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پیشگفتار 

س��ال 1393 نیز گذش��ت، اما جهان همچنان در آرزوی ، صلح و عدم خش��ونت به س��ر می برد. در 
این س��ال نه تنها میزان رعایت حقوق انس��ان ها افزایش پیدا نکرد، بلکه جهانیان در دنیای مدرن ش��اهد 

شنیع ترین جنایت ها بوده اند. 
جریان جهل و افراط گرایی با پشتیبانی جریان قدرت سیاسی سلطه جو جنایت هایی را در پیش چشم 

جهانیان به نمایش گذاشتند که روی جنایتکاران تاریخ را سپید کردند. 
به نظر می رس��د دلس��وزان بشریت و مدافعان حقوق بشر می بایست نسبت به دو اتفاق که در پی این 

حوادث قابل بررسی است حساس بوده و برای مقابله با آن همت گمارند. 
1. عادی سازی جنایت، )در اثر تکرار و نمایش انبوه جنایت های مختلف( 

2. عادی سازی توهین به مقدسات دینی و اعتقادات مردم )حوادث سال های اخیر(
چه هر دو این ها آینده بشریت را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. 

س��ازمان دفاع از قربانیان خش��ونت در یک روند شناسی دقیق از چندین سال پیش نسبت به خطرات 
ناش��ی از افراط گرایی و اسالم هراس��ی واکنش نشان داده و سابقه فعالیت ها و محصوالت و بیانیه های ما 
نشانگر از حساسیت به موقع بوده است. اتفاقات و جنایات تروریست های داعشی که با پشتیبانی برخی 
کشورهای دور و نزدیک هر روزه به جنایات خود ادامه می دهند، ناشی از عدم توجه به موقع مقابله با 

افراط گرایی، خشونت و اسالم هراسی می باشد. 
در سالی که گذشت نه تنها در سوریه و عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی این 
افراط گرایان به نام اس��الم به انواع کشتار، آدم سوزی، آدم  ربایی و ... دست زدند، بلکه جنایات اسرائیل 
در س��رزمین های اش��غالی و خصوصًا غزه ادامه پیدا کرد و قربانیان زیادی از زنان و کودکان بر جای 

مانده است. 
س��ازمان دف��اع از قربانیان خش��ونت عالوه بر این ها با حضور موثر و مس��تمر در اجالس ش��ورای 
حقوق بش��ر تالش فراوانی برای توانمندس��ازی سمن ها و آموزش آنان در راستای حضور مؤثر آنان در 

مکانیزم های سازمان ملل و خصوصًا پروسه UPR نمود. 
همچنین فعال س��ازی نمایندگی سازمان در ژنو س��رآغاز همکاری هاو فعالیت های جدیدی در مجامع 

بین المللی شده و در آینده نیز توسعه خواهد یافت. 
به امید آنکه در سال های آینده شاهد جهانی عاری از خشونت، توهین، فقر و فساد و مملو از دوستی، 

مهربانی و صلح باشیم.
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پیشینه
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سازمان دفاع از قربانيان خشونت تشکلي غيردولتي، غيرسياسي و غير انتفاعي داراي مقام مشورتي 
خاص با ش��وراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد اس��ت که فعاليت خود را در سال 1367 آغاز نموده 
اس��ت. از بهره هاي عملکرد 27س��اله این س��ازمان مي توان به ارایه خدمات حقوقي و بشر دوستانه، 
برگزاري دوره هاي آموزشي، انجام پژوهش هاي کلي یا موردي با استفاده از مجموعه هاي کارشناسي 
و مج��رب در حيطه ه��اي مورد ني��از جامعه، توليد و انتش��ار، انتقال تجربي��ات و حضوري مؤثر و 
تأثير گذار در مجامع بين المللي اشاره کرد. سازمان دفاع از قربانيان خشونت از سال 1393 دارای دفتر 

نمایندگی در شهر ژنو سویيس است و در سازمان ها و انجمن های بين المللی زیر عضویت دارد:
)ICC( عضویت در شبکه سازمان هاي غيردولتي براي تشکيل دیوان کيفري بين المللي

عضویت در شبکه بين المللی سازمان های توانبخشی قربانيان شکنجه)IRCT( و عضو شورای مرکزی شبکه
 )CONGO(عضویت در کنفرانس سازمان هاي غيردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل متحد

)JUST( عضویت در جنبش بين المللي براي جهاني عادالنه
عضویت در ش��بکه امان )AMAN Network(، دفاع از حقوق بشر و قربانيان شکنجه در منطقه MENA و معاون 

اولی شبکه
 )UNDPI( عضویت در اداره اطالعات همگانی سازمان ملل متحد 

 عضویت در شبکه جوانان آسيا
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بیانیه مأموريت

ساختار

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

 احترام به حاکميت قانون و پایبندي به ارزش ها، اصول اخالقي و قوانين کشور
 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 رعایت حقوق همگان)به ویژه زنان و کودکان(

 اعتقاد به مسئوليت پذیري، شفافيت، پاسخگویي، صداقت و تقوي
 پذیرش تکثر و ترویج خالقيت

 احترام به دانش، صالحيت و تجربه افراد
 پذیرش ایده ها، افکار، پيشنهادات و انتقادات سازنده

 تعهد به وحدت و همکاري جمعي
 ترویج روحيه خدمت گذاري و فعاليت داوطلبانه

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

بهره گیري از روش هاي زير:
 برگزاري س��مينارها، س��خنراني ها و کارگاه هاي آموزشي، با هدف آگاه سازي و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه، تدوین مقاالت 

و پژوهش و تحقيق در این زمينه
 حمایت و دفاع از حقوق قربانيان خشونت و آسيب دیدگان اجتماعي

 ترویج و توسعه فرهنگ نفي خشونت در اشکال مختلف
 ارایه خدمات مشورتي در خصوص توانبخشي آسيب دیدگان اجتماعي حاصل از اعمال خشونت و در صورت لزوم معرفي 

آن ها به مراکز ذیربط جهت برخورداري از این نوع خدمات
 برقراري و تس��هيل ارتباط با س��ازمان هاي هم هدف ملي، منطقه اي و بين المللي و فراهم نمودن امکان تبادل نظر و انتقال 

دانش و تجربيات، گام برمي دارد.

سازمان دفاع از قربانیان خشونت در قالب ارکان زير به فعالیت مي پردازد:
 معاونت پژوهش و آموزش   معاونت امور بين الملل   معاونت توانبخشي   معاونت ارتباطات

در ادامه به مختصری از فعاليت های صورت گرفته این س��ازمان که نتيجه تالش های صورت گرفته در معاونت های فوق طی 
سال1393 است، اشاره می شود:



س��ازمان دفاع از قربانيان خشونت به منظور عرضه پژوهش های قابل ارایه به مجامع علمی و رسمی در زمينه  
حقوق  بش��ر با موضوعات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تش��کيل تيم های کارشناس��ی و مجرب در 
حيطه های مورد نياز جامعه اقدام به پژوهش های کلی یا موردی در قالب طرح ها و پروژه های مختلف می نماید. 
پژوهش ه��ا و تحقيق��ات صورت گرفته در ای��ن طرح ها، زمينه ای برای انجام  طرح ه��ای عملی از قبيل برگزاری 
دوره ها، کارگاه ها و نشس��ت های علمی آموزش��ی اس��ت. آنچه در پی  می آید، ش��رحی از طرح ها و فعاليت های 

آموزشی و پژوهشی انجام شده این سازمان در سال 1393 است.

طرح ها و فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي
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کارگاه ها و دوره های آموزشی

ط�رح »پیش�گیری از خش�ونت خانگ�ی و آموزش 
مهارت ه�ای زندگی« ويژه پناهندگان افغانس�تانی 

مقیم شهرستان ورامین 1393
طرح »پيش��گيری از خش��ونت خانگ��ی و آموزش 
مهارت های زندگی« طی قرارداد سه جانبه ميان انجمن 
دفاع از قربانيان خشونت، اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور و کميساریای عالی سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان از فروردین ماه 1393 آغاز به 
کار کرد. این پروژه برای 480 پناهنده افغانس��تانی مقيم 
شهرستان ورامين اعم از 240 زن و 240مرد و با هدف 

کاهش خشونت در خانواده پيش بينی شده بود.
مرحله اول پروژه با تدوین اوليه و مطالعه منابع، تهيه بس��ته آموزش��ی، تعيين روش ارزشيابی، تعيين روش های آموزشی، 
هماهنگی با آموزش دهندگان، تهيه کتابچه راهنما و دعوت از مخاطبين آغاز ش��د. روش آموزش��ی دوره، آموزش همسان و 
به روش کارگاهی تعيين گردید. روش ارزش��يابی به صورت پيش آزمون و پس آزمون و یک نظرس��نجی عمومی در انتهای 
 دوره انتخاب شد. مخاطبين دوره، ابتدا توسط یکی از پناهندگان افغانستانی مقيم شهرستان ورامين به تعداد 100 نفر اعم از 
50 زن و 50 مرد، شناسایی شدند که از این تعداد، طی آزمون کتبی و تشخيصی، 80 نفر برای آموزش مستقيم انتخاب شدند. 

این تعداد از طریق آموزش همسان، به 400 همتای خود آموزش دادند.
مرحله دوم پروژه، اجرای دوره آموزشی آموزشگران همسان )Peer Educators( و انجام پيش آموزن و پس آزمون بود. 
در این مرحله، پروژه بر آموزش مهارت های ده گانه زندگی و خودیاری به روش کارگاهی، تمرکز داش��ت. مباحث آموزشی 

این دوره عبارت بودند از:
1.  ویژگی ه��ای خانواده س��الم) قضاوت معم��ول و قابل قبول قدرت (: وجود مرزهای روش��ن، عملکرد در زمان حال، 

مهارت در گفتگو، احترام به انتخاب فردی، بيان احساسات مثبت
2. مهارت های زندگی: ابراز وجود، احس��اس خود 
کنترل��ی، راه کارهای مقابله س��ازگارانه با موقعيت های 

استرس آور، تاب آوری در خانواده 
3. معنوی��ت: مقابل��ه با مش��کالت و اس��ترس های 

معمول  
4. سوگواری: تعریف سوگ، مراحل آن، روش های 

مواجهه با سوگ
5. خودیاری: تعيين اهداف اساس��ی زندگی، ترسيم 
برنام��ه زندگی ب��رای بهبود وضعي��ت ) هدف گذاری ، 



تعيين استراتژی و طراحی برنامه فردی رشد شخصی (
6. بيماری های مقاربتی: رابطه جنسی، بيماری های منتقله از طریق جنسی، عالئم پيشگيری و درمان

7. مهارت های والدینی: اصول اساس��ی فرزند پروری، تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس، اصول برقراری نظم و ترتيب 
و انظباط ) اصول کلی تربيت صحيح (، روش های تربيتی و اصالح ساختار خانه

در این مرحله طی ارایه مباحث آموزش��ی به روش کارگاهی توس��ط تسهيلگران، بازی های گروهی و کارهای گروهی نيز 
ارایه ش��د. همچنين آموزش��گران برای جلوگيری از به فراموشی سپرده ش��دن مطالب، همزمان با آموختن مطالب، شروع به 

آموزش سایرین در منازل یا مدارس کردند. هر فرد مطابق با تعهد پروژه، ملزم به آموزش 5 همسان خود بود.
مرحله سوم پروژه، اعزام کارشناس ارزیاب برای پاسخگویی به سؤاالت و ارزشيابی روند آموزش بود. 3 بازدید نظارتی 
و ارزیابی با آموزشگران به صورت انفرادی و گروهی صورت گرفته است. در این بازدیدها، آموزشگران فرصت ها، تهدیدها 

و نيازهای خود را برای پيشبرد بهتر طرح مطرح نمودند.
ODVV
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کارگاه تخصصی روان درمانی مبتنی بر رويکرد آلفرد آدلر 
کارگاه تخصصی »روان درمانی مبتنی بر رویکرد آلفرد آدلر »، نمایش و تحليل فيلم، جلسات روان درمانی و مشاوره جان 
کارلس��ون با حضور 15 تن از اس��اتيد و روان شناسان در خرداد ماه 1393 به مدت 6 ساعت برگزار شد. در این کارگاه ضمن 
تشریح فرایند درمان از دیدگاه آدلر، تکنيک هایی از این رویکرد درمانی نظير : ارزیابی سبک زندگی، ارزیابی مفاهيم بنيادین 
مانند احس��اس حقارت، برتری، انگيزش، تشویق و اشتباهات بنيادین شناختی شد. در ادامه تعدادی از جلسات روان درمانی 

و مشاوره جان کارلسون، از شاگردان مکتب آدلر نمایش و توسط استاد این کارگاه تحليل شد.

کارگاه آموزشی راهنمای کسب مقام مشورتی از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت با هدف ارتقاء اعتبار بين المللی و موقعيت چانه زنی س��ازمان های غيردولتی در سطح 
بين المللی و در راستای اهداف سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در خصوص افزایش مشارکت، 

تأثيرگ��ذاری  و  مش��ورت دهی 
سازمان های غيردولتی در مجامع 
برگزاری  ب��ه  اقدام  بين الملل��ی، 
دوره آموزش��ی »راهنمای علمی 
و عملی کس��ب مقام مش��ورتی 
از ش��ورای اقتص��ادی اجتماعی 
س��ازمان ملل متح��د« در آذرماه 

1393، به مدت یک ماه نمود.
ش��رکت کننده  س��ازمان های 
ای��ن کارگاه آموزش��ی، ب��ه  در 
ص��ورت علمی و عملی با کميته 
شورای  غيردولتی  س��ازمان های 

اقتصادی اجتماعی س��ازمان ملل متحد و وظایف آن، دفتر ارتباطی س��ازمان های غيردولتی، س��رویس ارتباطی س��ازمان های 
غيردولتی، مفهوم و چگونگی دس��ت یابی به مقام مش��ورتی، ش��روط الزم برای کسب مقام مش��ورتی، چگونگی کسب مقام 
مش��ورتی و انواع مقام مشورتی آشنا ش��دند. همچنين تمامی مراحل ثبت نام، ایجاد پروفایل، پرکردن فرم های درخواست و 
آماده سازی مدارك مورد نياز ارسالی را در طول برگزاری دوره، آموزش دیده و به صورت آن الین در محل برگزاری دوره 
انجام دادند. به علت تأکيد س��ازمان بر اثر بخش��ی این دوره و ضرورت محدود بودن تعداد ش��رکت کنندگان برای رسيدن به 

هدف مورد نظر، تنها 10 سازمان در این دوره، پذیرفته شدند. 
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 اجالس ها و ائتالف های بین المللی
س��ازمان دفاع از قربانیان خشونت به عنوان یک س��ازمان غیردولتی بخشی از فعالیت های خود را در حوزه های 
بین المللی تعریف نموده است و توانسته با کسب مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 
این فرصت را به دست آورد تا در اجالس ها و کمیسیون های رسمی سازمان ملل شرکت نموده و بیانیه ها و مواضع 
رسمی خود را ارایه دهد. همچنین تالش نموده تا با حضور در مجامع بین المللی، فرصت ها و ظرفیت های جدیدی 

را در عرصه های بین المللی ایجاد نماید.



 اجالس بیست و ششم شورای حقوق بشر
نمایندگان سازمان دفاع از قربانيان خشونت در ادامه فعاليت های بين المللی خود در بيست و ششمين اجالس شورای حقوق بشر سازمان 
 ملل متحد در شهر ژنو سویيس حضور پيدا کردند.نمایندگان سازمان در این اجالس  که از20 خرداد ماه 1393 تا 6  تيرماه1393 برگزار شد،
  به فعاليت هایی نظير خواندن بيانيه، دیدار با گزارش��گران موضوعی، توزیع نش��ریه، کتاب و لوح فشرده پرداختند. در این اجالس

 9 بيانيه شفاهی سازمان  تحت آیتم های سه، چهار، پنج، شش، هفت و نه  قرایت شد.

شرکت در نشست ساالنه کمیساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 
نشس��ت مشورتی ساالنه کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با سازمان های غيردولتی درآستانه روز جهانی پناهنده، 
از تاریخ 27 تا 29 خرداد 1393 در ژنو برگزار شد. در این نشست نزدیک به460 هيأت از بيش از240 سازمان غيردولتی مختلف، 
سازمان های بين المللی و سازمان ملل متحد حضور یافتند. از ایران نيز شاهد حضور 10 سازمان غيردولتی فعال در حوزه پناهندگان 
بودی��م. تمرکز موضوعی این نشس��ت، »رهبری و مش��ارکت زنان« بود که در تمامی پنل های جانب��ی محوریت مباحث را به خود 
اختصاص داده بود. نشست با سخنرانی آنتونی گوترز کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 17 ژوئن آغاز به کار 
کرد، ایشان ضمن تأکيد بر نقش پر رنگ و با اهميت سازمان های غيردولتی و جامعه مدنی در بيان حقایق و مشکالت و نيز پيشبرد 
اهداف انس��ان  دوس��تانه، پرهيز از نگاه سياس��ی نسبت به س��ازمان های غيردولتی را امری مهم توصيف کرد و نقش این سازمان ها 
وآژانس های سازمان ملل را در هموار کردن مشارکت و رهبری زنان غيرقابل انکار دانست.این نشست مشورتی ميزبان اجالس های 
موضوعی و پنل های جانبی با محوریت معيشت و خوداتکایی، آوارگان داخلی، پيشگيری از خشونت مبتنی بر جنسيت، حمایت از 

نوجوانان و جوانان، سالمت روان و حمایت روانی اجتماعی، اسکان مجدد، بازداشت و... بود. 
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت نيز به پشتوانه همکاری های آموزشی با دفتر کميس��اریای عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان در تهران در این نشست حضور یافت. نمایندگان سازمان در این نشست، ضمن توزیع محصوالت و بروشورهای سازمان 
که متناسب با این اجالس تهيه شده بود، با توجه به اهداف و فعاليت های سازمان در برخی از جلسات جانبی شرکت کردند. این 
نشست همچنين فرصت مناسبی برای شبکه سازی و ایجاد تعامل و ارتباط با سازمان های شرکت کننده بود که نمایندگان سازمان دفاع 

از قربانيان خشونت از این فرصت بهره مند شده و برای نشست سال 2015 برگزاری یک پنل جانبی را پيش بينی کرده اند. 

Advisory Committee  حضور مؤثر سازمان در کمیته مشورتی
نماینده سازمان دفاع از قربانيان خشونت در شهر ژنو در کميته مشورتیAdvisory Committee که در روزهای20 تا 24مردادماه 
1393 در ژنو بر پا بود شرکت کرد. این کميته در بيانيه پایان کار خود بنا بر پيشنهاد سازمان، برای اولين بار کميته را مکلف به نشست 

با NGOها قبل از مالقات با نمایندگان کشورها در هر نشست خود کرد. 
همچنين سازمان دفاع از قربانيان خشونت از سال گذشته بحث درباره تدابير اجباری یک جانبه  و نقض حقوق بشر ناشی از این 
تدابير را در دستور کار خود قرار داده و همواره در جلسات شورای حقوق بشر در این باره صحبت کرده است.  در  همين راستا و 
در پایان جلسه بيست و هفتم شورای حقوق بشر سازمان ملل نيز، قطعنامه پر اهميت »تدابير اجباری یک جانبه« به تصویب رسيد. 
این قطعنامه باعث خواهد شد شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور دائم تأثيرات منفی تحریم های اقتصادی را در تمام جلسات 
خود بررس��ی کند. به موجب این قطعنامه، یک »ميز گرد س��االنه«، »اعضای کميته مشورتی« و یک »گزارشگر ویژه« همواره اثرات 

منفی تحریم ها را بر حقوق بشر مورد بحث و مطالعه قرار خواهند داد. 

13

گزارش  ساالنه
1 3 9 3

ODVV



پنجاه و هشتمین اجالس کمیته رفع تبعیض علیه زنان 
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت در پنجاه و هش��تمين اجالس کميته رفع تبعيض عليه زنان با موضوع حق تحصيل دختران 
و زنان ش��رکت کرد. این اجالس توس��ط کميته رفع تمام اش��کال تبعيض عليه زنان )CEDAW( که یکی از سازمان های تابعه 
 سازمان ملل است و بر اجرای مفاد کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان در کشور های مختلف نظارت می کند، در تاریخ

27 تا 8 مردادماه 1393 در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد. سازماندهی این اجالس را دفتر کميساریای عالی 
حقوق بش��ر بر عهده داش��ته و با حمایت یونيسف برگزار شده است.بحث اصلی این جلسه به  »حق زنان هنگام تحصيل« و »حق 
زنان پس از تحصيل« و توصيه هایی که در این زمينه مطرح می شد مربوط بود، و اینکه الزم است توصيه ای مطرح شود که این پيام 
را به همگان برس��اند.  نمایندگان آژانس های س��ازمان ملل متحد، سازمان های غير دولتی و  دولت ها از دیگر سخنرانان این اجالس 

بودند و سازمان دفاع از قربانيان خشونت نيز در  این نشست بيانيه خود  را ارایه کرد.

اجالس بیست و هفتم شورای حقوق بشر
اجالس بيست و هفتم شورای حقوق بشر از تاریخ 17شهریورماه تا 4 مهرماه 1393 در مقر اروپایی سازمان ملل متحد طی ده آیتم 
که همواره در دستور کار شورا قرار دارند، با موضوعات فرعی جدید برگزار شد. موضوعاتی مانند وضعيت حقوق بشر در سوریه، 

اوکراین، فلسطين و عراق در کنار موضوعات حقوق بشری بسياری از سراسر جهان مانند حقوق اقليت ها و آفریقایی تبارها.
سازمان دفاع از قربانيان خشونت نيز همچون گذشته با تالش گسترده  و مؤثر از تمامی امکانات خود استفاده نموده تا به اهداف 

مورد نظر خود در حوزه بين الملل دست یابد. خالصه ای از این فعاليت های به شرح ذیل می باشد:
1. برگزاری نشست جانبی

سازمان دفاع از قربانيان خشونت در نشست جانبی»جنایت عليه بشریت در خاورميانه« برای اولين  بار جنایات داعش و رژیم 
اسرائيل را در کنار هم و تحت عنوان جنایت عليه بشریت بررسی نمود. در ابتدای این نشست فيلم مستند »آنچه رسانه های غربی 
به ش��ما نمی گویند« که توس��ط سازمان تهيه شده اس��ت به نمایش درآمد. در این فيلم رنج و مقاومت مردم غزه به تصویر کشيده 
شده و برخی از قوانين بين المللی که مطابق آن ها اقدامات رژیم اسرائيل جنایت جنگی و جنایت عليه بشریت محسوب می شود 
ذکر ش��ده است. در این نشس��ت خانم رانيا مادی، مشاور حقوقی سازمان بدیل؛ مدافع فعال حقوق فلسطينيان درباره جنگ اخير 
غزه و تداوم جنایات رژیم صهيونيستی در 
فلسطين اشغالی سخن گفت؛ همچنين مدیر 
عامل س��ازمان بين المللی مبارزه با ترور که 
اخي��راً در عراق حضور داش��ته، آمار تکان 
دهنده جنایات داعش در عراق را مطرح و 
درباره شرایط عراق صحبت کرد؛ و در آخر 
نماینده دائم س��ازمان در دفتر ژنو به عنوان 
کارشناس حقوق بين الملل به اثبات حقوقی 
این جنایات پرداخته و دالیل حقوقی لزوم 
بررس��ی این جنایات در دادگاه بين المللی 

کيفری ICC را مورد بررسی قرار داد. 
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2. دغدغه های حقوق بشری سازمان دفاع از قربانیان خشونت
بيانيه هایی که سازمان در اجالس بيست و هفتم شورای حقوق بشر ارایه کرده است دغدغه های حقوق بشری مد نظر سازمان دفاع از قربانيان 
خشونت و ارزش هایی را که به آنها اعتقاد دارد مطرح می کند.  سازمان با استفاده از فرصت حضور خود در شورای حقوق بشر تالش کرده انعکاس 
صدای مردم مظلومی باشد که امکان حضور در این شورا و مطالبه حقوق مسلم خود را ندارند.همچنين با استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان 
این حوزه و تجربه هایی که از حضور مداوم در این شورا بدست آورده موفق شده است،  نگرانی های حقوق بشری خود را در چارچوب ادبيات 

شورا بيان کند. در این راستا موضوعاتی در بيانيه ها و نشست های جانبی سازمان دفاع از قربانيان خشونت مطرح شده اند، بدین شرح:
 - روش��ن کردن جنایات اس��رائيل در برابر مردم بی دفاع غزه که به خوبی در رس��انه های غربی سانس��ور شده است و جنایات 

تروریست های داعش به نام اسالم در سوریه و عراق. 
- جنایات گروه تروریستی داعش در عراق. 

-حمایت مالی کش��ورهایی مانند قطر از این گروه تروریس��تی و عملکرد دوگانه امریکا در برابر این گروه یعنی حمایت اوليه و 
مبارزه نمایشی این کشور عليه داعش.

- نقض حریم شخصی مردم توسط امریکا در رسانه های دیجيتال.
-  فروپاش��ی نه��اد خانواده در غرب و به خصوص امریکا. نقض حقوق بش��ر مردم جهان و م��ردم ایران در نتيجه تحریم های 

اقتصادی غير قانونی. 
- لزوم پيشگيری از جنایت و پرداختن به آن قبل از اینکه فراگير شود و قربانيان زیادی بر جای بگذارد. مکانيسم بررسی دوره ای 

جهانی و لزوم اتخاذ تدابير جدید برای پيشگيری از خشونت روزافزون در جهان و به  خصوص منطقه خاورميانه.
- غير قانونی بودن قتل های هدفمند با استفاده از هواپيماهای بدون سرنشين. 

لزوم پيش��گيری از خش��ونت عليه کودکان و اینکه انجام جنایات تروریستی به نام اسالم زمينه را برای تبعيض عليه مسلمانان و 
نقض حقوق آنها مساعد می کند. 

3. تدوين و ارسال بیانیه های کتبی 
سازمان دو هفته قبل از شروع اجالس به ارسال 4 بيانيه کتبی در قالب آیتم 4 )حقوق بشر مورد توجه شورا، بحران های تروریستی 
منطقه(، آیتم 5 )مسئله تحریم های یک جانبه(، آیتم 7 )نقض حقوق بشر در سرزمين های اشغالی( و آیتم 9 )اسالم هراسی( پرداخت. 
این بيانيه ها هم اکنون در سایت شورای حقوق بشر قابل دسترسی است. محتوای  بيانيه ها عبارت بود از: نقض حقوق بشر در غزه 
و عراق به عنوان مسائلی که باید مورد توجه شورا قرار گيرند، نقض حقوق بشر در سرزمين فلسطين اشغالی، تحریم های اقتصادی 

ناقض حقوق بشر مردم به ویژه اقشار آسيب پذیر، ترویج اسالم هراسی در اثر حمایت غرب از گروه های تروریستی مانند داعش.

4. تدوين و قرائت بیانیه شفاهی 
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت به ارایه 12 بيانيه ش��فاهی تحت 
آیتم های  سه،چهار، پنج، شش، هفت و نه  پرداخت که در آن موضوعاتی 
مانند بحران عراق، جنایات غزه، تحریم های اقتصادی، اس��الم هراس��ی، 
بررسی دوره ای جهانی، اهميت حفظ نهاد خانواده، قتل هدفمند با استفاده 
از هواپيماهای بدون سرنشين و اهميت حفظ حقوق کودکان مطرح شد. 
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5. تهیه و توزيع محصوالت سازمان 
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت با هدف 
گس��ترش ارتباطات بين المللی از طریق انتش��ار 
محصوالت رسانه ای و انتشار گزارش  فعاليت های 
س��ازمان، اقدام ب��ه توليد محص��والت مختلفی 
نظيرکتاب نقض حقوق ش��يعيان در پاکس��تان و 
عراق، نشریه مدافعان با محتوای مقاالت علمی با 

محوریت حقوق بشر، گزارش ساالنه سازمان، نرم افزار مالتی مدیا و لوح  فشرده حاوی فيلم مستند غزه با عنوان »آنچه رسانه های غربی 
به شما نمی گویند« کرده است، که به صورت گسترده در اجالس بيست وهفتم شورای حقوق بشر توزیع شد. 

UPR INFO و  پیش جلسه  آن در موسسه UPR حضور نماينده سازمان در نوزدهمین جلسه گروه کاری
بررسی دوره ای حقوق بشر کشورها به طور مستند در قالب کارگروه های تعریف شده از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
انجام می پذیرد. نماینده سازمان دفاع از قربانيان خشونت برای آشنایی هرچه بيشتر با روند کاری کارگروه ها در جلسه نوزدهم کارگروه 
که از 8 تا19 اردیبهشت ماه 1393 تشکيل شد حضور یافت و به  عنوان نمونه مطالعاتی به بررسی وضعيت سه کشور پرتقال، جمهوری 
خلق کره و قطر پرداخت.هدف از این مطالعه مشخص کردن  روند کار گروه کاری هنگام بررسی وضعيت حقوق بشر یک کشور، نحوه 
گزارش دادن کشورها درباره وضعيت حقوق بشر خود، پاسخ هایی که به توصيه ها ارایه می کنند، تعامل سایر کشورها و توصيه هایی که 

ارائه می کنند، مشخص کردن رابطه ميان توصيه ها و البی سازمان های غير دولتی بود. 

تقاضای رسیدگی به جنايات گروه تروريستی داعش توسط ديوان بین المللی کیفری و پاسخ دادستان 
ديوان بین المللی کیفری

شش سازمان غير دولتی بين المللی در ادعانامه ای که به صورت مشترك آماده کردند، از خانم فاتو بن سودا دادستان دیوان بين المللی 
کيفری، خواسته اند شخصاً اقدام به رسيدگی و پيگيری عليه جنایات گروه تروریستی داعش نماید. در این ادعانامه که توسط سازمان های 
جمعيت آلمانی  عراقی، شورای حمایت از محاکمات عادالنه و حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانيان خشونت، سازمان بين المللی مبارزه با 
تروریسم و افراط گرایی مذهبی، موسسه حقوق بشری زهرا  و موسسه حقوق مسلمانان بلژیک تهيه شده و ضمن اشاره به زمان تشکيل 

و تاریخچه این گروه تروریستی بر جنایتکار بين المللی بودن رهبران و اعضای گروه تروریستی داعش تأکيد شده است.
در این نامه به مواردی از جنایات این گروه تروریس��تی نظير ربایش، آزار و اذیت، تخریب اماکن عبادی و مذهبی، تجاوز جنس��ی، 
برده داری، اعدام های گسترده و فراقضایی، بازداشت های خودسرانه و فراقضایی،  شکنجه و قتل افراد اشاره شده است. در این نامه آمده 
است: با توجه به  جنایات انتسابی به داعش، گزارش نهادها و موضع گيری شخصيت های بين المللی، مندرجات قطعنامه 2170 شورای 
امنيت به عنوان عالی ترین مرجع تصميم گيرنده بين المللی در موضوع صلح و امنيت بين المللی، جنایات ارتکابی این گروه به صورت 

روشن در ذیل عناوین جنایت نسل کشی، جنایت عليه بشریت و جنایت جنگی قرار می گيرد.
این شش سازمان در پایان بر اساس بند ج ماده 13 اساسنامه از  دادستان دیوان بين المللی کيفری  خواسته اند شخصاً اقدام به پيگيری 

و صدور کيفر خواست عليه رهبران و اعضای گروه تروریستی داعش نماید.
این نامه با پاسخ دادستان دیوان بين المللی کيفری  مبنی بر پيگيری موضوع همراه بود.
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هفتمین نشست اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
نمایندگان سازمان دفاع از قربانيان خشونت، با حضور در نشست اقليت های شورای حقوق بشر در روزهای 4 و 5 آذرماه1393 در 

شهر ژنو سویيس، بيانيه های این سازمان را قرائت کردند.
موضوع اصلی این نشست » پيشگيری و رسيدگی به جنایات وحشيانه عليه اقليت ها« بود که در ذیل آن، چهار زیر موضوع:

1- شناخت دالیل ریشه ای خشونت و جنایات وحشيانه عليه اقليت ها 
2- راه های بهبود پيشگيری از خشونت و جنایات وحشيانه عليه اقليت ها

3- راه های اصلی حل و فصل خشونت )پس از آغاز شدن جنایات وحشيانه(، حفاظت از اقليت ها و برقراری امنيت
4- پرهيز از بروز مجدد این نوع جنایات، برقرای صلح و مدیریت تنوع قومی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

)UPR(بیستمین جلسه گروه کاری بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر
بيس��تمين جلس��ه گروه کاری بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بش��ر)UPR( از 5 تا 16 آبان ماه 1393در شهر ژنو به بررسی 
پرونده حقوق بشری 14 دولت تحت این مکانيسم پرداخت.خروجی نهایی این نشست توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر در 

بيست و هشتمين جلسه این شورا که مورخ  11 اسفند ماه تا 7 فروردین ماه1394 برگزار  شد، به تصویب رسيد.
از اقدام��ات س��ازمان در ای��ن اج��الس م��ی ت��وان ب��ه برگ��زاری 8 جلس��ه مش��ورتی، تعيي��ن موض��وع س��خنرانی ها، تدوین 
 مق��االت، تهي��ه بروش��ورهای مقاالت،دع��وت از نماین��دگان دولت ه��ای مس��تقر در ژن��و، برگ��زاری نشس��ت اطالع رس��انی
)Information Meeting on UPR Process in the Islamic Republic of Iran( ، حضور در نشست های اطالع رسانی 

سایر سازمان های غيردولتی و  حضور در بيستمين جلسه گروه کاری بررسی دوره ای جهانی اشاره کرد.

اجالس بیست و هشتم شورای حقوق بشر 
اجالس بيس��ت و هش��تم شورای حقوق بشر، در تاریخ 11 اس��فند ماه 1393 تا 7 فروردین ماه 1393 با مراسم افتتاحيه در حضور 
مقامات کش��ورها در ش��هر ژنو، کاخ ملل آغاز به کار نمود و در طول 4 هفته، ده دستور کار دائمی شورا را بررسی نمود. از بخش های 
مهم این جلسه، ارایه گزارش وضعيت حقوق بشر ایران تحت آیتم 4 و تصویب نتایج بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر ایران تحت 

آیتم 6 شورای حقوق بشر بود.
 س��ازمان دفاع از قربانيان خشونت همچون اجالس های پيش��ين، تالش نمود مشارکت حداکثری در این اجالس داشته باشد و در 
راستای توانمند سازی و توان افزایی سازمان های غيردولتی در عرصه بين المللی برای اولين بار شرایط حضور 12 سازمان غيردولتی دارای 

مقام مشورتی را فراهم آورد.

1- تدوين و ارسال بیانیه های کتبی
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت دو هفته قبل از ش��روع اجالس، 4 بيانيه کتبی تحت آیتم 3 با موضوع وضعيت زنان در 
جمهوری اسالمی ایران، آیتم 4 با موضوع کودکان خاورميانه قربانی درگيری های مسلحانه، آیتم 7 با موضوع نقض حقوق بشر 
در بلندی های جوالن و آیتم 9 با موضوع اسالم هراسی را تدوین و ارسال نمود. این بيانيه ها هم اکنون در سایت شورای حقوق 

بشر قابل دسترسی است.
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2- قرائت و انتشار بیانیه های شفاهی در تیراژ باال در صحن اصلی شورای حقوق بشر:
سازمان دفاع از قربانیان خشونت 6 بیانیه شفاهی را تحت آیتم های 3 با موضوع کودکان و درگیری های مسلحانه، آیتم 4 با موضوع شیوع 
افراط گرایی مذهبی در اروپا/توهین به مذاهب، آیتم 5 با موضوع جنایات وحشیانه علیه اقلیت ها، آیتم 6 با موضوع بررسی دوره ای ایران، آیتم 7 
با موضوع نبرد غزه و آیتم 9 اسالم هراسی در صحن علنی شورا قرائت کرد. همچنین در راستای تأثیرگذاری بر گزارش وضعیت حقوق بشر در 
ایران تحت آیتم های 4 و 6 شورا، با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران گفتگوی متقابل صورت گرفت. سازمان دفاع از قربانیان خشونت، 
تحت این دستورکار 2 بیانیه را تدوین و از سوی دو سازمان دارای مقام مشورتی قرائت نمود. بیانیه های سایر سازمان ها نیز که فرصت قرائت 
نیافتند، از سوی سازمان و در تیراژ باال در صحن اصلی شورا منتشر شد و به صورت مستقیم نیز در اختیار گزارشگر ویژه ایران قرار گرفت. 
تحت آیتم شش نیز که نتایج بررسی دوره ای جهانی جمهوری اسالمی ایران upr به تصویب رسید نمایندگان سازمان های غیردولتی ایرانی در 
شورا حضور یافته و به قرائت 2 بیانیه پرداختند. ضمن اینکه 7 بیانیه نیز توسط سازمان های ایرانی به صورت مستقل و یا به صورت مشترک 

با یکدیگر، در فرمت های طراحی شده در تیراژ باال در صحن اصلی شورای حقوق بشر منتشر شدند. 

3- مالقات سازمان با گزارشگر ویژه ایران
از دیگر اقدامات سازمان همزمان با این اجالس، انجام مالقات اختصاصی با گزارشگر ایران، بود که ضمن انتقاد به رویکرد یکسویه 

ایشان، پیشنهاداتی نیز برای بهبود رویه گزارش دهی به وی ارائه نمودند.

4- برگزاری نشس�ت جانبی »بررسی وضعیت حقوق 
بشر در ایران«

از دیگ��ر فعالیت ه��ای س��ازمان در این اجالس، برگزاری نشس��ت 
جانبی با موضوع »بررس��ی وضعیت حقوق بش��ر در ایران« بود. در این 
نشس��ت،3 موضوع اصلی مورد اتهام ایران در گزارشات گزارشگر ویژه 
و در س��ازوکار بررسی دوره ای، مورد بحث قرار گرفت. شامل »بررسی 
وضعیت حقوق و جایگاه زنان در ایران، سالمت و حقوق بشر در ایران 
و آس��تانه مجازات جرم قاچاق مواد مخدر و روان گردان از منظر حقوق 

بین الملل.«

5- ابتکار برپایی نمایشگاه » صلح و دوستی«
نمایش��گاه »صلح و دوس��تی« به ابتکار س��ازمان دفاع از قربانیان 
خشونت برای نخستین بار در میدان صندلی شکسته شهر ژنو طی دو 

روز و در حاشیه اجالس 28 شورای حقوق بشر برگزار شد.
در ای��ن نمایش��گاه، فعالیت های 12 س��ازمان غیردولت��ی ایرانی 
ش��امل بروش��ور و گزارش س��االنه، کتابچه ه��ای ایران شناس��ی و 
کارت تبری��ک ن��وروز ب��ا موض��وع صلح ب��ه همراه س��فره هفت 
 س��ین و بنرهای��ی مزی��ن ب��ه ش��عارهای »صل��ح و دوس��تی، نفی
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 خشونت و افراطی گری« در میدان صندلی شکسته، روبروی درب جنوبی مقر اروپایی سازمان ملل متحد، در مکانی کاماًل توریستی و 
در معرض رفت و آمد مستقیم کارکنان سازمان ملل و نمایندگان سازمان های غیردولتی، به بازدید کنندگان ارایه شد. بر پایی این نمایشگاه 

که با استقبال فراوانی از سوی بازدید کنندکان روبرو شد، امکانی بود که با دشواری به دست آمد و به شایستگی از آن استفاده شد.

6-تولیدوانتشارمحصوالترسانهای
س��ازمان دفاع از قربانیان 
خش��ونت با هدف گسترش 
از  بین الملل��ی  ارتباط��ات 
انتش��ار محصوالت  طری��ق 
رسانه ای و انتشار گزارشات 
فعالیت های سازمان، اقدام به 

تولید محصوالت مختلفی نظیر کتاب، نشریه، گزارش ساالنه، نرم افزار مولتی مدیا و بروشور سخنرانی های ارایه شده در پنل های جانبی 
نمود که به صورت گسترده در اجالس  بیست و هشتم شورای حقوق بشر توزیع شد. 

7-سازماندهیبرنامههاونشستهماهنگیشبکهاماندرژنو
یکی از اهداف اصلی س��ازمان که همواره مورد توجه و پیگیری 
خاص س��ازمان ب��وده، مش��ارکت و ایفای نق��ش در   اجالس ها و 
ش��بکه های منطقه ای و بین المللی می باش��د. یکی از این ش��بکه ها، 
شبکه توانبخشی قربانیان شکنجه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
می باشد که سالیان متمادی است سازمان به عضویت هیأت رییسه آن 
درآمده و همه س��اله در جلسات و فعالیت های این شبکه، مشارکت 
مؤثر داشته است. از جمله فعالیت های سازمان سازماندهی مشارکت 

شبکه امان در اجالس های بین المللی بوده است. همزمان با اجالس 28 شورای حقوق بشر نیز، امکان مشارکت شبکه در این اجالس 
از سوی سازمان دفاع از قربانیان خشونت فراهم گردید و نشست هماهنگی شبکه امان با حمایت سازمان دفاع از قربانیان خشونت با 

موضوعات بررسی انتخابات آتی شبکه امان و اوضاع داخلی آن و برگزاری 4 نشست جانبی در شورای حقوق بشر، برگزار شد.

for Rehabilitation and 
Defending Human Rights

AMAN NETWORK
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بزرگداشت روزهای بین المللی

روزه��ای بین المللی و جهانی مرتبط با موضوعات حقوق بش��ر فرصت مناس��بی را فراهم خواهد آورد تا نتایج 
اقدامات و پیش��رفت های صورت گرفته در قالب همایش ها و یا نشست های علمی مطرح شود. بازتاب این فعالیت 

در سطوح ملی و بین المللی به روشنگری در زمینه مسایل حقوق بشر منجر خواهد شد.
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بزرگداشت روز جهانی خانواده
نشس��ت تخصص��ی » خانواده 
درمانی سيستمی« به مناسبت روز 
جهانی خانواده توس��ط س��ازمان 
دف��اع از قرباني��ان خش��ونت در 
اردیبهش��ت ماه  1393 ب��ا حضور 
20 تن از اساتيد و روان درمان گران 
و کارشناسان مشاوره برگزار شد. 
این نشس��ت تخصص��ی با قرائت 
پيام بان کی مون، دبير کل سازمان 
ملل متحد توسط ماریا دوتسنکو، 
رئيس مرکز اطالعات سازمان ملل 

متحد در ایران آغاز شد.
 در این کارگاه وضعيت ارتباط بين زوجين و خانواده های ایرانی و ارایه الگویی مناسب برای خانواده درمانی بررسی شد. در پایان 
با ارایه الگویی درمانی برای مشاوران، روان شناسان و مددکاران فعال در حوزه خانواده الگوی خانواده درمانی سيستمی مبتنی بر تعامل 

اعضای خانواده های ایرانی ارایه شد.

بزرگداشت روز جهانی حمايت از قربانیان شکنجه
نشس��ت تخصص��ی »درم��ان 
قربانيان شکنجه« به مناسبت روز 
جهانی حمایت از قربانيان شکنجه 
توس��ط س��ازمان دفاع از قربانيان 
خش��ونت و ب��ا هم��کاری مرکز 
اطالع��ات همگانی س��ازمان ملل 
متحد و قرائت پيام دبيرکل سازمان 
ملل متحد توسط سرپرست مرکز 
و ب��ا حضور 30 تن از اس��اتيد و 

درمان گران در تير ماه 1393 برگزار شد. در این نشست تخصصی رویکردهای درمانی کوتاه  مدت و بلند مدت در توانبخشی و درمان 
قربانيان شکنجه بررسی و ضمن تبيين و تشریح این فرایندهای درمانی بر ضرورت بکارگيری شيوه های درمانی موفق برای حمایت 
از شکنجه دیدگان تأکيد شد. همچنين مشخصه های شخصيتی شکنجه گران و ابعاد شخصيتی افرادی که قربانيان را مورد شکنجه قرار 

می دهند، تحليل، تبيين و تشریح شد.



بزرگداشت روز جهانی بدون خشونت
نشست تخصصی » پيشگيری از خشونت« به مناسب روز جهانی بدون خشونت در مهر ماه 1393 با حضور 30 تن از روان شناسان 

و درمان گران در سالن اجتماعات سازمان دفاع از خشونت برگزار شد.
در این نشست تخصصی بعد از قرائت پيام دبير کل سازمان ملل متحد توسط سرپرست مرکز اطالعات همگانی سازمان ملل متحد 
در تهران عالوه بر بررس��ی انواع خش��ونت بر اهميت تعریف خشونت به عنوان یک مسأله راهبردی تأکيد شد. در نشست فوق انواع 
خش��ونت، کس��ب مهارت های زندگی و ارتباطی، اهميت آموزش برای افراد خش��ونت دیده و روش های مداخله ای برای حمایت از 

افرادی که در معرض رابطه های توأم با خشونت قرار می گيرند، بررسی شد.
در پایان این نشست مهارت های ارتباطی، مهارت قاطعيت، حل مسأله، حل تعارض و کنترل خشم به عنوان پنج مهارت اساسی و 

الزم برای خشونت دیده ها و چگونگی داشتن رابطه ای بدون خشونت تبيين و تشریح شد.

برگزاری نشست و همايش
همايش ملی سازمان های مردم نهاد با حضور ريیس جمهور و سخنرانی مدير عامل سازمان دفاع از 

قربانیان خشونت
همایش ملی سازمان های مردم 
نهاد با حضور ریيس جمهور در 
مردادماه 1393 در تاالر وزارت 
کش��ور برگ��زار ش��د. در ای��ن 
همایش مدیر عامل سازمان دفاع 
از قربانيان خشونت و جمعی از 
فعاالن و مس��ئولين سازمان های 
مردم نهاد در سخنانی دیدگاه ها و 
درخواست های خود را با ریيس  

جمهوری در ميان گذاشتند. 
مدی��ر  همای��ش  ای��ن  در 
عامل س��ازمان دفاع از قربانيان 
خش��ونت بيان داش��ت: جناب آقای رئيس جمهور، ما دولت برآمده از رأی مردم را دولتی می خواهيم دانا، مقتدر، مدیر، ناظر، 
چابک، قانونمند، مش��ارکت پذیر با کمترین ميزان تصدی گری در ش��ئون مختلف جامعه و البته که نهادهای مردمی بالغی نيز می 
خواهيم که متخصص، دلس��وز، منتقد، به دور از سياست زدگی و غوغاساالری و مشارکت جو باشند. از دیگر موضوعات مرتبط 
به دو حوزه نهادهای مدنی، عدم تعریف واضح و مورد وفاق از امنيت ملی و منافع ملی است، فرصت ها و تهدیدات باید روشن 
از هم تفکيک و حتی درجه بندی ش��وند. این نقيصه یکی از مهمترین عوامل کاهش یا عدم مش��ارکت پذیری و مشارکت جویی 
است. در بحث مشارکت نهادهای مردمی در حوزه بين الملل، همچنان از آسيب فقر توجه تصميم گيران چه در حوزه نظر و چه 
در عمل نسبت به دیپلماسی عمومی رنج برده و فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست می دهيم. این ناشی از عدم توانمندی 
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ما نيست، حاکی از بی توجهی و محدودنگری دیگران است. در حوزه هایی ولو محدود ما تجربه کرده ایم که می توانيم بازیگران 
مؤثری در عرصه های بين المللی باش��يم که عالمانه و آگاهانه و حرفه ای تالش کنيم و دولت نيز اول باورمان کند و بعد امور را 

تسهيل نماید و صدالبته بپذیرد خودمان باشيم.

نشست تخصصی »بررسی ابعاد نقض حقوق بشر در نوار غزه« 
نشست تخصصی »بررسی ابعاد 
نقض حقوق بش��ر در ن��وار غزه« 
توس��ط س��ازمان دفاع از قربانيان 
خشونت و با حضور خالد قدومی 
نماینده جنب��ش حماس در تهران، 
دکترفردی��ن خ��رازی پژوهش��گر 
مجمع  استراتژیک  تحقيقات  مرکز 

تش��خيص مصلحت و دکتر قدیر نصری پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات اس��تراتژیک خاورميانه در مردادماه 1393برگزار 
شد.

این نشست با موضوع جنایات جنگی و جنایات ضد بشری رژیم صهيونيستی عليه فلسطينی ها با حضور جمعی از نمایندگان 
س��ازمان های دولتی و غيردولتی در س��الن اجتماعات س��ازمان دفاع از قربانيان خشونت و با تأکيد بر حمالت وحشيانه اسرایيل 
عليه مردم غزه، تحریم مس��اجد و مدارس، نقض کنوانس��يون های چهارگانه ژنو به ویژه کنوانس��يون چهارم در خصوص هدف 
قرار دادن غير نظاميان از س��وی رژیم صهيونيس��تی، حمله به زنان و کودکان، آزار مداوم و تعمدی افراد و محروميت از کمک ها 

و امکانات به عنوان مصادیق جنایات جنگی و جنایت عليه بشریت، برگزار شد.
همچنين به توجيهات اسرایيل در انجام این اقدامات سبوعانه که در پاسخ موشک های مقاومت دست به این اقدام زده و جنبه  
مقابله به مثل از خود نشان داده است، اشاره شد و این که این استدالل به لحاظ حقوق بين الملل غير قابل پذیرش است چرا که 

طبق موازین حقوق بشر دوستانه در هر شرایطی باید بين افراد و اهداف غيرنظامی و نظامی تفکيک قائل شد. 
در نشست فوق با طرح این سوال 
ک��ه ب��ا توجه ب��ه آنچه ک��ه در عالم 
واقع وجود دارد چ��ه کار باید کرد؟ 
بيان ش��د، تجربه نش��ان داده از زمان 
تاسيس اس��رایيل راه حل های سياسی 
همچون انجام مذاکره، تشکيل کميته 
حقيق��ت یاب و غيره نتوانس��ته مانع 
انجام جنایات اسرایيل شود و صدور 
قطعنامه های متعدد از سوی نهادهای 
مختلف در حمایت از ملت فلسطين 

23

گزارش  ساالنه
1 3 9 3

ODVV



و محکوميت اسرایيل هرگز نتوانسته اند نقش پيشگيرانه ای در قبال رژیم صهيونيستی داشته باشند و از فشارها عليه مردم فلسطين 
کم کنند. همچنين حمله به غيرنظاميان برای اقدام تالفی جویانه ممنوع اس��ت و س��ازمان های معتبر همچون س��ازمان دیده بان 
حقوق بشر، اسرایيل را به انجام جنایات جنگی متهم کرده است.  کشتار عمدی، هدایت عمدی، حمالت عليه غيرنظاميان، هدف 
ق��راردادن مراکز غير نظامی، امدادگران و ... از مصادی��ق انجام جنایات جنگی و محروميت از کمک ها و امکانات را از مصادیق 

جنایات بشری است و با توجه به این مصادیق این جنگ یک جنایت جنگی و جنایت عليه بشریت به شمار می رود.
در پایان این نشست تخصصی اساتيد حاضر در جلسه به سواالت حاضرین و رسانه ها پاسخ گفتند.

نشست بررسی ابعاد نقض حقوق بشر توسط داعش

نشست بررسی ابعاد نقض حقوق بشر توسط داعش در عراق، توسط سازمان دفاع از قربانيان خشونت و با حضور مدیر عامل 
و هيأت مدیره سازمان، نمایندگانی از سازمان های غيردولتی و اساتيد دانشگاه کشور عراق در شهریورماه 1393 برگزار شد.

در این نشس��ت پاره ای از مش��کالتی که مردم عراق با آن مواجه ش��ده اند از جمله نقض گسترده حقوق زنان و کودکان توسط 
تروریس��ت ها و داعشی ها به نام اس��الم، ازدیاد تعداد قربانيان تنش های س��ال های اخير در عراق از زمان ورود امریکایی ها به این 

کشور در حدود یک ميليون نفر، مورد بررسی قرار گرفت. 
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اعضای هيأت عراقی با تأکيد بر اینکه دولت عراق به تنهایی نمی تواند از عهده تروریس��ت ها و مش��کالت موجود برآید بر لزوم 
همکاری سمن های عراقی با دولت تأکيد کرده و خواستار حمایت سازمان دفاع از قربانيان خشونت برای کمک به سمن ها و مردم 

عراق شدند. 
در این نشس��ت با توجه به ش��رایط وخيم قربانيان حمالت داعش از جمله مس��يحيان و ایزدی هایی که در کوهستان های عراق 
سرگردان هستند و با تأکيد بر این موضوع که هدف گروه داعش تکه تکه کردن کشور های عربی، بر هم زدن ترکيب جمعيتی این 
کشور ها و دسترسی به چاه های نفت است، بر لزوم همکاری کشورهای همسایه عراق و به خصوص حمایت ایران به عنوان کشور 

قدرتمند منطقه، برای مقابله با این گروه تروریستی تأکيد کردند. 
در این جلس��ه مدیر عامل و اعضای هيأت مدیره س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت ضمن تأکيد بر صلح و دوستی هميشگی  
ایران، راه کارها و  پيش��نهاداتی راهبردی برای همکاری این س��ازمان با سمن های عراقی و تالش در جهت توانمند سازی آن ها در 

کشور عراق و همچنين حضور مؤثرشان در مجامع بين المللی ارایه کردند. 

نشست تخصصی »آشنايی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و مروری بر پرونده حقوق 
بشری ايران«

نشست تخصصی »آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و مروری بر پرونده حقوق بشری ایران« در یک همکاری 
مش��ترك بين س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت و مرکز دیپلماسی عمومی و رس��انه ای وزارت امور خارجه در شهریورماه 1393 

برگزار شد. 
این نشست با حضور انجمن های دوستی ایران و سایر ملل و جمعی از سازمان های غيردولتی فعال در حوزه های بين المللی و با 
هدف ارتقاء آگاهی جامعه هدف نس��بت به سازوکاهای حقوق بشری سازمان ملل و ایفای نقش مؤثر در بررسی دوره ای وضعيت 

حقوق بشر ایران در محل سازمان ایرانی مجامع بين المللی و برگزار شد.
در این نشس��ت یک روزه س��ياوش ره پيک مدیر عامل س��ازمان دفاع از قربانيان خشونت و دکتر محمودرضا گلشن پژوه عضو 

هيأت مدیره سازمان دفاع از قربانيان خشونت به ایراد سخنرانی پرداختند.
برگزاری  چنين نشست هایی در چارچوب همکاری با سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و انجمن های دوستی، وجود برنامه هایی 
به منظور تقویت نگرش و بهينه کردن ظرفيت تش��کل های غيردولتی، تش��ریح س��اختار و عملکرد ش��ورای حقوق بشر به عنوان 
اصلی ترین نهاد حقوق بش��ری نظام بين الملل، تاریخچه ای از ش��کل گيری نظام حقوق بشر مدرن، اهميت سازوکار بررسی دوره ای 
جهانی و تأکيد بر نقش آفرینی در این س��ازوکار در راس��تای منافع ملی کش��ور از موضوعات مورد بحث و بررسی در این نشست 
بودند.در پایان این نشست، پرسش و پاسخ هایی ازسوی مدیران سازمان های شرکت کننده صورت گرفت و درخواست برای ادامه 

این آموزش ها به کرات مطرح شد.
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مرکز مشاوره رها

مرکز مشاوره رها )وابسته به سازمان دفاع از قربانیان خشونت ( با آرزوي التیام دادن به رنج هاي بشري و گسترش فعالیت هاي 
بشردوستانه بر آن است تا با ارایه خدمات مشاوره اي و درماني، گره کوچکي از مسایل و مشکالت انساني بگشاید. 

مرکز مشاوره رها در راستاي حمایت از آسیب دیدگان اجتماعي و قربانیان خشونت هاي خانگي به ارایه خدمات مشاوره اي و 
درماني در حیطه هاي حقوقي، خانوادگي، ازدواج، اختالالت روانپزشکي و... در قالب مشاوره حضوري و تلفنی مي پردازد. 

    مرکز فوق با همکاري 40 کارش��ناس بهداش��ت روان و حقوقدان به ارایه خدمات روان پزش��کي، روان درماني، خانواده 
درماني، مشاوره پیش از ازدواج، تحصیلي و حقوقي مي پردازد. آمار مراجعان حضوري، ماهانه با در نظر گرفتن متغیرهایي چون 
جنس��یت، ش��غل، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و علت مراجعه، محاسبه شده و تحلیل مي شود. از این تحلیل سازمان در 
برنامه ریزي هاي آموزش��ي   پژوهشی خود استفاده مي کند. در س��ال1393، 2661 نفر از خدمات مرکز مشاوره حضوري سازمان 
بهره من��د ش��دند. از این تع��داد 1709 نفر زن و 952 نفر مرد بودند. مطابق آمار متأهلین بیش��ترین مراجعه به مرکز را داش��تند و 
عمده ترین علت مراجعه به مرکز مش��کالت خانوادگی بوده اس��ت.مرکز مش��اوره رها همچنین به ارایه خدمات مش��اوره ای در 

زمینه های روان شناختی، ازدواج، مسایل خانواده و مشکالت تحصیلی به صورت تلفنی می پردازد.
آمار مراجعان تلفنی ماهانه با در نظر گرفتن متغیرهایی چون جنس��یت، ش��غل، س��ن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و علت 
مراجعه محاسبه شده و تحلیل می شود. در سال 1393، 1533 نفر از خدمات مرکز مشاوره تلفنی سازمان بهره مند شده اند. از این 

تعداد 1124 زن و 409 نفر مرد بودند. مطابق آمار مشکالت خانوادگی بیشترین علت تماس بوده است.

 م��������رک��ز 
مشاوره رها
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آمار مراجعان حضوری به مرکز مشاوره سازمان در سال 1393
در سالي که گذشت 2661 نفر از خدمات مرکز مشاوره حضوري سازمان بهره مند شدند
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جنسیت
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   نوع خدمات

شغل

میزان تحصیالت علت مراجعه
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آمار تماس گیرندگان با مرکز مشاوره تلفنی سازمان در سال 1393
در سالي که گذشت 1533 نفر از خدمات مرکز مشاوره تلفنی سازمان بهره مند شدند
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جنسیت

    وضعیت تأهل

علت اصلی تماس

شغل

میزان تحصیالت

مداخالت صورت گرفته



الزم به ذکر است، معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانيان خشونت به عنوان 
یکی از اعضای فعال کميته کار و آموزش در تدوین " سند پيشگيری از خشونت 
خانگی" همواره در راس��تای پيش��گيری از خش��ونت تالش کرده و می کند. به 
منظور تحقق اهداف این کميته، معاونت توانبخشی با حضور در تمام جلسات با 
تعریف فعاليت های عملی در این خصوص اقدامات مهمی را در دس��ت دارد که 

مهمترین آنها عبارتند از:

شناسایی مراجعين قربانی خشونت در مرکز مشاوره رها 

بررس��ی رویکردهای مؤثر مش��اوره و روان شناختی در 
پيشگيری از خشونت

شناس��ایی عناوین مناس��ب برای کارگاه های تخصصی 
پيشگيری از خش��ونت و درمان خشونت دیده ها جهت 

برگزاری در مرکز مشاوره رها

تدوین روش تحقيق مناسب برای بررسی رابطه خشونت 
با ط��رح واره های ناکارآمد، افس��ردگی و اضطراب در 

مراجعين قربانی خشونت

طرح شناسایی مشکالت مش��اوره ای کارکنان نهادهای 
دولتی مرتبط با مرکز مشاوره رها برای انجام مداخالت 

درمانی و مشاوره ای در راستای افزایش سالمت روان جامعه هدف.

همچني��ن مرکز مش��اوره رها در راس��تای توان افزایی کارشناس��ان بهداش��ت روان، 
روان پزش��کان و ... و در راستای پيش��گيری از آسيب های اجتماعی و خشونت های 
خانگی و توانبخش��ی و درمان آس��يب دیدگان و با هدف گس��ترش فرهنگ حقوق 
بشری، تحکيم بنيان خانواده و پاسداری از سالمت روانی و اجتماعی افراد فعاليت های 

روانشناختی و آموزشی ویژه ای را نيز با عناوین زیر برگزار نموده است.
 کارگاه تخصصی علل پزشکی و جسمی دیس فانکشن های جنسی

 کارگاه تخصصی و آموزش��ی  پارافيليا، هموسکسواليتی، ترانس سکسواليسم و 
اعتياد جنسی 
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روابط عمومی

سازمان دفاع از قربانيان خشونت باتوجه به اهداف و عملکردهاي خود فعاليت هاي انتشاراتي متعددي داشته است. انعکاس 
فعاليت ه��اي س��ازمان به عنوان یک نهاد غيردولتي در مجامع   بين المللي مي تواند ب��ه عنوان یک عملکرد مثبت در ایفاي نقش 
فعال حقوق بشر به شمار آید. بدین منظور نشریه مدافعان به عنوان یک نشریه حقوق بشري به صورت فصلنامه منتشر می شود. 
همچنين سازمان به انتشار کتاب، بولتن هاي خبري و آموزشي با موضوعات مختلف مي پردازد. در ادامه به نام و شرح مختصر 

انتشارات سازمان در سال 1393 اشاره مي شود.



تئاتر بین المللی آخرين برگ
تئاتر بين المللی آخرین برگ که نمایشی 
جهانی درباره صلح و دوس��تی اس��ت، با 
حمایت سازمان دفاع از قربانيان خشونت 
و انجمن ملل متحد ایران در فرهنگ سرای 
اندیش��ه با اجرای گروه بين المللی سيمرغ 
و طراحی، نویسندگی و کارگردانی محمد 
برومند در اردیبهشت ماه و خردادماه 1393 
در تهران، مشهد، نيشابور، بهبهان، خرمشهر 
و ای��الم  برگزار ش��د.این تئاتر بين المللی 
اثری مدرن ب��ا تلفيق تکنيک های مختلف 
تئات��ری به همراه مدیا ب��ود و  بازیگرانی 
از کش��ورهای ایران، کانادا، افغانس��تان و 
آمریکا در آن به ایفای نقش پرداختند. قرار 
است این تئاتر پيام آور صلح و دوستی در 
نقاط مختلف جهان باش��د و پس از چند 
اجرا در ایران، به مدت دو سال در سراسر 

دنيا برگزار شود.
 همچني��ن س��ازمان دف��اع از قربانيان 

خشونت به هنرمندانی که به نوعی با این پروژه همکاری داشته اند لوح تقدیر و تندیس اهدا 
نمود. از ویژگی های مهم این پروژه بين المللی می توان به بی کالم و جهان ش��مول بودن این 
اثر، موضوع آن نفی خش��ونت و جنگ، ترویج صلح ودوستی برای همه و حمایت از محيط 
زیست، حضور  هنرمندانی از کشورهای مختلف، غير سياسی؛ غير دولتی وغير انتفاعی بودن 
پروژه، مش��ارکت هنرمندان رشته های مختلف )تئاتر، سينما، عکاسی، نقاشی، گرافيست و...( 

و فراگير بودن اشاره کرد.
 پس از اجرای این نمایش توس��ط گروه بين المللی در هر کش��ور، گروه نمایش��نامه،  عروسک ها و موسيقی نمایش را در 
اختيار گروهی از هنرمندان کش��ور ميزبان قرار خواهند داد تا آنها تئاتر “اخرین برگ ” را برای تمام مردم کشورش��ان اجرا 

نمایند. تالش خواهد شد تا تمام مردم جهان این تئاتر را ببينند .
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 ارسال فیلم به جشنواره فیلم حقوق بشر ژنو
به دنبال اقدام معاونت ارتباطات س��ازمان در تهيه ليس��تی از جشنواره های سينمایی و هنری حقوق بشری در سال گذشته، با 
پيگيری این بخش و پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی موضوع توسط تعدادی از هنرمندان و مستند سازان داخلی و 
با هماهنگی تهيه کنندگان این آثار تعداد 8 فيلم با موضوعات مختلف حقوق بش��ری ش��امل اهل تسنن در ایران، زندان ابوغریب 
در ليبی، وضعيت ميانمار، وضعيت مهاجران فلس��طينی در س��وریه، جنگ پنهان، سفر به دیار پشتون ها، کاروان آزادی و سرزمين 
مادری به دفتر جش��نواره در ش��هر ژنو ارسال شد. سازمان دفاع از قربانيان خشونت در  صورت پذیرفته شدن این فيلم ها،  نقش 

پخش کننده آثار را ایفا و برای حضور سازندگان این مستندها در این جشنواره شرایط الزم را مهيا خواهد کرد. 

تهیه مستند های تصويری
- مس��تند طرح پيش��گيری از خش��ونت خانگی و آموزش مهارت های زندگ��ی، پناهندگان 

افغانستانی، شهرستان ورامين 1393
- مس��تند »آنچه رسانه های غربی به ش��ما نمی گویند«، مستندی در ارتباط با جنایات جنگی 

اسرایيل عليه مردم غزه 
این مستند همزمان با جنگ غزه و کشتار کودکان و شهروندان بی گناه فلسطينی و سکوت و 
سانس��ور رسانه های غربی در خصوص این فجایع بود. سازمان دفاع از قربانيان خشونت ضمن 
جمع آوری تصاویر مربوط به این کش��تار بی رحمانه، مس��تندی را تحت عنوان »آنچه رسانه های 

غربی به شما نمی گویند« تهيه و در اجالس 27 شورای حقوق بشر توزیع کرد.

نشريه

نشريه مدافعان بهار و تابستان 2014
 نش��ریه مدافع��ان بهار و تابس��تان 2014 با عن��وان چهره جدید افراطی گری و خش��ونت در

 53 صفحه به چاپ رسيد. 
این نش��ریه با موضوعاتی از قبيل بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان دفاع از قربانيان خشونت 
در شهر ژنو سویيس، دیوان کيفری بين المللی باید جنایات جنگی اسرایيل را بررسی کند، جهان 
عليه خشونت و افراطی گری، چهره نوین افراطی گری، تداوم محاصره غزه جنایت عليه بشریت 
و بيانيه های سازمان در اجالس 25 شورای حقوق بشر، توسط سازمان دفاع از قربانيان خشونت 

چاپ شده است.
حضور در اجالس 26 ش��ورای حقوق بشر و نشست س��االنه کميساریای عالی سازمان ملل 
در ام��ور پناهن��دگان، گزارش بررس��ی دوره ای جهانی ایران، اخبار س��ازمان در حوزه داخلی و 
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بين المللی، برپایی نمایشگاه  و چاپ و انتشار کتاب و سی دی از فعاليت های سازمان دفاع از قربانيان خشونت، دیگر مطالب ارایه 
شده در این شماره از نشریه مدافعان است.

نشريه مدافعان پايیز 2014، زمستان 2015
نشریه مدافعان پایيز 2014، زمستان 2015 ویژه دور دوم بررسی دوره ای ایران و بررسی 
دوره ای جهانی توس��ط س��ازمان دفاع از قربانيان خشونت در 48 صفحه و به زبان انگليسی 

منتشر شد.
در این نش��ریه می خوانيم بررسی دوره دوم بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر ایران، 
نقش ش��ورای حقوق بشر در ارتقاء مسئوليت پذیری دولت ها در مقابل حقوق بشر، نگاهی 
آم��اری بر دور دوم بررس��ی دوره ای ایران، گزارش فعاليت های س��ازمان دفاع از قربانيان 
خشونت در راس��تای توصيه های پذیرفته ش��ده در UPR ایران، فعاليت های سازمان های 
غيردولتی در حمایت از پناهندگان و اتباع خارجی مستقر در ایران، گزارشی از فعاليت های 
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت در راستای ارتقاء س��المت روانی اجتماعی پناهندگان 

افغانستانی در ایران.
پيام 21 ماه ژانویه 2015 مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای ش��مالی، نامه وزیر 

امور خارجه به بان کی مون در اعتراض به اسالم ستيزی، نقض حقوق بشر در ایاالت متحده آمریکا )ارایه شده به دور دوم مکانيسم 
 بررس��ی دوره ای جهانی در ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل(، حقوق اقليت ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون 
حقوق ش��هروندی، حد مجازات قاچاق مواد مخدر و روانگردان در قوانين بين المللی از دیگر مطالب ارایه ش��ده در این شماره 

از نشریه است.

کتاب

کتاب گزارش وضعیت حقوق بشر شیعیان در عراق و پاکستان
کتاب گزارش وضعيت حقوق بش��ر ش��يعيان در عراق و پاکس��تان توسط سازمان دفاع از 
قربانيان خش��ونت و با همکاری مرکز مطالعات بين المللی آفاق جهانی در 58 صفحه به زبان 

انگليسی به چاپ رسيد.
این کتاب در دو موضوع بين المللی ش��امل: عراق زیر س��ایه ناگ��وار افراطی گری مذهبی؛ 
گزارش مفيد از آخرین وضعيت در عراق و شيعيان مسلمان در پاکستان، قربانيان افراطی گری 
مذهبی در س��ال 1393 برای مطالعه عالقمندان و بررس��ی وضعيت ش��يعيان به چاپ رسيده 

است. 
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لوح فشرده

 تولید و انتشار لوح های فشرده چند رسانه ای از محصوالت سازمان
انتش��ار محصوالت سازمان شامل کتاب، نش��ریه مدافعان، عکس، گزارش ساالنه، فيلم های 
مس��تند از پروژه های سازمان و ... به صورت لوح فشرده چند رسانه ای از فعاليت های معاونت 
ارتباطات س��ازمان اس��ت که در سال 1393 یک لوح فش��رده ویژه محصوالت سازمان تهيه و 
توليد ش��د. در این لوح فشرده فایل تمامی محصوالت سازمان با کيفيت مناسب و  به صورت 

تمام رنگی قابل دسترسی است.

ارتباط با اعضاء افتخاري
سازمان دفاع از قربانيان خشونت در راستاي تحقق اهداف و اجراي فعاليت هاي خود از اعضاء افتخاري و نيروهاي داوطلب 
با توجه به تخصص  آن ها، بهره مي گيرد. عالقمندان به فعاليت در حوزه حقوق بش��ر ش��امل افراد حقيقي و حقوقي مي توانند با 
مراجعه حضوري به سازمان و یا مراجعه به سایت  سازمان به آدرس اینترنتي www.odvv.org ضمن تکميل فرم، به عضویت 

افتخاري سازمان درآیند.
اعضاء افتخاري پس از عضویت در سازمان، از امکانات زیر بهره مند مي گردند:

  استفاده از کتابخانه
  دسترسي به اینترنت و دریافت خبرنامه الکترونيکي فارسي و انگليسي

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

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

 
اطالع رساني

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

 ايجاد اکانت سازمان در شبکه های اجتماعی
ب��ه منظ��ور تقویت ارتباطات س��ازمان دف��اع از قربانيان خش��ونت با 
سازمان  های مشابه بين المللی و سایر مخاطبان، صفحات فيسبوك، تویيتر 

و آپارات سازمان در این شبکه ها ایجاد شد.
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 ای��ن اقدام با ه��دف به کارگي��ری اب��زار ارتباطی نوین، شناس��ایی 
و ایجاد ش��بکه مؤسس��ات و فعاالن حقوق بش��ر به منظور تأثير گذاری 
بر اف��کار عمومی، نش��ان  دادن وجود صداهای متکث��ر در زمينه حقوق 
 بش��ر از ایران و اطالع رس��انی فعاليت ها و جلب مشارکت بيشتر توسط 

سازمان انجام شد.
در ح��ال حاض��ر این صفحات ب��ه صورت مداوم به انتش��ار اخبار و 
محتوای حقوق بش��ری مناس��ب می پ��ردازد و درآدرس ه��ای زیر قابل 

دسترسی است:

1. https://twitter.com/ngoodvv
2. http://www.aparat.com/ordvvir
3. https://www.facebook.com/pages/The Organizatio
n for Defending Victims of Violence/606657292784043
?ref=bookmarks

ارتباط با رسانه ها

و  داخل��ي  خبرگزاري ه��اي  و  مطبوع��ات  رس��انه ها،  ب��ا  ارتب��اط 
عموم��ي  رواب��ط  فعالي��ت  مؤث��ر  حوزه ه��اي  از  یک��ي  خارج��ي 

 اس��ت ب��ا توجه ب��ه این امر روابط عمومي س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت موارد زی��ر را در س��رلوحه اقدامات این بخش
از ارتباطات قرار داده است.

  بازتاب فعاليت هاي سازمان در رسانه ها، مطبوعات و خبرگزاري ها
  انجام مصاحبه جهت ترویج  اهداف و بيان عملکردهاي سازمان
  صدور بيانيه به مناسبت هاي مختلف و انعکاس آن در رسانه ها 

در همين راس��تا روابط عمومي توانس��ته اس��ت براي انعکاس اخبار با خبرگزاري هاي معتبر ارتباط برقرار نموده و مطالبي در 
نشریات و خبرگزاري ها منتشر نماید.
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نمايشگاه
از آنجا که مش��ارکت و تعامل به عنوان اصولی از ميثاق اخالقی س��ازمان همواره مورد توجه بوده اس��ت، س��عی کرده ایم در 
فعاليت های مشارکتی، حضوری پررنگ داشته باشيم. برگزاری و شرکت در      نمایشگاه های متعدد، به عنوان یکی از عرصه های 
مشارکتی، فرصت بسيار مناسبی در جهت اطالع رسانی پيرامون اهداف، فعاليت ها و برنامه های هر سازمان فراهم می آورد. می توان 
در این عرصه ها به تعامالت و ارتباطات بسياری با سایر سازمان ها دولتی و غيردولتی نيز دست یافت. به همين منظور، سازمان دفاع 

از قربانيان خشونت، مشارکت در نمایشگاه ها را در مجموعه فعاليت های خود قرار داده است. 

1.  شرکت در نمايشگاه »خدمات جمهوری اسالمی ايران در توانمند سازی پناهندگان جهت بازگشت پايدار و بازسازی« 
ش��رکت س��ازمان دف��اع از قرباني��ان 
خشونت در نمایشگاه » خدمات جمهوری 
پناهندگان  ایران در توانمند سازی  اسالمی 
جهت بازگش��ت پایدار و بازس��ازی« در 
تيرماه 1393 در برج ميالد تهران. از جمله 
دستاوردهای ارایه شده توسط سازمان در 
این نمایشگاه می توان به فيلم های تهيه شده 
از طرح )پيش��گيری از خشونت خانگی و 
آم��وزش مهارت های زندگ��ی، پناهندگان 
افغانستانی، شهرستان ورامين 1393(، طرح 
)پيش��گيری از خشونت خانگی و آموزش 
مهارت های زندگی، پناهندگان افغانستانی، 
منطقه کن 1392(، طرح )ارتقای س��المت 
روانی – اجتماعی پناهندگان افغان ش��هر 
ری1391(، ط��رح تحکيم بنيان خانواده و 
پيشگيری از خش��ونت )پناهندگان افغانی 
در مهمان شهر سمنان، ایران    پایيز 1390( 
و طرح ارتقاء آگاهی جامعه محور برای پيش��گيری از خش��ونت مبتنی بر جنسيت )پناهندگان افغانی در شهرری، تهران 1389( و 

بروشور  فعاليت های سازمان در حوزه پناهندگان اشاره کرد. 

2. شرکت در بیست و هفتمین نمايشگاه بین المللی کتاب تهران
س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت در بيس��ت و هفتمين نمایش��گاه بين المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه 1393 با هدف 
اطالع رس��انی پيرامون اهداف، فعاليت ها و برنامه های س��ازمان و ایجاد تعامل و ارتباط با س��ایر سازمان های دولتی و غيردولتی 

حضور پيدا کرد.
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از دس��تاوردهای این نمایشگاه می توان به بازدید 
بي��ش از 400 نفر از غرفه س��ازمان دفاع از قربانيان 
خش��ونت، ثبت ن��ام 115 عضو افتخ��اری، برقراری 
تعامل و ارتباط با جمعی از س��ازمان های غيردولتی 
حاضر در نمایشگاه، بازدید مسئوالن دولتی از جمله 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه، وزی��ر فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی، برخی از نماین��دگان مجلس و ... 
و در نهای��ت توزیع محصوالت س��ازمان )از جمله 
کتاب ه��ای اقلي��ت ش��يعه، قربان��ی افراطی گری و 
خش��ونت، اسالم هراس��ی، گزارش پکن، مجموعه 
مقاالت کاهش خشونت مبتنی بر جنسيت، پروتکل 
استانبول، گزارش  س��االنه از1390 تا 1393، نشریه 

مدافعان از 2010 تا 2013، مس��تند فعاليت های انجام ش��ده در سمنان، شهرری، کن و همچنين مستند فيلم های تهيه شده توسط 
سازمان در خصوص وقایع بين المللی .... اشاره کرد.

3.  برپايی نمايش�گاه س�ازمان دفاع از قربانیان 
خش�ونت در حاش�یه »س�مینار بین المللی بررسی 
آث�ار تحريم های مالی و اقتص�ادی بر بهره مندی از 

حقوق بشر«.
 س��ازمان دفاع از قربانيان خش��ونت با همکاری 
تعدادی از سازمان های غيردولتی ایرانی با برگزاری 
نمایش��گاهی در حاشيه این س��مينار در  محل دفتر 
مطالع��ات و ام��ور بين الملل وزارت ام��ور خارجه، 
ضمن معرفی و انعکاس   فعاليت ها و اقدامات خود 
در حوزه حقوق بش��ر به ارایه آثار و توليدات منتشر 
ش��ده خود در ای��ن حوزه پرداخت. این س��مينار با 
حضور دبير س��تاد حقوق بشر قوه قضایيه و معاون 
حقوقی ریيس جمهور و کارشناس��انی از کشورهای 

عضو س��ازمان کنفرانس اس��المی و با هدف شناس��ایی موانع بر سر راه حق توسعه و بررس��ی حقوقی مبنای تحریم در حقوق 
بين الملل برگزار ش��د. مباحث مطرح ش��ده در این سمينار در قالب پيشنهاداتی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد. این 
س��مينار با صدور بيانيه ای مبنی بر لزوم تعيين گزارش��گر ویژه مقابله با تحریم و ایجاد یک سيس��تم ارزیابی و نظارت به پایان 

رسيد.
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کتابخانه
س��ازمان دفاع از قربانیان خشونت داراي کتابخانه 
تخصصي در زمینه حقوق بش��ر به دو زبان فارس��ی و 

انگلیسی است. 
اعض��اي افتخاري س��ازمان و مراجعان، محققان و 
دانش��جویان مي توانند در کنار اس��تفاده ازکتاب هاي 
کتابخانه از س��ایر امکان��ات موجود نظی��ر جزوات، 

تحقیقات و مقاالت مختلف بهره مند شوند.
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