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پيشگفتار 

سال 1389 با فراز و نشيب هاى بسيار در عرصه حقوق بشر در سطح ملى و بين المللى به  پايان رسيد. در 
اين ســال جهان شاهد تحوالت بسيارى در عرصه هاى گوناگون بوده است كه فصل مشترك آن را  مى توان  

تاثير آن تحوالت بر حقوق بشر دانست.
ــناد منتشــر شــده توسط  بحران مالى در اقتصاد اروپا، تغييرات آب و هوايى، زلزله فاجعه بار هاييتى، اس
ويكى ليكس، اقدامات تروريســتى، ادامه بحران در عراق و افغانســتان، ادامه محاصره غزه، حوادث پس از 
انتخابات در جمهورى اســالمى ايران، سونامى در ژاپن ، اعتراضات در كشورهاى عربى مصر،تونس، ليبى، 
بحرين، يمن، اردن، سوريه و ... كه از آن ها به عنوان مهمترين وقايع سال 1389 نام برده مى شود، نظاره گران 
حقوق بشــر را بر اين باور راســخ تر ســاخت كه بشــر همواره با چالش هاى جديدى در عرصه حقوق بشر 
مواجه مى شود. چالش هايى كه براى برون رفت از بحران هاى ناشى از آن بايد متوسل به راه حل هاى به روز 

و كارآمد شد.
مكانيســم بررســى دوره اى جهانى مى تواند يكى از اين راه حل ها باشد كه در اين دوران در حال آزمون 
كارآيى و اثر گذارى خود در زمينه رويكرد يكســان به حقوق بشــر بين تمامى كشورهاى عضو سازمان ملل 
متحد است. حقوق بشرى كه بيش از هر چيز زخم خورده استفاده ابزارى و سياسى ناقضان حقوق بشر است 
ــتمايه سياســت و قدرت قرار گيرد.  و با نظام ناعادالنه حاكم بر مناســبات دنيا  مى رود  كه بيش از پيش دس
ــتفاده از حقوق بشر گام بردارد  و بتوانيم در وضع   به اميد روزى كه نظام بين الملل در مســير پايان ســوء اس
ــاهد اجماعى بين همه تفكرات و فرهنگ ها  به منظور رفع اختالف ها در پذيرفتن و  قوانين حقوق بشــرى  ش

اجرا يى كردن آن باشيم.
 اين روند ميسر نخواهد بود مگر با مشاركت سازمان هاى غيردولتى كه در جهان امروز به عنوان بازيگران 

جديد و موثر عرصه بين الملل از آنان نام برده مى شود.
ــازمان دفاع از قربانيان خشــونت به عنوان يك سازمان غيردولتى فعال حقوق بشرى در صدد است كه   س
با آموزه هاى برگرفته از كرامت انســانى، سهمى در تحقق آرمان همه حقوق بشر براى همه داشته باشد. متن 

حاضر در بردارنده چكيده اى از فعاليت هاى انجام شده اين سازمان  در سال 1389 است.
در پايان الزم اســت از همه اساتيد، پژوهشگران و كارشناســان نهاد هاى دولتى و غيردولتى كه ما را در 
انجام فعاليت هاى سازمان يارى كرده اند و به ويژه از آقاى عليرضا طاهرى مدير عامل سابق سازمان  تقدير 

و تشكر نماييم. 
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ــونت تشكلي غيردولتي، غيرسياسي و  سازمان دفاع از قربانيان خش
ــوراي اقتصادي اجتماعي  ــورتي خاص با ش غير انتفاعي داراي مقام مش
ــت كه فعاليت خود را در سال 1367 آغاز نموده است. از  ملل متحد اس
بهره هاي عملكرد 22 ساله اين سازمان مي توان به ارايه خدمات حقوقي 
ــتانه، برگزاري دوره هاي آموزشي، انجام پژوهش هاي كلي  و بشر دوس
يا موردي با استفاده از مجموعه هاي كارشناسي و مجرب در حيطه هاي 
ــات و حضوري مؤثر  ــار، انتقال تجربي ــورد نياز جامعه، توليد و انتش م

ــت در اداره اطالعات همگانى  ــاره كرد. همچنين عضوي ــع بين المللي اش ــذار در مجام و تأثير گ
ــكيل ديوان كيفري  ــازمان هاي غيردولتي براي تش ــبكه س ــازمان ملل متحد (UNDPI) ، ش س
ــالح هاي كوچك  ــازمان مبارزه بين المللي عليه س ــيج جهاني عليه كار كودك،  س بين المللي، بس
ــازمان ملل  ــورتي با س ــازمان هاي غيردولتي داراي مقام مش ــبك(IANSA)، كنفرانس س و س
ــوراي بين المللي  ــي عادالنه (JUST)، ش ــش بين المللي براي جهان ــد(CONGO)، جنب متح
توانبخشي قربانيان شكنجه(IRCT)، شبكه جوانان آسيا و شبكه توانبخشي قربانيان شكنجه در 
ــت آوردهاي سازمان در طول   ــمال آفريقا (AMAN Network) از جمله دس خاورميانه و ش

فعاليت هاي خود است.

پيشينه
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بيانيه مأموريت

ساختار

سازمان دفاع از قربانيان خشونت مأموريت دارد با تعهد به ميثاق اخالقي خود كه عبارتند از:
■ احترام به ارزش هاي واالي بشري

■ احترام به حاكميت قانون و پايبندي به ارزش ها، اصول اخالقي و قوانين كشور
■ احترام به منافع ملي و پرهيز از ورود به دسته بندي هاي سياسي

■ احترام به مقام و شأن انسان و به رسميت شناختن حقوق فردي و احترام به منافع عموم جامعه
■ اعتقاد به عدالت، برابري و رعايت حقوق همگان(به ويژه زنان و كودكان)

■ اعتقاد به مسئوليت پذيري، شفافيت، پاسخگويي، صداقت و تقوي
■ پذيرش تكثر و ترويج خالقيت

■ احترام به دانش، صالحيت و تجربه افراد
■ پذيرش ايده ها، افكار، پيشنهادات و انتقادات سازنده

■ تعهد به وحدت و همكاري جمعي
■ ترويج روحيه خدمت گذاري و فعاليت داوطلبانه

■ ترويج و توسعه فرهنگ نفي خشونت

در راه رسيدن به هدف خود كه تالش و گسترش فرهنگ حقوق بشري و دفاع از قربانيان خشونت است،
با بهره گيري از روش هاي زير:

ــطح فرهنگ جامعه، تدوين مقاالت و  ــخنراني ها و كارگاه هاي آموزشي، با هدف آگاه سازي و ارتقاء س ــمينارها، س ■ برگزاري س
پژوهش و تحقيق در اين زمينه

■ حمايت و دفاع از حقوق قربانيان خشونت و آسيب ديدگان اجتماعي
■ ترويج و توسعه فرهنگ نفي خشونت در اشكال مختلف

ــيب ديدگان اجتماعي حاصل از اعمال  خشونت و در صورت لزوم معرفي  ــورتي در خصوص توانبخشي آس ■ ارايه خدمات مش
آن ها به مراكز ذيربط جهت برخورداري از اين نوع خدمات

ــازمان هاي هم هدف ملي، منطقه اي و بين المللي و فراهم نمودن امكان تبادل نظر و انتقال دانش  ــهيل ارتباط با س ■ برقراري و تس
و تجربيات، گام برمي دارد.

 سازمان دفاع از قربانيان خشونت در قالب اركان زير به فعاليت مي پردازد:
■ معاونت پژوهش و آموزش  ■ معاونت امور بين الملل  ■ معاونت ارتباطات ■ معاونت توانبخشي

ــه نتيجه تالش هاى صورت گرفته در معاونت هاى فوق طى  ــازمان ك ــه به مختصرى از فعاليت هاى صورت گرفته در اين س در ادام
سال1389 است، اشاره مى شود:
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ــازمان دفاع از قربانيان خشــونت به منظور عرضه پژوهش هاى قابل ارايه به مجامع علمى و رسمى در زمينه هاى  س
ــوق  بشــر با موضوعات حقوقى، اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگى با تشــكيل تيم هاى كارشناســى و مجرب در  حق
ــب طرح ها و پروژه هاى مختلف مى نمايد.  ــورد نياز جامعه اقدام به پژوهش هاى كلى يا موردى در قال ــاى م حيطه ه
پژوهش ها و تحقيقات صورت گرفته در اين طرح ها، زمينه اى براى انجام  طرح هاى عملى از قبيل برگزارى دوره ها، 
كارگاه ها و نشســت هاى علمى-آموزشى است. آنچه در پى  مى آيد، شرحى است از طرح ها و فعاليت هاى آموزشى 

و پژوهشى انجام شده در اين سازمان:

طرح ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
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طرح «ارتقاء آگاهي جامعه محور براي پيشگيري از خشونت
 مبتني بر جنسيت»

ــيت» در پاييز 1389  ــونت مبتني بر جنس ــگيري از خش طرح «ارتقاء آگاهي جامعه محور براي پيش
ــه جانبه ميان سازمان دفاع از قربانيان خشونت، كميسارياي عالي  ــد. اين طرح طي همكاري س اجرا ش
ــگيري و ارايه  ــور با هدف پيش ــازمان ملل و اداره اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كش پناهندگان س

مكانيسم هاي پاسخگويي به خشونت مبتني بر جنسيت ويژه اتباع خارجي در ايران اجرا شد.
ــهرري بودند كه در  ــاكن در ش ــتقيم طرح فوق، 100 نفر از جامعه افغان هاي مجاز س مخاطبان مس
ــي، روش هاي پيشگيري از خشونت مبتني بر جنسيت به آن ها آموزش  ــت و دوره آموزش چندين نشس
ــت اندركاران كليدي، 20 نماينده از نهادهاي دولتي،  ــريك مساعي با دس ــد. همچنين جهت تش داده ش

غيردولتي، و خيريه اي نيز در اين طرح مشاركت فعال نمودند. 
مراحل اجرايي اين طرح شامل برگزاري سلسله جلسات بحث گروهي، طراحي و اجراي دوره هاي 
ــونت مبتني بر جنسيت و آشنايي با شيوه هاي    ــي با عناوين برنامه ريزي استراتژيك،كاهش خش آموزش
ــون هر يك از اين فعاليت ها پرداخته  ــهيل گري بود كه در ادامه به ارايه توضيحات مختصري پيرام تس

مي شود.

نشست هاي بحث گروهي متمركز
ــات جداگانه و با حضور مسووالن و نمايندگان سازمان هاي دولتي  ــت هاي بحث گروهي متمركز در آبان ماه1389 طي جلس نشس
ــتاي طرح «ارتقاء  ــات در راس ــد. اين جلس وغير دولتي، ائمه جماعات، روحانيون افغان و افراد ذي نفوذ افغان در منطقه20 برگزار ش
ــي عوامل مؤثر بر خشونت مبتني بر جنسيت  ــيت» با موضوع بررس ــونت مبتني بر جنس ــگيري از خش آگاهي جامعه محور براي پيش

برگزار شد.
نشست هاي بحث هاي گروهي متمركز با هدف ايجاد (انگيزش) شناسايي نگرش ها و باورهاي اتباع افغان در خصوص تبعيض هاي 
ــي عوامل موثر بر بروز و شيوع پديده خشونت مبتني بر جنسيت و نيز ابعاد و مصاديق آن در 3 محور گفتگو شامل:  ــيتي، بررس جنس

سازمان هاي دولتي و غيردولتي، زنان افغان  و نيز نمايندگان و  روحانيون صاحب نفوذ انجام پذيرفت.
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 كارگاه آموزشي مديريت استراتژيك
كارگاه آموزشي مديريت استراتژيك به مدت دو روز در آبان ماه 1389 و با حضور جمعي از زنان  ذي نفوذ و تحصيل كرده افغان 
ــراي محله شهرري برگزار شد. اين كارگاه به منظور تعيين چشم انداز، اهداف و  ــازمان هاي دولتي در س با تخصص هاي گوناگون و س
ــتراتژي هاي مناسب براي پيشگيري از خشونت در راستاي طرح «ارتقاء آگاهي جامعه محور براي پيشگيري از خشونت مبتني  نيز اس
ــاركتي و با استفاده از روش هاي "برنامه ريزي مبتني بر حس  ــد.  شركت كنندگان در اين كارگاه به صورت مش ــيت» برگزار ش بر جنس

مالكيت" با تدوين يك برنامه عمل نظرات خود را درباره كليه مراحل كار مطرح نمودند.

 كارگاه آموزشي كاهش خشونت مبتني بر جنسيت
كارگاه آموزشي كاهش خشونت مبتني بر جنسيت در راستاي طرح «ارتقاء آگاهي جامعه محور براي پيشگيري از خشونت مبتني بر 
جنسيت» به مدت دو روز در آبان ماه 1389 با هدف آشنايي با مفهوم، ابعاد و عوارض ناشي از خشونت در دفتر تشكل هاي غيردولتي 

سراي محله شهر رى برگزار شد.
ــري از روش كارگاهي يادگيري متقابل وآموزش  ــهرري و با بهره گي ــا حضور30 تن از زنان فعال افغان در منطقه ش ــوق ب كارگاه ف
ــد. شركت كنندگان در كارگاه با مفاهيم خشونت، خشونت خانگي و ابعاد آن، جنس و جنسيت، عدالت جنسيتي،  ــاركتي برگزار ش مش
عوامل خطر ارتكاب خشونت و قرباني خشونت بودن و اقدامات ضروري جهت پيشگيري از خشونت يا اجتناب از آن آشنا شدند. 
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 كارگاه آموزشي تسهيلگري
ــي تسهيلگري به منظور آموزش آموزش گران در راستاي طرح  كارگاه هاي آموزش
«ارتقاء آگاهي جامعه محور براي پيشگيري از خشونت مبتني بر جنسيت» در آذرماه 

برگزار شد.
ــازمان هاي  ــي 3 دوره110 تن از اتباع افغان، س ــي فوق ط ــاي آموزش دركارگاه ه
ــجويان، دانش آموزان و نيز  ــامل معلمان، دانش ــي و غيردولتي مقيم منطقه20، ش دولت
ــركت كردند. اين كارگاه ها با هدف آشنايي شركت كنندگان با دانش  زنان خانه دار ش
ــازي و كسب مهارت هاي  ــهيل گري در جهت ظرفيت س و مهارت هاي الزم براي تس

اجتماعي برگزار شد. 
احترام به شركت كنندگان، معرفي خود به صورت مطلوب جهت برقراري ارتباط، ايجاد تمركز، راهنمايي در مسير معين، جمع بندي 
و نتيجه گيري، مديريت زمان، ايجاد مشاركت همه جانبه شركت كنندگان، بي طرف بودن نسبت به عقايد و انديشه ها، تعيين برنامه كاري 
در ضمن انعطاف پذيري و توجه به تفاوت هاي فردي و ايجاد هماهنگي بين توانايي هاي افراد از جمله موضوعاتي بود كه در كارگاه ها 

مورد بررسي قرار گرفت. 

كارگاه آموزشي آسيب شناسي و تشخيص اختالالت محور دو
ــت ماه 1389 به مدت60 ساعت ويژه روان پزشكان و  ــي آسيب شناسي و تشخيص اختالالت محور دو در ارديبهش كارگاه آموزش

روان شناسان به صورت تئوري و كاربردي همراه با نمايش فيلم و ارايه كيس برگزار شد. 
هدف از برگزاري اين كارگاه آشنايي شركت كنندگان با عاليم و نشانه هاي روان پزشكي و توانمند سازي شركت كنندگان به منظور 
ــخصيت و  ــركت كنندگان با مباحث تعريف ش ــي ش ــخصيت محور دو بود. در اين دوره آموزش درمان بيماران مبتال به اختالالت ش
اختالالت شخصيت، رويكردهاي شناختي در اختالالت شخصيت، كليات اختالالت شخصيت و شناسايي انواع اختالالت شخصيت 
ــكيزوئيد، پارانوئيد، وسواسي جبري، وابسته،  ــامل: اختالل شخصيت مرزي، خودشيفته، ضد اجتماعي، نمايشي، اسكيزوتايپال، اس ش

اجتنابي، افسرده و اختالل شخصيت پرخاشگر آشنا شدند.

  CBTكارگاه اصول و كليات شناخت درماني
ــناخت درماني CBT  با حضور جمعي از روان شناسان و درمان گران از ارديبهشت ماه تا مهرماه  ــي اصول و كليات ش كارگاه آموزش

1389 به مدت 60 ساعت به صورت تئوري و كاربردي همراه با نمايش فيلم و ارايه نمونه برگزار شد. 
هدف از برگزاري كارگاه فوق آشنايي شركت كنندگان با مفاهيم شناخت درماني و توانمند سازي شركت-كنندگان به منظور اجراي 

شناخت درماني در درمان اختالالت روان پزشكي از جمله افسردگي و اضطراب بود.
ــازي، معرفي ساختار  ــي، مفاهيم)، ارزيابي، فرمول بندي و مدل س ــيب شناس ــركت كنندگان در اين كارگاه با كليات ( تئوري آس ش
ــات، ارتباط درماني، تكليف خانگي، تكنيك هاي شناختي، تكنيك هاي رفتاري و اجراي تكنيك هاي شناختي  ــات و اجراي جلس جلس

رفتاري در اختالالت رواني آشنا شدند.
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كارگاه آموزشي راهنماي كسب مقام مشورتي از اكوسوك
ــوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (اكوسوك) طي دو دوره در تيرماه و  ــي راهنماي كسب مقام مشورتي از ش كارگاه آموزش
مهرماه 1389 با هدف ارتقاء اعتبار بين المللي و افزايش موقعيت چانه زني سازمان هاي غيردولتي در سطح بين المللي با حضور 50 تن 

از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي برگزار شد.
شركت كنندگان در اين كارگاه به صورت علمي و عملي با كميته سازمان هاي غيردولتي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل 
ــرويس ارتباطي سازمان هاي غيردولتي، مفهوم و چگونگي دست يابي به  ــازمان هاي غيردولتي، س متحد و وظايف آن، دفتر ارتباطي س
ــب مقام مشورتي و انواع مقام مشورتي آشنا شدند. كارگاه هاي  ــورتي، شروط الزم براي كسب مقام مشورتي، چگونگي كس مقام مش

فوق با پرسش و پاسخ شركت كنندگان و اعطاي گواهي نامه به ايشان پايان يافت.  

كارگاه آموزشي طرح واره درماني
كارگاه آموزشي طرح واره درماني با هدف آشنايي شركت كنندگان با مفاهيم طرح واره درماني و توانمند سازي شركت كنندگان 
ــاعت آغاز به كار  ــناختي از آبان ماه 1389 به مدت 60 س به منظور اجراي طرح واره درماني در بيماران مبتال به اختالالت روان ش

كرد.
در اين دوره آموزشي شركت كنندگان معرفي نظرية طرح واره درماني، ارزيابي و آموزش بيمار، تعيين اهداف درماني، ارتباط 
ــرح واره را خواهند  ــر الگوهاي رفتاري و كار بر روي حالت ط ــناختي، راهبردهاي تجربه گرايانه، تغيي ــاي ش ــي، راهبرده درمان

آموخت.



 اجالس ها و ائتالف هاى بين المللى
ــازمان غيردولتى بخشــى از فعاليت هاى خــود را در حوزه هاى  ــازمان دفاع از قربانيان خشــونت به عنوان يك س س
بين المللى تعريف نموده و توانســته اســت با كسب مقام مشورتى از شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد اين 
فرصت را به دســت آورد تا در اجالس ها و كميسيون هاى رسمى سازمان ملل شركت نموده و بيانيه ها و مواضع رسمى 

خود را ارايه دهد.
همچنين تالش نموده تا با حضور در مجامع بين المللى، فرصت ها و ظرفيت هاى جديدى را در عرصه هاى بين المللى 

ايجاد نمايد، كه از آن جمله مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
نايب رييس اول شبكه مراكز توانبخشى قربانيان شكنجه در خاورميانه و شمال آفريقا، عضويت در شبكه سازمان هاى 
ــازمان هاى غيردولتى داراى مقام  ــه اداره اطالعات عمومى ملل متحد، ارتباط با اعضاى كنفرانس س غيردولتى وابســته ب

مشورتى با سازمان ملل ، عضويت در ائتالف سازمان هاى غيردولتى براى تشكيل ديوان كيفرى بين الملل و ... .
ــازمان هاى بين المللى و سازمان هاى جامعه  ــازمان با حضور در اين مجامع كليه ارتباطات و هماهنگى ها را بين س  س

مدنى از طريق ايجاد شرايط شركت  در كنفرانس ها و اجالس هاى بين المللى بر عهده دارد.
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 اجالس چهاردهم شوراي حقوق بشر
ــازمان ملل متحد، ژنو  ــر، در تاريخ 10الي28 خرداد ماه 1389 در مقر اروپايي س ــوراي حقوق بش اجالس چهاردهم ش

برگزار شد.
ــونت، يازدهمين دوره  ــازمان دفاع از قربانيان خش ــر، س ــوراي حقوق بش ــركت در اجالس چهاردهم ش همزمان با ش
ــورتي در شوراى حقوق بشر را با حضور نمايندگاني از  ــازمان هاي غيردولتي داراي مقام مش توان افزايي و حضور مؤثر س
مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان، مؤسسه خيريه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي، مؤسسه اسالمي زنان ايران و كانون 

پژوهشي نخبگان ايران برگزار نمود.
ــونت 3 بيانيه كتبي شامل 2 بيانيه مستقل با موضوع وضعيت حقوق بشر در  ــازمان دفاع از قربانيان خش  در اين دوره س
مناطق اشغالى فلسطين و رفع نژاد پرستى و تبعيض نژادى و يك بيانيه مشترك با 170 سازمان غيردولتى از سراسر جهان 

با موضوع آموزش و صلح را به دبير خانه شورا ارسال نمود.
 قرائت 13 بيانيه شفاهي با موضوعات رفع نژادپرستي و تبعيض نژادي، حقوق بشر در مناطق اشغالي فلسطين، ترويج 
ــر در غرب، بررسي دوره اي ايران، بررسي دوره اي عراق،  ــر، كودكان عراقي و وضعيت حقوق بش و حمايت از حقوق بش
ــركت كننده در يازدهمين دوره توان افزايى بود  ــازمان هاى غيردولتى ايرانى ش ــي دوره اي ايتاليا كه نتيجه همكارى س بررس
ــازمان هاى غيردولتى از ديگر كشورها  از جمله انجمن الحكيم و انجمن  ــفاهى مشترك با س و همچنين قرائت 2 بيانيه ش

همبستگى بين االديان از ديگر فعاليت هاى سازمان در طول اجالس چهاردهم به شمار مى آيد. 
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 اجالس پانزدهم شوراي حقوق بشر 
ــر از تاريخ 22  ــوراي حقوق بش ــالس پانزدهم ش اج
ــر اروپايي  ــا 9 مهرماه 1389 در مق ــهريورماه 1389 ت ش

سازمان  ملل  متحد در ژنو برگزار شد. 
ــي 10 آيتم  ــالس عالوه بر بحث و بررس ــن اج  در اي
ــان رويه هاي ويژه  ــگران و متصدي ــورا، گزارش كاري ش
ــات خود را تقديم كردند. از جمله آنها مي توان به  گزارش
ــگر ويژه كودكان در مناقشات مسلحانه، گزارشگر  گزارش
ويژه اشكال نوين برده داري، گروه كار مزدوران، كارشناس 
ــتقل همبستگي بين المللي، گزارشگر ويژه حقوق بشر  مس
ــتقل آب آشاميدني  ــمي، كارشناس مس ــماندهاي س و پس
ــديد، كارشناس  ــتقل امحاي فقر ش ــالم، كارشناس مس س
مستقل سودان، گزارشگر ويژه افراد بومي، گزارشگر ويژه 
ــتي، گزارشگر ويژه قوميت هاي آفريقا، گزارشگر  نژادپرس

ويژه كامبوج، بروندي و سومالي اشاره كرد.
 سازمان دفاع از قربانيان خشونت همانند اجالس هاي پيشين، در اين اجالس حضوري فعال داشته و موفق به ارائه 5 بيانيه كتبي، 
ــازمان كه بيانگر تحوالت حقوق بشري در حوزه غيردولتي است،  ــورهاي س ــفاهي و همچنين توزيع مجالت و بروش قرائت9 بيانيه ش
گرديد. مالقات با رئيس گروه كار مزدوران ، ميزباني انجمن دوستداران عدالت و برگزارى  دو اجالس جانبي با موضوعات حفاظت 
و جبران نقض حقوق قربانيان و حقوق بشر و تروريسم در حاشيه اجالس پانزدهم شوراى حقوق بشر از ديگر فعاليت هاى سازمان 

دفاع از قربانيان خشونت بود.
 

 ( IRCT ) نشست اعضاي شوراي بين المللي حمايت از قربانيان شكنجه 
ــي 18مهرماه 1389 در  ــر جهان در تاريخ 17ال ــور نمايندگان مختلف از سراس ــوراي IRCT با حض ــت اعضاي منتخب ش نشس

Danish Medical Association كپنهاگ، دانمارك برگزار شد. 
ــي در خاورميانه و شمال آفريقا به همراه دو عضو  ــونت نيز به عنوان نماينده مراكز توانبخش ــازمان دفاع از قربانيان خش نماينده س

منتخب ديگر از اين منطقه در نشست مذكور حضور يافتند و به ارايه ديدگاه هاي منطقه اي خود پرداختند.
ــكل از 26 عضو از مراكز مختلف در سراسر جهان و 3 كارشناس (حقوقدان) مستقل  ــوراي IRCT نهادي تصميم گيرنده، متش ش
مي باشد. هدف اصلي اين شورا تنظيم و نظارت بر اجراي سياست هاي IRCT و نيز تسيهل فعاليت اين شبكه جهاني مي باشد. اعضاي 
ــورا نظارت بر اجراي قوانين و سياست هاي  ــوند، از اين رو اولين هدف اعضاي اين ش ــورا به صورت منطقه اي انتخاب مي ش اين ش
ــد. همچنين اعضا بايد چالش ها وموفقيت  ها را در منطقه خود شناسايي و آن را مطرح نمايند.  ــان مي باش ــبكه بين المللي در منطقه ش ش
ــتراتژي IRCT براي سال هاى 2010 تا 2014، مسايل و چالش هاي موجود  ــت ضمن معرفي چارچوب اس به طور كلي در اين نشس
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ــتراتژي منطقه اي خود را به منظور رسيدن به يك استراتژي جهاني  ــي قرار گرفت. نمايندگان هر منطقه نيز پيش نويس اس مورد بررس
واحد ارائه نمودند. همچنين در خالل برگزاري اين نشست  گروه هاي كاري مختلفي نيز تشكيل گرديد. بعد از پايان نشست دو روزه 
اعضاي شوراي IRCT در روز 10 دسامبر نشست ديگري به مناسبت بيست و پنجمين سال تأسيس IRCT با عنوان:» بيست و پنج 

سال درمان شكنجه- آيا آماده ارزيابى دستاورها هستيم؟» برگزار شد.
 

 نشست مراكز توانبخشي خاورميانه و شمال آفريقا (منا)
ــي خيام (لبنان) و شوراي بين المللي  ــتقر در خاورميانه و شمال آفريقا (منا) با همت مركز توانبخش ــت مراكز توانبخشي مس نشس
ــازمان دفاع از  ــد. نمايندگان س ــكنجه (IRCT) از تاريخ 26 الي 30 مهرماه 1389 در بيروت – لبنان برگزار ش حمايت از قربانيان ش

قربانيان خشونت نيز به عنوان اعضاي اين شبكه و  IRCT در اين نشست حضور پيدا كردند.
ــكنجه-  ــازي مراكز حمايت از قربانيان ش ــورتي برگزار گرديد، توانمندس ــي و مش ــت كه در دو بخش، آموزش هدف از اين نشس
ــتراتژي IRCT (با تمركز بر منطقه  ــونت در تهيه و اجراي پروژه هاي مرتبط و همچنين تبادل اطالعات و تهيه پيش نويس اس خش
ــي، تبادل تجربيات  ــى قرار گرفت: بهبود كيفيت ارائه خدمات، بهبود گزارش نويس منا) بود كه به طور خالصه موارد ذيل مورد بررس
ــاماندهي ارتباط با ديگر شركاي دولتي و غيردولتي، مديريت بهينه پروژه (از لحاظ كمي  ــركت كنندگان، چگونگي س و ديدگاه هاي ش
ــاختار سازماني مراكز، مديريت منابع مالي، امور اداري، ساختارهاي مديريتي و همچنين مسايل مرتبط با ارباب  ــي س و كيفي) و بررس

رجوع (قربانيان خشونت -  شكنجه).
ــتراتژي شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت پيش نويس اين استراتژي توسط تمامي  ــت، اس در روز پاياني اين نشس
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ــت كپنهاگ ارايه خواهد شد.  ــوراي مركزي به نشس ــط اعضاي ش اعضا مورد تأكيد قرار گرفت. اين پيش نويس براي تأييد نهايي توس
همچنين اين نشست فرصت مناسبي را براي مراكز مستقر در خاورميانه و شمال آفريقا فراهم نمود تا در خالل آن به تبادل ديدگاه ها 

بپردازند. 
 

 جلسه گروه كار  بررسي دوره اي جهاني، اولين دور بررسي اياالت متحده آمريكا
ــي دوره اي جهاني بر اساس قطعنامه5/1 شوراي حقوق بشر در تاريخ 10 الي 21آبان ماه 1389 در ژنو  ــه گروه كار بررس نهمين جلس

مقر اروپايي سازمان ملل  برگزار شد. 
ــر ايالت متحده آمريكا در تاريخ 14 آبان   مورد بررسى قرار گرفت و هيات اعزامي دولت  ــه وضعيت حقوق بش در طول اين جلس
آمريكا به رهبري استر بريمر، معاون وزير امورخارجه و هارولد هونگجوكو، مشاور حقوقي، و مايكل پوزنر معاون دموكراسي، حقوق 
بشر و كار وزير امورخارجه گزارش خود را تقديم شورا كردند. شوراي حقوق بشر گروه گزارشگران (ترويكا) را براي تسهيل بازبيني 

وضعيت حقوق بشر آمريكا در تاريخ 31 خردادماه انتخاب كرد كه عبارت از: كامرون، فرانسه و ژاپن بودند. 
ــط بوليوي، جمهوري چك، دانمارك، آلمان، ژاپن، التويا، مكزيك، هلند، نروژ، روسيه، اسلوني، سوئد،  ــماري از سواالت توس ش
سوئيس و آمريكا تهيه و بواسطه گروه ترويكا به نماينده ايالت متحده تسليم شد. در گفتگوي تعاملي سه ساعته دولت آمريكا و پنجاه 
و شش تن از نمايندگان دولت ها به ايراد سخنراني پرداختند. آمريكا در جلسه به مدت يك ساعت و در فواصل زماني متعدد گزارش 
خود را تقديم كرد و به برخي از موضوعات مطرح شده توسط نمايندگان به اختصار پاسخ داد. گفتني است برون داد اين جلسه، تحت 

آيتم 6 در اجالس شانزدهم شوراي حقوق بشر مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرفت. 



 اجالس شانزدهم شوراى حقوق بشر
شانزدهمين اجالس شوراى حقوق بشر از تاريخ 9 اسفندماه 1389 تا 5 فروردين ماه 1390 در شهر ژنو، مقر اروپايى سازمان ملل 
متحد برگزار شد. در اين اجالس نيز همانند اجالس هاى پيشين موضوعات در دستور كار شورا در قالب 10 آيتم مورد بررسى قرار 
ــدگى، بازداشت  ــخنان مقامات عالى رتبه اختصاص يافت. هفته دوم گروه كار ناپديد ش ــتماع س گرفت . هفته  اول اين اجالس به اس
ــكن مناسب، نماينده ويژه دبير كل براى  ــگر ويژه افراد آواره داخلى، گزارشگر ويژه حق غذا، گزارشگر ويژه مس ــرانه، گزارش خودس
ــگر ويژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ويژه آزادى  ــلحانه، گزارشگر ويژه فروش و فحشا كودكان، گزارش ــات مس كودكان در مناقش
ــاالنه حقوق كودك و گروگان گيرى در عمليات هاى  ــات س ــورا ارايه نمودند. برگزارى جلس ــات خود را در ش عقيده و بيان گزارش
ــورا در اين هفته بود. همچنين  شورا در قالب آيتم 6 به بررسى وضعيت حقوق بشر در كشورهاى  ــتى از ديگر فعاليت هاى ش تروريس
ــتان، پناما، مالديو،آندورا، بلغارستان، هندوراس، آمريكا، جزاير مارشال، كروتيا، جامائيكا، ميكرونزى، موريتانى  ليبريا، ماالوى، مغولس

و لبنان پرداخت.
در ادامه به شرح مختصرى از روند اجالس شانزدهم و فعاليت هاى صورت گرفته توسط سازمان اشاره مى شود.

 بيانيه هاى كتبى و شفاهى
سازمان دفاع از قربانيان خشونت در اجالس شانزدهم 7 بيانيه شفاهى و 9 بيانيه كتبى ارايه نمود. پيش از آغاز اجالس شانزدهم9 
ــازمان هاى غيردولتى ايرانى و 1 بيانيه با مشاركت 117 سازمان غيردولتى بين المللى) در موضوعات  ــترك با س بيانيه كتبى (8 بيانيه مش
ــتيزى، نقض حقوق بشر در امريكا، نقض حقوق بشر در غرب به  ــالم س ــم، قاچاق كودكان، قاچاق زنان، تبعيض نژادى و اس تروريس
ــد كه تمامى آن ها به عنوان اسناد رسمى شورا ثبت و در سايت اينترنتى آن قابل  ــر سازمان ملل ارسال ش ــوراى حقوق بش دبيرخانه ش
ــى و مشاهده مى باشد. همچنين5 بيانيه شفاهى توسط سازمان دفاع از قربانيان خشونت در قالب آيتم هاى شورا قرائت شد كه  دسترس

نشان دهنده حضور پر رنگ سازمان در ارايه بيانيه هاى شفاهى در شوراى حقوق بشر است.
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 نشست هاى جانبى
سازمان دفاع از قربانيان خشونت ضمن حضور در اجالس اصلى، اقدام به برگزارى 2 نشست جانبى در حاشيه اجالس شانزدهم 

شوراى حقوق بشر نمود. 

- اسالم هراسى و حقوق بشر
ــازمان دفاع از قربانيان  خشونت  در تاريخ 23 اسفند ماه در  ــالم هراسى و حقوق بشر توسط س ــت جانبى با عنوان اس اولين نشس
حاشيه شانزدهمين اجالس حقوق بشر برگزار شد كه در حدود 90 نفر شركت داشتند. در اين جلسه كه مديريت آن را  دكتر عليرضا 
ــتان با موضوع رسانه و نقش آن در ترويج اسالم هراسى،  ــعيد استاد دانشگاه ساندرلند از انگلس ــت، دكتر امير س ديهيم  به عهده داش
ــگاه تهران با موضوع اسالم هراسى و حق بر معنا در غرب و دكتر استفان شيهاى استاد دانشگاه  ــتاد دانش دكتر محمد جواد جاويد اس

كاروليناى جنوبى با موضوع اسالم هراسى آمريكايى به عنوان يك ايدئولوژى فرهنگى به ارايه سخنرانى پرداختند.
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- نقض حقوق بشـر به بهانه جنگ عليه ترور
ــفندماه از ساعت  ــر به بهانه جنگ عليه ترور در تاريخ 25 اس ــت جانبى با موضوع نقض حقوق بش دومين نشس
ــه كه مديريت آن را دكتر عليرضا ديهيم بر عهده داشت،  ــد. در اين جلس ــماره 27 برگزار ش 10 الى 12 در اتاق ش
دكتر محمد باقر مير عباسى استاد دانشگاه تهران با موضوع جنگ عليه تروريسم فراملى در پرتو قوانين بين المللى 
ــگاه تهران با موضوع تحليل عملكرد تقنينى اياالت متحده در  ــتاد دانش ــتانه، دكتر عباس على كدخدايى اس بشردوس
ــاندرلند از انگلستان با موضوع تاثير مبارزه با تروريسم در  ــم، دكتر امير سعيد استاد دانشگاه س جنگ عليه تروريس
ــازمان ملل متحد در ژنو با موضوع   ــرو دياوارا نماينده مذاهب بين المللى در مقر س ــام عدالت كيفرى و آقاى بي نظ
ــخنرانى  ــم به ارايه س ــهروندان در چارچوب مبارزه با تروريس ــورد زندگى خصوصى ش ــر در م ــض حقوق بش نق

ــد.  پرداختن

ــونت در ساير نشست هاى جانبى كه توسط سازمان هاى غيردولتى  ــان سازمان دفاع  قربانيان خش همچنين كارشناس
ــات برگزار شده توسط شوراى بين المللى  ــركت نمودند. كه از آن جمله مى توان به جلس ــده بود نيز ش ديگر برگزار ش
ــكنجه، كنفدراسيون سازمان هاى غيردولتى داراى مقام مشورتى با سازمان ملل متحد، ديده بان حقوق بشر،  مبارزه با ش

ــت.  ــاره داش ــكنجه و ... اش ــازمان جهانى مبارزه با ش ــه بين المللى صلح و آموزش، س بنياد الحكيم، موسس
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ــت: ــرح زير اس ــازمان ها به ش ــط اين س ــده توس ــت هاي جانبى برگزار ش عناوين برخى از نشس
ــتورالعملى براى تغيير ــكنجه – دس ــه جانبى مبارزه عليه ش - جلس
ــگر ويژه آزادى مذهب و عقيده ــه  جانبى گفتگو با گزارش - جلس

ــازمان هاى بين المللى مستقر در ژنو و همچنين سازمان هاى غيردولتى حاضر در  ــووالن و نمايندگان س مالقات  با مس
ــانزدهم بود. ــازمان طى حضور در اجالس ش اجالس از ديگر فعاليت هاى س

ــد، راه هاى گسترش  ــنايى متقابل از اهداف و عملكرد هاى طرفين برگزارش  در اين مالقات ها كه به منظور ارتقاء آش
ــوان برخى از اين مالقات ها  ــى قرار گرفت. در ادامه به عن ــازمان با هر يك از آن ها مورد بررس ــاى آتى س همكارى ه

ــود. ــاره مى ش اش
ــرخ - مالقات با نايب رييس بخش خاورميانه كميته بين المللى صليب س
- مالقات با مسوول بخش آسيا و پاسيفيك كميسارياى عالى پناهندگان

- مالقات با مدير برنامه انجمن ملل متحد ايران
ــازمان هاى غيردولتى در ژنو  - مالقات با مدير دفتر س

ــتم مارس و روز جهانى زن و در حاشيه شانزدهمين  ــال پس از پكن همزمان با هش همچنين رونمايى از كتاب 15 س
ــازمان بود. ــر در ژنو، از جمله فعاليت هاي س ــوراى حقوق بش اجالس ش
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بزرگداشت روزهاى بين المللى

روزهاى بين المللى و جهانى مرتبط با موضوعات حقوق بشر فرصت مناسبى را فراهم خواهد آورد تا نتايج اقدامات 
و پيشرفت هاى صورت گرفته در قالب همايش ها و يا نشست هاى علمى مطرح شود. بازتاب اين فعاليت  در سطوح ملى 

و بين المللى به روشنگرى در زمينه مسايل حقوق بشر منجر خواهد شد.
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  بزرگداشت «روز بين المللى خاطره قربانيان قاچاق»
خاطره  بين المللى  «روز  ــت  بزرگداش
ــت  ــان قاچاق» در قالب يك نشس قرباني
تخصصى توسط سازمان دفاع از قربانيان 
خشونت و مركز مطالعات عالى بين المللى 
دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه 
ــالن مركز  ــران در آذرماه  1389 در س ته

مطالعات عالى بين المللى برگزار شد.
ــدف ارتقاء  ــت كه با ه ــن نشس در اي
ــگيرى  آگاهى هاى عمومى در زمينه پيش
ــان، ابعاد منفى و نامتعارف  از قاچاق انس
قاچاق برگزار شده بود، جمعى از اساتيد، 
ــى  ــازمان هاى غيردولت ــجويان و س دانش

حضور يافتند.
ــير تاريخى پديده  ــان، س قاچاق انس
ــه و ابعاد قاچاق  ــان، تاريخچ قاچاق انس
ــاق زنان و  ــان، ارتباط قاچ ــان در جه زن
برده دارى، آسيب شناسى اجتماعى، تدابير 
ــارزه با قاچاق  ــى و منطقه اى براى مب مل
ــتى قاچاق  ــديد بهداش ــان، اثرات ش زن
ــا، راه كارهاى  ــل و چالش ه ــان، عل انس
ــى، از مباحثى بود كه  فرهنگى و اجتماع
ــت  ــخنرانان در اين بزرگداش ــط س توس

مورد بررسى قرار گرفت.

ODVV
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Human Rights Day 2010

SPEAK UP
STOP DISCRIMINATION

 بزرگداشت «روز جهاني حقوق بشر»
ــت روز جهاني حقوق بشر توسط سازمان دفاع از قربانيان  ــر در دوران معاصر» به مناسبت بزرگداش ــي حقوق بش گردهمايي «بررس
خشونت و با همكاري انجمن ملل متحد ايران، انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده، مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان، مؤسسه 
خيريه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي، انجمن حمايت از كودكان كار و مركز توسعه صلح پايدار، در آذر ماه 1389 در سالن سازمان 

ايراني مجامع بين المللي وزارت امور خارجه برگزار شد. 
در اين گردهمايي كه با قرائت پيام دبير كل سازمان ملل متحد همراه بود، مديرعامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت، 
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دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، نماينده سازمان ملل متحد در ايران، نماينده صليب سرخ در ايران با موضوع «نگاهى بر 
ــتانه در ايران، رييس مركز گفتگوي اديان و تمدن ها با موضوع نظام بين المللى حقوق  اجراى فعاليت هاى حقوق بشردوس
بشر:آسيب ها و آفت ها»، رييس مركز حقوق بشر و تنوع فرهنگي نهضت عدم تعهد با «موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگى» 
ــر از نگاهى ديگر»، «حقوق  بشر در  ــر در خصوص» تبعيض و حقوق بش ــگران حقوق بش ــاتيد و پژوهش و تني چند از اس
ــرى در كليه برنامه ها «به ايراد سخنراني پرداختند. در  ــازى نگاه  حقوق  بش بحران جنگ به نام صلح» و «ضرورت جارى س
ــازمان ملل متحد، مسووالن و كارشناسان نهاد هاي  ــفرا، نمايندگان كارگزاري هاي تخصصي س گردهمايي فوق جمعي از س

دولتي و غيردولتي شركت داشتند.

ODVV
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مركز مشاوره رها

مركز مشاوره رها (وابسته به سازمان دفاع از قربانيان خشونت ) با آرزوي التيام دادن به رنج هاي بشري و گسترش فعاليت هاي 
بشردوستانه بر آن است تا با ارايه خدمات مشاوره اي و درماني، گره كوچكي از مسايل و مشكالت انساني بگشايد. 

مركز مشاوره رها در راستاي حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي و قربانيان خشونت هاي خانگي به ارائه خدمات مشاوره اي 
و درماني در حيطه هاي حقوقي، خانوادگي، ازدواج، اختالالت روانپزشكي و... در قالب مشاوره حضوري مي پردازد. 

    مركز فوق با همكاري 40 كارشــناس بهداشــت روان و حقوق دان به ارايه خدمات روان پزشكي، روان درماني، خانواده 
ــار مراجعان حضوري، ماهانه با در نظر گرفتن متغيرهايي  درماني، مشــاوره پيش از ازدواج، تحصيلي و حقوقي مي پردازد. آم
چون جنسيت، شغل، سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت و علت مراجعه محاسبه گرديده و تحليل مي شود. از تحليل حاصله، 
ــازمان در برنامه ريزي هاي آموزشــي خود استفاده    مي كند. در ســال1389، 2598  نفر از خدمات مركز مشاوره حضوري  س
سازمان  بهره مند شدند. از اين تعداد 1497 نفر زن و ما بقي مرد بودند. مطابق آمار متأهلين بيشترين مراجعه به مركز را داشتند 

و عمده ترين علت مراجعه به مركز مشكالت خانوادگى بوده است.
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آمار مراجعان به مركز مشاوره سازمان

 در سال 1389
ــر از خدمات مركز  ــت 2598 نف ــالي كه گذش (در س

مشاوره حضوري سازمان بهره مند شدند)
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تدوين، تأليف و انتشارات

سازمان دفاع از قربانيان خشونت باتوجه به اهداف و عملكردهاي خود فعاليت هاي انتشاراتي متعددي داشته است. انعكاس 
ــوان يك عملكرد مثبت در ايفاي نقش  ــوان يك نهاد غيردولتي در مجامع  بين المللي مي تواند به عن ــازمان به عن فعاليت هاي س
فعال حقوق بشر به شمار آيد. بدين منظور نشريه مدافعان به عنوان يك نشريه حقوق بشري به صورت فصلنامه انتشار مي يابد. 
همچنين سازمان به انتشار كتاب، بولتن هاي خبري و آموزشي با موضوعات مختلف مي پردازد. در ادامه به نام و شرح مختصر 

انتشارات سازمان در سال 1389 اشاره مي شود.
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 كتاب 15 سال پس از پكن
ــالمى ايران از زاويه نگاه    ــرفت زنان در جمهورى اس ــال پس از پكن، گزارش ملى پيش كتاب 15 س
ــازمان هاى غير دولتى زنان در ايران و  ــازمان هاى غير دولتى زنان است و به كوشش شبكه ارتباطى س س

سازمان دفاع از قربانيان خشونت تهيه و منتشر شده است. 
ــازمان هاى غير دولتى و پس  ــران را از زاويه س ــت زنان در اي ــاب كه و ضعي ــن كت ــى از اي  در بخش
ــال گذار رنج ها و  ــه ويژه در جوامع در ح ــت : زنان جهان ب ــى مى كند آمده اس ــالس پكن بررس از اج
ــردى خانوادگى و اجتماعى  ــاى موجود ميان نقش ف ــى از بروز تضاد ه ــمارى كه ناش مرارت هاى بى ش
ــوند؛ نتيجه اين وضعيت منحصراً بى ثباتى در زندگى روزمره و روابط هاى عادى  ــت را متحمل مى ش اس
نيست بلكه تقابل هاى موجود ميان هويت هاى چند گانه از يك سو و تضاد هاى فرهنگى ناشى از جهانى 
ــدن ، حوزه هاى بحرانى جديدى را براى زنان به وجود مى آورد كه تنها راه برون رفت از آن توجه به  ش

معنويات و ديندارى است. ما قويًا اعالم مى داريم كه ايجاد ثبات در هويت هاى چند گانه و مواجهه با صدمات و بحران هاى ناشى از 
جهانى سازى اقتصادى و فرهنگى را مى توان با الهام پذيرى از قانون الهى و طبيعى تحقق بخشيد.

 
 كتاب مجموعه مقاالت نشست هاى جانبى سازمان دفاع از قربانيان خشونت همزمان

 با شانزدهمين اجالس شوراى حقوق بشر
ــونت در دو بخش حقوق  ــازمان دفاع از قربانيان خش ــت هاى جانبى س كتاب مجموعه مقاالت نشس
ــر در قالب مبارزه با تروريسم توسط سازمان دفاع از قربانيان  ــالم هراسى و نقض حقوق بش ــر و اس بش

خشونت منتشر شد.
ــانه ها و نقش آن ها در ترويج اسالم ستيزى، اسالم ستيزى آمريكايى به  كتاب فوق با موضوعات رس
ــتم عدالت كيفرى، تحليل عملكرد  ــم روى سيس عنوان يك ايدئولوژى فرهنگى، تأثير مبارزه با تروريس
ــرب، جنگ عليه  ــى در غ ــالم هراس ــم، حق بر معنا و اس ــى اياالت متحده در جنگ عليه تروريس تقنين
ــتانه در 156 صفحه و به زبان انگليسى همزمان با  ــم فراملى در پرتو حقوق بين الملل بشردوس تروريس

شانزدهمين اجالس شوراى حقوق بشر سازمان ملل به چاپ رسيده است.

نشريه
نشريه مدافعان بهار 1389 

در بهار1389 نشريه مدافعان به موضوعات بررسى دوره اى ايران در شوراى حقوق بشر در 36 صفحه 
ــر در ايران، چالش هاى پيش روى  ــماره نشريه حمايت و پيشرفت حقوق بش ــت. در اين ش پرداخته اس
ايران در دستيابى به حقوق بشر، پيشنهادات ارايه شده به ايران، تحليلى بر فرايند بررسى دوره اى ايران 
ــت .  مقاالتى  با عنوان سازمان هاى غير دولتى و  ــده اس و مصاحبه با تنى چند از صاحب نظران درج ش
بررسى دوره اى جهانى حقوق بشر و سازمان هاى غير دولتى  در روند  بررسى دوره اى ايران از ديگر 

مطالب اين نشريه به شمار مى آيد.

 كتاب



30
گزارش  ساالنه
1 3 8 9

ODVV

  نشريه مدافعان تابستان 1389 
ــم در تابستان 1389 در 36  صفحه به چاپ رسيد. در  ــريه مدافعان با موضوع جنگ عليه تروريس نش
ــريه مقاالتى با عناوين تضمين هاى حقوق بشرى در مبارزه با تروريسم، بررسى تطبيقى گزارش  اين نش

نهايى شوراى حقوق بشر در خصوص ايران و ساير كشورهاو جود دارد.
ــتى زاهدان و برخى از  ــى به انفجارهاى تروريس ــاتى به  واكنش هاى بين الملل ــن در گزارش  همچني
ــوق زنان در فرايند عدالت  ــونت نظير اجالس بين المللى حق ــازمان دفاع از قربانيان خش فعاليت هاى س
ــعه هزاره ويژه  ــر، دوره آموزشى اهدف توس ــيزدهم شوراى حقوق بش ــركت در اجالس س قضايى، ش
خبرنگاران و دبيران و مديران مدارس، كارگاه آموزشى كسب مقام مشورتى از شوراى اقتصادى اجتماعى 
ــركت در اجالس چهاردهم شوراى حقوق بشر، بيانيه در محكوميت حمله  ــازمان ملل (اكوسوك)، ش س
ــتانه، بيانيه در محكوميت حمالت تروريستى در  ــتى حامل كمك هاى بشردوس ــراييل به كش نظاميان اس

سيستان و بلوچستان پرداخته شده است.

 نشريه مدافعان پاييز 1389
ــد. در اين  ــر ش ــانه در 40 صفحه منتش ــر و رس ــريه مدافعان پاييز 1389 با موضوع حقوق بش نش
ــاص دارد و مقاالتى با عنوان   ــر در ايران اختص ــى به گزارش  روز جهانى حقوق بش ــماره صفحات ش
ــت. اخبار و  ــده اس ــردر آن درج ش ــانه ها در ايران و حقوق بش ــر و رس ــانه و آموزش حقوق بش رس
ــر در دوسطح داخلى و بين المللى و اشاره به فعاليت هاى سازمان دفاع از قربانيان  تحوالت حقوق بش
ــونت در سه ماه پاييز، نظير كارگاه آموزشى كسب مقام مشورتى از شوراى اقتصادى و اجتماعى  خش
سازمان ملل (اكوسوك)، روز بين المللى خاطره قربانيان قاچاق، طرح ارتقاء آگاهى جامعه محور براى 
ــى طرح واره درمانى، دوره آموزشى اصول و  ــونت مبتنى بر جنسيت، دوره آموزش ــگيرى از خش پيش
ــت مراكز توانبخشى خاورميانه و شمال آفريقا، نشست اعضاى شوراى  كليات شناخت درمانى، نشس
ــتى بر عليه عزاداران چابهار، بيانيه در  IRCT- كپنهاگ- دانمارك، بيانيه محكوميت حمالت تروريس
ــت كه در طى اين  ــهروندان از ديگر مواردى اس ــتى بر عليه ش خصوص محكوميت حمالت تروريس

شماره به آن پرداخته شده است.

 نشريه مدافعان زمستان 1389
ــريه مدافعان زمستان 1389 در 40 صفحه در شماره ويژه اجالس شوراى حقوق بشر به موضوع  نش
ــريه خالصه مقاالت نشست هاى جانبى در حاشيه اجالس  ــر پرداخته است. در اين نش نقض حقوق بش
ــازمان هاى غيردولتى و بررسى دوره اى  ــده است. مقاله اى با عنوان س ــوراى حقوق بشرآورده ش آتى ش
ــازمان دفاع از قربانيان خشونت در خصوص وضعيت حقوق بشر در امريكا و  امريكا،  گزارش كتبى س
بيانيه هاى كتبى ارسال شده به اجالس شانزدهم شوراى حقوق بشر از ديگر مواردى است كه در نشريه 

درج شده است. 



صدور بيانيه
ــازمان باتوجه به شرايط و وقايع داخلي و بين المللي اقدام  س
ــار بيانيه هاي موضوعي متعددي نموده است كه  به صدور و انتش
ــت. برخي از اين بيانيه ها نيز با واكنش مقامات  در ذيل آمده اس
ــت كه در توضيح به آن ها اشاره خواهد  ــمي روبرو شده اس رس

شد.
_ بيانيه هاي كتبي و شفاهي اجالس هاي چهاردهم، پانزدهم و 

شانزدهم شوراي حقوق بشر
_ بيانيه در خصوص محكوميت حمله به كشتي آزادي
_ بيانيه در خصوص حمله تروريستي به مردم زاهدان

_ بيانيه در خصوص محكوميت هتك حرمت به قرآن كريم
ــتي بر عليه  _ بيانيه در خصوص محكوميت حمالت تروريس

شهروندان و ترور چهر ه هاي علمي- دانشگاهي
ــتي به مردم  ــه در خصوص محكوميت حمله تروريس _ بياني

چابهار

جذب كارآموز بين المللي
ــونت در جهت ارتقاء تجارب پژوهشي و آموزشي خود و همچنين توسعه گستره ارتباطات و  ــازمان دفاع از قربانيان خش س
ــجويان داخل و خارج از كشور نموده است. در  ــجويان، اقدام به برگزاري دوره هاي كارآموزي ويژه دانش تعامالت خود با دانش
ــري، دوره كارآموزي خود را در اين سازمان  ــجويان عالقمند به اهداف و موضوعات حقوق بش ــتا، تعدادي از دانش همين راس

گذرانده اند.

ارتباط با اعضاء افتخاري
سازمان دفاع از قربانيان خشونت در راستاي تحقق اهداف و اجراي فعاليت هاي خود از اعضاء افتخاري و نيروهاي داوطلب 
ــامل افراد حقيقي و حقوقي مي توانند با  ــر ش با توجه به تخصص  آن ها، بهره مي گيرد. عالقمندان به فعاليت در حوزه حقوق بش
مراجعه حضوري به سازمان و يا مراجعه به سايت  سازمان به آدرس اينترنتي www.odvv.org ضمن تكميل فرم، به عضويت 

افتخاري سازمان درآيند.
اعضاء افتخاري پس از عضويت در سازمان، از امكانات زير بهره مند مي گردند:

- استفاده از كتابخانه
- دسترسي به اينترنت و دريافت خبرنامه الكترونيكي فارسي و انگليسي

- استفاده از گزارشات و تحقيقات موجود در سازمان
- بهره مندي از ارتباطات و انتشارات سازمان

- شركت در جلسات، همايش ها، دوره هاي آموزشي و نشست هاي مختلف سازمان                                           
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اطالع رساني
ــازمان در راستاي اهداف  ــاني از ديگر فعاليت هاي س اطالع رس
ــتيابي به اين امر  ــازمان از ابزارهاي متفاوتي در دس ــت. س خود اس

استفاده مي نمايد:

 بهره گيري از شبكه جهاني در ارتباطات
شبكه جهاني(اينترنت)يكي از مسيرهاي ارتباطي ضروري براي 
دستيابي به مخاطبان است. سازمان  نيز با بهره گيري از اين امكان به 
ــايت توانسته است مخاطبان  صورت خبرنامه الكترونيكي و وب س
ــري،  فعاليت ها و موضع  ــار و تحوالت حقوق بش ــود را از اخب خ
ــائل مختلف، پيشرفت هاي سازمان در سال،  سازمان  نسبت به مس

ــب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي سازمان  ــازد. عالقمندان مي توانند جهت كس ــال آينده و... مطلع س اهداف و برنامه هاي س
www.odvv.org مراجعه نمايند.

 ارتباط با رسانه ها
ــت با  ــانه ها، مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي و خارجي يكي از حوزه هاي مؤثر فعاليت روابط عمومي اس ارتباط با رس
توجه به اين امر روابط عمومي سازمان دفاع از قربانيان خشونت موارد زير را در سرلوحه اقدامات اين بخش از ارتباطات قرار 

داده است.
- بازتاب فعاليت هاي سازمان در رسانه ها، مطبوعات و خبرگزاري ها
- انجام مصاحبه جهت ترويج  اهداف و بيان عملكردهاي سازمان
- صدور بيانيه به مناسبت هاي مختلف و انعكاس آن در رسانه ها 

ــته است براي انعكاس اخبار با خبرگزاري هاي معتبر ارتباط برقرار نموده و به صورت  ــتا روابط عمومي توانس در همين راس
ميانگين هر پانزده روز، مطالبي در نشريات و خبرگزاري ها منتشر نمايد.
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مشاركت در نمايشگاه ها
ــت، سعى كرده ايم در  ــازمان همواره مورد توجه بوده اس ــاركت و تعامل به عنوان اصولى از ميثاق اخالقى س از آنجا كه مش
ــته باشيم. برگزارى و شركت درنمايشگاه هاى متعدد، به عنوان يكى از عرصه هاى  ــاركتى، حضورى پررنگ داش فعاليت هاى مش
ــانى پيرامون اهداف، فعاليت ها و برنامه هاى هر سازمان فراهم مى آورد.  ــبى در جهت اصالع رس ــاركتى، فرصت بسيار مناس مش
ــت يافت. به همين  ــازمان هاى دولتى و غيردولتى نيز دس ــاير س ــيارى با س مى توان در اين عرصه ها به تعامالت و ارتباطات بس
منظور، سازمان دفاع از قربانيان خشونت، مشاركت در نمايشگاه ها را در مجموعه فعاليت هاى خود قرار داده است كه  شركت 

در نمايشگاه جنگ ها براى صلح را مى توان در اين زمره دانست.
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كتابخانه
ــونت داراي كتابخانه  ــاع از قربانيان خش ــازمان دف س
ــه در آن  ــد ك ــر مي باش ــي در زمينه حقوق بش تخصص
ــي و 2290 جلد  ــد كتاب به زبان فارس ــداد2000 جل تع

كتاب به زبان انگليسي وجود دارد.
ــان، محققان و  ــازمان و مراجع ــاي افتخاري س اعض
ــتفاده ازكتاب هاي  ــار اس ــد در كن ــجويان مي توانن دانش
كتابخانه از ساير امكانات موجود نظير جزوات، تحقيقات 

و مقاالت مختلف بهره مند شوند.
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 سازمان دفاع از قربانيان خشونت


