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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١٨ فبروری ٠٢

  ھای حقوق بشر المللی جامعه نگاه فدراسيون بين
کميک « در گزارش داستان کارتونی ٢٠١٧به سال ) FIDH(ھای حقوق بشر  المللی جامعه نگاه فدراسيون بين

 هساالن» استريپ

  ح، ھمراه با کاريکاتوريست ھای طرفدار صل)ھا و کارتونيست(َرومن رونزو : ھا طرح

  ر کشو١١٢ سازمان حقوق بشر در ١٨۴

  

  نخی عليه خشونت زناقانون تاريتونس ـ 

. ی داده استأاين قانون پيروزی چشمگيری برای زنان و تونس است؛ نخستين کشور عربی که به چنين قانونی ر

  .فدراسيون برای تصويب اين قانون خستگی ناپذير فعاليت کرد

  

  کھای خطرنا ارتباط فرانسه ـ/اسرائيل و فلسطين

ھا و   فرانسوی با بانکۀ بانک و شرکت بيم۵شر پيوندھای بين ھای حقوق ب المللی جامعه گزارش فدراسيون بين

نشين اسرائيلی در سرزمينھای اشغالی فلسطين را  ھای کوچ ھای اسرائيلی فعال در نگھداری و گسترش شھرک شرکت

  .کند آشکار می

  

  نقانونی شدن کامل سقط جني يلی ـچ

ھای  المللی جامعه فدراسيون بين. زن قانونی کرديلی سقط جنين را در مورد تجاوز، نقص جنين و خطر برای جان چ

  .ِھای عضو و ھمکار خود از اين گام تاريخی اما ناکافی به پيش پشتيبانی کرد حقوق بشر به ھمراه سازمان

  

   ی امنيتئ اجراۀھفت سال در زندان برای رئيس ادار کلمبيا ـ

ِخورگه نوگرا کتز به خاطر داشتن مس ِ ی امنيت انجام داده بود، ئ اجراۀھای غيرقانونی که ادار توليت در شنود و فعاليؤُِ

  .ی امنيت سھم داشتئ اجراۀفدراسيون شکايتی را برای دادرسی ارائه کرد و در برچيده شدن ادار. محکوم شد
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  دُ استرداد ماريو ساندوال را صادر کرۀدادگاه فرانسه اجاز  ـرجنتاينا

کرد، به خاطر ارتکاب   در فرانسه زندگی می١٩٨۵ را که از سال رجنتاينیاس ليومور پيشين پأتوان م بدين ترتيب می

ھا و قربانيان، از سال  فدراسيون، ھمراه با انجمن.  محاکمه کردجنتاينراھای ضد بشريت ديکتاتوری نظامی در  جنايت

  . برای استرداد او فعاليت کرده است٢٠١٢

  

  ومی گائاسال» ليسورئيس پ« سال در زندان برای١٠ مالی ـ

. اند ی است که گروھھای اسالمی در شمال اين کشور مرتکب شدهئھا اين نخستين پيروزی برای قربانيان جنايت

  . در اين زمينه تحقيق و به قربانيان در سراسر دادرسی کمک کرده است٢٠١٣فدراسيون از سال 

  

  دِض حقوق بشر ايستاثير يافته از نقأفريقا در کنار جوامع محلی تاکميسيون  فريقای جنوبی ـا

اين کميسيون بر اساس تحقيق فدراسيون که . ِثير منفی تعطيلی ايراددار معدن را بر مردم تشخيص دادأفريقا تاکميسيون 

ِثير يافته از نقض حقوق بشر انجام شد، به أو جوامع محلی ت وکالی طرفدار حقوق بشر ـ به ھمراه سازمان عضو آن ـ
  .اين تشخيص رسيد

  

  دی آغاز به تحقيق کرئدادگاه بين المللی جزا بروندی ـ

 تصفيه و سرکوب بروندی به ۀی امروزه به عنوان آخرين راه چاره برای قربانيان فراموش شدئدادگاه بين المللی جزا

ھای مبارزاتی اين  ھا و راه اندازی کارزار  گزارشۀ با انجام تحقيقات و تھي٢٠١۵فدراسيون از سال . رود شمار می

  .ھا را ثبت کرده است ايتجن

  

  یھا برای مبارزه با خشونت جنس تصويب رھنمود فريقا ـاکميسيون حقوق مردم و حقوق بشر 

ھای زودھنگام   را برای پايان دادن به ازدواجلیحھای اين رھنمودھا، که در ھمکاری با فدراسيون تنظيم شده است، راه 

  .دھد ھا قرار می ِی يا دختران خواھان سقط جنين در اختيار دولتو اجباری و تقويت حمايت از قربانيان خشونت جنس

  

  ت اروپا موضع گرفۀپارلمان اروپا عليه موارد نقض دموکراسی و حاکميت قانون در اتحادي ـ پولند/نگریھ

ھا را در صورت نقض  ول دانستن و در نھايت مجازات دولتؤای که پارلمان اروپا تصويب کرد امکان مس قطعنامه

کارگيری اين  فدراسيون بارھا برای به!  عطفی استۀاين اقدام نقط. کند  اروپا فراھم میۀمکرر اصول اساسی اتحادي

  .راھکار دادخواھی کرده است

  

  ا حقوق اجتماعی اروپۀی تاريخی کميتأر ايرلند ـ

شماری از اين وضع لطمه  ھای بی وادهخان. مين مسکن اجتماعی مناسب قصور کرده استأ کميته، ايرلند از تۀبنا به يافت

ی که برای رعايت استانداردھای ئھا  اقدامۀايرلند بايد در بار.  شکايتی را طرح کرد٢٠١۴اند و فدراسيون در سال  ديده

  .گيرد، گزارش بدھد ی در اين موضوع در پيش میئاروپا

  دآزار دگرباشان جنسی را متوقف کني

  


