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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

شورای حقوق بشر ملل متحد اجالسمين  ۵۱خبری  از شرکت هيات انجمن در  گزارش   

 

سپتامبر  ۱۳در  ن اجالس شورای حقوق بشر ملل متحد می  ۵۱ان افغان در اروپا در هیآت دو نفری انجمن حقوقدان

در شهر ژنیو کشور سویس  اشتراک نمود.   ۲۰۲۲  

در این  اجالس نماینده گان انجمن هر یک محترمه عفیفه آزادزوی معاون  انجمن و محترمه  بهار معنوی  عضو انجمن  

شرکت نموده  در معرفی بیشتر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در این اجالس و وکیل مدافع در کشور هالند  فعاالنه   

قابل  ستایش را انجام دادند. هایسعی و تالش    

مسیولین امور  شورای حقوق بشر ملل متحد  قرار  آن  مورد  عالقمندی  پس از اشتراک هیآت انجمن  در این اجالس 

لواحد سادات رئیس ، محترمه  ار یک میر عبدهمحترمان    انجمن فرییک هیآت سه ن ۲۰۲۲  سوم جون ر دگرفت که  

شهر ،  حدمقر کمشنری حقوق بشر ملل مت انجمن  طی مالقات در معاون محترم یونس فرمان  وی  وزعفیفه جان آزاد 

 قات  نموده بودند. در این مالجناب ریچارد بنیت دیدار افغانستان امور در ژنیو با گزارشگر حقوق بشر ملل متحد 

ته فعالیت های انجمن مورد عالقه خاص جناب بنیت قرار گرفاهداف، وظایف و  هیآت در مورد معرفی و توضیحات 

بخاطر شرکت هیآت انجمن در اجالس شورای حقوق بشر و  تداوم دیدار و تماس با انجمن    شان بعدی همکاریایشان  

.  ندنمودوعده را  با  هیآت انجمن    
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دو حقوقدان ، اعضای  انجمن و دوفعال  متشکل از  من در اجالس شورای  حقوق بشر ملل متحد نده انجدو نمایاشتراک 

اشتراک کننده گان و   زموضع انجمن را به تعداد ااهداف و توانستند در این اجالس   آنها که  بودند  دفاع از حقوق زن  

هیآت   پخش نمایند.  در آنجاجمن را  ویسعن توضیح و اسناد ان رها و سازمانهای حقوق بشت نماینده گان دول  

 زنان نخبه و فعاالن دفاع از حقوق زنان  منجمله خانم سراج  دیدار  و با هم معرفی انجمن طی این اجالس  با 

 گردیدند.

به   فتآساجالس ایراد نماید، ولی با این محترمه  بهار معنوی بیانیه خویش را از نام انجمن در قرار بود در روز اول  

ایشان  به نست امورات کاری شان دوبار باید     نسبت تغیر در پروگرام روز اول این  کار به روز دوم موکول گردید که

داد از اشتراک عدری و انگلیسی به ت متون دربرگشت میکردند.  روی همین منظور بیانیه محترمه خانم بهار معنوی  

ه نمائید« ع دری بیانیه انجمن در این اجالس را در همین صفحه مطالکننده گان بخش و توذیع گردیده بود.  » متن   

رمه عفیفه جان آزاد زوی حقوقدان سابقه دار، معاون انجمن و یکی از فعاالن  دفاع از حقوق زن افغان میباشد.  محت

بخش   ی درحقوق طوالنی محترمه بهار جان معنوی  عضو فعال  انجمن و یکی از وکالی مدافع صاحب دانش و تجربه  

انجمن   یکی از فعاالن حقوق زن و عضو   وحقوق خارجیان، حقوق پناهنده گی و حقوق فامیل در کشور هالند بوده 

 وکالی مدافع هالند نیز میباشد. 
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شهامت قابل تحسین   ت وفعالیانجمن و مدافعان حقوق زن  توانست  با  برازنده و فعال در وجود دو چهره انجمن  هیآت 

از ایشان سپاسگزاری خاص مینماید.   بدین وسیله مایند که شورای رهبری شورای رهبری آن نماینده گی نازانجمن و   

 با حرمت 

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ول مسئ سکرتریت   

 

اجالس شورای  مین   ۵۱ در  ویکه میابیستی توسط محترمه خانم بهار معنبه زبانهای دری و انگلیسی متن بیانیه انجمن  

نیو  ایراد میگردید.  متحد در   حقوق بشر ملل  

 خانم ، آقای رئیس

 خانم ها  ، اقایان   

من به نمایندگی از انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  میخواهم درین اجالس  ، فریاد مردم مظلوم افغانستان را 

 بشما برسانم.    

است و امروز در زیر سیطره طالبانیزیم  مردم مظلوم که جامعه جهانی و دولت امریکا با آنان جفا نموده 

 یگردد.   ازادی و حقوق شان غصب م

ماج تروریسم و ذهنیت تکفیری است وبه  مرکز امن تروریستان شرارت پیشه جهان  آری هستم که من صدای کشو

حق حیات  مبدل گردیده است . جنایات هولناک جنگی و جنایات علیه بشریت ، کشتار های گروهی ، مردم ملکی را از 

 محروم میسازد.   
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م که بیشتر از  نود فیصد آن در خط فقر قراردارند و  من صدای افغانستان و یا سرزمین فاجعه حقوق بشری هستم . مرد

 دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی سالمت جامعه شانرا تهدید مینماید.   

اد ساالران گردیده و با استبداد قرون وسطایی طالبان  من صدای اکثریت خاموش افغانستان هستم . اکثریت که قربانی فس

 نجه نرم مینمایند.   دست و پ

 صدای مظلومترین زنان جهان را بشما میرسانم که:    من

 از حیات سیاسی و  (  Gender apartheid )با تبعیض خشن مواجه اند و با تحمیل اپارتاید جنسیتی  

 اجتماعی حذف میگر دند.    

 قوق انسانی و تحصیل محروم گردیده اند.    افغان که از ح صدای زن  ودختر

من صدای زن و دختر افغان را که تسلیم استبداد خشن طالب نشده اند و با فریاد اعتراض شان امید برای آینده آزاد  

 و عادالنه اند بشما میرسانم.   

ستان همه شما را فرا میخواند  قوق و ازادی مردم مظلوم افغانبخاطر دفاع واقعی از حدر اروپا انجمن حقوقدانان افغان 

مجموع بحرانات که    تا از استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی در افغانستان جانبداری نمایید . مقابله با

دامنگیر کشورم است و منجمله بحران بزرگ حقوقی و معضله مشروعیت با توسل به قانون اساسی و اعمال حق 

 اکمیت ملی توسط مردم ممکن میگردد.  ح

دارند ،  (  Moral obligation )من به جامعه بین المللی که در برابر تراژیدی خونبار کشورم مسؤلیت اخالقی 

نمایم تا در دفاع از داعیه بر حق افغانستان و افغانان صدای تانرا بلند نمایید.  در دفاع از مردم مظلوم ما ، مراجعه می 

نی تانرا ادا نمایید و بدفاع از ارزشهای عالی مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر به پا خیزید . تا از سقوط دین انسا

 جلوگیری نماییم  .    اقتصادی ، فاجعه حقوق بشر و نابودی افغانستان

 با حرمت   

 بوکالت از  شوزای رهبری و هیآت ما در این  کنفرانس

 

Mr/ Mrs. Chairman  

  

Friends, ladies, gentlemen  

  

On behalf of the Association of Afghan Lawyers in Europe, I want to convey to you the cry 

of the oppressed people of Afghanistan.  

 The oppressed people who have been persecuted by the International Community and the US 

government, and today under the control of the Taliban. Their freedom and rights are being 

usurped.  

  

I am the voice of a country that is the epitome of terrorism and takfiri mentality and has 

turned into a safe center for the world's evil terrorists. Horrible war crimes and crimes against 

humanity are depriving civilians of their right to life.  
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I am the voice of Afghanistan, the land of a human rights disaster. More than 90 percent of 

the people are below the poverty line, and fueling ethnic and religious differences threaten 

the health of their society.  

  

I am the voice of the silent majority of Afghanistan. The majority are victims of corrupt 

rulers and they struggle with the medieval tyranny of the Taliban.  

  

I bring you the voice of the most oppressed women in the world:  

  

They face harsh discrimination and are excluded from political and social life by a gender 

apartheid.  

  

The voice of Afghan women and girls who are deprived of human rights and education.  

  

I bring to you the voice of Afghan women and girls who have not surrendered to the violent 

tyranny of the Taliban and who are hoping for a free and just future with their cries of 

protest.  

  

In order to truly defend the rights and freedom of the oppressed people of Afghanistan, the 

Afghan Lawyers Association calls on all of you to support the establishment of the rule of 

law and the enforcement of the constitution in Afghanistan. Dealing with all the crises that 

plague my country, including the big legal crisis and the legitimacy problem, is possible by 

resorting to the constitution and exercising the right of national sovereignty by the people.  

  

I appeal to the International Community, who has a moral obligation against the bloody 

tragedy of my country, to raise your voice in defense of the right of Afghanistan and 

Afghans.  

  

In defense of our oppressed people, fulfill your human religion and stand up in defense of the 

great values contained in the Universal Declaration of Human Rights. To prevent economic  

collapse, human rights disaster and the destruction of Afghanistan.  

  

With respect,  

 Representative from the leadership council of the association and our delegation in this 

meeting,  

Bahar Manavi, lawyer and women's rights activist 
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