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 مقدمه:   

فدراسيون سازمان های پناهندگان افغان در  

 1999اروپا، طی یک کنفرانس بين المللی در 

در هالند تأسيس گردید. اینک، نوزدهمين 

در   2018نوامبر  24کنفرانس ساالنۀ فارو در 

هالند برگزار می گردد. کنفرانس قبلی فارو، 

زیر نام "عوامل رشد روز افزون افراطيت و 

بنيادگرایی اسالمی در افغانستان" برگزار 

 شده بود.

جهانی شدن،امنيت و مهاجرت در 

افغانستان، موضوعات و بحران هایی 

هستند که در این کنفرانس، بوسيلۀ 

دانشمندان و پژوهشگران مورد بحث قرار 

داده می شود. اشتراک کنندگان می 

توانند با شریک ساختن افکار خود، زمينه 

را برای ارائۀ راه های حل برای امنيت و 

 مهاجرت در افغانستان، فراهم سازند.   



ا (فارو)  ان افغان در ارو فدراسیون سازمانهای پناهند

  ش در دسم س مؤسس خ  ۵۳توسط  ۱۹۹۹درکنفرا

تهای مستقل ‐سازمان اجتما  از شخص لتوری و عدە 

ت و  د. سکرت گرد  هالند راجس س ودر کشور شا تاس

ه فارو هنوزهم در هالند مستقر اند اما اعضای  ات اجرائ ه

ات مدیرە فارو از سازمانهای عضو فارو در کشور های  ه

ن اران  االت کنند.   م ا نمایند ٔه ارو مختلف اتحاد

 اعضای این فدراسیون   فارو مجمع عمو ال شک

د.   آ ار گردهم  ک اشد که هر دوسال   می

ان  اری م  و هم جاد هماهن  فارو ا هدف اسا

  سازمانهای عضو در ساحات دفاع از حقوق جم

ث گروپ  ح ار  ا،  م ارو ان افغان وافغانهای مق پناهند

ستان   و مردم ساالری در افغا فشار برای دفاع ازحقوق 

 در آنجا، و هماهنگ سازی  ا جامعه مد   در هماهن

ت سازی برای ‐فعالیتهای اجتما لتوری افغانها وظرف

 این هدف. 

ا میتوانند ‐همه سازمانهای اجتما لتوری افغان در ارو

 حقوق  ثنای سازمانهای که ناقض ه اس عضو فارو شوند، 

ت دارند.      در آن عض ات جن ه جنا   و افراد مظنون 

س       ع کنفرا س      هدف و موض  مخت معلومات در مورد فارو  برنامه و پروگرام کنفرا

 هدف: 
۱‐   ا جها طه  حث و گفتمان در را فراهم نمودن زمینه 

شمندان،   ان  دا ستان م ت و مهاجرت در افغا شدن، امن
م  ان انجمن های افغان های مق پژوهشگران و نمایند

ا.   ارو
طه تا   ‐۲  که در این را قا ارهای تحق جمع آوری نتایج 

 است.  اف ا در حال انجام  افته و   کنون انجام 
ون رفت از این  ‐۳  و ارائه نمودن راە حل و طرق ب اف در

 حران. 
ه  ‐۴ دە، مصاح شنها، مطالب رس ن پرزنت ب و تدو ترت

ک  ل  ه ش س  ها، نتایج قطعنامه و جمعبندی از کنفرا
ار همه  خش شدە در اخت ه طور وسیع  جزوە که بتواند 

 مواضع افغان ک ساخ د تا در نزد گ م قرار  ا  های مق ارو
مک کند.   در زمینه 

 

ع:   موض

ات در  ت وث حران امن ە های   اوش عوامل و انگ
ه    اف اسخ  ستان که مهاجرت معلول آن است و  افغا
 شدن  ان این عوامل و پروسٔه جها ا م این سوال که آ

ع    موض ، محور اص ا خ  وجود دارد  طٔه سب را
س ساالنه فارو در  که جواب  ۲۰۱۸کنفرا است. در صورت

گردد که  ح م عدی مط اشد،  سوال  ت  ه  سوال فوق مث
ه  دن  ستان را در جهت رس چگونه میتوان اوضاع افغا
ه این دو پرسش    ا اسخ  ی کرد؟   ات ره ت وث امن

شمندان و  دهد. دا ل م شک س را  ع کننفرا موض
شن ها و  ا پرزنت ستان  پژوهشگران از داخل و خارج از افغا
  حث ها را در جهت عل ک شان،  ادم ارسال مقاالت ا
س را درفورمولبندی  ان کنفرا  کنند ا سمت دادە و اش

کنند .  مک م اشند   که عمأل رهگشا   نتا

 

س          انو      گرانندە و مجری کنفرا س جالل زادە و   و : دا
زاد نه ش  حس

س ساعت            مهمانان در صالون کنفرا ا ت نام و حضور ث
۱۳:۳۰   

 خش اول 
  س فارو  رئ مه خانم لونا و لۀ مح س بوس  افتتاح کنفرا

شن ها انان و پرزنت  سخ
ای علوم اقتصاد  ، دک  صم د مو  س  دا

ا        سا ام  شدن  شن :  جها خطرات " تله          ‐عنوان پرزنت
دس"  د  ای تو

  دالخالق آزاد نمایندە ستان : استاد ع مهمان از افغا
ستان   و صلح افغا  سازمان حقوق 

ستان و عوامل منطقه ای          ت در افغا : امن ا ع سخ موض
 آن  و جها

سندە، پژوهشگر ولوگ ،ن و دە احمدی: ان  انو ف
       ،  شدن نا ام ا جها شن:  جنگ، و   درد،   عنوان پرزنت

 چه میتوان کرد؟  ت گرا  ک
  منه  قل م سم هللا تورد  پوهاند 

حران                    ە های جها شن: عوامل و انگ عنوان پرزنت
ستان و جهان                 مهاجرت در افغا

ــــح ۱۷:۱۰ – ۱۶:۵۵   تف
خش دوم 
،کن ان هاپ و  کرس ا  دا   دیو ه و مسول  مصاح

ع   ا موض طه  قات صلح اسلو در را یتوت تحق س ا
س فارو   ۲۰۱۸کنفرا

 ستان  صاحب نظران از افغا ش مطالب ارسا  خوا
  سندە و فعال جامعه مد امد، ن    استاد حس
 ستان  افغا ، رس مجتمع جامعه مد ز رف  ع  انجین
 خش سوم 
  انان اسخ از طرف سخ  پرسش های حضار و 
خش چهارم 
ب آن ش قطعنامه و تص  خوا
خالق نعمت  لۀ : انجن س بوس  جمع بندی کنفرا
 ۲۰:۰۰ف غذای شب ساعت 


