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پیشگفتار 
یا لطیف

ســال 1396 سالی تلخ و ســنگین برای حقوق بشر بود. تقریبا در هر گوشه ای از جهان رویدادی دردناک از نقض 
بدیهی ترین حقوق انسان رخ داد و متاسفانه عامل آن نیز انسانی دیگر بود. یمن، میانمار، سرزمین های اشغالی فلسطین، 
سوریه، عراق، افغانستان، لیبی، سودان، نیجریه، عربستان و بحرین تنها بخشی از نمایش تلخ معنای حقیقی حقوق بشر 
نزد مدعیان این مفهوم مقدس بودند. در کنار این ها، نقض حق محیط زیســت، حق مسکن مناسب، حق رهایی از فقر 
شدید، حق برخورداری از آزادی اجتماعات صلح آمیز، حق برخورداری از آب آشامیدنی سالم، حق جابجایی آزادانه، 
حق تعیین سرنوشــت و در بســیاری از موارد، حق حیات بخش قابل توجهی از انسان ها نقض شد و متاسفانه بدلیل 

بی تنبیهی، تداوم هم یافت.
بااین حال رشد و گسترش کمی و کیفی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و ارتقای آگاهی های مردمی، در این فضای 
ســنگین شمعی درخشان برای شرمنده سازی و حسابرسی حداقل بخشــی از ناقضان بود و شاید همین است که دل 
مدافعان حقوق بشــر و قربانبان خشــونت را هنوز گرم نگاه می دارد. این که با وجود سیطره سیاسی گری و کنار نهادن 
رویه های عدل و انصاف در فضای بین الملل، اما هنوز هم اگر اراده ای باشد حقوق بشر می تواند حضور خود را برجسته 

و غیرقابل چشم پوشی نماید.
ســازمان ما در سال 96 تالش کرد تا با رویکردی علمی تر و کاربردی تر، گامی مثمرثمر در راستای ارتقای آگاهی 
مخاطبان داخل و خارج از کشور بردارد. نتایج زحمات کلیه همکاران بنده در این سال نمایشی غرورانگیز از اجرایی 
شــدن شــعار زیبای »خواستیم و توانســتیم« بود. این امید را داریم که با یاری پروردگار رحیم و لطیف، سال آینده با 
تالشــی دوچندان به یکی از معتبرترین سازمان غیردولتی فعال در حوزه های حقوق بشری هم در فضای داخل و هم 

منطقه منا تبدیل شویم. 
مطمئنم این کار را با یاری همکاران توانمند و حرفه ای خوبم، که هرکدام بخش مهمی از بار این تحرک را بر دوش 
دارند، خانم ها و آقایان )به ترتیب الفبا(: حمیده ابوترابی، هاروط آزاریان، اسماعیل اویسی، نگار پایدار، لطف ا... پروانه، 
معصومه تقوی، پریا دانایی فر، حلیا دوطاقی، احمد رضا سالمتی، الهام شوشتری زاده، مریم عرضی، مرضیه عزیزیان، لیال 
عنایتی، رضا عالمه، حســن فرطوسی، مجید فیضی خواه،  منصوره محمدی، سمیه مصباحی، فرزانه مستوفی فر، ساناز 
معززی، فیروزه میررضوی، زهرا میرابیان، روح ا... نصرالهی به ســرانجام خواهیم رساند. همچنین جا دارد از همکاری 
حرفه ای و دلسوزانه اساتید و کارشناسان گرانقدر معاونت توانبخشی )مرکز مشاوره رها(، سرکار خانم ها و آقایان دکتر 
ژاله افشاری منفرد، دکتر مریم ســبز آبادی، دکتر منصوره فضیلتی، دکتر میر سعید جعفری، دکتر معصومه محسنی کبیر، 
فروغ چیت ساز، محمد صادقی، طیبه حقیقت خواه، مریم صابری پور، سید حسن تقوی، غزاله باقریان، لیورا سعید، حسن 

پیرزاد، مریم نمایشی نیز کمال قدردانی و امتنان را بنمایم. 
به امید روزهایی روشن و مقتدر

محمودرضا گلشن پژوه 
مدیرعامل
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ســازمان دفاع از قربانیان خشونت تشــکلي غیردولتي، غیرسیاسي و غیر انتفاعي داراي مقام مشورتي خاص با 
شــوراي اقتصادي و اجتماعي ســازمان ملل متحد است که فعالیت خود را در ســال 1367 آغاز نموده است. از 
بهره هاي عملکرد 30 ساله این سازمان مي توان به ارایه خدمات حقوقي و بشر دوستانه، برگزاري دوره هاي آموزشي، 
انجام پژوهش هاي کلي یا موردي با استفاده از مجموعه هاي کارشناسي و مجرب در حیطه هاي مورد نیاز جامعه، 
تولید و انتشار، انتقال تجربیات و حضوري مؤثر و تأثیر گذار در مجامع بین المللي اشاره کرد. سازمان دفاع از قربانیان 
خشونت از سال 1377 دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و از سال 1393 نیز دارای 

دفتر نمایندگی در شهر ژنو سوییس است و در سازمان ها و انجمن های بین المللی زیر عضویت دارد:
)ICC( عضویت در شبکه سازمان هاي غیردولتي براي تشکیل دیوان کیفري بین المللي

عضویت در شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه )IRCT( و عضو شورای مرکزی شبکه
 )CONGO(عضویت در کنفرانس سازمان هاي غیردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل متحد

)JUST( عضویت در جنبش بین المللي براي جهاني عادالنه
 عضویت در شبکه امان )AMAN Network(، مربوط به دفاع از حقوق بشر و قربانیان شکنجه در منطقه MENA و معاون اولی شبکه

 )UNDPI( عضویت در اداره اطالعات همگانی سازمان ملل متحد 
 عضویت در شبکه جوانان آسیا
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بیانیه مأموريت

ساختار

سازمان دفاع از قربانیان خشونت مأموريت دارد با تعهد به میثاق اخالقي خود که عبارتند از:
احترام به ارزش هاي واالي بشري؛

احترام به حاکمیت قانون و پایبندي به ارزش ها، اصول اخالقي و قوانین کشور؛
احترام به منافع ملي و پرهیز از ورود به دسته بندي هاي سیاسي؛

احترام به مقام و شأن انسان و به رسمیت شناختن حقوق فردي و احترام به منافع عموم جامعه؛
اعتقاد به عدالت، برابري و رعایت حقوق همگان )به ویژه زنان و کودکان(؛

اعتقاد به مسئولیت پذیري، شفافیت، پاسخگویي، صداقت و تقوي؛
پذیرش تکثر و ترویج خالقیت؛

احترام به دانش، صالحیت و تجربه افراد؛
پذیرش ایده ها، افکار، پیشنهادات و انتقادات سازنده؛

تعهد به وحدت و همکاري جمعي؛
ترویج روحیه خدمت گذاري و فعالیت داوطلبانه؛

ترویج و توسعه فرهنگ نفي خشونت؛
در راه رسیدن به هدف خود که تالش و گسترش فرهنگ حقوق بشري و دفاع از قربانیان خشونت است، تالش نمايد. 

در اين راستا سازمان از روش هاي زير استفاده می نمايد:
 برگزاري ســمینارها، سخنراني ها و کارگاه هاي آموزشي، با هدف آگاه سازي و ارتقای سطح فرهنگ جامعه، تدوین مقاالت و پژوهش و 

تحقیق در این زمینه؛
حمایت و دفاع از حقوق قربانیان خشونت و آسیب دیدگان اجتماعي؛

ترویج و توسعه فرهنگ نفي خشونت در اشکال مختلف؛
 ارایه خدمات مشورتي در خصوص توانبخشي آسیب دیدگان اجتماعي حاصل از اعمال خشونت و در صورت لزوم معرفي آن ها به مراکز 

ذیربط جهت برخورداري از این نوع خدمات؛
برقراري و تسهیل ارتباط با سازمان هاي هم هدف ملي، منطقه اي و بین المللي و فراهم نمودن امکان تبادل نظر و انتقال دانش و تجربیات.

سازمان دفاع از قربانیان خشونت در قالب ارکان زير به فعالیت مي پردازد:
 معاونت پژوهش  معاونت آموزش  معاونت ارتباطات  معاونت توانبخشي  مدیریت اداری و مالی

این سازمان با بهره مندی از اساتید مجرب در ساختار هیأت  مدیره خود و همچنین استفاده از توان کارشناسی  نزدیک به صد نفر کارشناس 
و داوطلب رشته های حقوق بشر، حقوق بین الملل، روابط بین الملل و ... تالش دارد تا با آمیختن دو فضای علم و کاربرد، بهترین تأثیرگذاری 

ممکن را در حوزه فعالیت های غیردولتی حقوق بشر در کشور داشته باشد.
در ادامه به مختصری از فعالیت های صورت گرفته این سازمان که نتیجه تالش  معاونت های فوق طی سال 1396 است، اشاره می شود.
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کارگاه ها و دوره های آموزشی
  کارگاه آموزشی »روانکاوی فرويد از نظريه تا عمل در جلسه درمان«

کارگاه یک روزه » رویکــرد روان تحلیل گرایانه 
بهبــود از طریــق گفتگــو در آسیب شناســی های 
مختلف« توسط معاونت توانبخشی سازمان دفاع از 
قربانیان خشونت در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1396 
با حضور آقای دکتر ژان الک ورنیر، روانکاو و استاد 
دانشگاه نیس فرانسه و 30 نفر روان شناس، روانکاو 

و روان پزشک برگزار شد.
در ایــن کارگاه 1. تبییــن پیامدهای کشــف فروید 
در خصوص تفهیم غیرمحافظه کار در ایجاد ناهوشــیار 
و تمایالت جنســی انســان، 2. مطالعه از طریق پیشینه 

تاریخی روانکاوی و مفاهیم عمده که همواره بر مبنای بالینی اشــاره دارد، 3.درک کامل روان شناســی و روانکاری برای ارزیابی بهتر 
کارکرد روان انسان، تمایالتش، هویتش و جایگاهش در گروه های اجتماعی و 4. ارایه ابزارهای کارآمد به روان شناسان بالینی در کار 
روزانه شان به حاضرین به صورت جامع و مفصل آموزش داده شد. همچنین حاظرین در کارگاه با مباحثی چون روش درمان اختالالت 
نورتیک، ارایه و تفســیر روانکاوی، اوایل کودکی تا نوجوانی، تحوالت ناگهانی و عمده بلوغ و اعتیادهای گوناگون نوجوانان، روش 
یا فرایند بررسی فرآیندهای روانی، فراروان شناسی، قوانین اساسی جلسه تحلیلی، شروطی برای شروع جلسه درمان، محیط درمان یا 
جلســات فرویدی، تفاوت میان روان پزشکی، روان شناسی و روانکاوی، وضعیت بنیادی انسان شناسی مطابق با نظریات پروفسور ژان 

الپالنچ، تروما، تحوالت ناگهانی و عمده بلوغ و اعتیادهای مختلف نوجوانان، آرایش جسمانی و ... آشنا شدند.
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  کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر

کارگاه ارتباط مؤثر توســط معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در تاریخ 25 مهرماه 1396 با حضور 45 
تن از کارشناســان و روان شناســان در سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد. در این کارگاه 6 ساعته 
خانم دکتر منصوره فضیلتی اســتاد دانشــگاه شهید بهشــتی در خصوص ارتباط و هر آنچه این ارتباط را مؤثرتر می سازد به 
ایراد سخنانی پرداختند. این کارگاه ابتدا به ذکر مهارت های ده گانه زندگی، ضرورت و اهمیت آموزش آن ها در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی  پرداخته شد. سپس بحث و تبادل نظر در مورد تعریف ارتباط و عناصر ارتباط مؤثر صورت گرفت.  
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  برگزاری اولین دوره جامع آموزشی و شبیه سازی شورای حقوق بشر

دوره جامع آموزشی و شبیه سازی شورای حقوق بشر توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت و با همکاری مرکز اطالعات همگانی 
سازمان ملل متحد و انجمن ملل متحد ایران طی یک دوره دو ماهه از تاریخ 30 آبان ماه آغاز و در تاریخ 19 آذرماه 1396 با حضور 
43 نفر از دانش آموختگان رشــته های حقوق بین الملل، روابط بین الملل، حقوق بشر، علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی پایان یافت. 
همچنین روز پایانی این دوره 19 آذرماه همزمان با روز جهانی حقوق  بشر 10 دسامبر و قرائت پیام دبیر کل سازمان ملل متحد توسط 
نماینده مرکز اطاعات ســازمان ملل متحد در ایران برگزار شــد. در این دوره آموزش گام به گام فرایندهای مهم و عملیاتی شورای 
حقوق  بشر شــامل آشنایی با شورای حقوق بشر و نقش دولت ها و ســازمان های غیردولتی، آموزش بیانیه نویسی، گزارش نویسی و 
بازیابی اسناد شورای حقوق بشر، آموزش مجازی آشنایی با فضای شورای حقوق بشر، گزارشگر موضوعی و کشوری، دستورکارهای 
شــورای حقوق  بشــر و ... و شبیه سازی )اجرای( مدل شورای حقوق بشر با همراهی اســاتید برجسته و کارشناسان با تجربه روابط 

بین الملل برگزار شد. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی نامه بین المللی با امضای شرکاء اعطا شد.
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 کارگاه آموزشی »پیشگیری از خشونت منجر به نزاع«
کارگاه »پیشــگیری از خشونت منجر به 
نزاع« بــا همکاری و تدریــس متخصصان 
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت و 
توســط اداره کل پیشــگیری های مردمــی 
و مشــارکت های مدنی قــوه قضائیه برای 
جمعــی از قضات، وکال، کارشناســان قوه 
قضاییه، کارشناسان دادگستری، انجمن های 
مردم نهاد و مبلغان مذهبی طی شش روز از 
تاریــخ 29 آبان ماه الــی 4 آذرماه 1396 در 
شهر مشهد برگزار شد. آموزش مهارت های 
اساسی مرتبط با موضوع خشونت، آموزش 
تسهیلگری اجتماعی به منظور کسب فنون 
و مهارت های مداخالت اجتماع محور برای 

استفاده از توانایی های مردمی در پیشگیری از خشونت جسمی،  روانی، جنسی و اقتصادی مهم ترین موضوع این دوره تخصصی بود 
که به مدت شش روز برای دو گروه 35 نفره از شرکت کنندگان برگزار شد. در مراسم های افتتحایه و اختتامیه این کارگاه مسووالن 

قوه قضاییه تهران و استان خراسان رضوی به عنوان سخنران حضور داشتند.

 کارگاه تربیت مدرس »پیشگیری از خشونت کالمی«
کارگاه تربیت مدرس »پیشگیری از خشونت کالمی« برای سازمان های مردم نهاد و جمعیت سالمت روان اجتماعی کشور در تاریخ 
11 آذرماه 1396 با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت و توسط اداره کل  پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه 
برگزار شد.  این کارگاه تخصصی با تدریس خانم دکتر شهربانو قهاری و با هدف توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و اعضای جمعیت 
سالمت روان کشور برای مداخله پیشگیرانه در موضوع خشونت و کمک به قربانیان و مرتکبان خشونت در سالن اجتماعات معاونت 
اجتماعی قوه قضاییه برگزار شــد. تبیین مفهوم خشــونت، توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 

راه کارهای نظری پیشگیری از خشونت مبتنی 
بر رویکردهای روان شناختی، تعیین مرزهای 
بیمــاری در قربانیان و مرتکبان خشــونت با 
پرخاشــگری های مبتنی بر عــدم مهارت و 
تکنیک هــا و فنون مداخلــه ای برای کاهش 
آســیب های ناشی از پرخاشــگری مهمترین 
موضوعات عنوان شــده در این کارگاه یک 

روزه بود. 
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  کارگاه آموزشی حافظه و يادگیری

کارگاه آموزشــی حافظه و یادگیری توســط معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشــونت در تاریخ 28 آذرماه 1396 با 
حضور 40 تن از دانشجویان و دانش آموختگان رشته روان شناسی و مشاوره با تسهیلگری خانم دکتر منصوره فضیلتی استاد دانشگاه 
شــهید بهشتی و با هدف شــناخت هر چه بیشــتر مغز به عنوان یکی از پیچیده ترین ارگان های بدن در یادگیری و حفظ اطالعات 
برگزار شــد. قدرت یادگیری، برتری انســان از سایر موجودات، فیزیولوژی یادگیری و حافظه، بررسی فرایند های عصبی در جریان 
یادگیری، رمز گرداني، به حافظه ســپردن اندوزش، مدت زمان نگه داري اطالعات، بازیابي، به خاطر آوردن اطالعات ذخیره شــده، 
مراحل حافظه، انواع حافظه شامل حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت، ظرفیت حافظه و ... از نکات مورد آموزش 

در این کارگاه بودند.

 کارگاه مکالمه گروهی »آشنايی با ترمینولوژی حقوق بشر«
ســازمان دفاع از قربانیان خشونت سلسله 
کارگاه هــای مکالمــه گروهــی »آشــنایی با 
ترمینولوژی حقوق بشر« را در تاریخ 8 دی ماه 
1396 در جهــت ارتقــای دانــش تخصصی 
کارشناســان حوزه بین الملل برای دانشجویان 
و فارغ التحصیــالن مقطع کارشناسی ارشــد و 
دکتری در ســالن اجتماعات ســازمان برگزار 
کرد. هدف از برگزاری این سلســله کارگاه ها 
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با  شــرکت کنندگان  بیشــتر  آشنایی 
متــون تخصصی این حــوزه به زبان 
انگلیسی، آشنایی با واژگان تخصصی، 
گفتگو در این زمینه به زبان انگلیسی 
و همچنیــن تقویت مهارت شــنیدن 
ادبیات تخصصــی این حوزه به زبان 
انگلیســی اســت. از موارد آموزشی 
که در این دوره ها مورد استفاده قرار 
گرفــت، می توان متــن گزارش ها و 
قطعنامه های  شــورای حقوق بشر و 
فیلم  جلسات شــورای حقوق بشر را 
برشمرد. این کارگاه تا پایان سال ادامه 

داشت.
 برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت

کارگاه پیشــگیری از خشــونت با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، توسط اداره کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های 
مدنی قوه قضاییه برای انجمن های فعال در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در تاریخ 21 اسفند   ماه 1396 برگزار شد.  برنامه ریزی 
تخصصی و تهیه محتوای علمی این کارگاه توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انجام و با تسهیلگری دکتر جعفر بوالهری به عنوان 
استاد کارگاه اجرا شد.  مبانی، تاریخچه و تعریف مفاهیم خشونت، مهم ترین مداخالت پیشگیرانه در سطوح سه گانه پیشگیری، مداخالت 
اورژانسی و مهم ترین عملکردها و اثرگذاری انجمن های مردمی برای پیشگیری از خشونت عناوین و سرفصل های اصلی این کارگاه بود. 
سید احمدرضا سالمتی، معاون توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ابتدای این کارگاه ضمن اشاره به برخی تجربیات موفق 
این سازمان برای مداخالت پیشگیرانه در پیشگیری از خشونت گفت: اتخاذ موضع منفعالنه به دلیل دشواری فعالیت و مشکالت قانونی 
برای پیشگیری از خشونت با رسالت داوطلبانه و جسورانه انجمن های غیردولتی سازگار نیست و باید همه ظرفیت های موجود برای اقدام 

پیشگیرانه به هر مقدار را به کار گرفت.
 دکتــر علی اصغر رفاهی، مستشــار 
قضایی و مدیرکل پیشگیری های مردمی 
و مشــارکت های مدنــی قوه قضاییــه 
برنامه های آموزشی، کارگاهی و پژوهشی 
انجام شــده در راســتای پیشگیری از 
خشونت را بیان کرد و گفت: قوه قضاییه 
آمادگــی کامــل خود را بــرای اجرای 
طرح ها و ایده های پیشگیرانه در حوزه 

خشونت اعالم می کند. 
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نشست ها و پروژه ها
 برگزاری نشست تخصصی » تروريسم، افراطی گری و خشونت«

نشســت تخصصی »تروریسم، افراطی گری و خشونت« توسط سازمان 
دفاع از قربانیان خشــونت و با حضور ژان لوک ورنیر  استاد دانشگاه نیس 
فرانســه و دکتر محمد کاظم ســجادپور رییس مرکز مطالعات سیاســی و 
بین المللی وزارت امور خارجه در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1396 در سالن 

اجتماعات سازمان برگزار شد.
»محمدکاظم ســجادپور« معاون وزیر امور خارجه در خصوص تبیین 
مساله تروریسم و افراط گرایی در منطقه تصریح کرد: تروریست ها و افراد 
منتســب به گروه های افراطی شناخت بسیار سطحی از اسالم داشته و در 
بســیاری از موارد هیچ شناختی از این دین ندارند. وی ادامه داد: پرورش 

تروریست ها شامل سطوح مختلفی اعم از فردی، اجتماعی، منطقه ای و بین المللی می شود. سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل متحد 
در ژنو افزود: فعالیت های تروریســتی ترکیبی از فکر و عمل ناشــی از برخی تئوری های موجود بوده و عملکرد این افراد براســاس 
اعتقادات تحت یک ســازمان منظم به کار گرفته می شود. وی در تبیین نسبت تروریسم با منطقه و خاورمیانه خاطرنشان کرد: این امر 
در ســه بعد کنشگران متعدد و کنش های نامتعارف، ابزاری اندیشی در خصوص کنش های تروریستی و عدم آینده اندیشی و همچنین 

متن خشونت آمیز فعالیت های تروریستی در خاورمیانه تبیین می شود.



15

گزارش  ساالنه
1 3 9 6

ODVV

در ادامه این نشســت، ژان لوک ورنیر اســتاد دانشــگاه نیس فرانسه در تبیین ابعاد روان شناختی این مســاله، گرایش به گروه های 
تروریســتی و افراط گرایی را نتیجه دالیل متعددی قلمداد کرد. وی خاطرنشان کرد : بسیاری از افراد که دچار مشکالت روانی اعم از 

افسردگی و پریشانی و... می شوند برای رهایی از این اختالالت به گروه های تروریستی می پیوندند.
این استاد دانشگاه افزود: احساس نیاز به تخریب به دلیل احساس گناه موجود در شخصیت این افراد در صورت عدم توان مدیریت 
این احساس، افراد مبتال را مجبور به تخریب و نابودی خود و در بلندمدت مجبور به تخریب و نابودی دیگران با پیوستن به گروه های 
تروریستی می کند. ژان لوک ورنیر تصریح کرد: تفکر افراط گرایانه به نوعی با القای تفکر دستیابی به آرامش و دست یافتن به شخصیت 
مترقی و همچنین رســیدن به مقام های باالی انســانی افراد تحقیرشــده را جذب خود می کند. همچنین اغوای افکار افرادی که بستر 
مناســب برای پذیرش این نوع اعتقادات را دارند، از موارد دیگر برای گرایش افراد به ســوی گروه های افراطی به شمار می رود. در 

پایان این نشست اساتید حاضر در جلسه به پرسش های حاضران پاسخ گفتند.
الزم به ذکر اســت که کارگاه آموزشی با عنوان »روانکاوی فروید از نظریه تا عمل در جلسه درمان« نیز توسط معاونت توانبخشی و 
با تسهیل گری ژان لوک ورنیر برای 30 نفر از روان شناسان و روانکاوان در سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.

 پروژه » پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارت های زندگی«
پروژه » پیشــگیری از خشــونت خانگی و آموزش مهارت های زندگی« طبق توافقنامه ســه جانبه میان ســازمان دفاع از قربانیان 
خشــونت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور مهاجرین خارجی وزارت کشور از اردیبهشت ماه 

آغاز و در مهرماه 1396 پایان یافت.
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این پروژه برای 80 پناهنده افغانستانی اعم از 40 زن و 40 مرد در رده سنی 12 تا 59 سال و با هدف کاهش خشونت های اجتماعی 
و روانی، ارتقای خودداری و پیشگیری از خشونت خانگی در میان اجتماع افاغنه ساکن منطقه ورامین برنامه ریزی شده بود.

همچنین این پروژه با توجه به 1. نیاز این جامعه به آموزش روش های پیشگیری و کاهش خشونت های خانگی، 2. استقبال گسترده 
پناهندگان از پروژه های پیشین اجرا شده و 3. نیاز به گسترده تر شدن این آموزش ها در مناطق آسیب پذیرتر از جمله ورامین طراحی 
شده است. طبق بازدیدها و مصاحبه های میدانی صورت گرفته با پناهندگان و افراد کلیدی و مطلع جامعه پناهندگان در منطقه ورامین 
برآورد شــد که میزان انواع خشــونت های روانی و اجتماعی به ویژه خشونت خانگی در این منطقه بسیار باالست، که به دنبال خود 
پیامدها و عواقب جبران ناپذیری اعم از گســترش اعتیاد، خودکشــی و انواع آسیب های اجتماعی و ... را به همراه داشته است. همین 
مســأله سازمان دفاع از قربانیان خشونت را بر آن داشت تا برای سومین ســال متوالی آموزش های مورد نیاز این جامعه را در منطقه 

ورامین و حومه دنبال کند.
الزم به ذکر اســت 80 بهره مند مســتقیم این پروژه به عنوان آموزش گران همسان تحت آموزش مهارت های زندگی و روش های 
پیشگیری از خشونت قرار گرفته و دانش خود در این زمینه را به 5 نفر همتای خود انتقال دادند که در نهایت 400 پناهنده افغانستانی 

در زمینه پیشگیری و کاهش خشونت خانگی آموزش های الزم را فراگرفتند.
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گرامیداشت روزهای بین المللی
  گرامیداشت »روز جهانی حمايت از 

قربانیان شکنجه«
ســازمان دفــاع از قربانیان خشــونت، 
همزمان بــا روز جهانی حمایت از قربانیان 
از  شــکنجه نشســت تخصصی »حمایت 
قربانیان شکنجه« را با حضور روان شناسان، 
مــددکاران  و  مشــاوران  روان پزشــکان، 
اجتماعــی و با هــدف آمــوزش فنون و 
تکنیک هــای مصاحبــه و بازتوانی قربانیان 
شــکنجه در تاریخ 11 تیرماه 1396 برگزار 

نمود. در این کارگاه آقای دکتر جعفری روبرو شــدن منطقی با گذشــته و پذیرش زمان حال را دو اصل در درمان قربانیان شــکنجه 
عنوان کرد و گفت: برای درمان قربانیان شــکنجه، می توان از روش های شناخت درمانی، درمان های شناختی، رفتاری و روان تحلیلی 
اســتفاده کرد. البته بهترین درمان، درمان تیمی اســت. یعنی درمانی که در آن عالوه بر درمان گر، مددکار اجتماعی و روان پزشک هم 

حضور داشته باشند.
 آموزش درمان گران به منظور کمک به قربانیان شــکنجه برای بازگشت به زندگی عادی و مشاوره های حمایتی، مشاوره و درمان 
قربانیان شــکنجه، توجه ویژه به وضعیت بحران عاطفی قربانیان شــکنجه، بازسازی گذشــته و تأکید بر زمان حال به عنوان واقعیت، 

مهم ترین سرفصل های آموزشی این نشست تخصصی بود. 
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  گرامیداشت »روز جهانی امحاء خشونت علیه زنان«

سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت گرامیداشت »روز جهانی امحاء خشونت علیه زنان« با همکاری مرکز مشاوره رها، مرکز 
اطالعات همگانی ســازمان ملل متحد و سازمان ریلیف اینترنشنال در تاریخ 4 آذرماه 1396 سلسله نشست های آموزشی نگاهی جدید 
به راه کارهای مداخله، پیشــگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت »مدل های مصاحبه، تشخیص و درمان خشونت مبتنی بر 
جنسیت« را طی سه دوره کارگاه آموزشی با ارایه گواهی نامه بین المللی برگزار کرد. این کارگاه سه روزه با حضور جمعی از حقوق دانان، 
وکال، انجمن های غیردولتی و فعاالن حقوق بشر با قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد توسط محمد رجایی مقدم معاون مرکز اطالعات 
همگانی ملل متحد در ایران برگزار گردید. راه کارهای حمایتی و مداخله اوژانسی برای کنترل خشونت، راه کارهای پیشگیری از خشونت 
مبتنی بر جنســیت، تفاوت انواع خشــونت، واکاوی مفهوم خشونت و مفاهیم مرتبط با آن، باورهای اجتماعی و فرهنگی مولد خشونت 
مبتنی بر جنسیت، ارتباط سبک های تربیتی و والدگری در ارتباط با خشونت مبتنی بر جنسیت، اختالالت شخصیتی، خلقی و اضطرابی 
مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت و مداخالت اورژانسی پیشگیرانه از خشونت مهم ترین مباحث دو روز اول این کارگاه بود که توسط 
سید احمدرضا ســالمتی، معاون توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت ارایه شد. همچنین بررسی مهم ترین راه کارهای پیشگیری 
و درمان قربانیان و مرتکبان خشــونت مبتنی بر جنســیت و انجام این مداخالت به صورت موردی و با کمک تمرین و نقش بازی کردن 

مهم ترین موضوع روز سوم این کارگاه بود که توسط دکتر ژاله افشاری منفرد، مسوول فنی مرکز مشاوره رها انجام شد.



19

گزارش  ساالنه
1 3 9 6

ODVV

اجالس های بین المللی
 کارگاه عملی راه اندازی پايگاه اطالعاتی مربوط به ثبت داده های مراجعه کنندگان به مراکز توانبخشی

شــورای بین المللی توانبخشی قربانیان شــکنجه، جهت یکپارچه نمودن اطالعات مربوط به قربانیان شکنجه و خشونت و نیز یاری 
رساندن به مراکز فعال در این حوزه، طی پروژه ای جهانی اقدام به تهیه و تنظیم پایگاهی اطالعاتی با عنوان داده هایی در راستای مبارزه 

علیه مصونیت، به منظور ثبت و ضبط داده های مربوط به مراجعان نموده است. 
این کارگاه از تاریخ 13 الی 16 اردیبهشــت ماه 1396 در امان، پایتخت اردن با هدف مشــارکت برای مبارزه با مصونیت، با استفاده از 
گردآوری اطالعات الزم از بازماندگان شکنجه شده و در راستای پاسخگویی، پیشگیری و درمان این افراد با حضور نمایندگان مراکزی 
از عراق، ایران )ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت(، اردن، فلسطین، لبنان و مراکش برگزار شد. همچنین هدف ویژه این پروژه تقویت 

و هماهنگ سازی ظرفیت مراکز توانبخشی 
بالینی و  داده هــای  جهــت گــردآوری 
اســتفاده از نتایج و خروجی های آن برای 
فعالیت های حقوق بشــری و مبارزه علیه 

مصونیت می باشد.
این پایگاه اطالعاتی با همکاری مراکز 
مختلف از کشــورهای فــوق راه اندازی 
شــده و اخیراً نسخه دوم آن که اشکاالت 
نســخه یک در آن برطرف شده است در 
مراکز کشورهای مذکور راه اندازی شده و 
مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه شورای 
توانبخشــی بین المللی قربانیان شــکنجه 
فراهم آوردن شــرایطی اســت که تمامی 
مراکز عضو بتوانند از این پایگاه اطالعاتی 

بهره مند گردند.
 

 حضور در سی و پنجمین اجالس  شورای حقوق بشر
اجالس سی و پنجم شورای حقوق  بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 23 خردادماه آغاز و تا تاریخ 10 تیرماه 1396 در مقر اروپایی سازمان 
ملل متحد طی 10 آیتم که همواره در دســتور کار شــورا قرار دارند، برگزار شد. نمایندگان دفتر سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ژنو 
نیز همچون گذشته با تالش گسترده و مؤثر از تمامی امکانات خود استفاده نموده تا به اهداف مورد نظر خود در حوزه بین الملل دست 
یابد. فعالیت های سازمان در این دوره از اجالس تدوین 6 بیانیه  شفاهی، برگزاری دو پنل جانبی در موضوع وضعیت حقوق بشر در یمن  

و تهیه و توزیع محصوالت سازمان در شورا بود. 
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 تجمع فعاالن حقوق بشری در محکومیت اقدامات تروريستی تهران و لندن مقابل سازمان ملل در ژنو

به ابتکار دفتر ژنو ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت و در محکومیت 
اقدامات تروریســتی گروه های تکفیری در شهر های تهران و لندن و نیز ادامه 
حمالت عربستان سعودی علیه مردم بی گناه و مظلوم یمن تجمعی در تاریخ 
25 خردادماه 1396 در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. این 
تجمع همزمان با برگزاری سی و پنجمین اجالس شورای حقوق بشر برگزار شد 
و حاضران با در دست داشتن پالکاردهای تبلیغاتی و سردادن شعار، اقدامات 
تروریســتی رخ داده را محکوم کردند. در این تجمع فعاالن حقوق بشری در 
ســخنرانی های کوتاه جداگانه ای خواســتار تالش جامعه جهانی و نهادهای 
حقوق بشــری برای پایان دادن به این اقدامات ضد انسانی شدند. این فعاالن 
در ســخنان خود اقدامات تروریستی در تهران، لندن و نیز حمالت عربستان 

سعودی به یمن را محکوم و حمایت خود را از مردم یمن ابراز داشتند.

 بازديد از مراکز توانبخشی عراق
پیرو نشست امان )اردن( در هفته اول اردیبهشت ماه 1396، در خصوص راه اندازی پایگاه اطالعاتی مربوط به ثبت داده های مراجعه کنندگان 
به مراکز توانبخشی  و نیز لزوم هماهنگی مراکز عضو در منطقه و استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه های مختلف، نمایندگان سازمان دفاع 
از قربانیان خشونت در تاریخ 23 الی 29 شهریورماه1396 اقدام به بازدید از مراکز توانبخشی پزشکی و روان شناسی قربانیان شکنجه بهجت 
الفواد در بصره و سازمان وچان برای قربانیان نقض حقوق بشر نمود. طی این بازدیدها موارد ذیل از سوی دو طرف مورد بررسی قرار گرفت: 
تبادل تجربیات، اطالعات و دیدگاه ها در حوزه های مرتبط و مورد عالقه، بررسی فعالیت های روزانه و نحوه ارایه خدمات این مراکز، بررسی 
سیستم ارجاعی این مراکز، بررسی امکان اجرای پروژه های مشترک، جلب همکاری بین المللی مشترک و تقویت اقدامات ابتکاری در سطح 

منطقه. گفتنی است سازمان دفاع از قربانیان خشونت با دو مرکز فوق به صورت جداگانه تفاهم نامه همکاری امضاء نمود. 
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 حضور در سی و ششمین اجالس شورای حقوق بشر
اجالس سی وششــم شورای حقوق بشــر از تاریخ 20 شهریورماه تا 7 مهرماه 1396 در کاخ ملل شــهر ژنو برگزار شد. مهمترین 

اقدامات صورت گرفته توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این اجالس عبارتند از: 
- سازماندهی مشارکت 6 سازمان غیردولتی ايرانی دارای مقام مشورتی در اجالس

شــورای حقوق بشــر، به عنوان مهم ترین نهاد حقوق بشری در نظام بین الملل، فرصت های مناســبی برای ایفای نقش سازمان های 
غیردولتی فراهم نموده اســت که این فرصت ها بعضًا به رقابت میان ســازمان ها منجر می شود. به  همین لحاظ بهره مندی بیشتر از این 
فرصت ها از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است. از این رو، یکی از فعالیت های اصلی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سی 
و ششــمین اجالس شورای حقوق بشر، ساماندهی مشارکت 6 ســازمان  غیردولتی ایرانی دارای مقام مشورتی بود. این فعالیت در دو 
مرحله در تهران و ژنو صورت پذیرفت که طی آن اقدامات ذیل صورت گرفت: شناســایی ســازمان های همراه، ثبت نام سازمان ها از 

طریق سازوکار جدید شورا، نوبت گیری قرائت بیانیه های شفاهی، تدوین 12 بیانیه شفاهی و قرائت آن ها در صحن شورا.  
- تدوين بیانیه های کتبی و ارسال و ثبت در دايرکتوری شورا 

یکی از فرصت های موجود در شورای حقوق بشر برای ایفای نقش سازمان های غیردولتی، ثبت بیانیه های کتبی در دایرکتوری شورا 
اســت که از طریق وب سایت این شورا در دسترس می باشــد. بیانیه های کتبی همچون بیانیه های شفاهی بایستی تحت ده دستورکار 
دائمی شــورا و با توجه به اســتانداردهای مربوطه تدوین شوند. سازمان توانســت برای این اجالس 5 بیانیه کتبی تدوین نماید. این 
بیانیه ها در موضوعات وضعیت حقوق بشــر در ســرزمین های اشغالی، لزوم توجه به روند روبه رشــد اسالم هراسی، اقدامات قهری 

یک جانبه و حقوق بشر، حمایت های مالی آمریکا و بریتانیا از ائتالف سعودی و وضعیت پناهندگان افغان در ایران  تهیه گردید. 
- تدوين بیانیه های شفاهی و قرائت در صحن شورا

در این مرحله، ســازمان برای مباحث عمومی و گفتگوهای تعاملی تحت دســتورکارهای 3، 4 و 7 و با در نظرگرفتن نگرانی ها و 
اولویت های مباحث حقوق بشری، جمعًا 12 بیانیه شفاهی تدوین نمود که از سوی 6 سازمان غیردولتی در صحن شورا، قرائت گردید. 

برخی محورهای مورد اشاره در بیانیه های شفاهی سازمان های غیردولتی عبارت بود از: 
وضعیت پناهندگان در ایران، اقدامات قهری یک جانبه و نقض حق توسعه، کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار، شهرک سازی های 
اســراییل در سرزمین های اشغالی، تروریســم و شیعه هراسی، کودکان قربانیان خشونت های مســلحانه، وضعیت کودکان بازمانده از 

تحصیل در یمن، تأثیر تحریم ها بر پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، آثار مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست.
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- مالقات با گزارشگر ويژه اقدامات قهری يک جانبه و دستیار ايشان
یکــی از اقدامــات اصلی و حایز اهمیت ســازمان در طی 
حضور در جلســات شــورای حقوق بشــر، انجام مالقات با 
گزارشــگر موضوعی و کشــوری اســت. در این اجالس نیز 
سازمان توانســت مالقاتی با گزارشــگر ویژه اقدامات قهری 
یک جانبه و دســتیار ایشان صورت دهد. در این مالقات ضمن 
تشریح آثار تحریم ها بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
علمی و ســالمت جامعه، راه های ارتقــاء همکاری دوجانبه و 
همچنین شــیوه های ممکن برای کمک سازمان های   غیردولتی 
به مأموریت گزارشگر ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
همچنیــن در این دیدار یک جلد از گزارش »تحریم ها به مثابه 

نقض حقوق بشر« به گزارشگر ارایه شد.
- برگزاری نشست های جانبی 

برگزاری نشست های جانبی از دیگر فرصت های موجود شورای حقوق بشر است که می توان با بهره مندی از تخصص و تجربیات 
کارشناسان امر، از این فرصت به نحو شایسته بهره مند شد و ضمن جلب توجه دولت مردان و سازمان های غیردولتی به مسایل مورد 
نظر، به تبادل دیدگاه، گزارشات و تجربیات با دولت ها و سازمان های شرکت کننده در شورای حقوق بشر پرداخت و زمینه را نیز برای 

همکاری های آینده فراهم نمود. 
از همین رو ســازمان دفاع از قربانیان خشونت با همکاری تعدادی از ســازمان های غیردولتی، در این اجالس 2 نشست جانبی با 

موضوعات ذیل برگزار نمود:
- »حقوق بشر در يمن؛ کودکان و وبا«

نشست جانبی »حقوق بشر در یمن: کودکان و وبا«، در تاریخ 29 شهریورماه 1396 با همکاری 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت و سازمان انسان، توسط سازمان کیانا برگزار شد. در این نشست 
که در حاشیه سی  و ششمین اجالس شورای حقوق بشر در سالن 15 مقر سازمان ملل در ژنو برگزار 
شــد، خانم کیم شریف، فعال حقوق بشر یمنی و وکیل دادگستری مقیم انگلستان و رئیس سازمان 
»حقوق بشــر برای یمن«، آقای مهندس حســن الوزیر، فعال حقوق بشر یمنی مقیم آلمان، و آقای 

عایش السندی فعال حقوق بشر یمنی و مدیر سازمان »انسان« به سخنرانی پرداختند. 

- »حقوق بشر در يمن؛ بحرانی انسانی«
نشست جانبی »حقوق بشر در یمن: بحرانی انسانی«، در تاریخ 31 شهریورماه 1396 توسط سازمان 
دفاع از قربانیان خشونت و با همکاری سازمان انسان برگزار شد. در این نشست آقای ساموئل والتون، فعال 
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حقوق بشر بریتانیایی، آقای عبداللطیف الواشعلی، فعال حقوق بشر یمنی و دبیرکل سازمان انسان و آقای 
دکتر عبدالقادر العمدی، فعال حقوق بشر یمنی مقیم آلمان به سخنرانی پرداختند. هریک از سخنرانان با 
ارایه مستنداتی، به تبیین ابعاد وضعیت نابسامان حقوق بشری در یمن پرداختند. سخنرانان ضمن ذکر 
آمار و مستنداتی از به کارگیری بمب های خوشه ای و سالح هایی که به موجب کنوانسیون های بین المللی 
ممنوع هســتند، توسط نیروهای ائتالف ســعودی در یمن، گزارشی از میزان تخریب زیرساخت ها و 
کشــتار غیرنظامیان بر اساس گزارش های گزارشگر ســازمان ملل و نیز سازمان های عفو بین الملل و 
دیده بان حقوق بشــر، ارایه کردند. همچنین مسئولیت کشورهای غربی فروشنده سالح های ممنوعه به 
دولت سعودی و نیروهای ائتالف آن در وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در یمن را یادآور شده، بر 
نقش جامعه مدنی در افشاگری فروش این سالح ها و هدایت افکار عمومی برای درخواست و فشار 
به دولت ها به منظور توقف فروش اسلحه های ممنوعه تأکید کردند. در پایان، سخنرانان با ذکر اهمیت 
پیگیری جرایم جنگی مرتکب شده به واسطه به کار گیری سالح های ممنوعه، تشکیل یک کمیته مستقل 

بین المللی حقیقت یاب را خواستار شدند. آقای حسن فرطوسی، دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل دانشگاه ژنو و مسئول دفتر سازمان دفاع 
از قربانیان خشونت در این شهر، مدیریت این نشست را به عهده داشت. ایشان پس از مطرح کردن پرسش هایی از سخنرانان و دریافت پاسخ، 
ضمن جمع بندی، از سخنرانان، فعاالن حقوق بشری، نمایندگان سمن ها و تعدادی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و اعضای هیأت های 

نمایندگی کشورها در سازمان ملل، نمایندگان پارلمان  و نیز گزارشگری که در این نشست حضور داشتند، تقدیر و تشکر نمودند.
- تهیه و انتشار محصوالت رسانه ای خاص 

سازمان دفاع از قربانیان خشونت با هدف گسترش ارتباطات بین المللی و تأثیرگذاری در شورای حقوق بشر، اقدام به تولید و توزیع 
محصوالتی نظیر گزارش ســاالنه، ســی دی مالتی مدیا، کتابچه تحریم ها، نشریه مدافعان، بیانیه مشترک با30 سمن ایرانی در خصوص 
محکومیت اقدامات دولت میانمار علیه مســلمانان روهینگیا و نامه مشترک با 700  روزنامه نگار ایرانی و خارجی مبنی بر درخواست 

پیگیری وضعیت مسلمانان میانمار نمود که به صورت گسترده در اجالس سی وششم شورای حقوق بشر بازتاب یافت. 
- کتابچه »تحريمها به مثابه نقض حقوقبشر«

مســأله تحریم های یکجانبه علیه ایران، یکی از موضوعات محوری ســازمان دفاع از 
قربانیان خشونت در فعالیت های پژوهشی و اجرایی بوده است. از این رو، پس از مطالعه 
حوزه های مختلف مرتبط با مســأله تحریم از جمله: بخش بانکی، دارو و درمان، صنایع، 
توســعه و اقتصاد؛ در این مرحله گزارشی از تأثیر تحریم ها بر بخش دارو و درمان تحت 
عنوان »تحریم ها به  مثابه نقض نقوق بشر«: مطالعه موردی تأثیر تحریم ها بر عرضه دارو در 
جامعه ایران« تهیه شــد. توجه به اینکه این گزارش توسط یک سمن داخلی تهیه می شد، 
بــرای تهیه محتوا از اظهارات عموم مردم، تجــارب تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو و 
اطالعات رسانه ای استفاده گردید. با وجود فقدان اطالعات آماری کافی در این خصوص، 
تالش شــد تا با مستندسازی و پردازش داده های موجود، مطالب از قدرت روایی و اقناع 
خوبی برخوردار باشد. این اثر، اولین شماره از سلسله تولیدات سازمان در خصوص »تأثیر 
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تحریم ها بر مردم ایران« است که در راستای تولید ادبیات علمی به زبان بین المللی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران قرار دارد.
همچنین در حاشیه اجالس سی و ششم شورای حقوق بشر فایل دیجیتالی آن برای تمامی نمایندگی های کشورها در ژنو ارسال و 

80 نسخه از آن نیز در اجالس شورای حقوق بشر توزیع شد.
- تهیه و انتشار بیانیه سمن های ايرانی درباره میانمار

همزمان با برگزاری اجالس 36 شورای حقوق بشر و 
به منظور محکومیت فجایع رخ داده در میانمار، سازمان 
دفاع از قربانیان خشونت و بیش از30 سازمان مردم نهاد 
ایرانی در بیانیه ای ضمن محکومیت کشــتار مســلمانان 
خواستار رسیدگی مجامع حقوق بشری به وضعیت مردم 

مسلمان میانمار شدند.
- اقدام مشترک سازمان دفاع از قربانیان خشونت و 700 روزنامه نگار در محکومیت فجايع میانمار

معاونت پژوهش ســازمان دفاع از 
قربانیان خشــونت در اقدامی مشترک 
با بیش از 700 نفــر از روزنامه نگاران 
داخلی و بین المللی با انتشــار نامه ای 
خطاب به شــورای حقوق بشر سازمان 
ملــل متحد در تاریخ 29 شــهریورماه 
1396 خواستار رسیدگی مجامع جهانی 

به کشتار مسلمانان میانمار شدند. این نامه و لیست امضا کنندگان آن بعد از جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص 
میانمار به اعضای گروه مأموریت ویژه حقیقت یاب بین المللی مسأله میانمارتقدیم شد. همچنین سازمان دفاع از قربانیان خشونت در 
بیانیه خود در مورد میانمار به ابراز نگرانی این روزنامه نگاران اشاره و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی 

به کشتار بی رحمانه مسلمانان میانمار شد.
- نشريه مدافعان تابستان 2017

شماره تابستان نشریه مدافعان در 56 صفحه با تغییر ساختار، محتوا و شکل نشریه و نزدیک ساختن آن 
به   چهارچوبه های یک فصلنامه با موضوعاتی نظیر بحران پناهندگان و اتحادیه اروپا، نقض سیســتماتیک 
حقوق بشر در عربستان سعودی، رابطه بین صلح و گردشگری، انتقال تسلیحات نظامی و نقض حقوق بشر 

و ... با گردآوری مقاالت کارشناسان و داوطلبین سازمان دفاع از قربانیان خشونت منتشر شد.
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- نمايشگاه عکس »کودکان يمن را دريابیم«
روز شــنبه 1 مهرماه 1396 نمایشگاه عکســی با عنوان »کودکان یمن را دریابیم!« در مرکز شهر ژنو برگزار شد. این نمایشگاه که 
با حمایت ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت و توسط فعاالن حقوق بشــر یمنی از 8 صبح تا 18:00 عصر برگزار شد، در بردارنده 
عکس های مختلفی از کودکان یمنی، تخریب های گسترده مدارس، بیمارستان ها و وضعیت انتشار وبا و .. بود که مورد استقبال خوب 
مردم ژنو و جهان گردان قرار گرفت. فعاالن حقوق بشــر یمنی با ارایه بروشــور و نیز گفت و گو، تالش کردند تا پیام ضرورت توقف 

جنگ علیه یمن را به مردم برسانند.  

 دهمین اجالس مجمع مسايل اقلیت ها
دهمین »اجالس مجمع مســایل اقلیت ها« در تاریخ 9 و 10 آذرماه 1396 در مقر اروپایی ســازمان ملل در شــهر ژنو برگزار شد. 
موضوعات مورد بررسی در این اجالس یافتن روش ها و پیشنهاداتی برای اقلیت جوان در حوزه های مربوط به آموزش، مشارکت در 

زندگی عمومی و حضور در رسانه در عصر دیجیتال و نقش آنان در صلح سازی پایدار و ثابت در چهار پنل گزار شد. 
گفتنی است »اجالس مجمع مسایل اقلیت ها« به منظور ایجاد مرکزی برای گفتگو و همکاری در زمینه مسایل مربوط به اقلیت های 
ملی، قومی، مذهبی و زبانی، ارایه گزارشــات موضوعی و مشــاوره تخصصی به گزارشــگر ویژه مسایل اقلیت ها تشکیل شده است. 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این اجالس و همچنین اجالس سال گذشته مجمع تالش کرد تا با تهیه گزارش، تدوین، ویرایش 

و خواندن بیانیه های شفاهی تحت آیتم های مختلف مشارکت بیشتری با این نهاد داشته باشد.

 حضور در سی و هفتمین اجالس شورای حقوق بشر
اجالس ســی وهفتم شورای حقوق بشر از 7 اســفند 1396 تا 3 فروردین 1397 در مقر اروپایی ســازمان ملل متحد در شهر ژنو 
ســوییس برگزار شــد. این اجالس همزمان با وقایع جهانی مهمی نظیر بحران های انســانی در یمن، بحرین، ســوریه، عراق، بحران 
مهاجرت، تحریم های غیرانســانی یک جانبه، خشونت های گســترده علیه مسلمانان روهینگیا و ... برگزار گردید. از همین رو سازمان 
دفاع از قربانیان خشونت در تمامی فعالیت های خود در این اجالس اعم از تدوین بیانیه های کتبی و شفاهی، برگزاری پنل های جانبی، 
تدوین گزارشــات موضوعی، نشست با سازمان های غیردولتی همسو و ... از توجه به این مباحث مغفول نماند. اقدامات برنامه ریزی 

شده در این اجالس به شرح ذیل می باشد. 

- سازماندهی مشارکت تعدادی از سازمان های غیردولتی ايرانی دارای مقام مشورتی در اجالس
به همان میزان که هرساله تعداد سازمان های غیردولتی دارای مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل )اکوسوک( 
افزایش می یابد، رقابت میان این ســازمان ها برای نقش آفرینی در مجامع بین المللی نیز گســترش می یابد. شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، به عنوان مهم ترین نهاد حقوق بشری در نظام بین الملل، بهترین فرصت حضور، ایفای نقش و رقابت میان این سازمان های 

دارای مقام است. 
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از این رو، یکی از فعالیت های اصلی ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت در سی وهفتمین اجالس شورای حقوق بشر، ساماندهی 
مشارکت 6 سازمان های غیردولتی ایرانی دارای مقام مشورتی بود. این فعالیت در دو مرحله در تهران و ژنو صورت پذیرفت که طی 
آن اقدامات ذیل صورت گرفت: تماس با ســازمان های مربوطه و بیان شرایط حضور، ثبت نام سازمان های متقاضی از طریق سازوکار 
جدید شورا، نوبت گیری برای قرائت بیانیه های شفاهی، راهنمایی سازمان های همراه در تدوین بیانیه های کتبی و شفاهی و قرائت در 

صحن شورا و ... . 

- تدوين بیانیه های کتبی، ارسال و ثبت در دايرکتوری شورا 

سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این دوره از شورای حقوق بشر 12 بیانیه کتبی تحت ده دستور کار دائمی شورا تدوین نمود. 
این بیانیه ها در دایرکتوری شورا برای عموم قابل دسترسی است.

 عناویــن برخی از بیانیه ها به شــرح ذیل اســت: گفتگوی متقابل با گزارشــگر ویژه حقوق اقلیت ها: آمــوزش زبان مادری برای 
قومیت های ایرانی، گفتگوی متقابل با گزارشــگر آزادی مذهب: ســرکوبی شیعیان در عربســتان؛ گفتگوی متقابل با گزارشگر محیط 

زیست: پیامدهای زیست محیطی منطقه ای پروژه های سدسازی ترکیه، اعتراض به مین های زمینی جنگ ایران و عراق و ... .

- تدوين گزارش موضوعی کاربردی و اينفوگراف

در این اجالس با تالش کارشناسان سازمان و طی بررسی های گسترده، 7 گزارش موضوعی کاربردی با در نظر گرفتن اولویت های 
احترام به حقوق بشر تدوین شد. همچنین برای نخستین بار 3 اینفوگراف با اطالعات به روز تهیه و در محل برگزاری اجالس انتشار 

یافت. 
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برخی از عناوین گزارش های موضوعی و اینفوگراف ها عبارتند از: نگاهی به قانون حق دسترسی آزاد به اطالعات در ایران، بررسی 
محدودیت هــای مجازات اعدام در ایــران؛ اصالحات جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، نگاهی به پدیده کوله بری و قاچاق توســط 
کوله بــران مناطق مرزی در ایران، نگاهی پژوهشــی و آماری به تلفات مین هــای باقی مانده از جنگ ایران و عراق و تأثیر تحریم ها بر 

دسترسی به تکنولوژی ضدمین، بررسی میزان مشارکت زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی در ایران.

- تدوين بیانیه های شفاهی و قرائت در صحن شورا
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در 
این دوره از اجالس تحت دستورکارهای 
بــا  و   10،  9  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2
درنظرگرفتن نگرانی ها و اولویت های 
مباحث حقوق بشــری، جمعًا 8 بیانیه 
شــفاهی تدوین و در صحن شــورا، 



ODVV

28

گزارش  ساالنه
1 3 9 6

قرائت نمود. همچنین با هدایت کارشناسان سازمان، بیش از 17 بیانیه نیز توسط 6 سازمان غیردولتی همراه تدوین و در این اجالس 
قرائت گردید. 

الزم به ذکر اســت 3 بیانیه نیز در گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان های ایرانی قرائت 
شد. برخی محورهای مورد اشاره در بیانیه های شفاهی عبارت بود از:

بررســی نقض حقوق بشر کودکان در یمن، بررسی پیامدهای مخاصمات مسلحانه بر بهداشت روان، نقد جنایات ائتالف سعودی 
در یمن، نقد حمایت های نظامی ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا از ائتالف سعودی، نقد پیامدهای تحریم صنعت هوایی ایران، بررسی 
تحریم سوئیفت و آثار آن بر افزایش صنایع آالینده، نقض تعهدات بین المللی توسط ایاالت متحده آمریکا با به رسمیت شناختن قدس 

به عنوان پایتخت رژیم اسراییل.

- مالقات با دستیار گزارشگر ويژه محیط زيست
یکــی از فعالیت های حائز اهمیت ســازمان های غیردولتی در 
شورای حقوق بشــر، انجام مالقات با گزارشــگران موضوعی و 
کشــوری است. در این اجالس سازمان از مؤسسه زیست محیطی 
چیکو حمایت کرد تا بتواند در تاریخ 6 اسفند ماه 1396 با دستیار 
گزارشگر ویژه محیط زیست دیداری داشته باشد. سازمان دفاع با 
برگزاری ســه جلســه هماهنگی، اعضای مؤسسه چیکو را که از 
تهران و بلژیک به شورا آمده بودند راهنمایی کرد تا مسأله پروژه 
سدهای ترکیه را با دستیار گزارشگر محیط زیست مطرح نمایند. 

در این جلسه که سه نماینده از چیکو حضور داشتند، تأثیرات 
منفی سدسازی ترکیه بر محیط زیست، خشکسالی، کمبود آب در 
ایران و بوجود آمدن ریزگردها به اطالع دستیارگزارشــگر رسید. 

همچنین، کارشناس حقوقی چیکو این پروژه را از دیدگاه حقوق بین الملل و تعهدات فرامرزی دولت ها مورد بحث قرار داد. 
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  برگزاری نشست های جانبی 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت با همکاری تعدادی از سازمان های غیردولتی، در این اجالس 5 نشست جانبی با موضوعات ذیل 
برگزار نمود. گفتنی است مدیریت تمامی این نشست ها را آقای دکتر حسن فرطوسی، نماینده سازمان در دفتر ژنو بر عهده داشتند.

 
- وضعیت حقوق بشر در يمن: جنگ، کودکان و تحصیل

پنل وضعیت حقوق بشر در یمن: جنگ، کودکان و تحصیل با حضور سه سخنران آقای دکتر اَیمان 
المنصور، مدیر عامل سازمان انســان؛ خانم انگلین کرامر، فعال حقوق بشری و آقای الدهری، وکیل و 

فعال حقوق بشری در تاریخ 11 اسفندماه 1396 در کاخ ملل برگزار شد. 
برخی از موضوعات مطرح شــده در پنل به شرح زیر بود:  تشریح وضعیت کودکان در جنگ یمن 
و تأکید بر اینکه این کودکان از بهداشت، درمان، تحصیل و کرامت انسانی محروم هستند و طبق تأیید 
وزارت حقوق بشر مشکل عمده کودکان یمنی گرسنگی به دلیل بروز جنگ است. زیرساخت های یمن 
از بین رفته، بیمارســتان ها اصاًل امکانات کافی در اختیار ندارند، هزاران نفر به وبا مبتال شــده اند و 14 
میلیون نفر از جمله کودکان یمن به آب آشــامیدنی تمیز دسترسی ندارند. استفاده از سالح های ممنوع 

در یمن باعث شده که تعدادی از نوزادان با مشکالت جسمی متولد شوند. 
 

- حقوق بشر در يمن: وضعیت کودکان
پنل حقوق بشر در یمن: وضعیت کودکان، نیز با حضور سه سخنران خانم صفا الشامی، فعال حقوق 
بشــری؛ خانم کیم شریف، وکیل و مدیر عامل ســازمان حقوق بشر یمن و آقای دکتر پیمان رئوفی از 
بنیاد کودک در تاریخ 15 اسفندماه 1396 برگزار شد. برخی از موضوعات مطرح شده در پنل به شرح 

زیر بود:
 تعداد روان شناسان و روانکاوان یمن بسیار کم است. مردم یمن به دلیل مرگ، دستگیری یا شکنجه 
عزیزان از شــرایط روانی بدی رنج می برند و دچار مشــکالت روانی می شــوند. کودکان بسیاری از 
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تحصیل بازمانده اند، از گرسنگی رنج می برند یا به سربازی گرفته شده اند، این کودکان از مشکالت روانی مختلف رنج می برند، الزم 
اســت مشــکالت روانی مردم یمن مورد پژوهش قرار گیرد و نتایج آن به اطالع سمن های محلی و دست اندرکاران بین المللی برسد. 
جامعه  بین المللی نتوانســته از مردم و کودکان یمن حمایت کند، میلیون ها خانه ویران شده، میلیون ها کودک آواره و گرسنه مانده اند، 

هر روز 130 کودک به دلیل محاصره از گرسنگی می میرند و از گرسنه نگه داشتن مردم به عنوان سالح جنگی استفاده می شود. 

- حقوق بشر در يمن: تحريم ها
پنل حقوق بشــر در یمن: تحریم ها، با حضور چهار ســخنران آقای عبداللطیف الواشعلی، مدیر عامل سازمان انسان؛  آقای محمد 
ابوطالب فعال حقوق بشری؛ خانم فیمن الکا، معاون مؤسسه قوشه ی آلمان و آقای عبداهلل الکسبی، فعال حقوق در تاریخ 22 اسفندماه 

1396 برگزار شد. اهم موضوعات مطرح شده در پنل به شرح زیر بود: 
- تجاوزات عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته و زخمی شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها یمنی منجر شده است.

- آمریکا، بریتانیا و فرانسه بایستی فروش سالح به عربستان را متوقف کنند.
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- حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین
پنل حقوق بشــر در سرزمین های اشغالی فلسطین با حضور سه سخنران آقای دکتر علیرضا دیهیم، 
عضو هیأت مدیره ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت؛  آقای بهار کیم یانگور، روزنامه نگار و رییس 
آژانس حقوق بشر و آقای مرام داعود، فعال حقوق بشری و عضو مؤسسه حقوق بشر اسکاندیناوی در 

تاریخ 23 اسفندماه 1396 برگزار شد. اهم موضوعات مطرح شده در پنل به شرح زیر بود:
- موانع ایجاد شــده در بیت المقدس از رسیدن کودکان به مدرســه جلوگیری می کند. این موانع 
برای ســاکنین منطقه مشــکالت اقتصادی نیز بوجود می آورد و این در حالی است که دیوان دادرسی 

بین المللی )ICJ( دیوار حائل را غیر قانونی می داند. 
- وضعیت کودکان در زندان های فلســطین وخیم اســت. مادر یک کودک فلسطینی که 8 ماه در 
زندان بوده می گوید که این کودکان به جرم پرتاب ســنگ، در دادگاه نظامی محاکمه می شــوند. 80 

درصد آنها اقرارنامه ای را به زبان عبری امضا می کنند که از محتوای آن اطالعی ندارند. 91 درصد کودکان فلســطینی مصاحبه شــده 
گفته اند که درخواب دستگیر شده، به وکیل دسترسی نداشته  و از پرونده خود اطالعات کافی نداشته اند.  

- حقوق بشر در يمن: سالح های ممنوع
پنل حقوق بشــر در یمن: ســالح های ممنوع با حضور 
ســه ســخنران آقای اندرو فاینشــتاین، مدیرعامل سازمان 
دیده بان فساد در بریتانیا؛ آقای دکترعبدالقادر العمدی، فعال 
حقوق بشری و خانم کاجسا سوفیا سورمن، از انجمن صلح 
ســوئد در تاریخ 24 اســفندماه 1396 برگزار شد. برخی از 

موضوعات مطرح شده در پنل به شرح زیر بود:
میــزان پولی که در جهان برای ســالح هزینه می شــود 
می تواند به مصارف مفیدتری برســد. رهبران جهان هنگام 
خطر سرمایه گذاری نظامی می کنند که باعث صلح نمی شود 
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و بی ثباتی می آورد. کشــورهای دمکرات پول زیادی را در حوزه ســالمت هزینه می کنند. کشــورهای غیر دمکراتیک در حوزه سالح 
سرمایه گذاری می کنند. اگر هزینه سالح به حوزه  های دیگر هدایت شود به چهار هدف از اهداف توسعه هزاره می رسیم. عربستان و 

امارات سالح های بسیاری خریده و در یمن استفاده می کنند. 

- تهیه و انتشار محصوالت رسانه ای خاص 
ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت با هدف گســترش ارتباطات بین المللی و تأثیرگذاری در شــورای حقوق بشر، اقدام به تولید 

محصوالتی نظیر گزارش ســاالنه، نشریه مدافعان، پژوهش نامه تحریم و همچنین نامه سرگشاده 
800 روزنامه نگار و عکاس بین المللی به کمیسر عالی حقوق بشر مبنی بر درخواست آزادی عهد 
تمیمی از زندان رژیم صهیونیســتی نمود که به صورت گســترده در اجالس سی وهفتم شورای 

حقوق بشر بازتاب یافت. 

- گزارش ساالنه انگلیسی
گزارش ســاالنه انگلیسی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در معاونت های سازمان دفاع از 

قربانیان خشونت از ابتدا تا پایان سال 2017میالدی است.

- نشريه مدافعان
شماره زمستان نشریه مدافعان همزمان با اجالس سی و هفتم شورای حقوق بشر منتشر و توزیع شد. برخی از 

موضوعات محوری این شماره از نشریه عبارت است از: 
* بررســی تغییرات بوجود آمده در اجرای مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر، تأثیر تحریم ها بر سوانح 
هوایی ایران، بررسی جنایات رخ داده در میانمار و بحرین از منظر حقوق بین الملل، حقوق بشر در عربستان سعودی، 

اقدامات قهری یک جانبه و نقض حقوق بشر، بحران های حقوق بشری جهان در سال گذشته میالدی.
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- تهیه و توزيع پژوهش نامه شماره 2 تحريم با عنوان   » فساد و پولشويی: آثار منفی تحريم های اقتصادی«
مســأله تحریم های یک جانبه علیه ایران، یکی از موضوعاتی اســت که به علت گستره نقض 
حقوق بشــر، همواره مورد توجه این ســازمان در فعالیت های پژوهشی و اجرایی بوده است. از 
این رو، پس از انتشــار نخســتین جلد کتابچه تحریم که برای اجالس مارس 2017 با موضوع  
مطالعه موردی تأثیر تحریم ها بر عرضه دارو در جامعه ایران، تهیه شــده بود و مورد اســتقبال 
نهادهای داخلی و خارجی قرار گرفت، نگارش دومین جلد این پژوهش نامه با موضوع »فســاد 
و پولشــویی: آثار منفی تحریم های اقتصادی« به زبان انگلیسی برای اجالس 37 در دستور کار 

 سازمان دفاع قرار گرفت. 
در این پژوهش نامه به این مهم پرداخته شــده است که تحریم ها یکی از ابزارهای فلج کننده 
دولت ها در مبارزه با فساد و پولشویی هستند و این امر منجر به آسیب رسانی جدی به حقوق بشر 

می شــود. ســرفصل های اصلی مندرج در این کتاب چه عبارتند از: آثار فساد بر حقوق بشر، تعهدات فرامرزی دولت ها برای مبارزه با 
فساد و پولشویی، تحریم ها تسهیل کننده فساد و پول شویی.

گفتنی است نسخه پی.دی.اف این پژوهش نیز همانند اجالس قبل، برای آدرس الکترونیکی تمامی نمایندگی های دولت های حاضر 
در شهر ژنو ارسال گردید.

- اقدام مشترک سازمان دفاع از قربانیان خشونت، سازمان گزارشگران صلح و 800 روزنامه نگار و عکاس بین المللی 
برای آزادی »عهد التمیمی«

در اقدامی مشــترک میان ســازمان دفاع از قربانیان خشونت و سازمان گزارشگران صلح، قریب به 800 
نفر از روزنامه نگاران و عکاســان داخلی و بین المللی با انتشــار نامه سرگشــاده ای خطاب به کمیسر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل خواســتار آزادی نوجوان فلسطینی »عهد التمیمی« شدند. در این نامه ضمن اشاره 
به رفتار غیرانســانی آپارتاید اسراییل با »عهد التمیمی«، از وضعیت زندان های رژیم صهیونیستی به شدت 
انتقاد شده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته سوم مجمع عمومی و گزارشگران ویژه حقوق کودک 
خواسته شده با ورود قاطعانه به این پرونده، اسباب فشار بر مقامات امنیتی و قضایی اسراییلی را ایجاد کرده 

تا زمینه برای آزادی عهد التمیمی و تمامی کودکان اسیر در زندان های اسراییل فراهم شود.

-  نمايشگاه »هنر بشر/ حقوق بشر: تنوع فرهنگی در هنر و صنعت ايرانی«
ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت با اســتفاده از تجربیات مکرر حضور مســتمر خود در شــورا به این نتیجه رسیده است که 
فعالیت های فرهنگی می توانند در ارتقاء تصویر مناســب و واقعی از ایران تأثیر بســزایی داشته باشند. از این رو با بهره گیری از تجربه 
موفق مارس 2017 در برپایی نمایشــگاه »هنر برای صلح« در کاخ ملل، برای مارس 2018 نیز نمایشگاه آثار و هنرهای صنایع دستی 

اقوام ایرانی با عنوان »هنر بشر/ حقوق بشر: تنوع فرهنگی در هنر و صنعت ایرانی« برگزار گردید. 
این نمایشــگاه برای روزهای 17 و 18 اســفندماه 1396 برنامه ریزی شده بود اما به درخواست سازمان ملل تاریخ برگزاری به 14 

تا 24 اسفندماه تغییر یافت.   
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این نمایشــگاه در قالب یک اقدام فرهنگی به نمایش حضور، مشارکت و زندگی پویا و مسالمت آمیز اقوام ایرانی در جامعه ایران 
پرداخت. بر این اساس ده قوم از اقوام مهم و تاریخی ایران یعنی لر، آذری، کرد، بلوچ، فارس، کرمانج، ترکمن، قشقایی، بختیاری ها 
و اعراب انتخاب و آثار دســتی و هنری ایشان نظیر گلیم، گبه، فرش، خاتم کاری، فیروزه کوبی، البسه سنتی و ... با چیدمانی مدرن در 

معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت. برخی نکات حائز اهمیت در برپایی این نمایشگاه  عبارت بودند از: 
- برپایی نمایشگاه در صفحه فیس بوک سازمان ملل در ژنو انعکاس یافت.

- نمایشــگاه با استقبال شایسته ای از سوی نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی روبرو شد. سفرای 
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بسیاری از کشورها اعم از آلمان، آمریکا، سودان، مراکش، سوئد، لبنان، فلسطین، مصر، فرانسه، روسیه، تاجیکستان، افغانستان، یونان، 
پاکستان و .... شخصًا از نمایشگاه بازدید نمودند.

- هدایایی شــامل طــرح فرش های تزئینی ایرانی و کارت پســتال هایی با 10 طــرح از اماکن تاریخی و توریســتی ایران برای 
بازدیدکنندگان تهیه شده بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 

- فضای اختصاص یافته برای نمایشگاه، فضای بسیار مناسبی جلوی درب ورودی کاخ ملل بود که به خوبی، توجه بازدیدکنندگان 
را جلب می نمود. 
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مرکز مشاوره رها )معاونت توانبخشی( 
مرکز مشــاوره رها )معاونت توانبخشی ســازمان دفاع از قربانیان خشونت ( با 
آرزوي التیام دادن به رنج هاي بشــري و گســترش فعالیت هاي بشردوستانه بر آن 
است تا با ارایه خدمات مشــاوره اي و درماني، گره کوچکي از مسایل و مشکالت 
انساني بگشاید. این مرکز در راستاي حمایت از آسیب دیدگان اجتماعي و قربانیان 
خشــونت هاي خانگي با همکاري 40 کارشناس بهداشــت روان به ارایه خدمات 
مشــاوره اي و درماني در حیطه هاي خانوادگي، ازدواج، روانپزشکي، روان درماني، 
خانواده درماني، مشــاوره پیش از ازدواج، تحصیلي و... در قالب مشاوره حضوري 

مي پردازد. 
آمار مراجعان حضوري، ماهانه با در نظر گرفتن متغیرهایي چون جنسیت، شغل، 
ســن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و علت مراجعه، محاســبه شــده و تحلیل 
مي شــود. از این تحلیل سازمان در برنامه ریزي هاي آموزشي پژوهشی خود استفاده 

مي کند. 
در ســال1396، 2404 نفر از خدمات مرکز مشــاوره حضوري سازمان بهره مند 
شــدند. از این تعــداد 1329 نفر زن و 1075 نفر مرد بودنــد. مطابق آمار متأهلین 
بیشــترین مراجعه به مرکز را داشتند و عمده ترین علت مراجعه به مرکز مشکالت 
زناشویی بوده است. معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت به عنوان 
یکی از اعضای فعال کمیته کار و آموزش در تدوین »ســند پیشگیری از خشونت 

خانگی« همواره در راستای پیشگیری از خشونت تالش می کند.  
بــه منظور تحقق اهداف این کمیته، معاونت توانبخشــی با تعریف فعالیت های 
عملی در این خصوص اقدامات مهمی را در دست دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 مـــــــــــرکز
مشاوره رها
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1. شناسایی مراجعین قربانی خشونت در مرکز مشاوره رها 
2. بررسی رویکردهای مؤثر مشاوره و روان شناختی در پیشگیری از خشونت

3. شناسایی عناوین مناسب برای کارگاه های تخصصی پیشگیری از خشونت و 
درمان خشونت دیده ها جهت برگزاری در مرکز مشاوره رها

4. تدوین روش تحقیق مناســب برای بررسی رابطه خشونت با طرح واره های 
ناکارآمد، افسردگی و اضطراب در مراجعین قربانی خشونت

5. طرح شناسایی مشکالت مشــاوره ای کارکنان نهادهای دولتی مرتبط با مرکز 
مشاوره رها برای انجام مداخالت درمانی و مشاوره ای در راستای افزایش سالمت 

روان جامعه هدف.
همچنین مرکز مشاوره رها در سالی که گذشت اقدامات و فعالیت های زیر را نیز 

در دستور کار خود داشته است:
 رســاندن مخاطبان کانال تلگرام مرکز مشاوره رها از 430 به 700 نفر و درج 

مطالب روزانه در آن
 افزایش کادر مشــاوران، روان شناســان، روانکاوان و روان پزشکان مرکز در 

حوزه های مختلف 
 تهیه و ترجمه منشور اخالقی مرکز مشاوره رها 

 تهیه بسته محصوالت و معرفی رها 
 رایزنی با مراکز خدماتی جهت همکاری با مرکز مشاوره رها

 درج فعالیت های مرکز مشاوره رها روی سایت
 قرارداد رســمی معاونت توانبخشی سازمان با سازمان های غیردولتی همسوی 

عراقی )مراکز توانبخشی عراق( 
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اخت روانی

ی مشک خانواد

مشک زناشويی

تصاد مشک ا

ار ی و بز  مشک اجتما

مشک جنسی

ر استر  زند ا  یمشک مرتب با رويداد

نمايی ارايه را

ی صي مشک ت

تياد ا

ساير موارد

آمار مراجعان حضوری به مرکز مشاوره سازمان در سال 1396: 2404

شغل

جنسیت
۵۵%۵%

مون ر م

٢٢%

١%

١٧%۵۵%

% ۵%
%

رد ی رو خانواد  زو ار مدد ساير خدما آموزشی

اخت روانی

ی مشک خانواد

مشک زناشويی

تصاد مشک ا

ار ی و بز  مشک اجتما

مشک جنسی

ر استر  زند ا  یمشک مرتب با رويداد

نمايی ارايه را

ی صي مشک ت

تياد ا

ساير موارد

میزان تحصیالت
%

١% %

۵٣%٧%

بيسواد خواند و نوشت  نمايی و سيکل را تر و دي و با ی يا دي ا يش دانش

٣۵%

%

% ١% ل

مجرد ل متا ه ه يا متار م رد و  مسر 

    وضعیت تأهل
١% ٢% ٧% ١%

١%

۵۵%

٣٣%
شغل

دانش آموز دانشجو خانه دار بيکار بازنشسته شاغل در بخش خصوصی شاغل در بخش دولتی

علت مراجعه

   نوع خدمات
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ارتباطات  و روابط عمومی

  هماهنگی و انتشار محتوای سايت ها و شبکه های اجتماعی
اطالع رســاني از دیگر فعالیت هاي سازمان در راستاي اهداف خود است. ســازمان از ابزارهاي متفاوتي در دستیابي به این امر 

استفاده مي نماید:

   وب سايت فارسی، عربی و انگلیسی
شــبکه جهانی )اینترنت( یکی از مسیرهای ارتباطی ضروری برای دســتیابی به مخاطبان است. روابط عمومی سازمان دفاع از 
قربانیان خشــونت نیز با بهره گیری از وب ســایتی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی توانســته است مخاطبان خود را از اخبار 
و تحوالت حقوق بشــری، فعالیت ها و مواضع سازمان نسبت به مســایل مختلف، پیشرفت های سازمان در سال، اهداف، برنامه ها 
و... به صورت روزانه مطلع ســازد. به گونه ای که در ســالی که گذشت در مجموع 270 مقاله و 1030 خبر با موضوعات مختلف 

حقوق بشری از طریق این سه وب سایت در اختیار عالقمندان قرار گرفت. 
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   شورای تحريريه
تحریریه  شــورای  جلسات 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت 
به صــورت منظم و قاعده مند با 
دستور کار مشخص به صورت 
ماهانــه با هدف ارتقاء ســطح 
فعالیت ســایت ها و شبکه های 
مجازی و ارتباط هر چه بیشــتر 
با مخاطبین از طریق درج اخبار، 

  شناسه سازمان در شبکه های اجتماعی
ارتباطات  تقویــت  منظور  به 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت 
با ســازمان  های مشابه بین المللی 
و ســایر مخاطبــان، صفحــات 
آپارات  و  توییتــر  فیس بــوک، 
سازمان فعال می باشد. این اقدام 
با هدف به کارگیری ابزار ارتباطی 
نوین، شناســایی و ایجاد شبکه 
مؤسسات و فعاالن حقوق بشر به 
منظور نشان  دادن وجود صداهای 
متکثر در زمینه حقوق بشر از ایران 
و اطالع رسانی فعالیت ها و جلب 
مشارکت بیشــتر توسط سازمان 
انجام شــده است. این صفحات 
در ســال 1396، بیش از 1300 

مطلب در حوزه های مختلف حقوق بشری منتشر کرده اند.        

مقاالت و فعالیت های سازمان با حضور اعضاء و کارشناسان برگزار می شود.
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  راه اندازی کانال رسمی سازمان در تلگرام با عنوان مطالعات حقوق بشر

مطالعــات  تلگرامــی  کانــال 
از  دفاع  توسط ســازمان  حقوق بشر 
قربانیان خشــونت و با هدف ارتقای 
آگاهی مخاطبان از فرایند های علمی 
و تحــوالت حقوق بشــر راه اندازی 
شــده اســت. کانال حاضر تا پایان 
اســفندماه1396 با 763 عضو و درج 
روزانه مطالب مرتبط با حقوق بشــر 

بازوی ارتباطی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با مخاطبین، داوطلبین و اعضای افتخاری و دارای رویکردی کاربردی 
است. این کانال به همراه گروه تلگرامی داوطلبان سازمان توسط مجمع داوطلبان راه اندازی و اداره می گردد.

  راه اندازی بانک اطالعاتی اسناد و گزارش های وضعیت حقوق بشر در ج.ا. ايران

 ســازمان دفاع از قربانیان خشونت با راه اندازی و تنظیم یک بانک اطالعاتی از فایل های اسناد، قطعنامه ها، گزارش ها 
و تمامی معاهدات مهم حقوق بشری، امکان جستجو و تهیه تمامی بیانیه های کتبی و شفاهی سازمان از اجالس نخست 

شورا تا به  حال را شامل 162 بیانیه شفاهی و 153 بیانیه کتبی فراهم آورده است.

  تهیه مستندات تصويری

 تهیه مستند تصویری از پروژه » پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارت های زندگی، ورامین  خرداد 1396 «.
 تهیه مستند تصویری از پروژه »پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارت های زندگی ورامین شهریورماه 1396«.

 تهیه مستند تصویری از اجالس 34 شورای حقوق بشر.
 تهیه فیلم کوتاه آنچه در یمن اتفاق می افتد.

  ارتباط با اعضاء افتخاري
ســازمان دفاع از قربانیان خشونت در راستاي تحقق اهداف و اجراي فعالیت هاي خود از اعضاء افتخاري و نیروهاي 
داوطلب با توجه به تخصص  آن ها، بهره مي گیرد. در همین راســتا گروه داوطلبان ســازمان دفاع از قربانیان خشونت در 
فضای مجازی با حدود 90 عضو با تسهیل و تبادل ارتباطات و اطالعات به روز در حوزه های حقوق بشری بین اعضای 

این گروه عرصه را برای فعالیت، شکوفایی، توانمندی و استعداد ایشان فراهم کرده است.
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نمود فعالیت این گروه را می توان در مشارکت فعال، همکاری و حضورشان در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی 
و همچنین تهیه مقاالت برای سایت های فارسی، انگلیسی، عربی و نشریه مدافعان دید. 

اعضاء افتخاري پس از عضویت در سازمان، از امکانات زیر بهره مند مي گردند:
 استفاده از کتابخانه و دسترسي به اینترنت 

 استفاده از گزارشات و تحقیقات موجود در سازمان
 بهره مندي از ارتباطات و انتشارات سازمان

 شرکت در جلسات، همایش ها، دوره هاي آموزشي و نشست هاي مختلف سازمان  

  بیانیه ها
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در راستای احترام به ارزش های واالی بشری و با اعتقاد به عدالت، برابری، ترویج و 

توسعه فرهنگ نفی خشونت بیانیه های زیر را با توجه به وقایع روز دنیا صادر کرده است.
 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص حمالت تروریستی تهران

 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص اعمال محدودیت برای پیشرفت های علمی ایران
 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص کشتار انسان های بی گناه در میرزا اولنگ

 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص اظهارات دونالد ترامپ پیرامون شارلوتسویل
 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت و تعدادی از سمن های ایرانی در خصوص فجایع میانمار

 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت روز »ملل متحد«
 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت هفته جهانی خلع سالح

 بیانیه سازمان دفاع به مناسبت روز بین المللی امحای خشونت علیه زنان
 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

 بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت روز جهانی زن
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نمايشگاه
از آنجا که مشارکت و تعامل به عنوان اصولی از میثاق اخالقی سازمان همواره مورد توجه بوده است، سعی کرده ایم 
در فعالیت های مشــارکتی، حضوری پررنگ داشته باشیم. برگزاری و شرکت در نمایشگاه های متعدد، به عنوان یکی از 
عرصه های مشــارکتی، فرصت بسیار مناسبی در جهت اطالع رسانی پیرامون اهداف، فعالیت ها و برنامه های هر سازمانی 
فراهم می آورد. می توان در این عرصه ها به تعامالت و ارتباطات بسیاری با سایر سازمان ها دولتی و غیردولتی نیز دست 
یافت. به همین منظور، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، مشارکت در نمایشگاه ها را در مجموعه فعالیت های خود قرار 

داده است. 
 برپايی نمايشگاه دستاوردهای سازمان دفاع از قربانیان خشونت در حوزه پناهندگان

ســازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناســبت گرامی داشــت روز جهانی پناهنده اقدام به برگزاری نمایشگاهی از 
دستاوردها و فعالیت های خود در حوزه پناهندگان و اتباع افغانستانی در تاریخ 29 خردادماه 1396 نمود.

در این نمایشــگاه دستاوردهای سازمان دفاع از قربانیان خشــونت در حوزه پناهندگان شامل مستندات، بنر، پوستر، 
سی دی گزارش و .... در حاشیه برگزاری مراسم روز جهانی پناهندگان با حضور اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
و کمیســاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران، سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در 

این حوزه در موزه تاریخی باغ نگارستان تهران ارایه شد.
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ساماندهی و بروز رسانی کتابخانه
ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت داراي کتابخانه ای تخصصي و به روز در زمینه حقوق بشــر به دو زبان فارسی و 

انگلیسی است. 
همچنین در ســال 2017 با خرید ده ها جلد کتاب جدید در حوزه حقوق بشــر، پاالیش کتابخانه و معرفی هفتگی دو 
کتاب از کتابخانه در کانال تلگرام سازمان امکان استفاده از جزوات، تحقیقات و مقاالت موجود شرایط الزم جهت استفاده 

اعضاي افتخاري، داوطلبین سازمان، مراجعان، محققان، دانشجویان و ... را فراهم آورده است.
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 سازمان دفاع از قربانيان خشونت




