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در شهر به ابتکار   تعداد از شما هم مسلکان غزیر   8002فبروری  82در که انجمن حقوق دانان افغان در اروپا 

رسماٌ در مراجع حقوقی کشور هالند   8022جون  82سر انجام بتاریخ  ،هابورگ  کشور آلمان اساس گذاشته شد

هموطنان عزیز قرار شما هم مسلکان و در خدمت مستقل و رسمی ثبت و راجستر گردید و بحیث یک شخصیت حقوقی 

کارانه و همچنان ارائه  دانش و مسلکی حقوقی انجمن بخاطر ارائه خدمات ومشورت های حقوقی به شکل رضا. دارد

خویش و بکارگیری سائر امکانات در پروسه اعمار مجد افغانستان در ساحه تحکیم یک سیستم حقوقی مدرن در 

.کشور عزیز افغانستان ایجاد گردیده است  

ت مختلفه و با بیطرفی انجمن میخواهد دانش و تجربه حقوقی خویش را  بصورت داوطلبانه و بدون در نظرداشت تعلقا

نظرداشت  قوانین جاری  رو استقاللیت با تمام افغانان در کشور های اروپائی ارائه  نماید و در حدود امکانات خود ود

.در کشور های اروپائی در خدمت شان قرار گیرد  

وسیع سه در همکاری با یکی سازمان های  رضاکار و اجتماعی هالندی جل 8028مارچ  3انجمن  بروز شنبه 

در این جلسه هیات رهبری انجمن شما را در روشنی اهداف و وظایف که بر . خویش را در کشور هالند برگزار مینماید

بعد از ظهر با  28:00شما هم مسلکان و دعوت شونده گان از ساعت . بنیاد آنها ایجاد گردیده است، قرار  خواهد داد

.دبر غنای کار جلسه بیافزائیتشریف آوری تان   

.شما در این جلسه زمینه آشنائی و تبادل نظر را با هیاٌت رهبری و هم مسلکان  خواهید داشت  

. از تشریف آوری شما استقبال مینمایددر روز و وقت معینه در شهر هلموند هالند  هیاٌت رهبری انجمن   

   .آدرس و پروگرام جلسه را لطفاٌ در ضمیمه ارسالی مطالعه فرمائید

از شما دوستانه تقاضاٌ مینماید تا از حضور و یا عدم حضور تان از طریق آدرس های الکترونیک زیر   ت رهبریهیاٌ 

اطالع داده تا انجمن زمینه ها و امکانات الزم خویش را در نظر گرفته امورات را بهترو مطابق دلخواه شما  بتواند  

.تنظیم نماید  

Abdul Wase Ghafari  a.wasegafari@web.de 

Basir Dehzad  b_dehzad@hotmail.com 

M.A.Wahed Sadat  mir-sadat@hotmail.com 
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:روز پروگرام  
 

حرف خوش آمدید:  23:00-23:01  
انجمن صحبت های توضیحی در مورد اهداف و رهبری در این قسمت سه تن از اعضای : 23:01-23:20

وظایف انجمن و زمینه های عملی ارائه خدمات رضاکارانه در عرصه های مختله حقوق به افغانان هموطن ما در 
سیستم حقوقی مدرن  در  یک عرصهکشور های مختلفه اروپائی ، سهم گیری در ادامه اعمار مجدد افغانستان در 

.چوکات همکاری و انکشاف با همکاری نهاد های مماثل در اروپا  
صحبت های دعوت شونده گان  نهاد های افغانی و هالندی در مورد نقش شان در ایجاد :  23:20-22:22

.همکاری و معاونت در پیشبرد اهداف انجمن  
تفریح: 22:22-22:30  
اینده موسسه هالندی پیرامون تٌامین حقوق مساوی و مبارزه بر ضد صحبت و توضیحات نم: 22:30-21:20
در این بخش زمینه طرح سواالت  در مورد اهداف این نهاد و ارائه جوابات هم ممکن (. دیسکریمینیشن)تبعیض 

.خواهد بود  
ش در اخیر این بخ. صحبت های مهمانان از نهاد های افغانی ، خوانش پیامها ی رسیده : 21:20-21:20

.طرح سواالت و جروبحث روی اهداف انجمن و پیشنهادات تکمیلی هم در نظر گرفته شده است  
.جمعبندی بخش اول با چند کلمه اختتامیه: 21:20-21:00  
در این بخش زمینه آشنائی و تماس با هیٌات رهبری و اعضای انجمن در . تفریح و نام شام: 21:00-22:00

.فضای غیر رسمی  مساعد خواهد بود  
 
بخش شام   

اسناد، توذیع فورم های عضویت ،  یدر این بخش تبادل نظر در تصویب بعض. ادامه جلسه: 22:00-22:30
. سائر موضوعات مربوط به انجمن مورد بحث قرار میگیرد  

.یموزیک الیف افغانبا ( احتمااٌل)برنامه غیر رسمی :  22:30-83:30  
 

004281824242: ، دنمارک0032122420042-: هالند ،00421222282128: آلمان: تیلفون های تماس  

 

 
Datum: zaterdag 3 maart 2012 
12:00 – 23:30 uur 

:آدرس/ Locatie 
Wijkhuis Brede School De Fonkel 
Prins Karelstraat 131  5701 VL Helmond (NL) 

 


