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 14دسامبر  2019شهر ﻻيدن هالند

فدراسيون سازمان هاي پناهندگان افغان در هالند ) فافون ( از بدو تأسيس )  ( 1996تا امروز  ،سمينار هاي
علمي و فرهنگي خود را همه ساله داير نموده است .امسال نيز در ماه دسامبر ،بمناسبت روز جهاني حقوق
بشر ،سمينار خود را بنام "روز جهاني حقوق بشر و پناهندگي" در هالند داير نمود .درين سمينار ،صاحب
نظران ،متخصصان و عﻼقمندان امور حقوق بشري و پناهندگي  ،اشتراك نموده بودند.
گردانندگان :
انجنير پروين سرابي
دوشيزه مسكا فرهود
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بخش اول
 .1مراسم افتتاحيه
و پرزنتيشن  :مديترانه آبراه تجاري يا گورستان پناهجويان

*

انجنير احمد شيرزاد رئيس فدراسيون سازمان هاي پناهندگان افغان در هالند )  ( FAVONمجلس را با
سخنراني كوتاه افتتاح نموده و بعداً ،پرزنتيشن خويش را ارائه داشتند.

 .2سخنراني بانو Anouk Ponjee
عنوان سخنراني  :نتايج تحقيق در مورد قربانيان
بانو انوك يكي از محصلين هالندي كه تزس ماستري خود را در مورد نقض حقوق بشر و قربانيان در دهة
هشتاد افغانستان ) دورة حزب دموكراتيك خلق( در يونيورستي تلبورخ هالند نوشته است ،سخنراني خود را
در مورد نقض حقوق بشر و قربانيان در افغانستان ارائه كردند.

2

 .3سخنراني احسان قانع
رئيس شبكة تحليلگران بخش افغانستان و عضو گروه همآهنگي عدالت انتقالي
عنوان سخنراي  :جايگاه وضعيت افغانستان نزد محكمة بين المللي جزايي

جناب قانع ،در مورد محاكمة جزايي بين المللي )  (ICCو عضويت افغانستان درين محكمه ،معلومات مفصل
ارائه كرده بعدا در مورد وضعيت افغانستان  ،نقض حقوق بشر ،جنايات جنگي ،شكنجه و همپنان در مورد
وضعيت قربانيان ،بحث هاي تخصصي خود را ارائه كردند.
 . 4احمد پوري
رئيس سازمان پناهندگي پرايم )  ، ( PRIMEنويسنده و مترجم
عنوان سخنراني  :نقض حقوق بشر در توافق تركيه با اروپا و ساير كشور ها
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آقاي پوري نخست در مورد حقوق بشر در دنياي كاپيتاليستي  ،جهاني سازي شده و سلطه گستر ،بحث
كرده و نتايج تحقيقات شان را در اخير به اين جمله خﻼصه كردند :
حقوق بشر = سراب زيبا
 . 5مسعود نيازي
رئيس بنياد حقوق قربانيان افغانستان )(AVRF
عنوان پرزنتيشن  :عدالت خواهي افغان ها در اروپا

آقاي نيازي در ابتدا روي چيستي عدالت انتقالي بحث نموده و در اخير نتايج تحقيقات شانرا در مورد
چگونگي تطبيق عدالت انتقالي در افغانستان ارائه كردند.

 . 6بانو فريدا
سازمان زنان هشت مارچ بخش هالند) ايران-افغانستان(
عنوان سخنراني  :اعتراض عليه حجاب اجباري
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در آغاز يك فيلم كوتاه از اعتراضات زنان ايران را به نمايش گذاشت و بعدا سخنراني خود را در مورد حجاب
اجباري ارائه كردند.
بخش دوم
پنل  :پرسش و پاسخ
درين بخش تمامي سخنرانان به استيژ تشريف آورده و اشتراك كنندگان نيز در فضاي آزاد و دموكراتيك ،
پرشس هاي شانرا در مورد مباحث مطروحه ،مطرح نموده و سخنرانان به پرسش ها ،پاسخ ارائه داشتند .بحث
هاي سازنده و بسيار علمي و تخصصي در يك ساعت ،به پايان رسيد.
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بخش سوم
**

قطعنامه

مسودة قطعنامه كه در جريان سمينار تهيه شده بود ،بوسيلة راتب فقيري قرائت گرديد و بعد از تعديل و
اصﻼحات به تصويب رسيد .قطعنامه در اخير اين گزارش درج مي باشد.

بخش چهارم
اهداي كتاب به سخنرانان
درين بخش كتابي كه بوسيلة فافون تهيه شده بود بوسيلة بانو پروين سرابي و بانو لونا ولي به سخنرانان اهدا
گرديد.
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بخش پنجم
جمع بندي سمينار
بوسيلة راتب فقيري و محمدشاه فرهود
سرانجام سمينار روز جهاني حقوق بشر و پناهندگي به پايان رسيد و نكات اساسي و برجستة آن يك بار ديگر
بوسيلة گردانندگان اين بخش ،مورد خوانش و ارزيابي قرار گرفت.

پايان گزارش
كميتة فرهنگي فافون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* * قطعنامه
قطعنامه
وضع حقوق بشردر افغانستان وحقوق پناهندگان افغان در اروپا
سمينار

به مناسبت روزجهاني حقوق بشر و روز ملي يادبود از قربانيان جنگ
 ١٤دسمبر -٢٠١٩هالند
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بازهم از روز جهاني حقوق بشردرشرايطي تجليل ميكنيم كه مردم افغانستان به اثر دوام جنگ و ناامني ،فقر و
گرسنگي ،فساد ،تبعيض ،تلفات غيرنظاميان و نبود حاكميت قانون از ابتدائي ترين حقوق بشري خويش محروم اند .از
 ١٧سال بدينسو حقوق بشر به حيث يك ميثاق و ارزش بين المللي ،در قانون اساسي افغانستان مسجل شده است،
اما در زندگي روزمره ٔ◌ مردم بخش زيادي از اين حقوق از حريم خانه و كوچه وبازار گرفته تا ارگان ها و ادارات مهم
دولتي و حريم تشبثات بزرگ خصوصي پيوسته پامال ميگردد .اين وضع حتي كمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
را به اين نتيجه گيري وا داشته است كه " :هنوز فضاي موجود ،با اصول و ارزشهاي حقوق بشري سازگار نيست و
راه درازي تا بهره مندي شهروندان اين كشور به حقوق سياسي ،مدني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در پيش رو
است".
موضوع رسيدگي به قربانيان جنگ چهار دهه ٔ◌ گذشته هنوزهم در دستور كاردولت افغانستان و پشتيبانان بين المللي
اش قرار ندارد .برعكس ،جنگ جاري بنا بر عدم توجه هردو طرف جنگ ،بخصوص طالبان وداعش به قوانين
بشردوستانه ٔ◌ ژنيو ،روزمره قربانيان جديد مي آفريند .قربانياني كه از دهه هاي گذشته تا امروز از دسترسي به عدالت
وجبران خساره محروم اند.
اشتراك كنندگان سمينار بعد از استماع سخنراني ها و پرزنتيشن هاي علمي وتجارب يك پناهجوي افغان به بحث و
مداقه در مورد جوانب مختلف موضوعات مطروحه پرداخته و در اخير موارد ذيل را به تصويب رسانيد:
-１طبق تخمين يوناما دو ثلث جمعيت كشور ما كمتر از  ٢٥ساله است .جوان بودن نفوس زمينه را به اينكه
رعايت حقوق بشر در ذهنيت مردم ما جا گرفته و به اعتقاد آنها مبدل گردد ،بوجود آورده است .وزارت
معارف افغانستان مي تواند با گنجانيدن حقوق بشر و ضرورت رعايت آن در داخل نصاب تعليمي مكاتب
ابتدائي و عالي افغانستان ،از اين زمينه ٔ◌ مساعد براي آماده سازي ذهنيت نسل جوان براي پذيرش و رعايت
حقوق بشر نقش اساسي ايفا نمايد.
-２سمينار تصويب نخستين "قانون حمايت ازحقوق طفل" توسط ولسي جرگه را گام مثبت دانسته و تﻼش
هاي عده ئي از افراد عقبگرا براي سبوتاژ اين قانون را بشدت محكوم ميكند.
-３افزايش تعداد پناهجويان افغان در جهان ناشي ازنا اميدي به آينده و معلول ادامه جنگ ،فقدان امنيت ،فقر و
بيكاري دركشور بويژه براي جوانان ،گسترده گي فساد و بي برنامه گي دولت در زمينه ايجاد كار براي جوانان
است .رقم بيجاه شده گان داخل كشورهم به همين علل پيوسته افزايش مي يابد .صرف با رفع علل مذكور
ميتوان از پناهجو شدن تعداد بيشتر افغانها جلوگيري نمود .اشتراك كنندگان سمينار ازمقامات ذيصﻼح
اروپا ميخواهند تا به پاليسي دلسرد سازي وفشار باﻻي پناهجويان افغان خاتمه داده و در عوض براي رفع
علل پناهندگي در داخل افغانستان سرمايه گذاري كنند.
-４تعدد زوجات بخاطرنا مطلوب بودنش ازجانب فقها تابع شرايط بسيارسنگين شده است ،متا ٔ◌سفانه در عمل
اين شرايط محدود كننده ناديده گرفته ميشوند و تعدد زوجات ،در پهلوي ازدواج هاي اجباري و قبل از سن
بلوغ ،يكي از دﻻيل مهم خشونت در خانواده و عواقب ناگوارروحي و اجتماعي براي اطفال ميباشد .سمينار
خواستار مطالعه و جستجوي امكانات منع كامل تعدد زوجات شد.
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-５بهترين شيوه ٔ◌ ياد بود از قربانيان به محاكمه كشانيدن عاملين جنايات است .دولت افغانستان اراده ٔ◌
سياسي تا ٔ◌مين عدالت براي قربانيان را ندارد اما با تظاهربه آن از رسيدگي محكمه ٔ◌ بين المللي جزا در
زمينه جلوگيري نموده وميكوشد تﻼش هاي شبانه روزي نهاد هاي داخلي وبين المللي مدافع حقوق قربانيان
براي تطبيق عدالت را بي اثر سازد.
-６صلح ضرورت مبرم مردم افغانستان است .اما در مذاكرات صلح بايد به حفظ ارزشهاي حقوق بشري و
تا ٔ◌مين خواستهاي قربانيان جنگ و جنايت عليه بشريت توجه جدي مبذول گردد .صلحي كه حقوق بشر را
ناديده بگيرد و به حقوق قربانيان جنگ و جنايات عليه بشريت رسيدگي نكند ،نه پاسخگوي نياز جامعه
خواهد بود و نه هم پايدار.
اشتراك كنندگان سمينار قطعنامه فوق را در  ٦ماده به اكثريت آرا ٔ◌ به تصويب رسانيدند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* پرزنتيشن
مديترانه آبراه تجاري يا گورستان پناهجويان

شيماي
 عوامل عمدة مهاجرت و ايجاد پناهندگي
 ده كشور عمدة نا امن و پناهنده خيز
 كشور هاي عمدة پناهجو پذير تا پايان 2010
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تعداد كشته ها و گمشده ها در مسير مديترانه
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