Sectie België – Afghanistan/Iran

16 november 2016

Ontmoeting met de heer Maaliji, zaakgelastigde van de ambassade
van de Islamitische Republiek van Afghanistan

Bezoekers
 De heer Ahmad Seyar Maaliji, zaakgelastigde van de ambassade
 De heer Gharanai Khwakhuzhi, eerste secretaries van de ambassade

Aanwezig
 De heer Dirk Van der Maelen, voorzitter van de bilaterale sectie België-Afghanistan/Iran
en voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen
 Mevrouw Fatma Pehlivan, lid van de bilaterale sectie België-Afghanistan/Iran
 De heer John Stevens, secretaris van de bilaterale sectie België-Afghanistan/Iran

Volgende thema’s werden besproken:
 De ontmoeting vindt plaats naar aanleiding van de brief die op 18 oktober 2016 in naam
van de sectie werd verzonden aangaande een wetgevend initiatief van de regering
inzake kinderrechten.
 Inleidend wijst de zaakgelastigde op:
 het ontstaan van de diplomatieke relaties met België in 1924;
 op het belang dat Afghanistan hecht aan goede banden met België, niet in het minst
vanwege de Belgische steun waarvan het land reeds heeft mogen genieten;
 de aankondiging van een nieuwe ambassadeur voor België.
 Inzake het wetgevend initiatief wijst de zaakgelastigde op het volgende:
 het opzet bestaat op formeel vlak in het bundelen van de wetgeving die momenteel
verspreid is;
 de huwbare leeftijd van 18 jaar voor jongens en 16 jaar voor meisjes blijft
onveranderd;
 de praktijk van bacha bazi en het recruteren van kinderen voor gewapende
doeleinden zal strikt verboden worden.
 Mevrouw Pehlivan vraagt naar de timing en of er geen culturele obstakels zijn voor de
uitvoering van de wet. De zaakgelastigde antwoordt dat de regering en het parlement
vastberaden zijn en middelen ter beschikking zullen stellen voor de naleving van de wet.
Dit geldt des te meer omdat mensenrechten en meer specifiek kinder- en
vrouwenrechten een speerpunt vormen in het beleid. Wel dient er rekening te worden
gehouden met de specifieke veiligheidsproblematiek en het feit dat sommige gebieden
niet onder de controle van de regering vallen. Het is wel nog te vroeg voor een timing.

 De heer Van der Maelen vraag of de wet een evaluatiesysteem zal bevatten. De
zaakgelastigde beaamt dit. Zowel door de regering als door de ‘Afghanistan
Independent Human Rights Commission’ (AIHRC)1.
 Afsluitend stelt de heer Van der Maelen voor om in januari 2017 kennis te maken met de
nieuwe ambassadeur. Gelet op het belang van de parlementaire diplomatie stelt hij
tevens voor dat toekomstige parlementaire delegaties bij een bezoek aan ons land de
vriendschapsgroep zouden ontmoeten.
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http://www.aihrc.org.af

