فراخوان ربای کنفرانس اهمبورگ

هموطنان گرامی مقیم اروپا!

احترامانه شما را دعوت مینماییم به سومین کنفرانس کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان که قرار است بتاریخ 1
نوامبر  2112در شهر هامبورگ کشور آلمان برگزار گردد ،حضور بهم رسانید .موضوع کنفرانس "بررسی

وضیعیت حقوق بشری کودکان و نوجوانان در افغانستان" می باشد.
قابل تذکر میباشد اولین کنفرانس کمپین در ارتباط به چالش ها و موانع در ترویج حقوق بشر در افغانستان در جوالی
 2111و دومین کنفرانس این سازمان تحت عنوان توانمند سازی زنان افغانستان در اپریل  2112به زبان انگلیسی با
شرکت مهمانان خارجی در لندن راه اندازی شده است.
هدف از تدویر این کنفرانس:









حقوق کودکان افغاستان از دیدگاه حقوق بشر
بحث روی چالش های که کودکان و نوجوانان به آن دچار هستند؛ مانند:
عدم دسترسی کودکان به آموزش ابتدایی
عدم دسترسی کودکان به خدمات بهداشتی و در مجموع عدم دسترسی کودکان به خدمت اجتماعی برخالف
کمک های گزاف جامعه بشری در یازده سال اخیر
خشونت با کودکان در جامعه و بی توجهی دولت در زندگی کودکان
نوجوانان مهاجر بر سر دوراهی
نقش پدران و مادران در رشد و تریبت سالم کودکان و نوجوانان در داخل و خارج
بحث روی اهداف کمپین بعنوان یک سازمان اروپایی

سخنرانان و مهمانان این کنفرانس ،فعاالن حقوق بشر و مسولین نهاد ها و سازمان های اروپایی میباشد .قابل
یادآوری است که بعضی روزنامه نگاران و رسانه های اروپایی نیز در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.
این کنفرانس مجال خوبی خواهد بود در جهت ابتکارات جدید ،تبادل آیده های مؤثر والهام بخش و راهبرد خوبی برای
بهبودی حقوق بشر بویژه حقوق کودکان و نو جوانان در درازمدت .
در این کنفرانس از حضور فعاالن حقوق بشر بویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه ها که صد در صد ممکن است نسبت
به وضعیت حقوق بشر و وضعیت کودکان در افغانستان نگران و خواهان اقدامات عملی باشند و آرزو داشته باشند
پیامشان از طریق این کنفرانس هم به جامعه جهانی و هم به دولت افغانستان برسد استقبال می گردد.
نهاد هایی میهنی مقیم اروپا که از برگزاری این کنفرانس حمایت نموده اند:
 .1بنیاد توحید ( سید اسدهللا حسینی نکته دان) هامبورگ آلمان
 .2بنیاد خیریه نصر ( سید نظام الدین طاهری) آمستردام -هالند
 .3انجمن صلح و دوستی ( انجنیر یعقوب نوید) هامبورگ  -آلمان
 .4انجمن فرهنگی و اجتماعی سراج ( محمد هللا ناقد ) اسلو -ناروی
یاداشت :با توجه به ظرفیت سالن کنفرانس و افزایش عالقمندی اتباع خارجی نسبت به وضعیت حقوق کودکان و
نوجوانان در افغانستان ،اولویت برای آنهایی داده خواهد شد که زود تر ثبت نام نمایند.
برای ثبت نام لطفآ به تلیفون ها و ایمیل زیر ،تماس حاصل فرمایید.
نسیمی00447414993450 ,00442229606222 ,11442123201222:
nooralhaqnasimi@btinternet.com
نکته دان  11462932192611 :جرمنی
سیداکرام طاهری  1131942121122 :هالند
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