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پیشگفتار 
ســال 1395 نیز همچون ســال های قبل، با رویدادهای گوناگون و نتایج غافلگیرکننده ای از جمله انتخابات در کشــورهای مختلف و 
عملیات های پرشــمار تروریســتی و خشونت های فراوان به ویژه در آسیا بود. گروه های تروریســتی به قتل عام گسترده و کشت و کشتار 
انسان های بی گناه دست زدند و تقریباً روزی نبود که یک عملیات تروریستی در گوشه ای از جهان به وقوع نپیوندد. در سوی دیگر دنیا تنفر 
افکار عمومی از مداخالت غرب در کشورهای دیگر و هزینه سنگین حمایت از تروریست ها موجب شده که این کشورها درصدد یافتن راهی 
برای خروج از بحران موجود باشند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بهترین نمونه برای این مدعاست. انتخاب دونالد ترامپ جمهوری خواه به 
عنوان رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا نیز با اعتراض تظاهرکنندگان مبنی بر غیرقانونی بودن آن روبرو شد. در کنار عملیات های تروریستی 
هر روزه، ترور سفیر روسیه در ترکیه نمود دیگری از خشونت بود که جهان را در حیرت فرو برد. همچنین باید به کودتای نیمه شب تابستان 
ترکیه اشاره کرد که به مدد کمک های مردم حاضر در خیابان و درخواست از آنان برای »برقراری نظم بر پایه قانون اساسی« از سر گذرانده 
شــد. اقدامی که پوتین  آن را »اقدامی تحریک آمیز برای تضعیف فرایند صلح ســوریه« توصیف کرد. اما در این میان آزادی حلب در آخرین 
ماه های ســالی که گذشت نقطه عطفی بود در تاریخ این بحران پنج ساله. به عالوه اینکه شاهد بودیم همکاری میان ایران، سوریه، روسیه و 
ترکیه به برقراری توافق آتش بس در سراسر سوریه و تصویب قطعنامه در شورای امنیتی سازمان ملل برای پشتیبانی از این آتش بس انجامید. 
از دیگر رخدادهای سال گذشته باید به پایان دوره ده ساله ریاست بان کی مون بر سازمان ملل و سپردن سکان هدایت این سازمان به آنتونیو 
گوترش پرتغالی اشاره کرد در حالی که در واپسین روزهای ریاست بان کی مون دو قعطنامه مهم به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید.
اول قطعنامه ای علیه شهرک ســازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی که با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع به تصویب رسید. 

البته آمریکا تنها کشوری بود که به طرح پیشنهادی مصر رأی ممتنع داد.
دوم قطعنامه پیشنهادی روسیه که برای حمایت سازمان ملل از آتش بسی که به ابتکار روسیه و ترکیه در سوریه شکل گرفت و به تصویب 

شورای امنیت سازمان ملل رسید.
اما تداوم خشونت ها و عملیات های تروریستی در سوریه، عراق، بحرین و یمن، نسل کشی های قومی مانند آنچه در میانمار برای مسلمانان 
روهینگیا رقم خورده اســت، قربانی شــدن زنان و کودکان بی دفاع در پی بمباران، جنگ و آوارگی، ناپدید شدن کودکان بی سرپرست مهاجر و 
پناهنده در کمپ ها در کشــورهای اروپایی همه و همه نشــان از رواج اسالم هراســی به خصوص در کشورهای غربی دارد. در این میان دیگر 
رویداد مثبت سال 1395 امضای منشور حقوق شهروندی توسط دکتر روحانی رییس جمهور ج.ا.ا در تاریخ 29 آذرماه در همایش قانون اساسی و 
حقوق ملت بود. ایشان »منشور حقوق شهروندی« را به  مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعالم کرد.
 ارتقای حقوق بشــر در ایران و جهان از جمله اهدافی اســت که سازمان ما همواره از طریق شفاف سازی اطالعات و اجراء برنامه های  
مختلف در جهت نیل به آن کوشــش می کند.  در ســال 1395 نیز مانند سال های گذشته گزارش ساالنه سازمان دفاع از قربانیان خشونت 
شامل فعالیت هایی مانند بزرگداشت روزهای جهانی، مشارکت در جلسات ساالنه شورای حقوق بشر سازمان ملل و کنفرانس های بین المللی 
است. در همین زمینه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ادامه تالش خود برای توانمند سازی سمن های داری مقام مشورتی حضور این 
سمن ها را در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل تسهیل کرد. همچون گذشته بخشی از گزارش ساالنه به فعالیت های مرکز مشاوره 

رها اختصاص دارد و در کنار آن آمارهایی از خدمات مشاور ه ای ارایه شده به قربانیان خشونت آمده است.
در پایان سازمان دفاع از قربانیان خشونت از همکاری سازمان های بین المللی با سمن های حقوق بشری ایران برای گام برداشتن در جهت 

توسعه حقوق بشر و از بین بردن فرهنگ خشونت در جهان استقبال می کند.
امید است که سال آینده سال آغاز برقراری صلح جهانی پایدار در جهان به ویژه در خاورمیانه باشد.
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پیشینه
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ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت تشــکلي غیردولتي، غیرسیاســي و غیر انتفاعي داراي مقام 
مشــورتي خاص با شــوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد است که فعالیت خود را در سال 1367 
آغاز نموده اســت. از بهره هاي عملکرد 29 ســاله این ســازمان مي توان به ارایه خدمات حقوقي 
و بشــر دوســتانه، برگزاري دوره هاي آموزشــي، انجام  پژوهش هاي کلي یا موردي با استفاده از 
مجموعه هاي کارشناســي و مجرب در حیطه هاي مورد نیاز جامعه، تولید و انتشار، انتقال تجربیات 
و حضوري مؤثر و تأثیر گذار در مجامع بین المللي اشــاره کرد. سازمان دفاع از قربانیان خشونت از 

ســال 1394 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(، دفاع از حقوق بشر و قربانیان شکنجه در منطقه MENA و معاون اولی شبکه

 )UNDPI( عضویت در اداره اطالعات همگانی سازمان ملل متحد 
گزارش  ساالنه 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، 
با بهره گیري از روش هاي زير:

 برگزاري ســمینارها، ســخنراني ها و کارگاه هاي آموزشي، با هدف آگاه ســازي و ارتقاء 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 مشــورتي 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، گام برمي دارد.

سازمان دفاع از قربانیان خشونت در قالب ارکان زير به فعالیت مي پردازد:

ت  معاونت پژوهش و آموزش  معاونت امور بین الملل  معاونت توانبخشی  معاونت ارتباطا
 در ادامه به خلاصه اى از فعالیت هاى صورت گرفته این سازمان که نتیجه تالش معاونت هاى فوق طى سال 

بر اساس تاریخ برگزاری در هر فصل است، اشاره می شود. 95 و 



نشست تخصصی »تبیین نقش روان شناسی و مشاوره در پیشگیری از خشونت«
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت 
جهانی  روز  گرامی داشــت  مناســبت  بــه 
»تبیین نقش  روان شناس، نشست تخصصی 
روانشناســی و مشــاوره در پیشــگیری از 
خشونت« را در حاشیه برگزاری بزرگترین 
مجمع دانشــجویان روانشناســی و مشاوره 
کشــور بــرای نخســتین بــار در تاریخ 9 
اردیبهشت ماه 1395 در محل تاالر وحدت 

برگزار نمود. 
در این مراسم، ســازمان دفاع از قربانیان 
خشــونت ضمــن معرفی خدمــات و آثار 
خــود در حمایت از قربانیان خشــونت به 

روش سازی نقش روان شناسان و مشاوران در پیشگیری از خشونت پرداخت. این مراسم توسط سازمان بهزیستی و سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره برگزار شد.

حضور و مشارکت در هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده  
ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت در 
هفتمین کنگره ملی آسیب شناســی خانواده 
و سومین جشــنواره ملی خانواده پژوهی در 
محل تاالر ابوریحان دانشــگاه شهید بهشتی 
تهران که در روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه 
1395 با حضور اساتید، دانشجویان و فعاالن 
عرصه خانــواده برگزار شــد، حضور بهم 

رسانید.
سازمان با حضور در این کنگره دو روزه، 
اقدام به برپایی نمایشگاهی از دست آوردها، 
محصوالت و تولیدات معاونت توانبخشــی 

در حوزه خانواده، خانواده درمانی، مشاوره زوج، پیشگیری از خشونت خانگی و سایر موضوعات مربوطه نمود.
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کارگاه آموزشی بازيابی اطالعات و اسناد سازمان ملل متحد با محوريت حقوق بشر
سازمان دفاع از قربانیان خشونت با همکاری مرکز اطالعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی بازیابی اطالعات و اسناد 
ســازمان ملل متحد را در تاریخ 27 اردیبهشــت ماه 1395 در ساختمان سازمان ملل متحد برای جمعی از اعضای افتخاری و 

داوطلبین این سازمان برگزار نمود.
شــرکت کنندگان در این کارگاه پس از آشــنایی با وب ســایت دو زبانه مرکز اطالعات سازمان ملل متحد به ویژه بخش 
حقوق بشــر آن اطالعات بیشتری درباره اعالمیه جهانی حقوق بشــر و تاریخچه آن را توسط نازنین قائم مقامی کتابدار مرکز 
اطالعات سازمان ملل متحد دریافت کردند. آنان همچنین با وب سایت جهانی ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر ملل 
متحد آشــنا شدند. هنگام جستار در اقدامات ســازمان ملل متحد در وب سایت این سازمان جهانی، با اشاره به حقوق بشر به 
عنوان یکی از سه ستون اصلی فعالیت ملل متحد، شرکت کنندگان با نشانه اسناد و پایگاه اطالعاتی کتابخانه دیداری شنیداری 
حقوق بین الملل آشــنا شــدند. همچنین راهنمای پژوهش کتابخانه دگ همرشــولد در زمینه حقوق بشر و نهادهای مبتنی بر 

منشور و مبتنی بر معاهدات به شرکت کنندگان معرفی شد.        
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گرامی داشت روز جهانی خانواده
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت به 
مناســبت گرامی داشــت روز جهانی خانواده 
نشســت تخصصی» خودآگاهــی و جایگاه آن 
در پیشــگیری از خشــونت خانواده ها« را در 
تاریخ 27 اردیبهشــت ماه 1395 در محل سالن 
همایش های این سازمان برگزار کرد.این مراسم 
با قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد توسط 
معــاون مرکز اطالعات همگانی ســازمان ملل 
آغاز شــد. در این نشســت تخصصی جایگاه 

خودآگاهی در پیشــگیری از خشــونت در خانواده ها از دیدگاه روان تحلیلی، مشــاوره، اخالق و تربیت اسالمی توسط اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه تبیین و تشریح شد. در این نشست تخصصی که با حضور دانشجویان رشته های روان شناسی، مشاوره و 
اعضای افتخاری برگزار شد، نمونه های بالینی قربانی خشونت خانگی که توسط اساتید هیأت علمی و متخصصان درمان گر مورد 
مطالعه و درمان قرار گرفته بودند، تجزیه و تحلیل شد. در ادامه نیز بر توجه به تفاوت های اقلیمی، فرهنگی، زبانی و قومیتی و 

اعتقادی در تعریف خشونت در خانواده ها تأکید شد. 

نشست تخصصی راه کارهای پیشگیری و درمان خشونت علیه زنان
نشســت راه کارهــای پیشــگیری و درمان 
خشــونت علیه زنان توســط ســازمان دفاع از 
قربانیان خشــونت در تاریخ10 خردادماه 1395 
در سالن اجتماعات سازمان و با حضور جمعی 
از اساتید دانشگاه، نمایندگان سازمان های دولتی، 
غیردولتی، اعضای افتخاری و داوطلبین سازمان 
برگزار شد. در این نشست سیاوش ره پیک مدیر 
عامل ســازمان، عالیه شــکربیگی عضو هیأت 
علمی دانشــگاه، فاطمه مقیمی دکتری مدیریت 
و کارآفرینی، مهرشاد شبابی عضو هیأت علمی 

دانشــگاه شهید بهشتی و دکتر صفیه شهریاری افشار به ســخنرانی در حوزه های روان شناسی، حقوق، اقتصادی و جامعه شناسی 
پرداختند. مباحث مطرح شــده در ســخنان ایشــان عبارتند از: تعریف خشونت، تعریف خشــونت خانگی، حوزه های اعمال 
خشونت، بررسی رویکردهای سیاست گذاری زنان در اروپا، برابری جایگاه ارزشی زن و مرد از دیدگاه اسالم، عوارض اجتماعی 
خشونت خانگی علیه زنان و بازتاب آن بر کودکان، بررسی مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، خشونت مبتنی 

بر جنسیت و تحلیل آمار خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف.

ODVV
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حضور در اجالس سی و دوم شورای حقوق بشر
اجالس ســی و دوم شورای حقوق  بشــر سازمان ملل 
متحــد از تاریخ 24 خردادماه آغــاز و در تاریخ 18 تیرماه 
1395 در مقر اروپایی ســازمان ملل متحد طی ده آیتم که 
همواره در دستور کار شورا قرار دارند، با موضوعات فرعی 
جدید برگزار شد.ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت نیز 
همچون گذشته با تالش گسترده و مؤثر از تمامی امکانات 
خود اســتفاده نموده تا به اهداف مورد نظر خود در حوزه 
بین الملل دســت یابد. فعالیت های سازمان در این دوره از 
اجــالس تدوین بیانیه های کتبی و شــفاهی، برگزاری پنل 

جانبی و تهیه و توزیع محصوالت سازمان در شورا بود. 

گرامی داشت روز جهانی حمايت از قربانیان شکنجه
مراســم گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شــکنجه با محوریت »توانمند سازی قربانیان شکنجه برای بازگشت 
به زندگی« در تاریخ 8 تیرماه 1395 توســط ســازمان دفاع از قربانیان خشونت با حضور دانشجویان رشته های روان شناسی، 

مشاوره، علوم تربیتی و مددکاری اجتماعی توسط دکتر میرسعید جعفری برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان 
خشــونت ضمن تأکید بر تالش همگانی برای به حداقل 
رساندن اعمال شکنجه، گفت: ســازمان دفاع از قربانیان 
خشــونت همواره تمام ظرفیت و تــالش خود را به کار 
گرفته اســت تا بتواند اقدامات عملی و چشــمگیری در 
راستای بازتوانی و توانمند سازی قربانیان شکنجه از طریق 

ارایه خدمات روان شناختی انجام دهد. 
در ادامــه این مراســم، پیام بان کی مون به مناســبت 
روز جهانی حمایت از قربانیان شــکنجه توســط محمد 
رجایی مقــدم، معاون مرکز اطالعات ســازمان ملل متحد 

تهران قرائت شد. 
تعریف قربانی و شــکنجه، شکنجه به عنوان تجربه بحران، انواع تجربه بحران، اهداف یاری رسانی به فرد قربانی شکنجه، 
فنون یاری رسانی به قربانی شکنجه، استراتژی های عملی برای کمک و حمایت از شکنجه دیده و لزوم دریافت حمایت های 
اجتماعی و قانونی برای حمایت از قربانی شــکنجه برای بازگشت به زندگی، مهم ترین عناوین مطالب ارایه شده توسط این 

عضو هیأت علمی دانشگاه بود.
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نشست تخصصی »ارزيابی کارآمدی سازمان  ملل  متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر«
نشســت تخصصی »ارزیابی کارآمدی ســازمان  ملل  متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر« با تأکید بر اسراییل و عربستان 
توســط ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت برگزار شــد. در این نشســت که در تاریخ 13مردادماه 1395در سالن اجتماعات 
سازمان برگزار شــد، آقای حسین قریبی، کارشناس 
 ارشد مقابله با تروریســم وزارت امور خارجه، دکتر 
امیرساعد وکیل، مدرس دانشــگاه و مشاور حقوقی 
دعــاوی بین المللی و دکتر محمودرضا گلشــن پژوه 
کارشــناس ارشد مسایل حقوق بشر به ایراد سخنرانی 
پرداختند. در این نشســت انتخاب اسراییل به عنوان 
ریاست کمیته ششم مجمع عمومی، اقدام دبیرکل در 
بازپس گیری گزارش »کشــتار کودکان« سازمان ملل 
علیه عربســتان، موجودیت و ســاختار سازمان ملل، 
محدودیت ها و معیارهای تشکیل دهنده سازمان ملل، 
بررسی علل تصمیم گیری های سیاست زده در سازمان 
ملل، نقایص و محدودیت های موجود در ســازمان 
ملل، تقاضای جامعه بین المللی و رقابت برای کسب کرسی های سازمان ملل و کارآمدی این سازمان از جمله موضوعات مورد 

بحث و بررسی در این نشست تخصصی بودند. نشست با پرسش  و پاسخ از سوی شرکت کنندگان پایان پذیرفت.

کارگاه آموزشی مقاله نويسی برای سايت و نشريه 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت کارگاه آموزشی نحوه نگارش 
برای سایت و نشریه را در راســتای توان افزایی اعضای افتخاری 
و داوطلبیــن خود در حــوزه داخلی و بین المللــی در تاریخ 16 

شهریورماه 1395 برگزار نمود.
در ایــن کارگاه کــه با حضــور20 تن از اعضــای افتخاری و 
داوطلبین ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت برگزار شــد، شیوه 
نگارش یادداشت، گزارش تحلیلی، مقاله نویسی و ... برای سایت، 
نشریه و سایر گروه های ارتباطی سازمان دفاع از قربانیان خشونت 
توســط محمود رضا گلشــن پژوه عضو هیأت علمی ســازمان به 

صورت علمی و عملی ارایه شد. 
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نشريه مدافعان بهار و تابستان 2016
نشــریه مدافعان بهار و تابســتان 2016 با موضوعاتی از قبیل علل بحران پناهندگی، ریشه های 
خشــونت علیه زنان و ...  در 36 صفحه تمام رنگی در تابســتان به چاپ رسید.  در این شماره از 
نشــریه مدافعان مقاالت و مطالب گوناگونی از وقایع امروز جهان و ایران به چاپ رســیده است، 
مقاالتی چون، چشــم انداز پیش رو در حذف مجازات اعدام در ج.ا.ا، ریشه های ارتکاب خشونت 
علیه زنان توســط داعش، وضعیت مجــازات حبس جایگزین در سیســتم عدالت کیفری ایران، 
آموزش و پرورش پایه و اساس توسعه، کاشانی شهری با اصالت، هنر ایرانی و گنج های معماری، 
نقض حقوق بشر در برخی کشورهای خاورمیانه و فعالیت های سازمان دفاع از قربانیان خشونت.

حضور در اجالس سی و سوم شورای حقوق بشر
اجالس 33 شورای حقوق بشر در سوییس مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو از تاریخ 23 شهریور ماه تا 9 مهرماه 
1395 برگزار شــد. دفتر نمایندگی ســازمان دفاع از قربانیان خشونت در این دوره از شورا نیز حضوری فعال و مؤثر داشته 

است. در ادامه به گوشه ای از فعالیت های دفتر نمایندگی سازمان در شهر ژنو اشاره می شود.
تدوين بیانیه های کتبی و شفاهی

سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای اجالس 33 شورای حقوق بشر6 بیانیه کتبی و 7 بیانیه شفاهی تدوین نمود. برخی 
از موضوعات این بیانیه ها که تحت آیتم های سه، چهار، پنج، شش و هفت تهیه شده بود عبارت بودند از: 

حمالت تروریستی و اسالم هراسی در اروپا، جنگ جویان خارجی در عراق و سوریه، بحران پناهندگی، نقض حقوق بشر 
در یمن، وضعیت حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین، بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر تاجیکستان.

تهیه محصوالت رسانه ای برای انتشار در شورا
ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت با هدف گسترش ارتباطات بین المللی از طریق انتشــار محصوالت رسانه ای و انتشار گزارش 
فعالیت های سازمان، اقدام به تولید محصوالت مختلفی نظیر نشریه مدافعان، گزارش ساالنه و نرم-افزار مالتی مدیا نمود که به صورت 

گسترده در اجالس سی و سوم شورای حقوق بشر توزیع شد.

پروژه » پیش گیری از خشونت خانگی و آموزش مهارت های زندگی«
پروژه » پیش گیری از خشونت خانگی و آموزش مهارت های زندگی« طبقه توافقنامه سه جانبه میان 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره 
کل امور مهاجرین خارجی وزارت کشــور از مهر ماه آغاز به کار و در بهمن ماه 1395 به کار خود 

پایان داد. 
این پروژه برای 80 پناهنده افغانســتانی اعم از 40 زن و 40 مرد در رده ســنی 12 تا 59 سال و با 
هدف کاهش خشــونت های اجتماعی و روانی، ارتقای خودداری و پیشگیری از خشونت خانگی در 

میان اجتماع افاغنه ساکن منطقه ورامین برنامه ریزی شده بود. 

Spring & Summer 2016

DEFENDERS
ODVV

www.odvv.org

Organization for Defending
Victims of Violence
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 همچنیــن ایــن پروژه بــا توجه بــه 1. نیاز ایــن جامعه به آمــوزش روش هــای پیشــگری و کاهش خشــونت 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 
ورامیــن طراحی گردید. طبــق بازدیدها و مصاحبه های میدانی صورت گرفته با پناهندگان و افراد کلیدی و مطلع جامعه پناهندگان در 
منطقه ورامین برآورد شد که میزان انواع خشونت های روانی و اجتماعی به ویژه خشونت خانگی در این منطقه بسیار باالست که این 
مسأله به دنبال خود پیامد ها و عواقب جبران ناپذیری اعم از گسترش اعتیاد، خودکشی و انواع آسیب های اجتماعی و ... به همراه داشته 
اســت. همین مسأله ســازمان دفاع از قربانیان خشونت را بر آن داشت تا برای دومین سال متوالی آموزش های مورد نیاز این جامعه را 
در منطقه ورامین و حومه دنبال کند. همچنین 80 بهره مند مســتقیم پروژه که به عنوان آموزش گران همسان تحت آموزش مهارت های 
زندگی و روش های پیشگیری از خشونت قرار گرفتند، دانش خود در این زمینه را به 5 نفر همتای خود انتقال می دهند که در نهایت 

400 پناهنده افغانستانی در زمینه پیشگیری و کاهش خشونت خانگی آموزش دیدند. 

نشست تخصصی »لزوم کنشگری ايران در عرصه عدالت کیفری بین المللی«
ســازمان دفــاع از قربانیان خشــونت 
ایران  کنشگری  لزوم  نشســت تخصصی 
در عرصــه عدالت کیفــری بین المللی را 
در تاریــخ 28 مهرمــاه 1395 با حضور 
حقوق  دکترای  ذاکرحســین  محمدهادی 
کیفری بین المللــی و رییس مرکز حقوق 
کیفری بین المللی ایران در سالن اجتماعات 
ســازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار 

کرد.
در این نشســت که با حضور اســاتید 
دانشگاه، نمایندگان سازمان های غیردولتی، 

فصل پاییز
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اعضای افتخاری، دانشــجویان و عالقه مندان به موضوع برگزار شد، رییس مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران ضمن تشکر 
از توجه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به موضوع دیوان کیفری بین المللی در سخنانی بر اهمیت و ترجیح جنگ حقوقی 
بر جنگ نظامی به عنوان جبهه جدید در روابط بین الملل پرداخت و افزود از زمان تشــکیل دیوان کیفری بین المللی هر روز 
شاهد اهمیت و نقش فزاینده آن هستیم به طوری که هر جا جنگ و بحرانی وجود دارد همه نگاه ها معطوف به دیوان می شود 

و در واقع این نهاد تاکنون جایگزینی نداشته است. در پایان این نشست سخنران مراسم به سؤاالت حاضرین پاسخ داد.

برگزاری دوره آموزشی آشنايی با »حقوق خانواده«
داوطلبان سازمان دفاع 
با  خشــونت  قربانیان  از 
همکاری کلینیک حقوقی 
دانشــگاه شهید بهشتی و 
روز جهانی  بــا  هم زمان 
»امحــاء خشــونت علیه 
آموزشــی  دوره  زنــان« 
»حقــوق  بــا  آشــنایی 
خانــواده« را در تاریــخ 

2آذرماه 1395 برگزار کرد. این دوره آموزشی با همکاری و تالش داوطلبین سازمان و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، 
کارشناســان، اعضای افتخاری، نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی و عالقه مندان به موضوع در محل سازمان دفاع از 

قربانیان خشونت برگزار شد.
 اســاتید حاضر در این نشســت به بررسی ابعاد مختلف حقوق خانواده و راه کارهای حقوقی پیشگیری از خشونت علیه زنان، حقوق 
خانواده و عوامل مؤثر بر تقویت این موضوع و راه کارهای مؤثر بر اجرایی شدن آن پرداختند.این جلسه با خوشامد گویی آقای دکتر سیاوش 

سازمان  عامل  مدیر  ره پیک؛ 
قربانیان خشــونت  از  دفاع 
و تأکید بــر اهمیت مباحث 
مربوط به زنــان و خانواده 
آغاز شــد. پس از آن خانم 
استاد  مهرشادشــبابی  دکتر 
دانشگاه شهید بهشتی، ضمن 
بیان روند شناسایی حق زن 
و خانواده در نظام بین الملل 
به اهمیت حقوق برای زنان 

در طول تاریخ پرداختند. 
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ســخنران بعدی دکتر حسن فدایی، استاد دانشگاه شهید بهشــتی بودند که با بیان مقدمه ای، خشونت در قوانین را شامل 
خشونت اجتماعی علیه زنان و خشونت روانی علیه زنان تقسیم کرد و ضمن تأکید بر آیات قرآن و روایات معتبر بیان داشت 

که حفظ ارزش ها و توجه به آنها از پایه های استحکام و دوام خانواده است. 
ســخنران پایانی این نشــت خانم دکتر هما گرمارودی استاد دانشگاه بودند که ضمن اشاره به بزه دیدگی ساختاری، علت 
آن را ناشــی از 1. جرایم 2. جنگ و 3. ســاختار دانستند. ایشان با اشــاره به این نکته که حقوق باید انسانی باشد و تبعیض 

جنسیتی در آن لحاظ نشود بر ارزشمند بودن تساوی حقوقی اشاره کردند. 

شرکت در نهمین اجالس مسايل اقلیت ها
نهمیــن »اجــالس مســایل 
اقلیت ها« 4 الی 5 آذرماه 1395 
در مقر اروپایی ســازمان متحد، 
شهر ژنو سوئیس برگزار شد. در 
نهمین نشســت از این اجالس، 
بــه نیازهای خــاص و تأثیرات 
شــدیدی که بحران های انسانی 
مانند جنگ، بالیا و بیماری های 
همه گیــر بــر اقلیت هــا دارند 
پرداخته شــد. »اجالس مسایل 
اقلیت ها« به منظور ایجاد مرکزی 
برای گفتگو و همکاری در زمینه 
مســایل مربوط بــه اقلیت های 
ملــی، قومی، مذهبــی و زبانی، 
ارایــه گزارشــات موضوعی و 

مشاوره تخصصی به گزارشگر ویژه مسایل اقلیت ها تشکیل شده است. 
دفتر نمایندگی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ژنو فعالیت هایی را در این اجالس انجام داده و از طریق مشارکت فعال در جلسات، 
تهیه گزارش، تدوین، ویرایش و خواندن بیانیه شــفاهی و غیره توانسته است مشــارکت بیشتری با این نهاد داشته باشد.نهمین نشست این 
اجالس به موضوع »نیازهای خاص اقلیت ها و تأثیر منفی بحران های بشری بر اقلیت ها« اختصاص داشت. از این رو، بحران های انسانی مانند 
جنگ، بالیای طبیعی و بیماری های همه گیر در کانون توجه این نشست قرار داشت. این سازمان، با توجه به موضوع مورد بحث، چهار بیانیه 
شفاهی )دو بیانیه به زبان انگلیسی و دو بیانیه به زبان فرانسه(، در جلسه ارایه کرده که عناوین آنها به شرح زیر بود: وضعیت حقوق بشر در 
میانمار؛ 2. رسیدگی به خشونت و تبعیض علیه اقلیت ها؛ 3. وضعیت اقلیت ها در جهان؛ و 4. وضعیت اقلیت ها در یمن و عربستان سعودی.
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 حضور سازمان دفاع از قربانیان خشونت در دهمین سمپوزيوم علمی بین المللی
»شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه«

»شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه« اولین سمپوزیوم علمی خود را که یک رویداد جهانی است از تاریخ15الی 
17آذرماه 1395در مکزیکو ســیتی برگزار کرد. هدف این سمپوزیوم بررسی جزییات چگونگی برخورداری قربانیان شکنجه 
از حق توانبخشــی، آن طور که در کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه آمده بود. این رویداد که برای اولین بار طی 10 سال 
گذشته، اعضای جنبش جهانی توانبخشی را گرد هم آورده بود، فرصتی منحصر به فرد برای ارایه دهندگان خدمات، پزشکان، 
مدافعان حقوق بشــر، پژوهشگران، وکال، بانیان مالی و سیاســت گذاران بود تا گرد هم آمده به تبادل تجربیات و تحقیقات 
حوزه توانبخشــی قربانیان شکنجه بپردازند. در طول این رویداد سه روزه، بیش از 100 گزارش مختلف که به موضوع عمل 
به وعده  حق توانبخشی مربوط بود، ارایه گردید. این سخنرانی ها به موضوعات و مسایل مختلف از جمله اردوگاه های موقت 
پناهندگان در جنوب اروپا و سایر مناطق، وضعیت اسفبار مهاجران آمریکای مرکزی پرداخت و سه نفر نیز درباره بازداشتگاه 

گوانتاناموی ایاالت متحده که  در سال 2006 در خلیج گوانتاناموی کوبا ایجاد شده است، صحبت نمودند.
همانطور که برنامه ریزی شــده بود، بعد از این همایش، مجمع عمومی »شــورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه« 
که پلت فرم اصلی تقویت ماهیت دموکراتیک »شــورای توانبخشــی بین المللی قربانیان شــکنجه« است، در تاریخ 18 تا 19 
آذرماه95، در همان محل، تشــکیل جلســه داد. در آن زمان، همچنین اعضای شورای تازه انتخاب شده تشکیل جلسه دادند، 

انتخابات کمیته اجرایی جدید انجام شد و اعضای جدید کمیته اجرایی نیز توسط اعضای شورا انتخاب شدند.
همه مراکز عضو »شــورای توانبخشــی بین المللی قربانیان شکنجه« در سراسر جهان از جمله ســازمان دفاع از قربانیان 
خشــونت برای هر دو رویداد دعوت شدند. »شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه« عضویت 152 مرکز توانبخشی 

از 74 کشور جهان را دارد و نماینده یک جنبش بین المللی علیه شکنجه و حامی قربانیان شکنجه است. 

17

گزارش  ساالنه
1 3 9 5

ODVV

فصل پاییز



 مشارکت در همايش ملی رفع خشونت علیه زنان؛
چالش ها و راه کارها

ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ 
چالش ها و راه کارها که در تاریخ 14دی ماه 1395در دانشــگاه شــهید بهشتی به 
میزبانی اتحادیه سراســری کانون های وکالی دادگســتری برگزار شد، مشارکت 

داشت.
مفهوم شناسی، علت شناسی و مصادیق و فراوانی خشونت علیه زنان، خشونت 
از منظر حقوق جزا و جرم شناسی، خشونت از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی، 
خشــونت از منظر جامعه شناســی و روان شناســی، خشــونت از نگاه فرهنگی 
و اقتصــادی، راه های مقابله با خشــونت علیه زنان، مبانــی فقهی و حقوقی منع 
خشــونت علیه زنان و بررســی تطبیقی خشــونت علیه زنان و توزیع و فراوانی 
اشــکال خشــونت در جهان، از محورهای مورد بحث و بررسی توسط اساتید و 

سخنرانان حاضر در این همایش بود.

حضور در اجالس سی و چهارم شورای حقوق بشر
اجالس ســی وچهارم شورای حقوق بشــر در تاریخ 19 اسفندماه 1395در کاخ ملل شهر ژنو شــروع به کار و در تاریخ 

4فروردین ماه 1396 به کار خود پایان داد.  
مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این اجالس عبارتند از:

برنامه توانمندسازى سازمان هاى غیردولتى داراى مقام مشورتى اکوسوك با عنوان «مشارکت 
مؤثر در اجالس سى و چهارم  شوراى حقوق بشر»

نقــش ســازمان های غیردولتی 
در مجامــع بین المللی به شــکلی 
روزافزون درحال گســترش است. 
از همین رو، یکــی از فعالیت های 
از قربانیان  اصلی ســازمان دفــاع 
خشونت در سی و چهارمین اجالس 
ســاماندهی  حقوق بشر،  شــورای 
برنامــه  بــا  و  مؤثــر  مشــارکت 
سازمان های غیردولتی ایرانی دارای 

مقام مشورتی بود.
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 ایــن فعالیــت در دو مرحله در تهران و ژنو صورت پذیرفت. در مرحله نخســت در تهران ابتــدا آموزش های الزم به 
نمایندگان ســمن ها ارایه گردید و ســپس برنامه های اقدام توسط سازمان ها تدوین گردید. در مرحله دوم نیز در ژنو، ضمن 

برگزاری جلسات هماهنگی، اقدامات برنامه ریزی شده در تهران به مرحله اجرا درآمد. 

تدوين بیانیه های کتبی، ارسال و ثبت در دايرکتوری شورا 
از قربانیــان  ســازمان دفــاع 
خشونت در این دوره 7 بیانیه کتبی 
تحت ده دستورکار دائمی شورا و 
استانداردهای مربوطه  به  با توجه 
تدوین نمود. این بیانیه ها غالبًا در 
موضوعات نقــض حقوق زنان و 
کــودکان در منازعات خاورمیانه، 
بحران پناهندگان، فجایع زیســت 
محیطــی، اســالم هراســی، آثار 
تحریم ها بر جوامع، حق آموزش و 

تحصیل و ... تدوین شدند.

تدوين گزارشات موضوعی کاربردی و انتشار در صحن شورای حقوق بشر
در این اجالس با هدایت کارشناسان سازمان و طی نشست های هماهنگی 21 گزارش موضوعی کاربردی با در نظر گرفتن 

اولویت های احترام به حقوق بشر تدوین شد. 
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بحران مهاجرت، بحران آب، نقض حقوق معلوالن، گسترش اسالم هراسی و ... ازجمله موضوعات مطروحه در گزارشات 
بودند که تدوین، طراحی و چاپ شده و در تیراژ باال در صحن شورای حقوق بشر منتشر شد. عناوین برخی از گزارشات به 
شرح ذیل است: جنگ و سالمت روان در خاورمیانه، ضرورت توجه به اصول حقوق بشر در سیاست های بین المللی تغییرات 
آب و هوایی، جرایم زیســت و نقض حقوق بشر، خشونت و نقض حقوق بشــر، نقض حقوق معلوالن در منازعات منطقه، 
پیامدهای تحریم و آثار آن بر جامعه مدنی، کودکان بازمانده از تحصیل در منازعات منطقه ای، نقد و بررســی وضعیت زنان 

در خاورمیانه از منظر حقوق بشر در دهه اخیر، کودکان قربانیان تروریسم و ... .

تدوين بیانیه های شــفاهی و قرائت در صحن شــورا با تمرکز بر 
گزارشگر ايران و مسايل خاورمیانه

در این مرحله، ســازمان برای مباحث عمومی و گفتگوهای تعاملی تحت 
دستور کارهای 3، 4، 5، 6، 7 و 9 جمعًا 8 بیانیه شفاهی تدوین نمود. همچنین 
حدود 31 بیانیه نیز تحت نظارت کارشناســان ســازمان تدوین گردید. برخی 
محورهای مورد تأکید در بیانیه های شــفاهی سازمان دفاع از قربانیان خشونت 
و سازمان های غیردولتی عبارتند از؛ وضعیت نقض حقوق کودکان در نزاع های 
ســوریه، آثار تحریم های ناعادالنه بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سالمت 
در ایران، مخاطرات زیست محیطی نزاع های خاورمیانه، نقض حقوق زنان در 
منازعات خاورمیانه )قاچاق و بهره کشی جنسی(، پیامدهای بازگشت اجباری 
پناه جویان بر کــودکان، پیامدهای منفی منازعات مســلحانه علیه کودکان در 
ســوریه، عراق، یمن، بحرین و فلسطین، ضرورت تدوین پروتکل یا پروتکل 
الحاقــی به کنوانســیون حقوق کودک بــرای ارتقا حقوق کــودکان پناهنده، 

محکومیت ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا و ... .

 تنظیم مالقات با خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ويژه وضعیت حقوق بشر در ايران
یکی از اقدامات اصلی و حائز اهمیت سازمان طی حضور در جلسات شورای حقوق بشر، انجام مالقات و نشست های تخصصی 
با گزارشــگران موضوعی و کشوری است 
که مهمتریــن آنها، مالقات با گزارشــگر 
ویژه وضعیت حقوق بشــر ایران است. این 
نشســت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود 
بدین لحاظ که خانم جهانگیر برای نخستین 
بار گزارش خود را در این سمت تدوین و 
ارایه نمودند. لذا دیدار و تعامل سازمان های 
ایرانی و طــرح مطالب و موضوعات برای 

نخستین بار صورت می پذیرفت.
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برپايی نمايشگاه »دريچه ای به سوی ايران«
همزمــان با برگزاری اجالس ســی و چهارم 
شــورای حقوق بشر، ســازمان دفاع از قربانیان 
خشــونت در میدان ناســیون شــهر ژنــو و در 
مقابل دفتر ســازمان ملل متحد اقــدام به برپایی 
نمایشــگاهی با عنوان »دریچه ای به سوی ایران« 
برای ســومین سال متوالی نمود. این نمایشگاه با 
هــدف بازتولید مفهوم صلح و نفی افراطی گیری 
و خشــونت از دیدگاه ایرانیان به روشی منحصر 
به فرد و تأثیرگذار برگزار شد. اقدامات انجام شده 

در این نمایشگاه به شرح زیر است:

 نمايشگاه عکس
 در این نمایشگاه 25 تابلو از عکس های هنرمند 
جانبــاز دفاع مقــدس داود عامــری در خصوص 
موضوعاتی نظیر طبیعت ایــران، زندگی در ایران، 
اقلیت ها در ایران، قربانیان جنگ در ایران و زنان و 
کودکان در ایران به نمایش گذاشته شد. این تابلو ها 
تصویر متفاوت و جذابی از ایران را برای مخاطبان 
اروپایی در برداشت و مورد استقبال بازدیدکنندگان 
قرار گرفت به نحوی که در مواردی تقاضای خرید 

برخی از آثار را مطرح کردند.

 برپايی هفت سین نوروزی 
نزدیکی ایــام برگزاری اجالس بــه نوروز و 
همین طور روز جهانی شــادی بهانه مناسبی است 
تا ســازمان ضمن برپایی هفت سین ایرانی آمدن 
بهار و ســال نوی ایرانی را بــه بازدید کنندگان و 
مخاطبان خــود تبریک بگوید. این اقدام با هدف 
معرفــی فرهنگ و ســنت های اصیــل ایرانی و 
همین طور ارایه تصویری مناسب از تاریخ و تمدن 
ایران و تغییر اذهان عمومی شــهروندان اروپایی 

صورت گرفت. 
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  معرفی سمن های ايرانی 
17 ســازمان غیردولتی ایرانی حاضر در اجالس با مشــارکت در نمایشگاه »دریچه ای به سوی ایران« به معرفی 
سازمان خود در قالب بروشور، کتابچه، گزارش فعالیت های ساالنه و گزارشات موضوعی پرداختند. این محصوالت 
در دو چادر اصلی نمایشــگاه در معرض بازدید مخاطبان قرار گرفت. همچنین بنرهایی با شعارهای نفی خشونت 
و افراطی گری، صلح، دوستی و مهربانی در اضالع چادرهای این نمایشگاه نصب شده بود که پیام برگزارکنندگان 

را به مخاطبان و رهگذران برساند.

 پخش موسیقی اصیل ايرانی
در کنار نمایش تابلوهای عکس، ارایه گزارش سمن ها و برپایی هفت سین نوروزی و برای تکمیل و تأثیرگذاری 
بیشــتر این اقدامات، امسال پخش موسیقی ایرانی نیز در دستور کار نمایشــگاه قرار گرفت و آثار اصیل موسیقی 

ایرانی )اغلب بدون کالم( برای بازدیدکنندگان پخش شد. 
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  برگزاری نمايشگاه »هنر برای صلح«
به دنبال تجربه موفق ســازمان در برگزاری نمایشگاه میدانی سمن های ایرانی دارای مقام مشورتی )در سال های 
2015 - 2016-2017( برای اولین بار نمایشگاه »هنر برای صلح« را داخل مقر اصلی اروپایی سازمان ملل متحد با 
همکاری ســازمان و ســه موسسه و نهاد غیر دولتی از روز 7 تا 17 ماه مارس برگزار شد. در این نمایشگاه در حدود 
30 اثر از هنرمندان ایرانی با مضمون صلح به نمایش درآمد که با استقبال گسترده ای از سوی مخاطبان مواجه شد. 
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ديدار با گزارشگران موضوعی 
 مالقات با گزارشگر کودکان

 در تاریخ 19 اسفند مالقاتی با خانم مود دی بور  
 )Maud De Boer-Buquicchio(بوکویکچیو
گزارشــگر ویژه کودکان، در کاخ ویلســون برگزار 
گردیــد. در این دیدار مباحثــی در خصوص قانون 
باالبــردن ســن ازدواج دخترها، تعامل بیشــتر با 
ســازمان های غیردولتــی ایرانی و متدهــا و نحوه 
فعالیت گزارشگر مطرح شد. در پایان نیز بروشورها، 
تبلیغاتی سمن ها  گزارشات موضوعی و کارت های 
در اختیار گزارشــگر برای گسترش ارتباطات آینده 

قرار گرفت.

 برگزاری نشست های جانبی 
برگزاری نشســت های جانبی از دیگر فرصت های موجود شــورای حقوق بشر اســت که می توان با استفاده از تخصص 
و تجربیات کارشناســان امر، از این فرصت به نحو شایســته بهره مند شــد. از همین در این اجالس سازمان دفاع از قربانیان 

خشونت با همکاری یونیسف 2 نشست جانبی با موضوعات ذیل برگزار نمود:

 بحران پناهندگان و نقض حقوق کودکان 
این نشست با همکاری بنیاد کودک و یونیسف در تاریخ 24 اسفند ماه برگزار گردید و سخنرانان عبارت بودند از: خانم سارا کرو 
)Sarah Crowe( ســخنران دفتر ژنو یونیســف در امور بحرانی، خانم ترانه فتحعلیان از جمعیت خیریه دانشجویی امام علی)ع(، 

آقای دکتر پیمان رئوفی مدیر اجرایی بنیاد کودک و آقای دکتر مصطفی محمدی پژوهشگر دانشگاه لوزان.
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 ســخنرانان درباره کشــورهای مهاجر پذیــری صحبت کردند 
کــه قوانین داخلی خود را اصالح کرد ه انــد تا از کودکان حمایت 
بیشــتری به عمل آید. همچنین اشــاره شــد که  پارلمان اروپا در 
جهــت حفاظت از کودکان آواره و مهاجــر قانونی تصویب کرده 
اما مجارســتان از این نوع اقدامات امتناع کرده و این جای تأسف 
دارد، مجارســتانی ها که خودشان در زمان جنگ جهانی آوارگی را 
تجربه کرده اند باید کمک های بیشتری به آوارگان بکنند. کنوانسیون 
حقوق کودک میثاقی بین المللی است که بیشترین امضا کنندگان را 
دارد اما ایاالت متحده از امضای این کنوانسیون سر باز زده است.

 يمن: 700 روز بحران و مصونیت جنايتکاران

نشســت »یمن: 700 روز بحران و مصونیت جنایتکاران« توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت در تاریخ 25 اسفند ماه 
برگزار شد. 

سخنرانان این نشست عبارت بودند از خانم کیم شریف حقوق دان، آقای عبدالطیف الواشلی، آقای عایش السندی و خانم 
عمل المأخذی، فعاالن حقوق بشر یمنی.

 موضوعاتی که در این نشست مطرح شد عبارتند از: عدم دسترسی مردم یمن به آب آشامیدنی سالم، گران شدن هر لیتر 
آب آشامیدنی سالم به لیتری 12 دالر، ویران شدن 50 درصد از زیرساخت های تأمین آب صنعا بر اثر حمالت هوایی عربستان 
ســعودی، محاصره شدن فرودگاه و مشکل کمبود دارو، بمباران مناطق استراتژیک و نفت خیز یمن، عدم فعالیت سازمان ملل 
در یمن، مورد هدف قرار گرفتن کودکان و زنان یمنی در مراکز درمانی، عدم دسترســی به غذای کافی هفت میلیون یمنی، 

ارایه گزارشی مبنی بر وجود 120 هزار کشته و بیش از 20 هزار زخمی در یمن.
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انتشار و توزيع کتب، نشريات، گزارش های ساالنه و مالتی مديا

ســازمان دفاع از قربانیان خشونت با هدف گســترش ارتباطات بین المللی از طریق انتشار محصوالت رسانه ای و انتشار 
گزارشــات فعالیت های ســازمان، اقدام به تولید محصوالت مختلفی نظیر نشریه، گزارش ساالنه و نرم افزار مالتی مدیا نمود 

که به صورت گسترده در اجالس سی وچهارم شورای حقوق بشر و نمایشگاه های برگزار شده توسط سازمان توزیع شد. 

شرکت فعال کارشناسان سازمان در نشست های جانبی ساير سازمان های غیردولتی
یکی از اقدامات حایز اهمیت سازمان در این اجالس، مشارکت فعال کارشناسان سازمان در نشست های جانبی شورا بود. 
در راستای این اقدام، ابتدا جدول برنامه نشست های جانبی بررسی شده و سپس برخی نشست ها که با حوزه کاری سازمان 
هم خوانی بیشــتری داشتند، انتخاب و کارشناسان سازمان طبق برنامه ای از پیش تعیین شده در این نشست ها شرکت نموده، 

اقدام به تدوین گزارشات کاملی نمودند. 

اطالع رسانی فعالیت ها
ســازمان در حین برگزاری شورا به وسیله وب سایت سه زبانه خود به نشانی WWW.odvv.org و اکانت های مربوط 

به شبکه های اجتماعی خود اقدام به اطالع رسانی فعالیت هایش در شورا نمود. 
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همچنین در اقدامی ویژه جلســه مربوط به گزارشــگر ایران به صورت زنده توسط همکاران سازمان در قالب شبکه های 
توییتر و فیس بوک گزارش شد. فیلم مستندی نیز از نحوه فعالیت های سازمان و سمن ها همراه تهیه و تولید شد.

نشريه مدافعان پايیز 2016، زمستان 2017
این شــماره از نشریه مدافعان در 48 توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت 
و با تمرکز بر حقوق بشــر، حقوق شــهروندی، کودکان، سازمان های غیردولتی، 

سازمان ملل، بررسی دوره ای جهانی و ... به چاپ رسید.
این نشــریه 48 صفحه ای مقاالت و موضوعــات گوناگون و قابل توجهی از 

مسایل روز دنیا را مورد بررسی قرار می دهد.
 موضوعاتی از قبیل ظرفیت ســازمان های غیردولتی دارای مقام مشورتی در 
سازمان ملل، نگاهی به استاندارهای دوگانه حقوق بشر در نظام بین الملل، پلیس 
کودکان و ضرورت تشــکیل آن در ایران، وضعیت حقوق بشر کودکان، سوریه 
و چالش های حقوق بشــری، ترامپ و حقوق بشر، نگاهی به موضوع قومیت در 
ایران، کردستان سرزمین سنت ها، آداب و رسوم باستانی، مشارکت فعال سازمان 
دفاع از قربانیان خشونت در بررسی دوره ای جهانی، روش های ارتقاء حقوق بشر 
در ایران، منشور حقوق شهروندی و رســانه های آزاد و رویکردی به ساختار و 

ماهیت منشور حقوق شهروندان ایران.
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مرکز مشاوره رها
مرکز مشــاوره رها )وابسته به ســازمان دفاع از قربانیان خشونت ( با آرزوي التیام دادن به رنج هاي 
بشــري و گســترش فعالیت هاي بشردوستانه بر آن اســت تا با ارایه خدمات مشــاوره اي و درماني، 

گره کوچکي از مسایل و مشکالت انساني بگشاید. 
مرکز مشاوره رها در راستاي حمایت از آسیب دیدگان اجتماعي و قربانیان خشونت هاي خانگي به 
ارایه خدمات مشــاوره اي و درماني در حیطه هاي حقوقي، خانوادگي، ازدواج، اختالالت روانپزشکي 

و... در قالب مشاوره حضوري و تلفنی مي پردازد. 
    مرکز فوق با همکاري 40 کارشــناس بهداشت روان و حقوق دان به ارایه خدمات روان پزشکي، 
روان درماني، خانواده درماني، مشــاوره پیش از ازدواج، تحصیلــي و حقوقي مي پردازد. آمار مراجعان 
حضوري، ماهانه با در نظر گرفتن متغیرهایي چون جنســیت، شــغل، ســن، وضعیــت تأهل، میزان 
تحصیالت و علت مراجعه، محاســبه شده و تحلیل مي شود. از این تحلیل سازمان در برنامه ریزي هاي 

آموزشي پژوهشی خود استفاده مي کند. 
در سال1395، 3924 نفر از خدمات مرکز مشاوره حضوري سازمان بهره مند شدند. از این تعداد 2031 نفر زن و 1893 نفر مرد 
بودند. مطابق آمار متأهلین بیشترین مراجعه به مرکز را داشتند و عمده ترین علت مراجعه به مرکز مشکالت زناشویی بوده است.

مرکز مشاوره رها همچنین به ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های روان شناختی، ازدواج، مسایل خانواده و مشکالت تحصیلی 
به صورت تلفنی می پردازد. آمار مراجعان تلفنی ماهانه با در نظر گرفتن متغیرهایی چون جنســیت، شــغل، سن، وضعیت تأهل، 
میزان تحصیالت و علت مراجعه محاسبه شده و تحلیل می شود. در سال 1395، 1215 نفر از خدمات مرکز مشاوره تلفنی سازمان 

بهره مند شده اند. از این تعداد 963 زن و 279 نفر مرد بودند. مطابق آمار مشکالت خانوادگی بیشترین علت تماس بوده است. 
معاونت توانبخشــی ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت به عنوان یکی از اعضای فعال کمیته کار و آموزش در تدوین »سند 

پیشگیری از خشونت خانگی« همواره در راستای پیشگیری از خشونت تالش کرده و می کند. 
به منظور تحقق اهداف این کمیته، معاونت توانبخشی با حضور در تمام جلسات با تعریف فعالیت های عملی در این خصوص 

اقدامات مهمی را در دست دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

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

  شناســایی عناوین مناسب برای کارگاه های تخصصی پیشگیری از خشــونت و درمان خشونت دیده ها جهت برگزاری در 
مرکز مشاوره رها

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

  طرح شناســایی 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.
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ارتباط با اعضاء افتخاري )داوطلبان(
ســازمان دفاع از قربانیان خشــونت در راســتاي تحقق اهداف و اجراي 
فعالیت هــاي خود از اعضاء افتخاري و نیروهاي داوطلب با توجه به تخصص  
آن ها، بهره مي گیرد. در همین راســتا با راه اندازی گروه داوطلبان سازمان دفاع 
از قربانیان خشونت در فضای مجازی و تسهیل و تبادل ارتباطات و اطالعات 
به روز در حوزه های حقوق بشــری بین اعضای این گروه، عرصه برای فعالیت 
و شــکوفایی توانمندی و استعداد ایشان فراهم شد. نمود فعالیت این گروه را 
می توان در مشــارکت فعال، همکاری و حضورشــان 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  

 اطالع رساني
اطالع رساني از دیگر فعالیت هاي سازمان در راستاي اهداف خود است. سازمان از ابزارهاي متفاوتي در دستیابي به این امر استفاده مي نماید:

  شناسه سازمان در شبکه های اجتماعی
به منظور تقویت ارتباطات سازمان دفاع از قربانیان خشونت با سازمان  های مشابه بین المللی و سایر مخاطبان، صفحات فیسبوک، توییتر 

و آپارات سازمان فعال می باشد. 
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این اقدام با هدف به کارگیری ابزار ارتباطی نوین، شناســایی و ایجاد شــبکه 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 بیشتر توسط سازمان انجام شده است. این صفحات 

به آدرس های زیر در سال 1395، بیش از 1000 مطلب در حوزه های مختلف حقوق بشری منتشر کرده اند. 
https://twitter.com/ngoodvv
http://www.aparat.com/ordvvir
https://www.facebook.com/ODVVNGO

 وب سايت فارسی، عربی و انگلیسی
شبکه جهانی )اینترنت( یکی از مسیرهای ارتباطی ضروری برای دستیابی به مخاطبان است.

ODVV
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 روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیز با بهره گیری از وب سایتی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی )که زبان 
عربی آن از ابتدای تیرماه 1395 فعالیت خود را آغاز کرده است( توانسته است مخاطبان خود را از اخبار و تحوالت حقوق بشری، 
فعالیت ها و مواضع ســازمان نسبت به مسایل مختلف، پیشرفت های ســازمان در سال، اهداف، برنامه ها و ... به صورت روزانه 
مطلع ســازد. به گونه ای که در سالی که گذشت در مجموع 180 مقاله و حدود 900 خبر با موضوعات مختلف حقوق بشری از 

طریق این سه وب سایت در اختیار عالقمندان قرار گرفت.
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کتابخانه
سازمان دفاع از قربانیان خشونت داراي کتابخانه تخصصي 
در زمینه حقوق بشر به دو زبان فارسی و انگلیسی است. اعضاي 
افتخاري ســازمان و مراجعان، محققان و دانشجویان مي توانند 
در کنار استفاده از کتاب هاي کتابخانه از سایر امکانات موجود 

نظیر جزوات، تحقیقات و مقاالت مختلف بهره مند شوند.
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 سازمان دفاع از قربانيان خشونت




