلیل خواهد شدتازه ترین پژوهش ها در ارتباط با مسائل حقوق بشر در افغانستان  هیکروزکنفرانس این در
 

کامل از این کنفرانس  یبرای انعکاس گزارش انه های دیگررسبریتانیا و  محترمروزنامه نگاران ازستاد مبارزات 
 .تصویر درست ارایه گرددمسائل حقوق بشر در افغانستان از است  و امیدوار داستقبال می نمای

 
 زمینه و  شرکت کنندگانبرای  الهام بخشو جدید تبادل آیده های ایجاد ابتکارات ، خواهد بود برای  مجالیاین کنفرانس 

 .برگزار خواهد شدتوسط سازمانهای حقوق بشر که کارگاه های آموزشی 
 

تعامل با مسائل  ، در خارجحقوق بشرفعالین نهاد ها و و دیدگاه های  در زمینه فعالیت هاهمچنان این کنفرانس در
بحث  ، به جامعه جهانی مقیم اروپا افغانستان مهاجران رساندن پیامبرای موثر  حقوق بشر و اجرای استراتژی های

 .قرارمیگیردتحت پوشش مربوط مسائل  سایرور افغانستان دقوق بشر گونگی وضیعت حچ ردادرمو
 

پوند  52قیمت تکت را از ، برای حضور در این کنفرانس  میزان تقاضااقتصادی و وضیعیت نا به هنجاربا توجه به 
دانشجویانی که ممکن ید و اسات هموطنان محترم ، فعالین حقوق بشر و به ویژه از حضور. داده ایمکاهش  پوند  01به 

 شرکت نمایند استقبال مینماییم و با توجه به کنفرانساین ر دبخواهند در این بخش مشغول تحقیقات علمی باشند و است 
 .که زود تر ثبت نام نمایندخواهد شد یت فضای کنفرانس اولویت  برای آنهایی داده محدود

 

 .در نظر گرفته شده استاشت نیز صبحانه و غذای چکنفرانس برای شرکت کننده گان 
 

 .در صورت تمایل به عضویت در این کمپاین و شرکت در کنفرانس ، لطفا با شماره های ذیل تماس گرفته و یا به آدرس زیر ایمیل نمائید
15108231555                      
10208737552   

alhaqnasimi@btinternet.comnoor 
 
 کتر نورالحق نسیمیاد

 مبارزات اروپایی برای حقوق بشردر افغانستان
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