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O D V V

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت تشـکلي غیردولتـي، غیرسیاسـي و غیر انتفاعـي داراي مقـام مشـورتي 
خـاص بـا شـوراي اقتصـادي و اجتماعي سـازمان ملل متحد اسـت کـه فعالیت خـود را در سـال 1367 آغاز 
نمـوده اسـت. از بهره هـاي عملکرد 31 سـاله این سـازمان مي تـوان به ارایه خدمـات حقوقي و بشر دوسـتانه، 
برگـزاري دوره هـاي آموزشـي، انجـام پژوهش هـاي کلي یا مـوردي با اسـتفاده از مجموعه هاي کارشناسـي و 
مجـرب در حیطه هـاي مـورد نیـاز جامعـه، تولید و انتشـار، انتقال تجربیـات و حضوري مؤثـر و تأثیر گذار در 
مجامـع بین المللـي اشـاره کـرد. سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت از سـال 1377 دارای مقام مشـورتی نزد 

شـورای اقتصادی و اجتماعی سـازمان ملل و از سـال 1393 نیز دارای دفتر نمایندگی در شـهر ژنو سـوییس اسـت و در سـازمان ها 
و انجمن هـای بین المللـی زیر عضویـت دارد:

)ICC( شبکه سازمان هاي غیردولتي براي تشکیل دیوان کیفري بین المللي 

 شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه )IRCT( و عضو شورای مرکزی شبکه

 )CONGO(کنفرانس سازمان هاي غیردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل متحد 

)JUST( جنبش بین المللي براي جهاني عادالنه 

 شبکه امان )AMAN Network(، مربوط به دفاع از حقوق بشر و قربانیان شکنجه در منطقه MENA و معاون اولی شبکه

 )UNDPI( اداره اطالعات همگانی سازمان ملل متحد 
 شبکه جوانان آسیا

پیشینه
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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:

 برگـزاري سـمینارها، سـخنراني ها و کارگاه هـاي آموزشـي، با هدف آگاه سـازي و ارتقای سـطح فرهنگ جامعـه، تدوین مقاالت 
و پژوهـش و تحقیـق در این زمینه؛

 حمایت و دفاع از حقوق قربانیان خشونت و آسیب دیدگان اجتماعي؛

 ترویج و توسعه فرهنگ نفي خشونت در اشکال مختلف؛
 ارایـه خدمـات مشـورتي در خصـوص توانبخشـي آسـیب دیدگان اجتماعـي حاصـل از اعمـال خشـونت و در صـورت لـزوم 

معرفـي آن هـا بـه مراکـز ذیربـط جهـت برخـورداري از ایـن نـوع 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

ایـن سـازمان بـا بهره منـدی از اسـاتید مجـرب در سـاختار هیـأت  مدیره خـود و همچنین اسـتفاده از تـوان کارشناسـی نزدیک به 
ده هـا نفـر کارشـناس و داوطلـب رشـته های حقوق بشـر، حقوق بین الملل، روابـط بین الملل و ... تـالش دارد تا با آمیختـن دو فضای 

علـم و کاربـرد، بهتریـن تأثیرگـذاری ممکن را در حوزه فعالیت های غیردولتی حقوق بشـر در کشـور داشـته باشـد.
در ادامـه بـه مختصـری از فعالیت هـای صورت گرفتـه ایـن سـازمان کـه نتیجه تـاش  معاونت هـای فوق طی سـال 1397 

است، اشـاره می شود.

بیانیه مأموريت

ساختار
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کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری دوره  های آموزشی و کاربردی برای مخاطبان خاص
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت با همکاری مؤسسـه خیریـه ایلیا در تاریـخ 16 خردادمـاه سـال 1397 همایش"کارآفرینی؛ زن 
توانمنـد؛ زندگـی بـدون خشـونت" را  بـه مناسـبت روز جهانـی پناهنـده و با حضـور نزدیک بـه 15۰ پناهنـده افغانسـتانی و عراقی 
برگـزار کـرد. در ایـن همایش، نمایندگانی از مؤسسـه ریلیف اینترنشـنال، شـورای پناهندگان نروژی، شـورای پناهنـدگان دانمارک، 

در  متحـد  ملـل  سـازمان  عالـی  کمیسـاریای 
امـور پناهنـدگان، اداره امـور اتبـاع و مهاجریـن 
خارجـی وزارت کشـور، اداره امور اتباع اسـتان 

تهـران و سـفارت افغانسـتان حضـور یافتند.
ایـن همایـش بـا سـخنرانی خانـم دکتـر ژاله 
افشـاری منفـرد در خصـوص نقـش کارآفرینـی 
و ارتقـاء توانمنـدی زنـان در کاهـش خشـونت 
آغاز شـد. سـپس کارگاه آموزشـی در خصوص 
روش هـا و تجـارب کارآفرینـی توسـط خانـم 
دکتـر نگیـن فـالح از اسـاتید دانشـگاه تهـران 

شـد. برگزار 
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دوره آموزشی نظام ملل متحد
دوره آموزشـی تخصصـی نظـام ملل متحـد و فعالیت هـای آن در ایران در 
تاریـخ 22 مردادمـاه 1397 توسـط سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت و با 
همـکاری انجمـن ملـل متحـد ایـران)UNA-IRAN (  بـا حضـور 75 تـن از 

دانشـجویان حقـوق و علوم سیاسـی برگـزار گردید.
 ایـن دوره آموزشـی تخصصـی بـا بهره گیـری از تـوان و تخصـص مرکز 
اطالعـات سـازمان  ملـل متحـد ایـران )UNIC(، دفتـر مقابله با مـواد مخدر 
و جـرم ملـل متحـد )UNODC(، کمیسـاریای عالـی سـازمان ملـل متحد در 
UN-( و برنامه اسـکان بشـر سـازمان ملـل متحد )UNHCR( امـور پناهنگان
HABITAT( بـا هـدف دسـتیابی شـرکت کنندگان بـه بینشـی عمیـق در مورد 

ابعـاد نظـری، اهـداف، فعالیت هـا، دسـتاوردها و توانایی هـای آژانس هـای 
نظـام ملـل متحـد در جمهوری اسـالمی ایـران برگـزار گردید. 

در پایـان ایـن کارگاه آموزشـی تخصصـی کـه با حضور اسـاتیدی از رؤسـا، مدیران و کارشناسـان ارشـد دفاتـر و پروژه های مقیم 
سـازمان ملـل متحـد در ایـران همراه بـود به شـرکت کنندگان  گواهینامـه بین المللی بـا امضای مشـترک مرکز اطالعات سـازمان ملل 

متحـد، انجمـن ملـل متحد ایران و سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت اهدا شـد.
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دوره آموزشی »روش های حفظ مقام مشورتی و ايفای نقش مؤثر در مجامع بین المللی«
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت نخسـتین دوره آموزشـی »روش هـای حفـظ مقـام مشـورتی و ایفـای نقـش مؤثـر در مجامع 
بین المللـی« را در تاریـخ 12 آذرمـاه 1397 و بـا حضـور 32 تـن از مدیـران و کارشناسـان سـمن ها برگـزار کرد. هـدف از برگزاری 
ایـن دوره آموزشـی آشـنایی اعضـاء سـمن های دارای مقـام بـا یکدیگـر، معرفی سـمن هایی که در سـال 2۰18 موفق به کسـب مقام 

شـده اند، بررسـی نـکات مهـم جهـت حفـظ مقـام مشـورتی و روش های ایفـای نقش مؤثـر در مجامـع بین المللـی بود.
 نکات مهم طرح شده در این نشست عبارت بود از:

  معرفی ظرفیت های مشارکت سازمان های مردم نهاد در شورای حقوق بشر و سازوکار بررسی دوره ای جهانی
  شرح نحوه تدوین بیانیه های کتبی و شفاهی برای شورای حقوق بشر به  عنوان یکی از فرصت های حضور و ایفای نقش سمن ها 

  اعالم نحوه ثبت نام تأییدیه های ساالنه در صفحه اکوسوک و نحوه ثبت نام جلسات شورای حقوق بشر
  شرح نحوه تدوین گزارش چهارساله و نحوه درج در صفحه اکوسوک

کارگاه های توانمند سازی سازمان های غیردولتی در پیشگیری از خشونت
سازمان دفاع از قربانیان خشونت با همکاری اداره کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه اقدام به برگزاری 
کارگاهی سه روزه با عنوان »توانمند سازی سازمان های غیردولتی در پیشگیری از خشونت« نمود. این کارگاه طی روزهای 7، 21 و 

27 آذرماه 1397 و با حضور نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد.
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 هـدف از برگـزاری ایـن کارگاه هـا باال بردن ظرفیت و توانمند سـازی سـازمان های غیردولتی در مداخالت پیشـگیرانه خشـونت، 
ایجـاد شـبکه ای توانمنـد از سـازمان های مـردم نهـاد بـرای قـرار گرفتـن در کنـار اداره کل پیشـگیری های مردمـی و مشـارکت های 
مدنـی قـوه قضاییـه و همچنیـن ایجـاد زبانـی مشـترک بیـن طرفیـن بـرای پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی بـه صـورت عـام و 

پیشـگیری از خشـونت بـه صورت خـاص بود. 

برگـزاری کارگاه آموزشـی »آشـنايی بـا سـاز و کار بررسـی دوره ای جهانی و گزارش نويسـی ويژه دور سـوم 
بررسـی دوره ای وضعیـت حقوق بشـر ايران«

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت کارگاه آموزشـی »آشـنایی با سـاز و کار بررسـی دوره ای جهانـی و گزارش نویسـی ویژه دور 
سـوم بررسـی دوره ای وضعیـت حقـوق بشـر ایران« را با همـکاری انجمن ملـل متحد ایران در تاریـخ 18دی مـاه 1397 برگزار کرد. 
ایـن دوره بـا هـدف ارتقـاء ظرفیـت و آشنا سـازی سـازمان های غیردولتـی بـا سـاز و کار بررسـی دوره ای جهانـی، نحـوه ایفـای 
نقـش و تهیـه گـزارش در ایـن سـاز و کار و بـا حضـور سـی و پنج نفـر از نماینـدگان سـازمان های غیردولتـی دارای مقام مشـورتی 
)اکوسـوک(، سـازمان های غیردولتـی بـدون مقـام مشـورتی و کارشناسـان مراکز آموزشـی و پژوهشـی فعـال در زمینه هـای مختلف 

حقـوق بشـر برگزار شـد.
در ایـن دوره آموزشـی سـاز و کارهـای حقـوق بشـری سـازمان ملـل نظیـر »نهادهـا و معاهـدات« به طـور کلی، شـورای حقوق 
بشـر و سـاز و کار بررسـی دوره ای جهانـی )UPR( بـه طـور اختصاصـی، نحـوه انجـام بررسـی ها و تهیـه گـزارش از فعالیت هـا و 
اقدامات حقوق بشـری صورت گرفته توسـط سـازمان های غیردولتی برای دور سـوم بررسـی دوره ای جهانی ایران و نحوه ارسـال 

گزارش هـا آموزش داده شـد.
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برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مربی راه حل محور
معاونـت توانبخشـی سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت )مرکز مشـاوره رها( در همـکاری با باشـگاه درمان کوتـاه راه حل محور 
کارگاه آموزشـی تربیـت مربـی کـودک راه حـل محـور را بـا حضـور بـن فورمـن روان درمانگـر فنالنـدی طـی ۴ روز از تاریخ 2تا 
5 بهمن مـاه 1397 برگـزار کـرد. ایـن کارگاه در راسـتای اقدامـات معاونـت توانبخشـی سـازمان در حـوزه ارتقای دانـش تخصصی 
مشـاوره و حمایـت در حـوزه مسـایل کـودکان، بـا حضـور هشـتاد نفـر از روان شناسـان، مشـاوران و متخصصـان تربیـت کودک و 
بـا ارائـه بـن فورمـن، مربـی بین المللـی درمان کوتـاه راه حـل محـور و مبـدع روش مهارت آموزی کـودکان برگزار شـد. پانـزده گام 

رویکـرد راه حـل محـور در تربیـت،  مشـاوره و درمـان کـودکان از مهم تریـن عناویـن اصلی ایـن کارگاه چهـار روزه بود.

کارگاه آموزشی حافظه و يادگیری 
کارگاه آموزشـی حافظه و یادگیری توسـط معاونت توانبخشـی سـازمان دفاع از قربانیان 
خشـونت طـی دو روز در تاریـخ هـای 19 و 2۰ آذرمـاه 1397 بـا حضـور 52 تـن از 
دانشـجویان و دانش آموختـگان رشـته روان شناسـی و مشـاوره بـا تسـهیلگری خانـم دکتـر 
منصوره فضیلتی اسـتاد دانشـگاه شـهید بهشـتی برگزار شـد. هـدف از برگـزاری این کارگاه 
شـناخت هـر چـه بیشـتر مغز بـه عنـوان یکـی از پیچیده ترین ارگان هـای بـدن در یادگیری 
و حفـظ اطالعـات بـود. قـدرت یادگیـری، برتـری انسـان از سـایر موجـودات، فیزیولوژی 
یادگیـری و حافظـه، بررسـی فرایندهای عصبی در جریـان یادگیری، رمزگردانـی، به حافظه 
سـپردن انـدوزش، مـدت زمـان نگـه داری اطالعـات، بازیابـی، بـه خاطـر آوردن اطالعات 
ذخیـره شـده، مراحـل حافظـه، انـواع حافظـه حسـی، حافظـه کوتـاه مـدت و حافظـه بلند 

مـدت، ظرفیـت حافظـه و ... از نـکات مـورد آمـوزش در ایـن کارگاه بودند. 

12

ODVV
گزارش ساالنه 
1 3 9 7



گرامی داشت روزهای بین المللی
گرامی داشت روز جهانی بدون خشونت

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت همزمان بـا »روز جهانی 
بـدون خشـونت« کارگاه تخصصـی »راه حـل نگـری و نـه بـه 
خشـونت« را بـا حضور 5۰ تن از روان شناسـان، روان پزشـکان، 
مشـاوران و مـددکاران اجتماعـی در تاریـخ 11 مهرمـاه 1397 
برگـزار کرد.  هـدف از برگزاری این کارگاه اشـاعه پیام »جهانی 
عـاری از خشـونت« از طریق آموزش و افزایـش آگاهی عمومی 
بـا تکیـه بـر اصل »بـدون خشـونت« بـه عنـوان ارتبـاط جهانی 
بـرای »تضمیـن فرهنگ صلح، مـدارا، تفاهم و بدون خشـونت« 

. بود
ایـن کارگاه بـا سـخنان احمـد رضا سـالمتی معاون توانبخشـی سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت در خصـوص فعالیت های این 
معاونـت در حوزه پیشـگیری از خشـونت آغاز شـد. سـپس محمد رجایی مقـدم معاون مرکز اطالعات سـازمان ملل متحـد در ایران 
در خصـوص علـت نام گـذاری روز 2 اکتبـر توسـط سـازمان ملـل بـه عنـوان »روز جهانی بدون خشـونت« بـه سـخنرانی پرداخت 
و یـاد مهاتمـا گانـدی رهبـر اسـتقالل هند و پیشـگام فلسـفه و راهبرد بـدون خشـونت را گرامی داشـت. وی همچنین گوشـه ای از 

فعالیت هـای سـازمان ملـل در جهت پیشـگیری از خشـونت را تشـریح کرد. 
در ادامه این کارگاه دکتر میرسـعید جعفری با تبیین مفهوم خشـونت به آموزش مهارت های اساسـی مرتبط با موضوع خشـونت، 
آمـوزش تسـهیلگری اجتماعـی بـه منظور کسـب فنون و مهارت هـای مداخـالت اجتماع محور بـرای اسـتفاده از توانایی های مردمی 
در پیشـگیری از خشـونت جسـمی،  روانـی، جنسـی و اقتصـادی پرداخـت. کارگاه فوق با پرسـش و پاسـخ شـرکت کنندگان و ارایه 

گواهی نامـه به پایان رسـید.
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فعالیت های بین المللی
تهیه بولتن تحوالت مثبت حقوق بشری برای مخاطب خارجی

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـه منظـور اثرگـذاری و اطـالع رسـانی بـه مخاطبـان بین المللـی نظیـر گزارشـگران ویـژه و 
موضوعـی سـازمان ملـل متحـد، دیپلمات هـا، کارشناسـان، سـفرا و کارکنـان نهاد هـای بین المللی و کشـورهای مختلـف در داخل و 

خـارج از کشـور، تهیـه بولتـن تحـوالت مثبت حقـوق بشـری را در دسـتور کار خود قـرار داد. 
طـی سـالی کـه گذشـت ۴ شـماره از ایـن بولتن هـا بـه زبـان انگلیسی)شـماره اول در اوت 2۰18، شـماره دوم در نوامبـر 2۰18، 
شـماره سـوم در دسـامبر 2۰18 و نهایتـًا شـماره چهـارم در ژانویه 2۰19( و با محتـوای تحوالت قانونی و حقوقـی مثبت جمع آوری 

و از طریـق پسـت الکترونیـک برای مخاطبان فوق ارسـال شـده اسـت.

انجام مصاحبه های اختصاصی
از جملـه فعالیت هـای سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در حـوزه بین الملـل طـی سـال 1397 انجـام 3۴ مصاحبـه   اختصاصی 
بـا کارشناسـان برجسـته بین المللـی و بـه  ویـژه غربـی در موضوعـات حقـوق بشـری بـا هـدف بررسـی و شفاف سـازی مـوارد 
نقـض حقـوق بشـر توسـط برخـی از کشـورها بـود. وضعیـت حقـوق بشـر در امـارات، عربسـتان، آمریکا، سـرزمین های اشـغالی، 
اسالم هراسـی، اوضـاع بحریـن و میانمـار و تأثیـرات ضد حقوق بشـری تحریم هـای یکجانبه علیه ایـران از موضوعـات مورد بحث 

و بررسـی در ایـن مصاحبه هـا هسـتند.
برخی از موارد انجام شده به شرح زیر هستند:

مصاحبه با:
  جین الیوت، فعال مبارزات ضدنژادپرستی در آمریکا با موضوع تبعیض نژادی در آمریکا؛
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  پروفسـور گابـور رونـا مدیـر سـازمان بین المللـی حقوقی حقوق بشـر اول. مسـتقر در نیویـورک و واشنگتن.مشـاور حقوقی در 
ژنو؛ صلیب سـرخ 

  مـارک پـاب لگـن پژوهشـگر ارشـد برجسـته در دانشـکده خدمـات خارجـی دانشـگاه جـورج تاون و سـفیر سـابق مبـارزه با 
قاچـاق انسـان ایـاالت متحـده بـا موضوع نقـض حقوق بشـر در عربسـتان؛

  پروفسور ریم بادی استاد حقوق دانشگاه ویندزور کانادا با موضوع نهادینه شدن اسالم هراسی در اغلب سازمان های مهم کانادایی،
  جودیت بلو استاد دانشگاه کارولینای شمالی با موضوع نقد شیوه مواجهه رسانه های آمریکایی و نقض حقوق بشر در غزه 

  پـال پیـالر پژوهشـگرمرکز مطالعـات امنیتـی دانشـگاه جورج تاون آمریکا و افسـر سـابق سـازمان اطالعات مرکـزی با موضوع 
ممنوعیـت تحریم هـای یکجانبه علیه ایران و سـایر کشـورها. 

گفتنی اسـت تمام مصاحبه های انجام شـده در سـایت انگلیسـی سـازمان به زبان اصلی و به صورت خالصه در سـایت فارسـی 
قابل دسترسـی هستند.

کمپین ضد تحريم
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در راسـتای اعمـال اقدامات تحریمی توسـط ایـاالت متحده علیه ایـران، ایده ایجاد یک پتیشـن 
)دادخواسـت( در فضـای مجـازی به نمایندگی از سـمن های حقوق بشـری ایرانی را مطرح کـرد. به همین دلیل ایده اسـتفاده از فضای 
سـایت کاخ سـفید بـرای درج  این دادخواسـت مـورد تأیید قرار گرفـت و متنی در خصـوص اعتراض به تحریم هـای یکجانبه آمریکا 
علیـه مـردم ایران در ۴ دهه گذشـته، بدون هیچ گونه جانب داری جناحی یا سیاسـی تنظیم و منتشـر شـد. همچنین ایـن اقدام همزمان با 

شـکایت دولـت جمهوری اسـالمی 
بین المللـی  دیـوان  در  ایـران 
دادگسـتری انجـام گرفـت.الزم بـه 
ذکـر اسـت ایـن دادخواسـت برای 
سـمن های  طـرف  از  بـار  اولیـن 
ایرانی داخل کشـور و به نمایندگی 
از مـردم ایـران در این وب سـایت 
از  بیـش  بـا  نهایتـًا  منتشـر شـد و 
165۰۰ امضـا بـه کار خـود پایـان 
داد. این اقدام سـازمان در بسـیاری 
از کانال هـای تلگرامـی و همچنیـن 
رسـانه های خبـری همچـون ایرنـا، 
ایلنـا، باشـگاه خبرنـگاران جـوان، 
خبـری  سـایت  ایـران،  روزنامـه 
جمـاران، روزنامـه دنیـای اقتصـاد، 
خبـری  سـایت  اعتمـاد،  روزنامـه 

الـف و ... بازنشـر شـد.
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ارسال نامه برای کمیسر عالی حقوق بشر و 13 نفر از گزارشگران ويژه شورای حقوق بشر
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در نامـه ای بـه تاریـخ 17 مردادمـاه 1397 بـه منظـور تـالش بـرای اطالع رسـانی بـه اعضای 
شـورای حقـوق بشـر، ارتبـاط با کمیسـر عالی حقوق بشـر و گزارشـگران ویـژه، کارشناسـان، دیپلمات هـا و سـازمان های مردم نهاد 
بین المللـی در خصـوص موضع گیـری ایـاالت متحـده، محکومیـت تحریم های یکجانبـه علیه مردم ایـران و ارائه اطالعات مناسـب 
بـه شـخصیت های بین المللـی، از کمیسـر عالـی حقـوق بشـر و 13 تن از گزارشـگران ویژه درخواسـت کـرد که ضمـن توجه ویژه 
بـه اثـرات منفـی تحریم هـا بر حق زندگی، حق سـالمت، حـق غذا، حق تحصیل، حق توسـعه، حق کار، حق داشـتن اسـتانداردهای 
مناسـب زندگـی و حـق داشـتن یـک محیط امن و سـالم توسـط شـهروندان ایرانـی، در محکومیـت اعمـال تحریم هـای یکجانبه و 

نقـض حقـوق بشـر مردم ایـران هرگونـه اقدام ممکـن را به عمـل آورند.

مکاتبه با مقامات سازمان ملل در نقد تحريم های يکجانبه آمريکا علیه ايران
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در جهـت تقبیـح و اعتـراض بـه خـروج یکجانبـه آمریـکا از برجـام و نقـض گسـترده و 
غیر انسـانی همـه حقـوق مـردم ایـران از طریق بازگردانـدن تحریم هـای غیرقانونی و محکـوم کردن ایـن تصمیم ناشایسـت آمریکا، 
نامه  هایـی جهـت گزارشـگران ویژه سـازمان ملل، کمیسـرعالی، دبیـرکل، نمایندگی هـای دولت هـای مختلف و آژانس های سـازمان 

 ملـل تهیـه و ارسـال نمـود. از مهم تریـن محورهـای ذکـر شـده در ایـن نامه هـا می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره نمود:
  اطالعـات بدسـت آمـده توسـط سـمن های ایرانـی نشـان  می دهـد کـه ایـاالت متحـده تـالش منظـم، همه جانبـه و غیر رسـمی 
خـود را بـرای جلوگیـری از هرگونـه معاملـه مالی ایران و سـایر کشـورها، بـرای واردات اقالم بشردوسـتانه از جمله مـواد غذایی و 

دارویـی به کشـور انجـام می دهد. 
  گـزارش گزارشـگر ویـژه حقوق بشـر و تحریم هـای یک جانبه، آقـای ادریس جزایری، در مـورد تأثیرات منفـی تحریم،  نقض 

حقـوق بشـر مردم ایران توسـط تحریم هـای آمریکا را تأییـد می کند.
  سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در ایـن نامـه از دریافت کننده درخواسـت می کنـد که از ظرفیـت بین المللی خـود برای باز 

کـردن کانـال مسـدود شـده انتقال موارد بشردوسـتانه بـه مردم ایران کـه به جنایت علیه بشـریت معترض هسـتند، اسـتفاده کند.
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اجالس های بین المللی
حضور در سی و هشتمین اجالس شورای حقوق بشر

اجـالس سـی و هشـتم شـورای حقـوق بشـر در مقـر اروپایـی سـازمان ملـل متحـد در شـهر ژنـو از تاریـخ 27 تیر تـا 15 مرداد 
1397 برگـزار شـد. دفتـر نمایندگـی سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در ژنـو در این دوره از شـورا نیـز حضوری مؤثـر و فعال 

داشـته است.

  تهیه و تدوین بیانیه های کتبی
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا تهیـه و تدویـن 2 بیانیـه  کتبـی و ارسـال بـه دایرکتوری شـورا بـا موضوعات اعتـراض به 
ادامـه فـروش سـالح توسـط آمریکا و انگلیس به عربسـتان، همدسـت بودن این دو کشـور در جنایات عربسـتان در یمـن، تأثیر این 
جنایـات بـر کـودکان یمـن، درخواسـت از همـه طرفین درگیر بـرای پایان دادن به فاجعه انسـانی در یمن و اسـالم هراسـی در اروپا 

بـه بیـان نظـرات و دیدگاه هـای خود در خصـوص موضوع یمن و اسـالم  هراسـی پرداخت.

  بیانیه های شفاهی
نماینـدگان دفتـر ژنـو سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا حضـور در صحـن علنی شـورای حقـوق بشـر 9 بیانیه شـفاهی را 
تحـت آیتم هـای 2، 3، ۴، 5، 6، 7، 8، 9 و 1۰ قرائـت کردنـد. ایـن بیانیه هـا بـا موضوعات؛ توجه کمیسـر عالی به تأثیـر تدابیر قهری 
یکجانبـه در ایـران، وضعیـت حقـوق بشـر در حدیده یمـن، گفتگوی متقابل با کمیسـیون بررسـی سـوریه، تأثیر منفـی تدابیر قهری 
یکجانبـه بـر حقـوق بشـر، بررسـی دوره ای امارات متحـده عربی، اعتراض بـه اقدامات رژیم اسـرائیل در قبـال بیت المقدس، حقوق 

بشـر و تنـوع فرهنگـی، اسـالم هراسـی در بریتانیـا و کمک های بشردوسـتانه به یمن به رشـته تحریـر درآمدند.
 همچنیـن نماینـده گان سـازمان در حاشـیه ایـن اجـالس محصوالت سـازمان شـامل گزارش سـاالنه و نشـریه مدافعـان را توزیع 

کردند.

  برگزاری نشست  های جانبی
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا همـکاری تعـدادی از سـازمان های غیردولتـی، در ایـن اجـالس 2 نشسـت جانبـی بـا 

موضوعـات ذیـل برگـزار نمـود. 

1. نشست جانبی »صلح برای یمن«
ایـن نشسـت در تاریـخ 19 جـون 2۰18 بـا سـخنرانی آقـای ماتیـاس ترشـوگ، فعـال حقـوق بشـری و روزنامه نگار، خانـم الکه 
فیمـان، معـاون سـازمان روشـه اینیشـتیو آلمان و آقای دکتر حسـن فرطوسـی، پژوهشـگر حقوق  بین الملـل و مدیر پنل برگزار شـد.

موضوعـات مـورد بحث در این نشسـت به شـرح زیر بود: لزوم توسـعه کمک های انسـانی و بشردوسـتانه به یمـن؛ محاصره یمن 
توسـط ائتـالف عربسـتان موجـب تهدید حقوق بشـر در یمن اسـت؛ لـزوم تـداوم مذاکرات صلح در یمن؛ توسـعه زیرسـاخت های 
یمـن در حـوزه آبرسـانی و بهداشـت یـک ضـرورت جـدی در شـرایط کنونـی اسـت و گروه هـای فعـال و نیـز دولت هـای درگیر 

بخصـوص عضـو ائتـالف عربی بایـد به مذاکـرات صلح پایبند باشـند.
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2. نشست جانبی »وضعیت حقوق بشر در یمن«
ایـن نشسـت در تاریـخ 26 جـون 2۰18 بـا سـخنرانی آقـای نبیـل الواشـعلی، فعـال حقـوق بشـر و عضـو سـازمان انسـان، خانم 
انگلیـن کرامـر فعـال حقـوق بشـر، آقای الحسـن الوزیـر، مدیر ارتباطات موسسـه انسـان و آقای دکتر حسـن فرطوسـی پژوهشـگر 

حقـوق  بین الملـل و مدیـر پنـل برگزار شـد.
برخی از موضوعات مورد بررسی در این پنل به شرح زیر است:

محاصـره اقتصـادی یمـن بـا تخریـب و بمبـاران فـرودگاه صنعا توسـط نیروهـای ائتالف بـه اوج خود رسـید و تـا مدت ها مردم 
ایـن کشـور را از دسترسـی بـه مـواد خوراکی و بهداشـتی بازداشـت؛ ابعاد مختلف محاصره اقتصادی و سیاسـی یمن با بسـته شـدن 
بنـادر، فرودگاه هـا و غیـره بایـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد و آثـار سـوء بشردوسـتانه آن تحلیل شـود؛ در یمـن نیروهـای ائتالف و 
عربسـتان دسـت بـه کشـتار کـوکان زده انـد؛ باید در اسـرع وقت نسـبت بـه ابعاد فجایع انسـانی و کشـتار کـودکان تحقیقی مسـتقل 
صـورت گیـرد؛ حملـه بـه بنـدر الحدیـده ضربـه تـازه ای بـر پیکر بی جـان یمن بـود؛ ایـن حمله مـردم یمن را از دسترسـی بـه تنها 

منبـع تأمیـن مواد اولیه و بهداشـتی خود بازداشـته اسـت.

حضور در سی و نهمین اجالس شورای حقوق بشر
اجـالس سـی  و نهـم شـورای حقـوق بشـر از 1۰ تـا 28 سـپتامبر 2۰18 )19 شـهریور تـا 6 مهـر 1397( در مقر اروپایی سـازمان 
ملـل متحـد در شـهر ژنـو سـوئیس برگـزار شـد. این اجـالس هم زمـان با وقایـع جهانـی مهمی نظیـر بحران هـای انسـانی در یمن، 

بحریـن، سـوریه، عـراق، بحـران مهاجـرت، تحریم های غیرانسـانی یکجانبـه و ... برگزار شـد. 
اقدامات انجام گرفته در این اجالس توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت به شرح زیر است:

  تدوین بیانیه های کتبی و ارسال و ثبت در فهرست شورا 
سـازمان دفـاع از قربانیـان بـرای اجالس سـی و نهم شـورای حقوق بشـر 8 بیانیـه کتبی را تحت دسـتور کارهای شـورای حقوق 
بشـر تدویـن نمـود. ایـن بیانیه هـا از طریـق دایرکتوری شـورا بـرای عموم قابل دسترسـی اسـت. برخـی از موضوعات ایـن بیانیه ها 

به شـرح ذیل اسـت:
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- آیتم 2: ترامپ و نقض حقوق بشر 
با موضوع: نقض حقوق بشر در ایاالت متحده و جهان به دلیل رویکرد ترامپ؛    

- آیتم 3: وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی 
با موضوع: حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق مهاجران؛    
- آیتم 3: خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل 

با موضوع: نگرانی های حقوق بشری در امارات متحده عربی؛   
- آیتم 4: نقض حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در یمن 

بـا موضـوع: اعتـراض بـه حمـالت ائتـالف علیه غیـر نظامیـان، اعتراض بـه محاصـره یمن، درخواسـت توقـف حمالت    
هوایـی و محاصـره، نقـض حـق صلـح و حقـوق بشردوسـتانه در حمـالت نیروهـای ائتـالف عربسـتان؛

-آیتم 9: عنوان: گسترش اسام هراسی در اروپا
با موضوع: اعتراض به خشونت علیه مسلمانان در فرانسه، اتریش و هلند.   

تدوين اينفوگراف و پژوهش نامه 
  اینفوگراف

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت اینفوگرافی را با اطالعـات به روز در 
خصـوص سـه دهه فعالیـت و اقدامـات مثبت جمهـوری اسـالمی ایران در 
زمینـه آمـار، وضعیت آموزش و سـالمت مهاجـران و پناهندگان افغانسـتانی 

و عراقـی سـاکن در ایـران تهیـه و در محل برگـزاری اجـالس توزیع کرد.

  تهیـه و توزیـع پژوهش نامـه شـماره 3 تحریم با عنـوان "معامات 
بانکـی و نقض حقوق بشـر"

مسـاله تحریم هـای یکجانبـه علیـه ایـران، یکـی از موضوعاتی اسـت که 
بـه علـت گسـتره نقض حقوق بشـر، همـواره مـورد توجه این سـازمان در 
فعالیت هـای پژوهشـی و اجرایـی بـوده اسـت. از ایـن رو، پـس از انتشـار 
جلد هـای اول و دوم کتابچـه تحریم هـا در اجالس هـای سـپتامبر 2۰17 و 
مـارس 2۰18، جلـد سـوم ایـن پژوهشـنامه بـا عنـوان "معامـالت بانکی و 

نقـض حقـوق بشـر" تهیـه و در اجالس توزیع شـد.
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تدوين بیانیه های شفاهی و قرائت آن ها در صحن شورا 
یکـی از اقدامـات مهـم سـازمان های غیردولتـی در شـورای حقـوق بشـر مشـارکت در مباحـث عمومـی و گفتگوهـای تعاملی با 
گزارشـگران، نماینـدگان دبیـرکل در امـور خـاص، کمیسـر عالی حقوق بشـر و یـا اظهارنظـر در خصوص وضعیت حقوق بشـر در 
کشورهاسـت. از ایـن رو سـازمان نیـز تحت دسـتور کارهـای 2، 3، ۴، 5، 6، 7، 9 و 1۰ و بـا در نظرگرفتن نگرانی هـا و اولویت های 
مباحـث حقـوق بشـری، جمعـًا 19 بیانیه شـفاهی تدویـن و بصـورت انفرادی یا با کمک سـمن های همـراه در صحن شـورا قرائت 

نمـود. برخـی محورهـای مورد اشـاره در بیانیه های شـفاهی قرائت شـده عبـارت بودند از:
  ابـراز نگرانـی نسـبت بـه سـازوکار انتخـاب اعضـای شـورای حقوق بشـر همچون عربسـتان و بحرین و درخواسـت از شـورا 

برای بررسـی بیشـتر شایسـتگی کاندیداها؛
  اشاره به نگرانی نهادها و فعاالن حقوق بشری در سطح بین الملل از اقدامات و سیاست های دولت جدید آمریکا؛

  درخواست از گزارشگران حق توسعه و حق سالمت برای صدور بیانیه مشترک علیه اقدامات یکجانبه آمریکا؛
  درخواسـت از کمیسـرعالی بـرای اعـزام یـک گـروه متخصـص بـرای تعییـن میـزان اثـرات منفـی حقـوق بشـری تحریم های 

یکجانبـه آمریـکا علیـه شـهروندان ایرانی؛
  تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه تحریم هـای یکجانبه به بخش های آسـیب پذیـر جامعـه، از جمله کودکان مبتـال بـه بیماری هایی مانند 

سـرطان، بیماری قلبی، تاالسـمی، هموفیلی و MS آسـیب می رسانند؛
  مسئول شمردن امارات و عربستان سعودی در نقض گسترده حقوق بشر و جنایت جنگی در یمن؛

  اشاره به فقر مطلق، قحطی، گرسنگی و تخریب بیمارستان ها و مدارس به دلیل تداوم بمباران جنگنده های سعودی؛ 
  اشـاره بـه وضعیـت حـاد محیط زیسـت در مناطـق جنوبـی و غربـی ایـران در یک دهه گذشـته و نیاز بـه همـکاری منطقه ای و  

فرا سـرزمینی؛ 
  اشـاره بـه خشـک شـدن رودخانه هـای دجلـه و فـرات در عـراق و وضعیـت وخیم هـور العظیم در ایـران و عـراق که موجب 

بـروز عـوارض زیسـت محیطی چون خشکسـالی و طوفان شـن در کشـورهای منطقه شـده اسـت؛ 
  اشاره به تبعیض علیه زنان در قانون و عمل در امارات متحده عربی به ویژه علیه زنان مهاجر؛ 
  اشاره به عدم محافظت از زنان در برابر خشونت جنسی و خشونت در خانواده های اماراتی؛

  تأکید بر مبارزه علیه تروریسم در سوریه و نابودی کامل داعش، النصره و همه گروه های وابسته به القاعده؛ 
  اشاره به نقض حقوق بومیان در کانادا به هنگام تصویب نتیجه بررسی دوره ای کانادا در شورا؛

  ابراز نگرانی درباره سیاست های نژاد پرستانه کانادا و نقض حقوق بومیان به دلیل این سیاست ها؛ 
  اشاره به این امر که کشتار زنان و کودکان در اراضی اشغالی به بخشی از رویه کاری سربازان اسراییلی تبدیل شده است؛

  اعتـراض بـه خشـونت علیـه مسـلمانان در اتریـش، فرانسـه و آلمـان، درخواسـت از شـورا بـرای انتصـاب نماینده ویـژه برای 
رسـیدگی به اسـالم هراسـی؛

  درخواست تالش های بین المللی چند جانبه برای برقراری صلح میان طرفین درگیری یمن. 
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مالقات با گزارشگران ويژه موضوعی
1. ماقات با دستیار گزارشگر ویژه فقر مطلق

در حاشـیه اجالس سـی و نهم شـورای حقوق بشـر نمایندگان سـازمان دفاع از قربانیان 
خشـونت و نمایندگانـی از مؤسسـه پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی و انجمـن زنـان 
ایرانـی طرفـدار توسـعه پایـدار محیط زیسـت بـا خانـم تاداکی جونکو دسـتیار گزارشـگر 
ویـژه فقـر مطلـق، فلیپ آلسـتون دیـدار و گفتگو کردنـد. برخی از موضوعات مطرح شـده 

در ایـن دیـدار به شـرح زیر اسـت.
 اشـاره بـه خـروج آمریـکا از برجـام و تحمیل مجـدد تحریم ها بـر ایران که بر سـقوط 
ارزش پـول ایـران تأثیـر گـذارده و ایـن شـرایط بخـش آسـیب پذیر جمعیـت ایـران را بـه 

شـدت تحت تأثیـر قرار داده اسـت؛
 تأکیـد بـر اینکـه بیماران خـاص به خصـوص بیماران تاالسـمی که اکثراً متولد حاشـیه 
مرزهـای جنوب شـرقی ایران هسـتند به دلیل مسـائل اقتصـادی تقریبًا امکان اسـتفاده دارو 

را از دسـت داده اند؛
 افزایـش 15 برابـری هزینـه درمـان ایـن بیمـاری باعـث شـده تـا عـده زیـادی از ایـن 

بیمـاران، در سراسـر کشـور از درمـان خـود صرف نظـر کننـد کـه ایـن بـه معنـای مـرگ تدریجـی ایـن افـراد اسـت.
همچنیـن دسـتیار گزارشـگر ضمـن تأییـد اظهـارات نماینـدگان سـازمان های غیردولتـی، بر لـزوم گـردآوری داده و ارسـال آن به 

گزارشـگر ویـژه تأکیـد کـرد و توضیـح داد کـه ایـن مـوارد را به اطالع گزارشـگر ویـژه خواهد رسـاند.

2. ماقات با گزارشگر ویژه حق توسعه »آقای سعد الفراقی«
از  اجتماعـی، مؤسسـه خیریـه حمایـت  از آسـیب های  پیشـگیری  قربانیـان خشـونت، مؤسسـه  از  نماینـدگان سـازمان دفـاع 
آسـیب دیدگان اجتماعـی، مؤسسـه ایلیـا و انجمـن زنـان ایرانـی طرفدار توسـعه پایـدار محیط زیسـت در دیـدار با گزارشـگر ویژه 

حـق توسـعه آقـای سـعد الفراقـی بـر مـوارد زیـر تأکیـد کردند:
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  تأکیـد بـر توسـعه نیافتـه بـودن مناطـق مـرزی 
ایـران بـه خصـوص مرزهـای جنـوب شـرق ایـران 
و لـزوم دسترسـی جدی تـر ایـن افـراد بـه خدمـات 

اساسـی از جملـه دارو و درمـان؛
   اشـاره بـه وضعیت بیمـاران تاالسـمی و هزینه 
سرسـام آور درمـان آن ها کـه معادل حداقل دسـتمزد 

ماهانـه یک کارگر اسـت؛
  اشـاره بـه مشـکل ریزگردهـا و تأثیـر جـدی 
آن بـر زندگـی مـردم جنـوب ایـران و درخواسـت 
همکاری هـای  تسـهیل  بـرای  ویـژه  گزارشـگر  از 
منطقـه ای میان کشـورهای عـراق، ایران و عربسـتان 
مشـکل  حـل  بـرای  تـالش  جهـت  در  سـعودی 

ریز گردهـا کـه گاهـی یـک هفتـه باعـث تعطیلـی مـدارس شـده و روال عـادی زندگـی مـردم را برهـم می زنـد؛
  و تأکید بر تأثیر منفی شرایط فعلی بر تبادالت بانکی غیر قانونی و آسیب های ناشی از آن. 

برگزاری نشستهای جانبی 
برگـزاری نشسـت های جانبـی از دیگـر فرصت هـای موجـود شـورای حقوق بشـر اسـت کـه می توان بـا بهره منـدی از تخصص 
و تجربیـات کارشناسـان امـر، از آن بـه نحـو شایسـته بهرهمنـد شـد. از همیـن رو سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت بـا همکاری 

تعـدادی از سـازمان های غیردولتـی، در ایـن اجـالس ۴ نشسـت جانبـی بـا موضوعـات ذیل برگـزار نمود. 

1. نشست جانبی وضعیت حقوق بشر در یمن: نقض حقوق بشر و جنایت علیه کودکان یمن توسط عربستان سعودی   
در  سـپتامبر   11 سه شـنبه  روز  در  نشسـت  ایـن 
سـازمان ملـل در ژنـو با همـکاری سـازمان اروپایی 
انسـان برگـزار شـد. در این نشسـت موضوعات زیر 

مـورد بررسـی قـرار گرفت: 
  در حـال حاضـر در یمـن شـاهد نسل کشـی 
و  زنـان  و  کـودکان  نسل کشـی  ایـن  و  هسـتیم 
شـهروندان غیرنظامی را هدف گرفته اسـت. شـواهد 
گسـترده این نسل کشـی توسـط نهادهـای بین المللی 
گردآوری شـده اسـت و در اسـناد بین المللی مسـتند 

شـده اند، 
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  عربستان در حمالت خود مراکز تجاری، مذهبی، آموزشی، بیمارستان  ها و مراکز شهری را مورد هدف قرار داده است، 
  نقـش آمریـکا در بحـران یمـن غیـر قابـل انکار اسـت. در حالـی که آمریـکا خود را یک کشـور مدافـع حقوق بشـر می داند به 

تجهیـز کشـورهای حملـه کننده بـه یمن کمـک می کند؛ 
  کـودکان اصلی تریـن قربانیـان کشـتارهای هوایـی حمالت ائتالف هسـتند. آمار کشـتار کودکان نشـان دهنده وقـوع یک جنایت 

جنگی گسـترده توسـط نیروهای ائتالف اسـت. 

2. نشست جانبی وضعیت حقوق بشر در یمن: نقض حقوق کودکان در یمن 
پنل نقض حقوق کودکان در یمن روز 17 سـپتامبر با حضور و سـخنرانی ۴ تن از فعاالن حقوق بشـر؛ اشـواق الگبی فعال موسسـه 
انسـان برای حقوق بشـر و صلح، سـاموئل والتون فعال حقوق بشـر، عبدا... الکبسـی کارشـناس موسسـه انسـان برای حقوق بشـر و 

صلـح و همچنیـن انجلیـن کرامـر فعال حقوق بشـر برگزار شـد. نـکات محوری مورد اشـاره در این پنل به شـرح زیر اسـت:
   اشـاره بـه وضعیـت رو بـه وخامـت زنـان در یمن بـه  ویژه بعـد از تحریم های ائتالف سـعودی که بـه فقر، درآمد کـم، قاچاق، 

خشـونت مبتنی بر جنسـیت و ازدواج در سـنین پایین به علت مشـکالت اقتصادی منجر شـده؛ 
   اشـاره بـه پیامدهـای تحریم هـای ائتـالف سـعودی بـر وضعیـت سـالمت جسـمی و روانی زنـان یمـن و نیاز فوری این قشـر 

آسـیب پذیر بـه کمک هـای جامعـه جهانـی بـه جـای گزارش دهـی صـرف در مجامـع بین المللی؛ 
   اشـاره بـه فـروش ۴.7 میلیـارد پونـدی سـالح توسـط بریتانیـا بـه عربسـتان سـعودی از زمـان آغاز جنـگ در یمـن در مارس 

2۰15 و کاربـرد ایـن سـالح ها در جنـگ علیـه غیرنظامیان؛
   اشـاره بـه غیرقانونـی بـودن محاصـره یمن و تـداوم تالش هـای کمپین مبارزه بـا تجارت اسـلحه برای محکوم نمـودن فروش 

سـالح توسـط انگلیس به عربسـتان در دادگاه  عالی انگلیس؛
   و اشـاره بـه آثـار منفـی تحریـم علیـه یمن بر وضعیت های اقتصادی، بهداشـت و سـالمت، آمـوزش کـودکان، حمل ونقل، پول 

ملـی و شـرایط اجتماعی مردم.
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3. نشست جانبی"جامعه و جرایم جنگی در یمن" 
  در تاریـخ 2۴ سـپتامبر 2۰18 نشسـت جانبـی "جامعـه و جرایـم جنگی در یمن" توسـط سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت و با 

همکاری سـازمان انسـان در حاشـیه سـی ونهمین نشسـت شـورای حقوق بشـر برگزار شد. 
سـخنرانان ایـن نشسـت آقایان عبداللطیف الوشـلی، دبیرکل سـازمان انسـان، محمد ابوطالـب و عبدالملک المقالـح فعاالن حقوق 

بشـر یمنـی بودنـد. برخی از نکات مـورد توجـه در این پنل عبارت اسـت از، 
   تأکید بر اجرای عدالت در یمن با مورد تعقیب قرارگرفتن جرائم جنگی؛

   اشاره به آثار منفی محاصره یمن مانند آثار پزشکی و مرتبط با سالمت، آثار اقتصادی و آثار اجتماعی؛
   عدم بازتاب واقعی اخبار یمن در رسانه های غربی؛

   اشاره به وضعیت کودکان یمنی که حدود بیست درصد از کشته شدگان جنگ را تشکیل می دهند؛
   و اشاره به جرائم صورت گرفته در یمن به عنوان مصادیق جرائم علیه بشریت با توجه به ماده 7 بیانیه رم.

4. نشست جانبی آثار منفی اقدامات یکجانبه اجباری بر وضعیت حقوق بشر و بشردوستانه در ایران
  سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا هـدف آگاهـی اعضای شـورای حقوق بشـر از تحریم هـای یکجانبـه آمریکا علیـه ایران 
اقـدام بـه برگـزاری نشسـتی بـا عنوان آثـار منفی اقدامـات یکجانبه اجبـاری بر وضعیت حقوق بشـر و بشردوسـتانه در ایـران نمود. 
در ایـن نشسـت آقـای ادریـس الجزایـری گزارشـگر ویـژه تحریـم بـه عنوان سـخنران اصلـی پنل به همـراه آقـای هیثم منّـا رئیس 

موسسـه اسـکاندیناویایی حقـوق بشـر و دیویـد جاروزی  دانشـجوی دکتـری علوم سیاسـی اقتصـاد بین المللی حضور داشـتند.
برخی از موضوعات مطرح شده توسط سخنرانان در این نشست به شرح زیر است:

 طبـق مطالعـات انجـام شـده 7۰ درصـد تحریم هـای اعمال شـده در جهان یکجانبـه بوده و فقـط 12 درصد تحریم هـا با تصمیم 
شـده اند؛ اعمال  جمعی 

 در ژوئیـه سـال 1995، دبیـرکل سـازمان ملـل )پطـرس غالـی( گفتـه اسـت، اسـتفاده از ابزارهـای غیرنظامـی )ماننـد تحریم( بر 
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مشـکالت مردمـی کـه از پیـش تحـت تأثیـر مشـکالت نظـام سیاسـی و اقتصـادی قـرار گرفته انـد می افزاید؛
 تحریم بر افراد فقیر و عملکرد سازمان های حقوق بشر دوستانه تأثیر منفی دارد؛

 تحریم های آمریکا پیامد های منفی بسیار برای مردم دارد و ضعیف ترین اقشار بیشترین هزینه را برای تحریم می پردازند؛
 در ایران تحریم هدفمند تبدیل به تحریم جامع شده است؛ 

 گفتنـی اسـت گزارشـگر ویـژه در بخشـی از ارائـه خـود عنوان کرد رسـمًا به آمریکا گفته اسـت: اعـالم کرده اید کـه تحریم های 
ایـران سـخت ترین تحریم هـای تاریـخ خواهـد بـود، امـا در تاریـخ 28 اوت هـم در دیـوان دادگسـتری بین المللـی اعـالم کردید که 
اسـتثناء های بشردوسـتانه سـرجای خود خواهد بود. سـوال ما از شـما این اسـت که چطور می خواهید در عمل این موارد اسـتثناء 

را اجرایـی کنیـد تـا بـار تحریم بـر دوش مردم فقیر و آسـیب پذیر قـرار نگیرد. 

حضور در چهلمین اجالس شورای حقوق بشر
اجـالس چهلـم شـورای حقـوق بشـر از 25 فوریه تا 22 مـارس 2۰19 )اسـفند 1397 و فروردین 1398( در مقر اروپایی سـازمان 
ملـل متحـد در شـهر ژنـو سـوییس برگـزار شـد. این اجـالس همزمـان با وقایـع جهانـی مهمی نظیـر بحران هـای انسـانی در یمن، 
بحـران مهاجـرت، تحریم هـای غیرانسـانی یکجانبـه، اتفاقـات مربـوط بـه کشـتار مسـلمانان در نیوزلنـد، اسالم هراسـی و ... برگزار 
شـد. از همیـن رو سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در تمامـی فعالیت هـای خـود در این اجالس اعـم از تدویـن بیانیه های کتبی 
و شـفاهی، برگـزاری پنل هـای جانبـی، تدوین گزارشـات موضوعـی، قرائـت بیانیه  ها در صحن شـورا، هرگونه مذاکرات و نشسـت 

بـا سـایر کارشناسـان و سـازمان های غیردولتـی و ... از توجـه به ایـن مباحث مغفـول نماند. 
اهم اقدامات برنامه ریزی شده در این اجاس عبارت بودند از: 

 تدوین بیانیه های کتبی، ارسال و ثبت در فهرست شورا 
 تدوین پژوهش نامه شماره ۴ تحریم

 تدوین بیانیه های شفاهی و قرائت در صحن شورا
 برگزاری نشست های جانبی

 دیدار با گزارشگران کشوری و موضوعی

25

ODVV
گزارش ساالنه 
1 3 9 7



تدوین بیانیه های کتبی، ارسال و ثبت در فهرست شورا 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای این اجالس 7 بیانیه کتبی تحت موضوعات ذیل تدوین نمود: 

 آیتم 2: با موضوع: نقض حقوق بشر در یمن، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایاالت متحده آمریکا؛
 آیتم 3: با موضوع: تحریم های یکجانبه ایاالت متحده، نقض حق حیات در ایران؛

 آیتم ۴: با موضوع: محرومیت ایران از همه اقالم بشردوستانه توسط آمریکا؛
 آیتم 6: با موضوع: وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی؛ 

 آیتم 7: با موضوع: وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین و اشغال درازمدت؛
 آیتم 9: با موضوع: ایاالت متحده آمریکا و افزایش اسالم هراسی در این کشور؛

 آیتم 1۰: باموضوع: نقض حقوق بشر در یمن )توسط ائتالف سعودی(.

تدوین پژوهشنامه شماره 4 تحریم با عنوان "پیامدهای انسانی تحریم"
مسـأله تحریم هـای یکجانبـه علیـه ایـران، یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه بـه علـت گسـتره نقـض حقـوق بشـر، همـواره مورد 
توجـه ایـن سـازمان در فعالیت هـای پژوهشـی و اجرایـی بـوده اسـت. از این رو، پس از انتشـار جلد هـای اول، دوم و سـوم کتابچه 
تحریم هـا در اجالس هـای سـپتامبر 2۰17، مـارس 2۰18 و سـپتامبر 2۰18 جلـد چهـارم ایـن پژوهشـنامه نیـز بـا عنـوان "پیامدهای 

انسـانی تحریـم" توسـط سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت تهیـه، تدویـن و در اجالس توزیع شـد. 
     

تدوین کتابچه تحریم حقوق بشر
بـا اقـدام یکجانبه آمریکا در خـروج از برجام و وضع مجدد 
تحریم هـا و بـه منظـور نشـان دادن همه ابعـاد ایـن تحریم های 
غیر انسـانی، کتابچـه تحریـم حقوق بشـر توسـط سـازمان دفاع 
شـورای  چهلـم  اجـالس  در  و  تهیـه  خشـونت  قربانیـان  از 
حقوق بشـر توزیـع شـد. در ایـن کتابچه ابعـاد و آثـار مختلف 
تحریـم در حوزه هـای بانکـی، آموزشـی، دارویـی و پزشـکی 
و... بـا ذکـر نقـض کنوانسـیون ها،  قطعنامه هـا و توافقنامه های 

بین المللـی بـه نمایـش درآمده اسـت. 
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انتشار نشریه مدافعان 
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت آخرین شـماره از نشـریه مدافعـان، زمسـتان 2۰19 را در 38 
صفحـه تهیـه و به چاپ رسـانید. این شـماره از نشـریه توسـط سـازمان در اجالس چهلم شـورای 
حقـوق بشـر در اختیـار مخاطبـان، گزارشـگران و کارشناسـان حاضر در شـورا قرار گرفـت. گفتنی 
اسـت دو مقالـه از ایـن شـماره نشـریه مدافعـان بـا عناوین"معنـی تحریم هـای جدیـد آمریـکا علیه 
ایـران؛ کارشناسـان پاسـخ می دهند" و "هنر تحریـم  در واقعیت"  بصـورت اختصاصی در خصوص 
موضـوع تحریم هـای یکجانبـه نامشـروع علیـه جمهوری اسـالمی ایران نگاشـته شـده اند. همچنین 

نسـخه الکترونیک این نشـریات در سـایت سـازمان قابل مشـاهده اسـت.

انتشار گزارش ساالنه 2018
طبق سـنت هر سـاله، سـازمان در انتهای هر سـال میالدی گزارش سـاالنه اقدامات و فعالیت های 
خـود را منتشـر کـرده و در اجـالس مـاه مـارس توزیـع می کند. ایـن بار نیـز با همـکاری همکاران 

سـازمان این گزارش تهیه و در چهلمین جلسـه شـورای حقوق بشـر توزیع شـد.

تدوین بیانیه های شفاهی و قرائت آن ها در صحن شورا 
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در ایـن دوره از شـورا تحـت دسـتورکارهای  ۴، 5، 6، 7، و 1۰ و بـا در نظرگرفتـن نگرانی ها 
و اولویت هـای مباحـث حقـوق بشـری، جمعـًا 7 بیانیـه شـفاهی تدوین و در صحن شـورا قرائت نمـود. از موضوعات مطرح شـده 
در ایـن بیانیه هـا می تـوان بـه تأثیـرات منفـی تحریم هـای یکجانبـه علیـه ایـران و اعتراض بـه وضعیت حقوق بشـر در کشـورهایی 

ماننـد کانادا، عربسـتان، آمریـکا، یمن و ... اشـاره کرد.

ارسال نامه برای مقامات بین المللی
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت، همزمان با چهلمین اجالس شـورای حقوق  بشـر سـازمان ملـل و با هدف تقبیـح و اعتراض 
بـه خـروج یکجانبـه آمریـکا از برجـام و نقـض گسـترده و غیر انسـانی همـه حقوق مـردم ایـران از طریـق بازگردانـدن تحریم های 
غیرقانونـی خـود و محکـوم کـردن ایـن تصمیـم ناشایسـت رییـس جمهـور آمریـکا در مجامـع بین المللـی، نامه  هایـی بـه دبیـرکل، 
کمیسـرعالی، یـازده تن از گزارشـگران ویژه مرتبط سـازمان ملـل، اعضای کمیته حقـوق اقتصادی اجتماعی فرهنگـی، اعضای کمیته 

حقـوق کـودک و اعضـای کمیته حقـوق معلوالن ارسـال کرد.
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 همچنیـن در ایـن نامه هـا از دبیـرکل، کمیسـرعالی، گزارشـگران و اعضـای کمیته هـای ناظـر معاهداتی سـازمان ملل درخواسـت 
شـده تـا توصیه  هـای عملیاتـی خـود در خصـوص رفـع هرگونـه اقدام قهـری یکجانبـه، به ویـژه رفتارهای آمریـکا علیه شـهروندان 
ایرانـی را بـه شـورای حقـوق بشـر ارائـه نمـوده و در واقـع فضایـی را برای بحـث، نقـد و ممنوعیت ایـن اقدام ضد حقوق بشـری 

فراهـم آورنـد. محورهایـی از نامه هـای ارسـالی به شـرح زیر اسـت:
  سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در ایـن نامـه از دریافت کننـده درخواسـت می کند که از ظرفیـت بین المللی خـود برای باز 

کـردن کانال مسـدود شـده انتقال اقالم بشردوسـتانه به مـردم ایران اسـتفاده کند؛
 گزارش هـای گزارشـگر ویـژه حقـوق بشـر و تحریم هـای یکجانبـه، آقـای ادریـس جزایـری، در مـورد تأثیـرات منفـی تحریم، 

نقـض حقـوق بشـر شـهروندان ایرانـی توسـط تحریم هـای آمریـکا را مـورد تأکید قـرار می دهد؛
 سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت اعمـال تحریم هـای یکجانبـه جامع و گسـترده را در هر حالتـی، نقض بنیادین حقوق بشـر 

و نوعـی جنایـت علیه بشـریت محسـوب می کند؛
  سـازمان در ایـن نامه هـا، باتوجـه بـه اختیـار و مأموریت هر یـک از مقامـات بین المللی فوق الذکـر تقاضا کرده که برای کاسـتن 

از سـنگینی بـار تحریم هـا بـر دوش مردم ایران به ویژه اقشـار آسـیب پذیر اقداماتـی را انجام دهند.  
بـه  عنـوان مثال از دبیرکل سـازمان ملل درخواسـت شـده تـا در جهت اجرای توصیه  گزارشـگر ویـژه تحریم، نماینـده ویژه ای از 
سـوی خـود بـرای بررسـی اثـرات منفی تحریـم بر حقوق بشـر منصوب نمایـد. این نماینده در مقایسـه با گزارشـگر فعلـی تحریم، 

از اختیـارات گسـترده تری برخـوردار خواهد بود.

ماقات با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران
 سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا حضـور در ایـن دوره از شـورا تـالش کـرد تـا مالقات هایـی را بـا گزارشـگران ویـژه 
موضوعـی برنامه ریـزی کـرده، دربـاره مسـایل ایـران از جمله تحریم هـای آمریکا، خـروج از برجـام و تأثیر آن بر حقوق بشـر مردم 

ایـران بحـث و تبـادل نظـر کنـد. از جملـه ایـن گزارشـگران جاویـد رحمـان گزارشـگر ویژه حقوق بشـر ایـران بود.
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 آقـای رحمـان در ایـن جلسـه ضمـن تأییـد تأثیـر منفـی تحریـم بـر لـزوم پیشـگیری از اعـدام نوجوانـان، یکسان سـازی سـن 
مسـئولیت کیفـری بـرای دختـران و پسـران و افزایـش سـن مسـئولیت کیفـری و سـن ازدواج بـرای دختران و پسـران تأکید بسـیار 

داشـت. ایشـان لـزوم حمایـت از حقـوق دگرباشـان جنسـی را نیـز مطـرح کرد.
نماینـدگان سـازمان و همچنیـن سـایر سـمن های حاضـر تأثیـر تحریـم بـر ایـران را مـورد تأکیـد جـدی قـرار داده و تأثیـر منفی 
آن بـر دارو، درمـان، سـالمت، افزایـش قیمـت همـه اقـالم از جملـه دارو، افزایـش مشـکالت بیمـاران از جملـه مبتالیـان بـه ایدز، 
تاالسـمی، هپاتیـت، زنـان بـاردار، قطـع حمایت هـای مالی بین المللی سـمن ها بـه دلیل تحریـم بانکی را برشـمردند و تأکیـد کردند 

کـه مشـکالت ناشـی از تحریـم تـالش بـرای تحقـق سـایر حقوق بشـر را تضعیـف کـرده و تحت الشـعاع قـرار می دهد.

برگزاری نشستهای جانبی 
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا همکاری 
تعـدادی از سـازمان های غیردولتـی، در این اجالس 
۴ نشسـت جانبـی بـا موضوعات ذیل برگـزار نمود.

1.  نشست وضعیت سامت در یمن 
 شـرکت کنندگان در پنـل: دکتـر طاهـا المتـوکل 
وزیـر بهداشـت یمـن از طریـق اسـکایپ، محمـد 
الشـهاری فعـال حقـوق بشـر از مؤسسـه انسـان و 
عایش السـندی فعال حقوق بشـر از موسسـه انسان.
  موضوعات مطرح شـده توسـط وزیر بهداشـت 
یمـن دکتر طاهـا المتوکل در ابتدای پنـل و از طریق 

اسکایپ: 
  اشـاره بـه نابـودی زیر سـاخت ها و هزینه هـای 
می شـود،  بـرآورد  دالر  میلیـارد   1۰ کـه  جنـگ 

یمـن؛ محاصـره  توقـف  درخواسـت  سـعودی،  عربسـتان  توسـط  یمـن  بمبـاران  توقـف  درخواسـت 
  موضوعات مطرح شده توسط محمد الشهری فعال حقوق بشر از موسسه انسان:

  براسـاس اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر همـه انسـان ها از حق حیـات برخوردار هسـتند،  در حـال حاضر حق همه مردم توسـط 
عربسـتان نقـض می شـود، 3۴56 کـودک کشـته و 2 میلیـون محـروم از مدرسـه، زیر سـاخت های بسـیاری ماننـده جـاده، فـرودگاه، 
بیمارسـتان و نیـروگاه بـرق نابـود شـده اسـت. گروه های مسـلح ایجاد شـده توسـط امـارات و عربسـتان امنیـت کشـور را به خطر 

انداختـه و اقـدام بـه کشـتن افـراد می کننـد. همچنیـن امـکان تحصیل کـودکان از بین رفته اسـت؛
  موضوعات مطرح شده توسط عایش السندی :

  جنـگ یمـن نقـص قوانیـن بین المللـی حقوق بشـر اسـت. محاصره یمن بحـران حقوق بشـری ایجاد و حـق جابجایـی افراد را 
هـم نقـض کـرده اسـت. محاصـره واردات دارو را قطـع و جـان مـردم را به خطـر انداخته اسـت. 3۰ هزار نفـر به دلیل نبـود درمان 
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داخـل کشـور و نبـود امـکان رفتـن به خـارج و 1۰۰ هزار نفـر از کمبود دارو جـان باخته اند. اکنون نیـز هزاران نفـر از جمله بیماران 
سـرطانی بـه دلیـل نبـود دارو و درمـان در خطـر مـرگ هسـتند.  ۴ میلیون یمنی متقاضی سـفر به کشـور خـود و باز شـدن فرودگاه 

هسـتند. سـازمان ملـل باید این جنـگ و محاصـره را تمام کند.

2. نشست اقدامات یکجانبه قهری و نقض حقوق بشر 
 سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت یکـی از رویدادهـای جانبـی اجـالس ۴۰ را بـه موضـوع تحریـم و تأثیـر آن بر حقوق بشـر 
اختصـاص داد. اهمیـت ایـن رویـداد بـه دلیل حضورآقـای ادریس جزایری، گزارشـگر ویـژه تحریم به  عنوان سـخنران جلسـه بود.  
در ایـن نشسـت عـالوه بر آقـای ادریس جزایری، گریگوار ماالرد، اسـتاد دانشـگاه ژنو و عضو »شـبکه تحریم« مؤسسـه مطالعات 
بین الملـل و توسـعه، روح الـه نصرالهـی، دانشـجوی دکتـری مطالعـات خاورمیانه در آکسـفورد و نیز پیمـان رئوفی، رئیـس جوانان 

متخصـص انجمـن ملـل متحد )بورلی هلیـز( و رئیس سـابق بنیاد کـودک )آمریکا(، سـخنرانی کردند. 
گزارشـگر اقدامـات یکجانبـه قهـری سـازمان ملـل متحـد در ایـن نشسـت گفـت: مشـکل تحریـم ایـن اسـت کـه فضـای ترس 
ایجـاد می کنـد و باعـث می شـود شـرکت های تجـاری بـه دلیـل تـرس از تنبیه شـدن از ارتبـاط تجـاری بـا کشـور تحریـم شـده 
اجتنـاب کننـد. گزارشـگر تحریم هـای سـازمان ملـل در خصـوص تحریم هـای فرامـرزی علیـه ایـران ابـراز نگرانـی کـرده و گفت: 
شـرایط ایـران شـرایط محاصـره اقتصادی اسـت و من همـواره گفته ام کـه برای حمایـت از غیر نظامیـان تحت محاصـره باید مطابق 
کنوانسـیون های چهارگانـه ژنـو عمـل شـود. تحریم هـای خـارج از رونـد سـازمان ملـل، هـم نامشـروع و هـم غیر قانونی هسـتند. 
در ادامـه ایـن نشسـت، دکتـر ماالرد اسـتاد دانشـگاه ژنـو گفت: بانک هـا مایل به همـکاری با ایران نیسـتند چون از تالفـی آمریکا 
و قدرت هـای بـزرگ  می ترسـند. وی دربـاره کانـال ارتبـاط مالـی مسـتقل از سـوییفت گفـت: اس پـی وی یـک راه حـل تکنیکـی 
اسـت کـه بـه شـرکت ها کمـک می کنـد بـدون نیاز بـه مجـوز اوفـک کار کنند، اما تـا زمانـی از این مجـوز بی نیـاز خواهنـد بود که 

فقـط دارو و مـواد غذایـی مبادلـه کننـد و به اقالمـی مانند نفـت نپردازند. 
سـخنران بعـدی ایـن نشسـت روح الـه نصرالهـی دانشـجوی دوره دکتـری دانشـگاه آکسـفورد بـود. وی در ادامه ایـن بحث گفت: 
هـر چنـد در لیسـت بلنـد بـاالی تحریم هـای اوفک اشـاره ای به دارو و تجهیزات پزشـکی نشـده اسـت، اما ایـن تحریم ها بـه گونه ای 
طراحـی شـده اسـت کـه عمـاًل راه را بـرای هر گونـه مبادلـه دارو و غذا بیـن ایران و کشـورهای دیگر می بنـدد. آخرین سـخنران این 
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نشسـت دکتـر پیمـان رئوفـی رئیس جوانان متخصـص انجمن ملل متحد )بورلـی هلیز( و رئیس سـابق بنیاد کودک )آمریـکا( بود. وی 
گفـت: هنـگام ادارۀ کمک هـای بشردوسـتانه به یک کشـور تحریم شـده، سـازمان های غیردولتی و سـازمان های غیر انتفاعـی باید طبق 
مقـررات اوفـک عمـل کننـد و مجـوز اوفـک بگیرند. وی تأکیـد کرد: در طول سـال ها، بنیـاد کودک به کـودکان افغانسـتان، اندونزی و 
نپـال کمـک کـرده اسـت، امـا تمرکـز اصلی حمایت هـای خیریـه سـازمان در رابطه با ایـران بوده اسـت. بنیاد کـودک مجـوز اوفک را 

دریافـت کـرده اسـت، بـا این حـال، بانک هـای آمریکایـی و بین المللـی از انجام معامـالت بانکی با ایـران خـودداری می کنند.

3. نشست وضعیت کودکان و حقوق بشر در یمن

نشسـت جانبـی "وضعیـت حقـوق بشـری کـودکان در یمن"بصورت مشـترک توسـط سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت، بنیاد 
کودک و مؤسسـه انسـان برگزار شـد. در ابتدای این نشسـت جانبی آقای الوشـلی سـخنرانی خود را آغاز کرد و آماری از وضعیت 
کـودکان یمنـی ارائـه داد: "کشـور یمـن بالـغ بر 3۰ میلیـون جمعیت دارد کـه 21 میلیون از آن ها نیـاز به کمک دارنـد و این در حالی 
اسـت کـه ۴6 درصـد از ایـن جامعـه افـراد زیر 15 سـال هسـتند. در ادامـه آقای ماتیـاس تریچـر، بنیانگذار و مسـئول پـروژه صلح 

یمـن از کشـور آلمـان بـا نمایـش اسـالیدهایی به ارائه آمـار از وضعیـت یمن و پیامدهـای جنگ ۴ سـاله پرداخت. 

4. نشست وضعیت حقوق بشر در یمن

نشسـت جانبـی "وضعیـت حقـوق بشـر در یمن" توسـط سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت و با مشـارکت مؤسسـه االنسـان و با 
حضـور آقـای دکتـر ایمـن المنصور رئیس موسسـه انسـان بـا بازخوانی بخش هایـی از کنوانسـیون ژنو بـه قوانین و توافـق نامه های 
بین المللـی و حقـوق بشـری مبنـی بـر حفاظـت از حقـوق عمومـی زندانیـان آغاز شـد. آقـای عبدالقـادر المرتضی از صنعا مسـئول 
کمیتـه دفـاع از حقـوق زندانیـان سـخنران دوم بـود کـه از طریـق ویدئویـی به بیـان نظرات خـود پرداخت. ایشـان به هـزاران یمنی 
زندانی شـده توسـط عربسـتان سـعودی و امارات اشـاره کرد و اظهار داشـت که به طور خاص توسـط ائتالف سـعودی جرم های 
مختلفـی علیـه زندانیـان صـورت گرفته اسـت. آقـای عبداللطیف الوشـلی به عنوان سـخنران بعـدی تأکید کرد کـه زندان های مخفی 
وجـود دارد و حتـی بازرسـان و کارشناسـان شـورای حقوق بشـر و کمیسـاریای عالـی نیز این واقعیـت را در گزارش خود از سـفر 

بـه یمن مورد اشـاره قـرار داده اند. 
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مرکز مشاوره رها )معاونت توانبخشی( 
مرکـز مشـاوره رهـا )معاونـت توانبخشـی سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت ( بـا آرزوي التیـام دادن به 
رنج هاي بشـري و گسـترش فعالیت هاي بشردوسـتانه بر آن اسـت تا با ارایه خدمات مشـاوره اي و درماني، 
گره کوچکـي از مسـایل و مشـکالت انسـاني بگشـاید.  ایـن مرکـز در راسـتاي حمایـت از آسـیب دیدگان 
اجتماعـي و قربانیـان خشـونت هاي خانگـي بـا همـکاري ۴۰ کارشـناس بهداشـت روان و حقـوق دان بـه 
ارایـه خدمـات مشـاوره اي و درمانـي در حیطه هاي حقوقـي، خانوادگـي، ازدواج، روانپزشـکي، روان درماني، 
خانواده درمانـي، مشـاوره پیـش از ازدواج، تحصیلـي و حقوقـي و... در قالـب مشـاوره حضـوري و تلفنـی 

مي پردازد. 
    آمـار مراجعـان حضـوري، ماهانـه بـا در نظـر گرفتن متغیرهایي چون جنسـیت، شـغل، سـن، وضعیت 
تأهـل، میـزان تحصیـالت و علـت مراجعـه، محاسـبه شـده و تحلیـل مي شـود. از ایـن تحلیـل سـازمان در 

برنامه ریزي هـاي آموزشـي پژوهشـی خـود اسـتفاده مي کنـد. 
در سـال1397، 3۴1۴  نفـر از خدمـات مرکز مشـاوره حضوري سـازمان بهره مند شـدند. از ایـن تعداد 189۴ نفـر زن و 152۰ نفر مرد 
بودنـد. مطابـق آمـار متأهلیـن بیشـترین مراجعه به مرکز را داشـتند و عمده ترین علت مراجعه به مرکز مشـکالت زناشـویی بوده اسـت.

از سـویی دیگـر معاونـت توانبخشـی سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـه عنـوان یکی از اعضـای فعال کمیتـه کار و آمـوزش در 
تدویـن "سـند پیشـگیری از خشـونت خانگـی" همواره در راسـتای پیشـگیری از خشـونت تـالش می کند. 

بـه منظـور تحقـق اهداف این کمیته، معاونت توانبخشـی بـا تعریف فعالیت های عملـی در این خصوص اقدامات مهمی را در دسـت 
دارد که مهمتریـن آنها عبارتند از:

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
۴. تدویـن روش تحقیـق مناسـب برای بررسـی رابطه خشـونت با طرح واره های ناکارآمد، افسـردگی و اضطـراب در مراجعین قربانی 

خشونت
5. طـرح شناسـایی مشـکالت مشـاوره ای کارکنـان نهادهـای دولتـی مرتبـط بـا مرکز مشـاوره رها بـرای انجـام مداخـالت درمانی و 

مشـاوره ای در راسـتای افزایـش سـالمت روان جامعـه هدف.

همچنین مرکز مشاوره رها در سالی که گذشت اقدامات و فعالیت های زیر را نیز در دستور کار خود داشته است:
 رساندن مخاطبان کانال تلگرام مرکز مشاوره رها از ۴3۰ به 861 نفر و درج مطالب روزانه در آن

 افزایش کادر مشاوران، روان شناسان، روانکاوان و روان پزشکان مرکز در حوزه های مختلف 
 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 همکاری رسمی با سازمان های غیردولتی دیگر )مراکز توانبخشی عراق( 
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مونث مذكر

بيسواد

خواندن و نوشتن 

راهنمايي و سيكل

فوق ديپلم و باالتر

لمپيش دانشگاهي يا ديپ

مجرد

متاهل

مطلقه يا متاركه

همسرفوت كرده

دانش آموز

دانشجو

خانه دار

بيكار

بازنشسته

شاغل در بخش خصوصي

شاغل در بخش دولتي

فردي

گروهي

خانواده 

زوج

مددكاري

كالس آموزشي

ساير خدمات

اختالالت رواني

مشكالت خانوادگي

مشكالت زناشويي

مشكالت اقتصادي 

مشكالت اجتماعي و بزهكاري

مشكالت جنسي

مشكالت مرتبط با رويدادهاي استرس زاي زندگي

ارائه راهنمايي

مشكالت تحصيلي

اعتياد 

ساير موارد
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%65
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%2
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%15

%49

%38

%8

%43

%5 %1

%1

دانش آموز

دانشجو

خانه دار

بيكار

بازنشسته

شاغل در بخش خصوصي

شاغل در بخش دولتي

مجرد

متاهل

مطلقه يا متاركه

همسرفوت كرده

فردي

گروهي

خانواده 

زوج

مددكاري

كالس آموزشي

ساير خدمات

اختالالت رواني

مشكالت خانوادگي

مشكالت زناشويي

مشكالت اقتصادي 

مشكالت اجتماعي و بزهكاري

مشكالت جنسي

مشكالت مرتبط با رويدادهاي استرس زاي زندگي

ارائه راهنمايي

مشكالت تحصيلي

اعتياد 

ساير موارد

اختالالت رواني

مشكالت خانوادگي

مشكالت زناشويي

مشكالت اقتصادي 

مشكالت اجتماعي و بزهكاري

مشكالت جنسي

مشكالت مرتبط با رويدادهاي استرس زاي زندگي

ارائه راهنمايي

مشكالت تحصيلي

اعتياد 

ساير موارد

اختالالت رواني

مشكالت خانوادگي

مشكالت زناشويي

مشكالت اقتصادي 

مشكالت اجتماعي و بزهكاري

مشكالت جنسي

مشكالت مرتبط با رويدادهاي استرس زاي زندگي

ارائه راهنمايي

مشكالت تحصيلي

اعتياد 

ساير موارد

اختالالت رواني

مشكالت خانوادگي

مشكالت زناشويي

مشكالت اقتصادي 

مشكالت اجتماعي و بزهكاري

مشكالت جنسي

مشكالت مرتبط با رويدادهاي استرس زاي زندگي

ارائه راهنمايي

مشكالت تحصيلي

اعتياد 

ساير موارد

اختالالت رواني

مشكالت خانوادگي

مشكالت زناشويي

مشكالت اقتصادي 

مشكالت اجتماعي و بزهكاري

مشكالت جنسي

مشكالت مرتبط با رويدادهاي استرس زاي زندگي

ارائه راهنمايي

مشكالت تحصيلي

اعتياد 

ساير موارد

جنسیت

وضعیت تأهلنوع خدمات

شغل تشخیص

میزان تحصیالت
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 ارتباطات و روابط عمومی

هماهنگی و انتشار محتوای 
سايت ها و شبکه های اجتماعی

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

استفاده مي نماید:

و  عربـی  فارسـی،  سـایت  وب    

نگلیسـی ا
از  دفـاع  سـازمان  عمومـی  روابـط 
از  بهره گیـری  بـا  خشـونت  قربانیـان 
وب سـایتی به سـه زبان فارسـی، انگلیسی 
و عربـی توانسـته اسـت مخاطبـان خـود 
حقوق بشـری،  تحـوالت  و  اخبـار  از  را 
فعالیت هـا و مواضـع سـازمان نسـبت بـه 
مسـایل مختلف، پیشـرفت های سازمان در 
سـال، اهـداف، برنامه هـا و ... بـه صورت 

روزانـه مطلـع سـازد.
در   1397 سـال  در  کـه  گونـه ای  بـه   
بـا  خبـر   17۴ و  مقالـه   26۰ مجمـوع 
از  حقوق بشـری  مختلـف  موضوعـات 
طریـق ایـن سـه وب سـایت در اختیـار 

گرفـت.  قـرار  عالقمنـدان 
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  شناسه سازمان در شبکه های اجتماعی

  کانال رسمی سازمان در تلگرام با عنوان مطالعات حقوق بشر

مطالعـات  تلگرامـی  کانـال 
سـازمان  توسـط  حقوق بشـر 
بـا  و  خشـونت  قربانیـان  از  دفـاع 
مخاطبـان  آگاهـی  ارتقـای  هـدف 
تحـوالت  و  علمـی  فرایند هـای  از 
حقوق بشـر راه اندازی شـده اسـت. 
سـال  پایـان  تـا  حاضـر  کانـال 
1397 بـا 889 عضـو و درج روزانه 
حقوق بشـر  بـا  مرتبـط  مطالـب 

بـازوی ارتباطـی سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت با مخاطبیـن، داوطلبین و اعضـای افتخـاری و دارای رویکردی کاربردی اسـت. 

ارتباطـات  تقویـت  منظـور  بـه 
سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت 
بـا سـازمان  های مشـابه بین المللـی 
صفحـات  مخاطبـان،  سـایر  و 
فیس بـوک و توییتـر سـازمان فعال 
می باشـد. ایـن اقـدام بـا هـدف به 
نویـن،  ارتباطـی  ابـزار  کارگیـری 
شناسـایی و ایجاد شبکه مؤسسات 
منظـور  بـه  فعـاالن حقوق بشـر  و 
نشـان  دادن وجـود صداهای متکثر 
و  ایـران  از  زمینـه حقوق بشـر  در 
اطالع رسـانی فعالیت هـا و جلـب 
مشـارکت بیشـتر توسـط سـازمان 
انجـام شـده اسـت. ایـن صفحات 
از7۰۰  بیـش   1397 سـال  در 
مختلـف  حوزه هـای  در  مطلـب 
کرده انـد.         منتشـر  حقوق بشـری 
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  شبکه سازی از سمن های مطرح داخلی 

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت از تاریـخ 1۰ مهرمـاه 1397 اقدام بـه راه اندازی گروهـی در فضای مجازی با عنوان سـمن های 
ایرانی دارای مقام مشـورتی نموده اسـت.

ایـن گـروه بـا هـدف آشـنایی سـمن های دارای مقـام بـا یکدیگر، اطالع رسـانی بـه سـمن ها در خصـوص برنامه هـا و فعالیت های 
بین المللـی، آگاهی رسـانی در جهـت حفـظ مقـام مشـورتی، آمـوزش فعالیت هـای ممکـن در فضـای بین المللی و در صـورت امکان 
همراهـی، همـکاری و اقدامات عملیاتی جمعی از سـوی سـمن های دارای مقام مشـورتی کشـورمان راه اندازی شـده اسـت. این فضا 
به صـورت گـروه و نـه کانـال راه اندازی شـده تا امکان تعامل مسـووالن و کارشناسـان سـمن های دارای مقام با یکدیگر فراهم باشـد. 

  بانک اطاعاتی اسناد و گزارش های وضعیت حقوق بشر در ج.ا. ایران
 سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا تنظیم یک بانـک اطالعاتـی از فایل های اسـناد، قطعنامه هـا، گزارش ها و تمامـی معاهدات 
مهـم حقوق بشـری، امـکان جسـتجو و تهیـه تمامـی بیانیه های کتبی و شـفاهی سـازمان از اجالس نخسـت شـورا تا به  حال را شـامل 

162 بیانیـه شـفاهی و 153 بیانیـه کتبی فراهم آورده اسـت.

ارتباط با اعضاء افتخاري
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در راسـتاي تحقق اهداف و اجـراي فعالیت هاي خـود از اعضاء افتخـاري و نیروهاي داوطلب 
بـا توجـه بـه تخصـص  آن هـا، بهره مي گیـرد. در همین راسـتا گـروه داوطلبان سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت در فضـای مجازی 
بـا حـدود 9۰ عضـو بـا تسـهیل و تبـادل ارتباطات و اطالعـات بـه روز در حوزه های حقوق بشـری بیـن اعضای این گـروه عرصه را 

بـرای فعالیت، شـکوفایی، توانمندی و اسـتعداد ایشـان فراهم کرده اسـت.
نمـود فعالیـت ایـن گـروه را می تـوان در مشـارکت فعـال، همـکاری و حضورشـان در برگـزاری کارگاه هـا و دوره هـای آموزشـی 
و همچنیـن تهیـه مقـاالت بـرای سـایت های فارسـی، انگلیسـی، عربـی و نشـریه مدافعان دیـد. اعضاء افتخـاري پـس از عضویت در 

سـازمان، از امکانـات زیـر بهره منـد مي گردنـد:
  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
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در راسـتای احترام به ارزش های واالی بشـری و با اعتقـاد به عدالت، برابری، ترویج و توسـعه 

فرهنـگ نفـی خشـونت بیانیه های زیـر را با توجه بـه وقایع روز دنیا صادر کرده اسـت.
  بیانیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

  بیانیه به مناسبت روز بین المللی امحای خشونت علیه زنان
  بیانیه به مناسبت روز جهانی منع شکنجه
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  بیانیه به مناسبت روز جهانی محیط زیست
  بیانیه در خصوص تصمیم آلمان برای توقف صادرات اسلحه به عربستان

  بیانیه به مناسبت روز جهانی زن
  بیانیه و نامه سازمان به کمیسر عالی حقوق بشر و 13 مقام سازمان ملل در خصوص آثار تحریم های اقتصادی

 
نمايشگاه

از آنجـا کـه مشـارکت و تعامـل بـه عنـوان اصولـی از میثـاق اخالقی سـازمان همـواره مورد توجـه بوده اسـت، سـعی کرده ایم در 
فعالیت هـای مشـارکتی، حضـوری پررنگ داشـته باشـیم. برگزاری و شـرکت در نمایشـگاه های متعـدد، به عنوان یکـی از عرصه های 
مشـارکتی، فرصـت بسـیار مناسـبی در جهـت اطالع رسـانی پیرامـون اهـداف، فعالیت هـا و برنامه هـای هر سـازمانی فراهـم می آورد. 
می تـوان در ایـن عرصه هـا بـه تعامـالت و ارتباطـات بسـیاری بـا سـایر سـازمان ها دولتـی و غیردولتـی نیـز دسـت یافت. بـه همین 

منظـور، سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت، مشـارکت در نمایشـگاه ها را در مجموعـه فعالیت هـای خـود قرار داده اسـت. 

  برپایی تجمع و نمایشگاه و مراسم افطار بزرگداشت روز جهانی قدس در ژنو
بـا هـدف گرامی داشـت روز جهانـی قـدس و بازنمایـی نقـض فاحـش حقـوق بشـر توسـط اسـرائیل سـازمان دفـاع از قربانیـان 
خشـونت بـا ایجـاد فضـای مردمـی - رسـانه ای متناسـب با اهمیـت موضوع اقـدام به برگزاری نمایشـگاهی بـه مناسـبت روز جهانی 

قـدس در تاریـخ 19 خردادمـاه 1397 در میـدان صندلـی شکسـته ژنـو نمود. 
ایـن نمایشـگاه بـا حضـور شـخصیت ها و سـمن هایی کـه در زمینـه دفـاع از حقـوق مـردم فلسـطین فعالیـت داشـته اند بـه همراه 

تصاویـری )عکـس و نقاشـی( از فلسـطین، تظاهـرات، مقاومـت مـردم آن، خشـونت سـربازان اسـراییلی و غیـره برگزار شـد.
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تهیـه و انتشـارکتاب 365 واژه مصطلـح در متون 
بشـری حقوق 

کتـاب 365 واژه مصطلـح در متون حقوق بشـری توسـط 
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت تهیه و منتشـر شـد. در 
ایـن کتـاب کوچک و خودمانـی، 365 واژه مهـم و کاربردی 
در متـون، اسـناد و مکالمـات رایـج در فضاهـای حقوقـی و 
حقـوق بشـری معرفی شـده اسـت. همچنین نـگارش معنای 
فارسـِی هـر واژه بـه همـراه جملـه ای کـه واژه در آن بـه کار 
بـرده شـده، ایـن اثـر را کاربردی و ارزشـمندتر کرده اسـت. 
به باور ناشـر، دانشـجویان و کارشناسـانی که ایـن 365 واژه 
را به همراه مثال در ذهن داشـته باشـند، تسـلط چشـمگیری 

بـر این حـوزه خواهنـد یافت.

ساماندهی و بروز رسانی کتابخانه
خشـونت  قربانیـان  از  دفـاع  سـازمان 
روز  بـه  و  تخصصـي  کتابخانـه ای  داراي 
در زمینـه حقوق بشـر بـه دو زبان فارسـی 
سـال8  در  همچنیـن  اسـت.  انگلیسـی  و 
2۰1 بـا خریـد ده هـا جلـد کتـاب جدیـد 
در حـوزه حقوق بشـر و پاالیـش کتابخانه 
امـکان اسـتفاده از جـزوات، تحقیقـات و 
جهـت  الزم  شـرایط  موجـود،  مقـاالت 
داوطلبیـن  افتخـاري،  اعضـاي  اسـتفاده 
سـازمان، مراجعـان، محققان، دانشـجویان 

و ... را فراهـم آورده اسـت.
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