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מעמד חדש לארגון
אנו שמחים לעדכן כי החל מאוגוסט  2014הארגון הנו בעל מעמד מוכר בפרלמנט האירופי (EU
 .(Parliament and Commissionככזה ,יוכל הארגון להשתתף באירועים ,דיונים ומושבים בנושאים
הרלוונטים .נציגו הקבוע של הארגון הוא עו"ד פסקל מרקוביץ ,מפריז.
מבצע צוק איתן
שׁעֶר ,נפתלי פרנקל
המשבר בין ישראל והחמאס ביוני  2014החל עם חטיפתם של שלושת הנערים גיל-עד ַ
ואיל יפרח,המשיך בחטיפתו ורציחתו הנפשעת של מוחמד אבו ח'דיר .כתוצאה מהאירועים הנ"ל החלו
קריאות של גזענות כנגד ערביי ישראל והארגון יצא בהצהרות כנגד הקריאות הללו כאשר הוא קורא
לסובלנות וגינוי התנהגותם האלימה של הצדדים.
בהמשך למבצע צוק איתן ,שלח הארגון מכתב לנציבה הגבוהה במועצה לזכויות אדם בג'נבה על כך שלא
גינתה את ארגון החמאס בהצהרתה; נתן הצהרה חריפה התוקפת את החלטת המועצה הקוראת לגנות את
ישראל ולהקים וועדת חקירה אשר תחקור את התנהלותה במהלך המבצע וכן פנה לדווח המיוחד לענייני
גזענות במועצה וביקש לגנות את ההצהרות האנטישמיות של הנהגת ממשלת טורקיה.
עם תום המבצע ,ראש הסניף הצרפתי ונציג הארגון בפרלמנט האירופי ,עו"ד פסקל מרקוביץ ,התראיין
לערוץ :France24
http://medias.france24.com/en/vod/2014/08/27/ANGL140827-1910-Live.mp4
קריאה למניעת השמדת העם היזידי
במהלך חודש אוגוסט פנה הארגון בקריאה חריפה לנשיא המועצה לזכויות אדם ,לנציבה הגבוהה ולמדינות
החברות במועצה ,לפעול באופן אקטיבי ולנקוט פעולה אקטיבית ולפעול למניעת רצח העם היזידי .הארגון
עקב אחר פרסומיה וקריאותיה של הנציבה הגבוהה בהקשר זה אך סבר כי יש להיות חדים ,ברורים ופעילים
יותר ,ופנה לכל המכותבים למלא אחר החובה החברתית ,המוסרית והמשפטית שלהם תוך ציון הסעיפים
הרלוונטים מאמנת ג'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה; ההכרזה הבינלאומית בדבר זכויות אדם; האמנה
הבינלאומית בדבר גזענות והאמנה למניעת רצח עם.
פניה למזכ"ל האו"ם בנוגע לאונר"א
באוגוסט פנה הארגון למזכ"ל האו"ם באן קי-מון ,בבקשה לפתוח בחקירה כנגד אונר"א זאת לאור הממצאים
שנתגלו במהלך מבצע צוק איתן .כידוע נושא אונר"א נמצא על סדר יומו של הארגון כבר למעלה משנה.
התגברות האנטישמיות ברשתות החברתיות – האם יש מענה משפטי!?
בספטמבר פנה הארגון למזכירת המדינה באנגליה וכן לקבינט הסקוטי ,והביע את דאגתו מתופעות
האנטישמיות המתרחבות באנגליה ,באופן כללי ,ובפרט במהלך ולאחר מבצע צוק איתן .הודגש במכתב
החשש הכן של הארגון מפני התרחבות האנטישמיות ברשת לרבות ברשתות החברתיות כגון – פייסבוק
וטוויטר .במכתב האמור ציין הארגון כי לאנגליה יש את הכלים להלחם בעבירות האנטישמיות באמצעות
החוקים כנגד שנאה הקיימים ולכן פנה הארגון בבקשה כי רשויות החוק האנגליות יפעילו את סמכותן
בהתאם לחקיקה הקיימת.
תרגום ותמצות פסק דין בקשר לפיגועי  1994בארגנטינה
השופטת קלאודיה קפוטי ,חברת הארגון מארגנטינה ,סיכמה את פסק הדין בעניין פיגועי הטרור שאירעו
ב 1994בבואנוס איירס ובו נקבע כי ההסכם שהושג בשנת  2013בין ממשלת ארגנטינה ואיראן סותר את
החוקה הארגנטינאית.

חידוש דמי החבר
לקראת השנה החדשה ,אנו שבים ומזכירים לכם לחדש את חברותכם בארגון .לנוחיותכם ,בקישורית שלהן
טופס החברות  .אנא מלאו אותו ושלחו אותו עוד היום למשרדי הארגון.
לתשלום זה חשיבות גדולה במימון הפעילות והיוזמות שהארגון מוביל בארץ ובעולם .אנו רואים בכם
שותפים לתהליך ולכן חוזרים ומבקשים לחדש את החברות בארגון .כתמיד ,אנו קוראים לכם לפנות אלינו
ולהעלות על סדר היום נושאים שלדעתכם ראוי ונכון שהארגון יעסוק בהם ומזמינים אתכם לקחת חלק פעיל
בארגון.
הקונגרס ה 15-של הIAJLJ-
ההרשמה לכנס השנתי הבינלאומי של הארגון בשיאה .אנו שבים ומזכירים לכם כי ביום  19בנובמבר
יתקיים הקונגרס ה 15-של הארגון ,במסגרתו תתקיימנה בחירות לנשיאות הארגון ומוסדות ההנהלה שלו.
הכנס יתקיים במלון דן אילת ויעסוק בInternational Human Rights and Israel–Politicization -
? . or a Complex Realityהתוכניה המלאה וטפסי הרישום כמו גם עדכוני וועדת הבחירות נמצאים באתר
בקונגרס!!!
חלק
לקחת
כולכם
את
מזמינים
אנו
הארגון.

דיוני מושב ספטמבר במועצה לזכויות אדם בג'נבה
עם סגירת הניוזלטר ,נציגת הארגון במועצה לזכויות אדם בג'נבה ,עו"ד תום גל ,מופיעה במספר מושבים.
דבריה יועלו לאתר בימים הקרובים.
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נשיאת הארגון ,ההנהלה והצוות מצרפים ברכות לשנה טובה ומתוקה ,שנת שלום ואחדות
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