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شعبه  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در کشور دنمارکجلسه گزارش   

مسئول آن  حارث صابرمحترم تحت ریاست  2016اپریل  24ریخ دنمارک بتادر کشور انجمن شعبه  جلسه 

.دایر گردیددنمارک در شهر کوپن هاگن  شعبه   

 محترم  از آغاز گردید. در آغاز  شعبه » بهادر معاون ا فرهاد جلسه  تحت ریاست و گرداننده گی محترم 

انجمن را شعبه  عالیت گزارش کار و فبر طبق آجندی تنظیم شده تا  صورت گرفت حارث صابر تفاضا 

.سال گذشته به حاضرین ارائه نمایدیک طی   

میر عبدالواحد جناب  ،اخصاٌ از حضور حاضرین  ابراز تشکر و قدردانی حارث صابر ضمن محترم 

دنمارک  در کشور  انجمن حقوقدانانشعبه فعالیت های ، حقوقدانان در اروپا  سادات صاحب رئیس انجمن
به توضیح گرفت. را   

و  ۲۰۱۴در سال کارکرد ها و فعالیت های  شعبه انجمن حارث صابر بصورت فشرده محترم ابتدا  در

چنین بیان نمودند: ۲۰۱۵کار کردهای انجمن را در سال  متعاقباٌ   

از جمله رقم  ارائه گردیده کهافغانان و عرب ها مشوره های حقوقی با  ازهموطنان تن ۱۵۷به بیشتر از " 

ده نفر آن از کشور های مختلف عرب به خصوص از کشور سوریه بو ۶۰هموطنان و آن  تن ۹۰یاد شده 
نیز  ترجمان های زبان عربی با انجمن چند تن از   2015اگست  19باالثر تقاضای انجمن به تاریخ  . اند

.نموده انددر این زمینه انجمن را همکاری رضا کارانه   

طی نامه از  شعبه انجمن دنمارک کشور مل تروریستی در عدر ارتباط با انجام  2015فبروری  14بتاریخ 
فبروری  20از طریق شبکه های انترنتی بتاریخ این نامه که  نموددصریحا تقبیح  ضد انسانی را  این عمل

ه است.دنمارکی و فارسی به نشر رسید ، بزبان های انگلیسی  2015  

جهت  هاحقوق بشر را با تفسیر آنکنوانسیون و انجمن توانست قانون اساسی دنمارک ، قانون مهاجرت شعبه 
شعبه انجمن در در سایت های و انترنتی  اسناد فوق درج  اسنادمطالعه و رهنمود مهاجرین آماده سازد که 

.گردیده استنشر اروپا  افغان در سایت انجمن حقوقدانان دنمارک و  

اعی این کشور در سازماندهی و دنمارک در جمع سازمان های اجتمدر کشور انجمن حقوقدانان شعبه 

حضور حدود  سهم وسیع داشته که اشتراک وترتیب و تنظیم مظاهره اعتراضیه بخاطر شهادت فرخنده 

فعالیت انجمن ثبت ویدیو شده و از طریق این که  در تقبیح این جنایت بشری را مساعد ساختنفر  ۱۰۰۰
.شبکه های اجتماعی انترنتی به نشر رسیده است  

در گردهمائی  2015نوامبر  14دنمارک بتاریخ  افغان در اروپا در کشور  انجمن حقوقدانانعبه همچنان ش
قندهار و محالت دیگر تقبیح نموده   -مسیر جاده کابلوسیع عمل گروگان گیران ملیت زحمتکش )هزاره( در

برادر زحمتکش  حقوق بشر از حقوق و منافع ملیتسازمان و طی پیام های جداگانه به دولت افغانستان و 
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تاٌکید نمود . همچنان شعبه انجمن رهائی شان توجه جدی مقامات دولت افغانستان به هزاره دفاع نموده و به 
در مظاهره را در مقابل سفارت پاکستان در کوپن هاگن براه انداخته سیاست دستگاه آی اس آی پاکستان  

حمایه و پرورش تروریزم را تقبیح نموده خواهان ختم حمایت آن دستگاه از تروریزم گردید. اسناد و ویدیو 

فعالیت ها در ویبسایت های انتر نتی انجمن نشر گردیده اند.  نهای ای  

ژورنالست افغان که برای رسانه های دنمارکی کار میکرد در کشور ترکیه مورد لت و یک  نجیب خواجه 

خشونت علیه تقبیح آزادی مطبوعات و  دفاع  ب قرار گرفت که انجمن طی نا مه مفصل بخاطرکو
مطابق به  نگارانژورنالستان در شبکه های انترنتی به نشر رسانید و از مجموع حقوق ژورنالستان و خبر

.احکام قانون دفاع نمود  

به عدم ادامه کار اش در سمت  در اخیر گزارش حارث صابر رئیس انجمن حقوقدانان دنمارک در رابطه
:ریاست انجمن چنین ارائیه داشت  

در این سمت که انتخاب شده بودم با مسئولیت کامل کار کردم و در  بدین طرف من  مدت دونیم سال" ار

خدمت همه مهاجرین به خصوص افغانهای خویش قرار داشتم و تا حدود امکان به حل مشکالت شان و 
.تمرهنمود های حقوقی پرداخ  

 دولت  اورگان قضائی رسمی درجدید من وظیفه که  اخیراٌ میدانند اعضای محترم جلسه  قراریکه همه 
در چوکات قضاء دنمارک گماشته شده ام که مطابق به قاضی(  )هیت منصفه عضو دنمارک به صفت 

لیت کرده های اجتماعی کار و فعا نهاد احکام قوانین نافذه این کشور یک عضو هیت منصفه قضا در 

 ٌ انجمن شعبه از حاضرین جلسه تقاضا مینمایم تا یک حقوقدان دیگر را به صفت رئیس  نمیتواند. بنا
." انتخاب نمایددر این کشور حقوقدانان   

محترم فرهاد بهادر معاون شعبه  تاحارث صابر تصمیم گرفت محترم جلسه بعد از استماع و دلیل مؤجه 
وظایف محترم صابر را به عهده گرفته  و این   ،هبری شعبه انجمنامورات و ربخاطر پیشبرد انجمن ،

و در جلسهء بعدی که احتماال یکی دو ماه بعد دایر  ادامه و انجام دهدالی جلسه بعدی انتخاباتی  وظیفه را 

دار ریاست شعبه انجمن گردند.  ، عهدهدد یگرخواهد   

اظهار دان با تجربه محترم حارث صابر قسط حقوبه انجمن توعجلسه در اخیر از کار ، فعالیت و رهبری ش

نمود و برای وی در وظیفه جدید و پر مسئولیت ایشان بحیث قاضی در دستگاه قضائی  و قدردانیسپاس 

 دنمارک موفقیت آرزومندی نمود. 

پایان رسید. بهمملو ازصمیمیت و ابراز تشکری از حارث صابر  وجلسه در فضای تفاهم   
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