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شنبه یکروز اروپا قرار استانجمن حقوقدانان افغان در شورای رهبری 3102طبق پالن کارسال 

شعبه کشوری انجمن درشمال آلمان که شامل جلسه ایجاد جون  32 ( مورخ14:30ساعت )

 ایاالت :

یمن (  ـ برBerlinـ برلین )( Brandenburg) برندنبورگ ـ ( Hamburgـ هامبورگ )

(Bremen ) کسن انهلتـ ز (Sachsen-Anhalt ) ـ نیدرزکسن ( Niedersachsen ـ  )

 Magdeburg) ( ـ مکلنبورگ فورپومورم  Schleswig Holsteinشلویک هلس اشتین )

Vorpommern ،دایرگردد آدرس ذیل در( میباشد    (Kulturladen   ST.Georg  e.v   /  

Alexander Str .16 / 20099 Hamburg)     حقوقدانان شما  راشعبه وهیات رهبری آن

ماده پنجم اساسنامه شرایط عضویت انجمن  به اساس .نمائید انتخابخویش محترم ازمیان 

ـ  . دررشته های حقوق ،شرعیات ویاپولیس عدلی تتحصیال داشتن اروپا افغان درحقوقدانان 

مشروط براینکه بیش باشند بکلوریا  تحصیالتاشخاصیکه دارای ـ   .ین رشته های حقوق محصل

داشته  خارج کشور داخل ویادرازپنج سال تجربه کارمسلکی دراورگانهای حراست حقوق 

 متذکرهدرایاالت باشند ومییکه دارای تحصیالت وشرایط فوق انبناًء ازتمام افغان باشند، میباشد.

نهاد  این خواهشمندیم تا با عضویت درانجمن حقوقدانان افغان در اروپا، درنزنده گی دا

رگونه اجتماعی ـ مسلکی مستقل ،بیطرف وغیروابسطه به سازمانهای سیاسی بوده مبرا ازه

واالیش که درتحقق اهداف ، دنلسانی ،قومی وجنسی فعالیت مینمایمذهبی، تمایزتبعیض و

 از دراروپا ارتقاء سطح آگاهی حقوقی افغانان شاملداخل وخارج کشور، خدمت بهموطنان ما در

ارائه مشوره های وق،طریق تبلیغات حقوقی، توضیح وتشریح قوانین درعرصه های مختلف حق

استفاده مثمر ازدانش جدید  ، جلب حقوقدانان جوان وحقوقی رایگان به افغانان مقیم اروپا

شما  .پیشنین شده کمک ویاری رسانیداساسنامه  سومآنان وسایرمواردیکه درماده  حقوقی

 با آنکه درخویش ـ حقوقی دانش مسلکی دانشمندان وکادرهای با تجربه میتوانید با استفاده از

هموطنان عزیز خویش بازهم مصدرخدمت به ازاین طریق  ،قراردارید دوری از وطنمهاجرت و

 گردید.

ویا معلومات بیشتر ضویت واشتراک درجلسه فوق الذکر دانان محترم که آرزوی عآنعده حقوق  

 ما جون به تیلفونهای : 31راداشته باشند میتوانند تا بتاریخ 

 ( 0172/1454567سلطانی ) محترم 

 ( 0176/45185248)  غفاری  محترم

 به تماس شوند.

                                               


