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ســال ۱۳۹۹ بــا تمــام فــراز و فرودهــای خــود بــه پایــان رســید و جــای خــود را بــه ســالی مملــو از بیم هــا 
ــن ســال بیــش از هــر چیــز رخ نمایــی می کــرد، تشــدید چالــش رویارویــی جامعــه  و امیدهــا داد. آنچــه در ای
ــری  ــوق بش ــکالت حق ــده ای از مش ــش عم ــه بخ ــم آن ک ــه مه ــود. نکت ــد ۱۹ ب ــاری کووی ــا بیم ــی ب بین الملل
ــار،  ــن، میانم ــوق بشــر در یم ــض حق ــان نق ــش قربانی ــدگان، افزای ــته، همچــون بحــران پناهن ــال های گذش س
ســوریه و گوشــه و کنــار آفریقــا و بســیاری حوزه هــای موضوعــی همچــون محیــط زیســت، ســالمت، توســعه، 

ــدند.  ــز ش ــر نی ــوارد وخیم ت ــالم و ... در بســیاری م ــه س آب و تغذی
در همــان حــال تــداوم و اعمــال شــدیدتر تحریم هــای یکجانبــه و ظالمانــه آمریــکا علیــه شــهروندان ایرانــی، 
ــرای هیچ کــدام از اســناد، معاهــدات و قراردادهــای حقــوق بشــری  ــت ایــن کشــور ب ــار دیگــر نشــان داد دول ب

ارزشــی قائــل نیســت.
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در تمامــی روزهــای ســال ۱۳۹۹ تــالش کــرد تــا ضمــن انعــکاس صحیــح 
و علمــی تحــوالت حقــوق بشــری در خــارج از کشــور بــرای مخاطبــان داخلــی خــود، نمایشــی دقیــق و منصفانــه 
بــه مقولــه حقــوق بشــر در ســطح بین الملــل، تحــوالت مثبــت حقــوق بشــری داخــل کشــور و همچنیــن نقــد 

فشــارهای غیرانســانی تحریم هــا بــه شــهروندان ایرانــی را نیــز بــه مخاطبــان خارجــی خــود انتقــال دهــد. 
ــر  ــده و ذک ــزار ش ــت های برگ ــا و نشس ــریات، کارگاه ه ــا، نش ــا ، پژوهش ه ــی فعالیت ه ــتا، تمام ــن راس در ای
شــده در ایــن گــزارش، حاصــل همراهــی فکــری هیــأت مدیــره ارزشــمند ســازمان و در همــان حــال، زحمــات و 
تالش هــای صمیمانــه مدیــران، پژوهشــگران، کارشناســان و کارمنــدان ســازمان اســت کــه بصــورت تمام وقــت 
ــان:  ــد. خانم هــا و آقای ــوان علمــی، پژوهشــی و اجرایــی ســازمان بودن و پاره وقــت در تمامــی روزهــای ســال، ت
هــاروط آزاریــان، حمیــده ابوترابــی، اســماعیل اویســی، ســارا بلــخ، نــگار پایــدار، لطــف ا... پروانــه، معصومــه تقوی، 
ــان، لیــال عنایتــی،  ــم عرضــی، مرضیــه عزیزی ــری، مری احمد رضــا ســالمتی، الهــام شوشــتری زاده، ایمــان ضیاب
رضــا عالمــه، حســن فرطوســی، مجیــد فیضی خــواه، منصــوره محمــدی، ســمیه مصباحــی، فرزانــه مســتوفی فر، 
ــاوره  ــز مش ــت توانبخشــی )مرک ــان معاون ــاتید و کارشناس ــن اس ــروزه میررضــوی و همچنی ــززی، فی ــاناز مع س
ــری،  ــم جهانگی ــری، مری ــعید جعف ــوی، میر س ــن تق ــاری منفرد، سید حس ــه افش ــان ژال ــا و آقای ــا(، خانم ه ره
ــی و  ــد صادق ــعید، محم ــورا س ــبز آبادی، لی ــم س ــی، مری ــلیمه دارم ــواه، س ــه حقیقت خ ــاز، طیب ــروغ چیت س ف

ــور. ــم صابری پ مری

همانند همیشه، امیدواریم روزهای پیش رو، دنیایی را شکل دهد که امن تر، بهتر و باثبات تر باشد. 

محمودرضا گلشن پژوه
مدیرعامل

سخن آغازین
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پيشينه
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت تشــکلي غیردولتــي، غیرسیاســي و غیر انتفاعــي داراي مقــام مشــورتي 
خــاص نــزد شــوراي اقتصــادي و اجتماعــي ســازمان ملــل متحــد اســت کــه فعالیــت خــود را در ســال ۱۳۶۷ 
ــي  ــات حقوق ــه خدم ــه ارای ــوان ب ــازمان مي ت ــن س ــاله ای ــرد ۳۲ س ــاي عملک ــوده اســت. از بهره ه ــاز نم آغ
ــتفاده از  ــا اس ــوردي ب ــا م ــي ی ــاي کل ــام پژوهش ه ــي، انج ــاي آموزش ــزاري دوره ه ــتانه، برگ و بشر دوس
مجموعه هــاي کارشناســي و مجــرب در حیطه هــاي مــورد نیــاز جامعــه، تولیــد و انتشــار، انتقــال تجربیــات 
ــونت  ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف ــرد. س ــاره ک ــي اش ــع بین الملل ــذار در مجام ــر و تأثیر گ ــوري مؤث و حض
از ســال ۱۳۷۷ دارای مقــام مشــورتی خــاص نــزد شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل و از ســال 

ــو ســوییس اســت و در ســازمان ها و انجمن-هــای بین المللــی زیــر عضویــت دارد: ۱۳۹۳ نیــز دارای دفتــر نمایندگــی در شــهر ژن
)ICC( شبکه سازمان هاي غیردولتي براي تشکیل دیوان کیفري بین المللي ■ 

 )IRCT( شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه ■ 
 )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
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بيانيه مأموریت

ساختار 

سازمان دفاع از قربانيان خشونت مأموریت دارد با تعهد به ميثاق 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 رسيدن به هدف خود که تالش و گسترش فرهنگ حقوق بشري و دفاع از قربانيان خشونت است، تالش نماید. 
در این راستا سازمان از روش هاي زیر استفاده می نماید:

■ برگـزاري سـمینارها، سـخنراني ها و کارگاه هـاي آموزشـي، بـا هـدف آگاه سـازي و ارتقای سـطح فرهنگ جامعـه، تدوین مقاالت 
و پژوهـش و تحقیـق در ایـن 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 اعمال خشـونت و در صورت لـزوم معرفي 
آن هـا بـه مراکـز ذیربط جهـت برخـورداري از این نـوع خدمات؛

■ برقـراري و تسـهیل ارتبـاط بـا سـازمان هاي هم هـدف ملـي، منطقـه اي و بین المللـي و فراهم نمودن امـکان تبادل نظـر و انتقال 
دانـش و تجربیات.

سازمان دفاع از قربانيان خشونت در قالب ارکان زیر به فعاليت مي پردازد:
■ معاونت پژوهش ■ معاونت آموزش ■ معاونت ارتباطات ■ معاونت توانبخشي ■ مدیریت اداری و مالی

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

علـم و کاربـرد، بهتریـن تأثیرگـذاری ممکن را در حوزه فعالیت های غیردولتی حقوق بشـر در کشـور داشـته باشـد.
در ادامه به مختصری از فعالیت های صورت گرفته این سازمان که نتیجه تالش  معاونت های فوق طی سال ۱۳۹۹ است، اشاره می شود.
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حقوق بشری
انجام مصاحبه 

اختصاصی
68 12 21

پژوهـــش
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فعاليت های بين المللی
تهيه بولتن تحوالت مثبت حقوق بشری 

ــی  ــژه و موضوع ــگران وی ــر گزارش ــی نظی ــان بین الملل ــه مخاطب ــانی ب ــور اطالع رس ــه منظ ــان خشــونت ب ــاع از قربانی ــازمان دف س
ــل و  ــف در داخ ــورهای مختل ــی و کش ــای بین الملل ــان نهاد ه ــفرا و کارکن ــان، س ــا، کارشناس ــد، دیپلمات ه ــل متح ــازمان مل س

ــرار داد.  خــارج از کشــور، تهیــه بولتــن تحــوالت مثبــت حقــوق بشــری را در دســتور کار خــود ق
در ســال ۱۳۹۹، ۱۲ بولتــن بــه زبــان انگلیســی )شــماره ۱۲ در فروردیــن، شــماره ۱۳ در اردیبهشــت، شــماره ۱۴ در خــرداد، شــماره 
۱۵ در تیــر، شــماره ۱۶ در مــرداد، شــماره ۱۷ در شــهریور، شــماره ۱۸ در مهــر، شــماره ۱۹ در آبــان، شــماره ۲۰ در آذر، شــماره 
۲۱ در دی، شــماره ۲۲ در بهمــن و شــماره ۲۳ در اســفند( و بــا محتــوای حقــوق بشــر، حقــوق معلــوالن، حقــوق زنــان و کــودکان، 
حــق دسترســی بــه ســالمت، حــق زندگــی، حقــوق کارگــران و حــق تحصیــل از طریــق پســت الکترونیــک بــرای مخاطبــان فــوق 

ارســال شــده اســت. 
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انجام مصاحبه های اختصاصی
از جملــه فعالیت هــای ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در حــوزه بین الملــل طــی ســال ۱۳۹۹ انجــام ۲۱ مصاحبــه   اختصاصــی 
بــا کارشناســان برجســته بین المللــی و بــه  ویــژه غربــی در موضوعــات حقــوق بشــری بــا هــدف بررســی و شفاف ســازی وضعیــت 
ــغالی،  ــرزمین های اش ــکا، س ــتان، آمری ــارات، عربس ــر در ام ــوق بش ــت حق ــود. وضعی ــان ب ــف جه ــاط مختل ــر در نق ــوق بش حق
ــات  ــران از موضوع ــه ای ــه علی ــای یکجانب ــری تحریم ه ــوق بش ــد حق ــرات ض ــت و تأثی ــن و محیط زیس ــاع یم ــی، اوض اسالم هراس

ــا هســتند.    ــن مصاحبه ه ــورد بحــث و بررســی در ای م

مصاحبه های انجام شده به شرح زیر هستند:

 ■ پروفســور دیویــد گیلبــورن Prof. David Gillborn، اســتاد مطالعــات انتقــادی نــژادی دانشــگاه بیرمنــگام 
ــر بیگانه ســتیزی و گســترش خصومــت علیــه غیرسفیدپوســتان و  ــا موضــوع تأثیــر برگزیــت ب ــا ب بریتانی

افــراد غیربریتانیایــی ؛

 ■ پروفســور شــرلی اســتاینبرگ Prof. Shirley R. Steinberg، اســتاد مطالعــات انتقــادی جوانــان در دانشــگاه 
کلگــری کانــادا، بــا موضــوع نژادپرســتی در کانــادا؛

 ■ پروفســور ژان بیمــن Prof. Jean Beaman، اســتادیار جامعه شناســی دانشــگاه کالیفرنیــا، ســانتا باربــارا بــا 
موضــوع اسالم هراســی در فرانســه و خــالء قانونــی در ایــن کشــور؛

 ■ پروفســور دیویــد یعقوبیــان  Prof. David Yaghoubian، اســتاد تاریــخ دانشــگاه ایالتــی کالیفرنیــا در ســن 
برناردینــو بــا موضــوع طــرح صلــح )معاملــه قــرن( اســرائیل و فلســطین؛

 ■ پروفســور اســکات پوینتینــگ Prof. Scott Poynting، اســتاد مدعــو مرکــز مطالعــات اســالمی و تمــدن 
دانشــگاه چارلــز اســترت اســترالیا بــا موضــوع وضعیــت نژادپرســتی، تبعیــض نــژادی و بیگانه ســتیزی در 

اســترالیا؛

 ■ پروفســور جــان پکــرProf. John Packer، دانشــیار حقــوق و مدیــر مرکــز تحقیقــات حقوق بشــر و آمــوزش 
ــارزه  ــی در مب ــران از مســاعدت های بین الملل ــت ای ــا موضــوع خطــرات محرومی ــادا ب ــاوا، کان دانشــگاه ات

بــا شــیوع کرونــا؛
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 ■ پروفســور کریســتینا وویــت.Prof. Christina Voigt، اســتاد دانشــگاه اســلو و مشــاور دولــت نــروژ در امــور 
آب و هــوا بــا موضــوع اثــرات حقــوق بشــری تغییــرات اقلیمــی؛

 ■ پروفســور فــی هریســون Prof. Faye V. Harrison، اســتاد انسان شناســی و مطالعــات آفریقایــی آمریکایــی 
دانشــگاه ایلینــوی بــا موضــوع اَشــکال پیــدا و پنهــان نژادپرســتی نهادینه شــده در ایــاالت متحــده آمریــکا؛

ــا  ــگ دانشــگاه آکســفورد ب ــن و فرهن ــز دی ــر مرک ــی ردی Prof. Anthony Reddie، مدی  ■ پروفســور آنتون
ــژادی؛ ــای ن ــتان از اقلیت ه ــردم انگلس ــت م ــتی و برداش ــئله نژادپرس ــت و مس ــوع برگزی موض

 ■ دکتر ســومودو آتاپاتو Dr. Sumudu Atapattu، مدرس ارشــد مدرســه حقوق دانشــگاه ویسکانسین مدیســون 
و وکیــل دعــاوی دیــوان عالــی ســریالنکا بــا موضــوع تغییــرات آب و هوایی و تأثیــر آن بر حقوق بشــر؛

 ■ دکتــر امینــه مــک کالد Dr. Aminah McCloud، اســتاد بازنشســته مطالعــات دینــی دانشــگاه دی پــال 
ــا موضــوع نژادپرســتی و اسالم ســتیزی در تاریــخ آمریــکا؛ آمریــکا ب

ــردو و  ــی در دانشــگاه پ ــات آمریکای ــابق مطالع ــتاد س ــن Prof. Bill V. Mullen،   اس ــل مال  ■ پروفســور بی
عضــو گــروه برنامه ریــز کارزار بــرای بایکــوت آکادمیــک و فرهنگــی اســرائیل بــا موضــوع بررســی مناقشــه 

فلســطین و اســرائیل، توافــق قــرن و عادی ســازی اخیــر روابــط امــارات و اســرائیل؛

ــو  ــاوا و عض ــگاه ات ــوق دانش ــتاد حق ــاوسProf. Constance Backhouse، اس ــتانس بک ه ــور کانس  ■ پروفس
ــادا؛ ــا موضــوع بررســی مســئله نژادپرســتی در کان ــادا ب جامعــه ی ســلطنتی کان

 ■ دکتــر آنالیــزا سوره ســی Dr. Annalisa Savaresi،  مــدرس ارشــد حقــوق در دانشــگاه اســترلینگ و مدیــر 
بخــش اروپــای شــبکه  جهانــی حقــوق بشــر و محیــط زیســت بــا موضــوع پاپــس زدن دولت هــای کلیــدی 

ــر؛ از تعهــدات زیســت محیطی خــود در ســال های اخی

 ■ پروفســور هاینــر بیله فلــدProf. Heiner Bielefeldt، گزارشــگر ســابق ســازمان ملــل در امــور آزادی ادیــان 
و عقیــده و اســتاد حقــوق بشــر دانشــگاه ارالنگــن آلمــان بــا موضــوع وضعیــت آزادی مذهبــی در جهــان؛
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 ■ حســن الطیــبHassan El-Tayyab،  البی گــر ارشــد کمیتــه  دوســتان بــرای قانون گــذاری ملــی، 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــاری ک ــن و سودسرش ــران یم ــوع بح ــا موض ــده ب ــاالت متح ــی،  ای ــنگتن دی س واش

بین المللــی ســالح از آن کســب می کننــد؛

ــان دانشــگاه   ■ پروفســور ســیلویا چــان- مالیــک Prof. Sylvia Chan-Malik، دانشــیار گــروه مطالعــات زن
ــرای  ــگ خطــری ب ــه مســلمانان زن ــت علی ــا موضــوع ممنوعی ــخ اســالم ب ــق تاری ــکا و محق راتگــرز آمری

ــکا؛ ــر آنهــا در آمری موقعیــت آســیب پذی

ــرژی در دانشــگاه  ــط زیســت و ان ــوق محی ــه پدرســنProf. Ole W. Pedersen،  اســتاد حق  ■ پروفســور اول
ــر حقــوق بشــر؛ ــا موضــوع تغییــرات آب و هوایــی و تأثیــر آن ب نیوکاســل بریتانیــا ب

ــا  ــکا ب ــن آمری ــگاه تولی ــی دانش ــوم سیاس ــتاد عل ــارسProf. Raymond Taras،  اس ــد ت ــور ریمون  ■ پروفس
موضــوع اسالم هراســی در غــرب؛

 ■ پروفســور راشــد آنتونیــوس Prof. Rachad Antonius، اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه کبــک در مونتــرال 
کانــادا بــا موضــوع تأثیــر تحــوالت اخیــر خاورمیانــه بــر مناقشــه اســرائیل و فلســطین؛

ــج  ــی کال ــی در ترینیت ــح بین الملل ــات صل ــتادیار مطالع ــغر Dr. Yaser Alashqar،  اس ــر االش ــر یاس  ■ دکت
ــزه؛ ــا موضــوع مناقشــه اســرائیل و فلســطین و وضعیــت انســانی غ ــد ب دوبلیــن، ایرلن

ــی  ــایت فارس ــا در س ــده آن ه ــص ش ــن تلخی ــی و مت ــایت انگلیس ــده در س ــام ش ــای انج ــل مصاحبه ه ــن کام ــت مت ــی اس گفتن
ــل دسترســی هســتند. ــان خشــونت قاب ــاع از قربانی ــازمان دف س
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ارسال نامه
ارسال نامه به گزارشگر آزادی مذهب و عقيده

ــه  ــراض ب ــوص اعت ــی را در خص ــده مطالب ــب و عقی ــگر آزادی مذه ــت گزارش ــه درخواس ــخ ب ــاه در پاس ــازمان در فروردین م س
ــود. ــال نم ــان ارس ــرای ایش ــکا ب ــس و امری ــا، انگلی ــی در اروپ اسالم هراس

ارسال نامه به کارشناسان و مقامات سازمان ملل و برخی مقامات داخلی
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در فروردین مــاه طــی یــک ابتــکار عمــل، اقــدام بــه ارســال نامــه  بــا موضوعــات حقوق بشــر، 

تحریــم، تبعیض نــژادی، فلســطین و ... بــه مقامــات ســازمان ملــل و مقامــات داخلــی نمــود.

ارسال نامه مشترک به گزارشگر ویژه حق سالمت
ارســال نامــه مشــترک از طــرف ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت و بنیــاد آمریــکای التیــن مدافــع حقــوق بشــر از ونزوئــال بــه 
گزارشــگر ویــژه حــق ســالمت در فروردین مــاه بــا موضــوع جلــب مشــارکت ایشــان در قالــب صــدور بیانیــه مشــترک در محکومیــت 

ــکا. تحریم هــای یکجانبــه آمری

ارسال نامه برای دبير کل سازمان ملل متحد
مشــارکت در تهیــه و ترجمــه نامــه ســازمان های مــردم نهــاد ایــران بــه دبیــرکل ســازمان ملــل در تاریــخ ۱۱ فروردیــن در مــورد 
تحریم هــای ظالمانــه ایــاالت متحــده در شــرایط پاندمــی کرونــا، طــی ایــن نامــه از ســازمان ملــل خواســته شــد تــا بــه وظایــف 

خــود در شــرایط تحریــم از ســوی آمریــکا در زمــان بحــران کرونــا نســبت بــه مــردم و کــودکان ایــران عمــل کنــد.

ارسال نامه مشترک به گزارشگر معلولين
ارســال نامــه مشــترک از طــرف ســازمان و دو ســمن غیردولتــی ونزوئالیــی )بنیــاد آمریــکای التیــن مدافــع حقــوق بشــر( و کوبایــی 
)انجمــن ملــل متحــد کوبــا( بــه گزارشــگر معلولیــن در فروردین مــاه بــا موضــوع جلــب مشــارکت ایشــان در قالــب صــدور بیانیــه 

مشــترک در محکومیــت تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا.

نامه به وزیر آموزش وپرورش
ــاره عــدم دسترســی کــودکان مناطــق  ــر درب ــاره تدبی ــرورش درب ــر آمــوزش و پ ــه وزی ــه ســازمان در اردیبهشــت ماه ب ارســال نام
محــروم بــه تکنولــوژی در موضــوع آمــوزش آنالیــن جهــت اطــالع و بهره بــرداری جاویــد رحمــان و همچنیــن یاســمین ابومنصــور 

مســئول میــز ایــران در دفتــر کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر.

ارسال نامه به کميساریای عالی پناهندگان در ژنو
ــه  ــه ای را ب ــران نام ــتانی در ای ــدگان افغانس ــی پناهن ــر زندگ ــم  ب ــی تحری ــر منف ــه تأثی ــراض ب ــازمان در اردیبهشــت ماه در اعت س

ــو ارســال نمــود.  ــدگان در ژن ــی پناهن کمیســاریای عال
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نامه به گزارشگر نظم بين المللی
ــم  ــر و نظ ــوق بش ــر حق ــم ب ــی تحری ــر منف ــه تأثی ــی ب ــم بین الملل ــگر نظ ــه گزارش ــت ماه ب ــه ای در اردیبهش ــی نام ــازمان ط س

ــود. ــراض نم ــد ۱۹ اعت ــران کووی ــان بح ــی در زم بین الملل

نامه به شهردار تهران
ــرایط  ــردم در ش ــاه م ــل و رف ــالمت، تحصی ــردن ســطح س ــاال ب ــه ب ــه ب ــا موضــوع توصی ــه ای را ب ــازمان در اردیبهشــت ماه نام س
کرونــا بــه شــهردار تهــران تهیــه نمــوده و یــک نســخه از آن را جهــت اطــالع و بهره بــرداری جاویــد رحمــان و همچنیــن یاســمین 

ابومنصــور مســئول میــز ایــران در دفتــر کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر ارســال نمــود.

نامه به دستيار ویژه رئيس جمهور
ــی  ــیه پناه ــت آس ــرفی و درگذش ــا اش ــل رومین ــوع قت ــری موض ــت پیگی ــوص درخواس ــاه درخص ــه ای را در خردادم ــازمان نام س
متناســب بــا ابعــاد و تعهــدات حقــوق بشــری کشــور بــرای دســتیار ویــژه در امــور حقــوق شــهروندی معاونــت امــور زنــان و خانــواده 

ریاســت جمهــوری تهیــه و ارســال نمــود.

نامه به وزیر ارشاد
ــرای برگــزاری رویدادهــای هنــری در  ــت از هنرمنــدان ب ــر ارشــاد، در خصــوص حمای ــه وزی ــاه نامــه خــود ب ســازمان در خردادم
فضــای مجــازی در شــرایط کرونــا را جهــت اطــالع و بهره بــرداری جاویــد رحمــان و همچنیــن یاســمین ابومنصــور مســئول میــز 

ایــران در دفتــر کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر ارســال نمــود.

نامه به وزیر کشور
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در خردادمــاه متــن نامــه ی ارســالی خــود بــه وزارت کشــور، بــا موضــوع اســتقبال و تقدیــر از 
اقــدام وزیــر کشــور در خصــوص ارائــه خدمــات درمانــی رایــگان بــه پناهنــدگان و مهاجــران خارجــی مبتــال بــه کرونــا و همچنیــن 
درخواســت اتخــاذ تصمیمــات مناســب بــرای ترمیــم فهرســت مشــاغل مجــاز جهــت اشــتغال اتبــاع خارجــی در جهــت مســاعدت  
ــن یاســمین ابومنصــور  ــد رحمــان و همچنی ــرداری جاوی ــای آســیب پذیر مهاجــر را جهــت اطــالع و بهره ب ــا و خانواره ــه گروه ه ب

مســئول میــز ایــران در دفتــر کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر ارســال نمــود. 

نامه به ریيس جمهور شيلی
ــه عنــوان عضــوی از شــورای توانبخشــی بین المللــی قربانیــان شــکنجه )IRCT(  نامــه ای را در خصــوص  ســازمان در خردادمــاه ب
دســتگیری معترضیــن و اعتــراض بــه شــرایط غیرانســانی و نامناســب بازداشــت آن هــا بــه رییــس جمهــوری شــیلی ارســال نمــود.

نامه به گزارشگر ویژه تحریم
ــرایط  ــم تحــت ش ــر تحری ــم پرسشــنامه  بررســی تأثی ــژه تحری ــگر وی ــان گزارش ــا دوه ــه آلن ــاه ب ــه ای در خردادم ــازمان در نام س

ــود. ــال نم ــل و ارس ــد ۱۹ را تکمی ــراری کووی اضط
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نامه به کميسر عالی حقوق بشر
ســازمان در خردادمــاه طــی نامــه ای مراتــب اعتــراض خــود را نســبت بــه تحریــم بــه ویــژه تحریم هــای دارویــی در دوران کرونــا 

بــه میشــل باچلــه کمیســر عالــی حقــوق بشــر اعــالم نمــود.
 

نامه به گزارشگر ویژه تبعيض نژادی
ســازمان بــا ارســال نامــه ای در خردادمــاه بــه گزارشــگر ویــژه تبعیض نــژادی بــه وضعیــت نژادپرســتی و تبعیــض نــژادی نهادیــن 

و سیســتماتیک در آمریــکا اعتــراض کــرد.

نامه به گزارشگر ویژه سرزمين های اشغالی
ــه  ــه الحــاق یکجانبــه کران ــه گزارشــگر ویــژه ســرزمین های اشــغالی مایــکل لینــک ب ــا ارســال نامــه ای ب ســازمان در خردادمــاه ب

باختــری اعتــراض نمــود.

ارسال نامه به گزارشگر فلسطين
ســازمان در خردادمــاه در نامــه ای ضمــن تشــکر از گزارشــگر فلســطین، ادامــه حمایت هــای ایشــان در خصــوص حقــوق بشــر در 

ســرزمین اشــغالی فلســطین را خواســتار شــد. 

ارسال نامه به وزیر رفاه
ســازمان نامــه ای را در تیرمــاه بــا موضــوع اثــرات ســوء تحریــم در وضعیــت کرونــا بــر مــردم بــه وزیــر رفــاه جمهــوری اســالمی ایران 
ــرای یاســمین ابومنصــور مســئول میــز ایــران در  ارســال نمــود. همچنیــن نســخه ای از ایــن نامــه جهــت اطــالع و بهره بــرداری ب

دفتــر کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر ارســال شــد.

(Coursera) نامه به مرکز بين المللی اجرای دوره های آموزشی آنالین
ــرد  ــه عملک ــر ب ــوع تذک ــا موض ــن ب ــی آنالی ــای آموزش ــرای دوره ه ــی اج ــز بین الملل ــه مرک ــاه ب ــازمان در تیرم ــه  س ــال نام ارس
ــه آموزش هــای مجــازی و انتقــاد از پیــروی ایــن  ــران ایرانــی و عــدم دسترسی شــان ب گزینشــی و نژادپرستانه شــان در قبــال کارب
ــه  ــا علی ــن )م ــا عناوی ــی درج شــده در سایت شــان ب ــران علی رغــم شــعار تبلیغات ــه ای ــکا علی ــه آمری ــز از تحریم هــای یکجانب مرک

ــتاده ایم(. ــی ایس ــت اجتماع ــت از عدال ــرای حمای ــا ب ــتاده ایم/ م ــتی ایس نژادپرس

نامه به 5 گزارشگر موضوعی در خصوص اعتراض به تحریم
ســازمان در مردادمــاه نامــه ای را بــرای گزارشــگران ویــژه غــذا، ســالمت، تحریــم، اتحــاد بین المللــی و اعــدام خودســرانه بــا موضــوع 

تشــکر از اقــدام ایــن گزارشــگران در اعتــراض بــه تحریــم و تقاضــا بــرای تــداوم اینگونــه حــرکات ارســال نمــود.

نامه به 12 گزارشگر موضوعی در خصوص اعتراض به جنبه های مختلف تحریم
ــه  ــر تمــام افــراد جامعــه و تمــام ابعــاد زندگــی ایشــان ۱۲ نامــه ب ــه تحریم هــا و تأثیــر آن ب ســازمان در مردادمــاه در اعتــراض ب
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گزارشــگر فقــر، غــذا، مســکن، حقــوق فرهنگــی، ســالمندان، بومیــان، بــرده داری، بهره کشــی کــودکان، تبعیــض بــه دلیــل گرایــش 
جنســی، زباله هــای ســمی، بدهی هــای خارجــی و کارگــروه افــراد افریقایــی تبــار ارســال نمــود.

 
ارسال نامه به کارشناسان کميته حقوق کودک

ســازمان در نامــه ای در مهرمــاه بــه اعضــای کمیتــه حقــوق کــودک ســازمان ملــل بــه وضعیــت کــودکان فلســطین و رنــج آنهــا در 
مناطــق اشــغالی اعتــراض نمــود.

نامه به گزارشگر ویژه تحریم
ســازمان در آبان مــاه بــا هــدف اطالع رســانی بــه گزارشــگر تحریــم دربــاره تأثیــر تحریــم بــر حقــوق بشــر اقــدام بــه ارســال نامــه ای 

بــه همــراه فایلــی از کتابچه هــای نمایشــگاهی تحریــم نمــود.

ارسال نامه به گزارشگر ویژه تحریم
ــه  ــخ ب ــکا در پاس ــای امری ــری تحریم  ه ــوق بش ــای حق ــه پیامده ــدد ب ــراض مج ــون اعت ــا مضم ــه ای را ب ــاه نام ــازمان در آذرم س

ــود. ــال نم ــم و ارس ــالی ایشــان تنظی پرسشــنامه ارس

ارسال نامه به 6 گزارشگر موضوعی و اعتراض به اثرات تحریم بر مبارزه ایران با کرونا
ــال  ــا و ارس ــری کرون ــان همه گی ــم در زم ــوء تحری ــرات س ــون اث ــا مضم ــه  ب ــگارش ۶ نام ــه ن ــدام ب ــفندماه اق ــازمان در اس س
ــای  ــی، گزارشــگر همکاری ه ــذا، گزارشــگر نظــم بین الملل ــن، گزارشــگر حــق غ ــوق معلولی ــم، گزارشــگر حق ــگر تحری ــه گزارش ب

ــود.  ــالمت نم ــق س ــگر ح ــی و گزارش بین الملل

ارسال نامه به تمام نمایندگی های دولت ها در ژنو
بــا توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه علیــه ایــران در زمــان بیمــاری همه گیــر کرونــا ســازمان در اســفندماه اقــدام بــه نــگارش نامــه ای 

در خصــوص “اثــرات ســوء تحریــم در زمــان همه گیــری کرونــا” بــه گزارشــگر ایــران و تمــام نمایندگــی دولت هــا در ژنــو نمــود.

ارسال نامه به کارگروه مبارزه با تبعيض عليه زنان و دختران
ســازمان در اســفندماه در پاســخ بــه نامــه کارگــروه مبــارزه بــا تبعیــض علیــه زنــان و دختــران شــرحی از تأثیــرات منفــی تحریم هــا 
بــر اقدامــات و خدماتــی کــه در زمــان بحران هــای ســیل، زلزلــه و کرونــا انجــام شــده اســت را بــرای اعضــای ایــن کارگــروه ارســال 

. د نمو
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اجالس های بين المللی

اجالس ۴6اجالس ۴5اجالس ۴۴عناوین

۱۰ بیانیه۸ بیانیهبیانیه های کتبی

۶ بیانیه۸ بیانیه۴ بیانیهبیانیه های شفاهی

تدوین بیانیه برای 
۷ بیانیه کتبی و۱۲ بیانیه شفاهیسایر سمن ها

زمستان ۲۰۲۱نشریه مدافعان 

پژوهشنامه
پژوهشنامه شماره ۸ با عنوان اثرات منفی 
 تحریم ها بر حقوق بشر در شرایط پاندمی

 کووید ۱۹

ارسال نامه
نامه مشترک به گزارشگر غذا با سمن ونزوئالیی

ارسال نامه به ۶ گزارشگر سازمان ملل

همراه کردن ۱۲ سمن داخلی در شوراسمن های داخلی

همراه کردن ۱ سمن خارجی ونزوئالییسمن های خارجی

 UPRشرکت در جلسه بررسی دوره ای جهانی امریکا

شرکت در کارگروه تخصصی حق توسعه در شرکت در جلسه
نیویورک به صورت مجازی

فعاليت های سازمان در سه اجالس شورای حقوق بشر در یک نگاه 
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چهل و چهارمين اجالس شورای حقوق بشر
چهــل و چهارمیــن اجــالس شــورای حقــوق بشــر از تاریــخ ۹ الــی ۳۱ تیرمــاه ۱۳۹۹ در مقــر اروپایــی ســازمان ملــل متحــد طــی 
ــه  ــی و ۴ بیانی ــه کتب ــن دوره از اجــالس ۸ بیانی ــان خشــونت در ای ــاع از قربانی ــازمان دف ــای س ــد. فعالیت ه ــزار ش ــم برگ ۱۰ آیت

شــفاهی بــود.

بيانيه های کتبی
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع تحریم و نقض حق سالمت تحت شرایط اضطراری کرونا

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگو با گزارشگر اتحاد بین المللی درباره تأثیر تحریم بر صلح و همبستگی بین المللی
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۴ با موضوع اعتراض به وضعیت حقوق بشر در عربستان، بحرین و امارات

ــان و  ــه زن ــه تبعیــض علی ــادا از جمل ــان و کــودکان بومــی در کان ــا موضــوع نقــض حقــوق زن ــم ۳  ب ــه کتبــی تحــت آیت ■ بیانی
ــغلی ــای ش ــی و فرصت ه ــای زندگ ــه بخش  ه ــی در هم ــران بوم دخت

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۴ با موضوع اعتراض به وضعیت حقوق بشر در امریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا  
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۵ با موضوع نقض حقوق فلسطینیان و الحاق سرزمین های فلسطینی 
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۲ با موضوع تاکید بر تداوم ارتکاب جنایات علیه مسلمانان روهینگیا 

ــان  ــی در جری ــازمان های غیردولت ــا و س ــای دولت ه ــه موضع گیری ه ــی ب ــوع نگاه ــا موض ــم ۷ ب ــت آیت ــی تح ــه کتب ■ بیانی
ــغالی ــرزمین های اش ــژه س ــگر وی ــه گزارش ــه ارائ ــزاری جلس برگ

بيانيه های شفاهی
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ با موضوع تحریم و حق سالمت تحت شرایط اضطراری کرونا

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ با موضوع اعتراض به تأثیر تحریم بر ایران، ونزوئال و کوبا
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴  با موضوع اعتراض به تأثیر تحریم یکجانبه جدید و قدیم بر سوریه

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم  ۹ با موضوع اعتراض به نژادپرستی در آمریکا
ــن اجــالس  ــا در ای ــری کرون ــل همه گی ــن بدلی ــل و همچنی ــق روال قب ــی اســت حضــور فیزیکــی کارشناســان ســازمان طب گفتن

انجــام نشــد و کلیــه امــور توســط دفتــر ســازمان در ژنــو بــه انجــام رســید.
 

بولتن تحوالت مثبت
ــان دادن  ــدف نش ــا ه ــت را ب ــوالت مثب ــماره ۱۴ تح ــن ش ــالس بولت ــن دوره از اج ــونت در ای ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف س

ــرد. ــر ک ــری منتش ــوق بش ــف حق ــران در حوزه هــای مختل ــرفت ها و اخبــار ای پیش
ــی از  ــل و برخ ــازمان مل ــگران س ــدادی از گزارش ــو، تع ــا در ژن ــای دولت ه ــرای نمایندگی ه ــه ب ــورت ماهان ــه ص ــن ب ــن بولت  ای
ــه ویــژه در شــورا ارســال می شــود. تحــوالت مثبــت و پیشــرفت در حوزه هــای حقــوق پناهنــدگان، حقــوق  مخاطبــان ســازمان ب

ــد. ــان از موضوعــات ایــن شــماره از بولتــن بودن بشــر، حــق ســالمت و حقــوق زن
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چهل و پنجمين اجالس شورای حقوق بشر
اجــالس ۴۵ شــورای حقــوق بشــر از تاریــخ ۱۳ شــهریورماه الــی ۱۶ مهرمــاه ۱۳۹۹ در مقــر اروپایــی ســازمان ملــل متحــد در شــهر 
ژنــو ســوییس و همزمــان بــا ادامــه و تشــدید تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران و تحــوالت  بین المللــی همچــون وضعیــت 
پیچیــده و تبعــات حقــوق بشــری جنــگ یمــن، وضعیــت حقــوق بشــر در برخــی کشــورهای غربــی و عربــی، موضــوع کمک هــای 
تســلیحاتی غــرب بــه یمــن و ...  برگــزار شــد. ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در ایــن اجــالس ۸ بیانیــه شــفاهی ارائــه نمــود.

   

بيانيه های شفاهی
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگو با گزارشگر نظم بین المللی

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگو با گزارشگر تحریم
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ با موضوع تأثیر تحریم بر سوریه

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۶ با موضوع بررسی دوره ای جهانی سوئد
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۷ با موضوع اعتراض به وضعیت فلسطین

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۹ با موضوع اعتراض به نژادپرستی در آمریکا
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۱۰ با موضوع اعتراض به وضعیت یمن

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع اعتراض به تحریم
ــا ممکــن نبــود و تمــام امــور  ــه علــت بیمــاری کرون در ایــن نشســت نیــز حضــور ســازمان های غیردولتــی از کشــورهای دیگــر ب

مربوطــه توســط همــکاران دفتــر ژنــو صــورت پذیرفــت.

 
بولتن تحوالت مثبت

ــو،  ــرای نمایندگی هــای دولت هــا در ژن ــن دوره از اجــالس توســط ســازمان منتشــر و ب بولتــن شــماره ۱۷ تحــوالت مثبــت در ای
تعــدادی از گزارشــگران ویــژه ســازمان ملــل و مخاطبــان ســازمان بــه خصــوص در شــورای حقــوق بشــر ارســال شــد.

هــدف از انتشــار ایــن شــماره از بولتــن آگاهــی مخاطبــان بین المللــی از اخبــاِر پیشــرفت ها جمهــوری اســالمی ایــران در حوزه هــای 
حقــوق بشــری بــه ویــژه تحــوالت مثبــت در حوزه هــای ارتقــاء حقــوق زنــان، ارتقــاء حــق آمــوزش، ارتقــاء حقــوق پناهنــدگان و 

ارتقــاء حقــوق بشــر بــود.

چهل و ششمين اجالس شورای حقوق بشر
اجــالس چهــل و ششــم شــورای حقــوق بشــر از تاریــخ ۱۷ بهمن مــاه ۱۳۹۹ الــی ۳ فروردین مــاه ۱۴۰۰ برگــزار شــد و بــه دلیــل 

شــیوع کرونــا اولیــن اجالســی بــود کــه حضــور نماینــدگان ســمن ها را در مقــر ســازمان ملــل مجــاز ندانســتند.
ــا هــدف  ــا اقدامــات گوناگــون و ب ــا ب ــه کار گرفــت ت ــوان خــود را ب ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در ایــن شــرایط تمــام ت
نشــان دادن تأثیــر تحریم هــا بــر عــدم ارتقــای حقــوق بشــر، نشــان دادن اثــر تحریم هــای یکجانبــه بــر ســالمت و زندگــی مــردم و 
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شــهروندان عــادی، تأثیــر منفــی تحریــم بــر بیمــاران، محکومیــت سیاســت های حقــوق بشــری آمریــکا، رژیــم اشــغالگر فلســطین، 
وضعیــت نامناســب مــردم مظلــوم یمــن و ارایــه گزارشــی متعــادل از تأثیــر تحریــم بــر نظــام درمــان در زمــان شــیوع کرونــا در 

ایــن اجــالس حضــور داشــته باشــد. خالصــه ای از فعالیت هــای ســازمان بــه شــرح زیــر اســت:

تحریم
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در راســتای نیــل بــه اهــداف خــود، همــواره تــالش کــرده اســت تــا در شــورای حقــوق بشــر 
ســازمان ملــل دربــاره تدابیــر قهــری یکجانبــه آمریــکا و تأثیــر آن بــر حقــوق بشــر تمــام کشــورهای تحــت تحریــم، اطالع رســانی 

نمــوده و ســازمان های داخلــی و خارجــی را بــا خــود همــراه کنــد.

نخست:  اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های کتبی
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگوی متقابل با گزارشگر محیط زیست؛ بیانیه مشترک با ونزوئال

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگوی متقابل با گزارشگر حقوق معلولین؛ بیانیه مشترک با ونزوئال
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۴ با موضوع گفتگو با گزارشگر ویژه ایران )بیانیه مشترک با ۱۲ سمن ایرانی(

)UPR( بیانیه کتبی تحت آیتم ۶ با موضوع بررسی دوره ای آمریکا ■
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۷ با موضوع حقوق بشر در سرزمین های اشغالی

ــت های  ــه سیاس ــراض ب ــم و اعت ــوع تحری ــا موض ــی ب ــه کتب ــی ۶ بیانی ــازمان های غیردولت ــازی س ــدف توانمند س ــا ه ــن ب همچنی
نژادپرســتانه امریــکا و اســرائیل بــرای ۴ ســازمان غیردولتــی دارای مقــام مشــورتی تهیــه و بــه آن هــا ارائــه شــد.

دوم: اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های شفاهی
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ با موضوع وضعیت حقوق بشر در یمن

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۱۰ با موضوع کمک کارشناسی به کشورهای تحت تحریم

سوم:  موضوع تحریم و محتواهای توليد شده از سوی سازمان دفاع از قربانيان خشونت برای ارسال به 
نمایندگی های دولت ها در ژنو

الف( پژوهشنامه  
موضــوع تحریم هــای یک جانبــه علیــه ایــران، بــه علــت گســتره نقــض حقــوق بشــر، همــواره در فعالیت هــای پژوهشــی و اجرایــی 

مــورد توجــه ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــوده اســت. 
ــا  ــن پژوهشــنامه ب ــد  هشــتم ای ــم  در اجالس هــای گذشــته، جل ــم پژوهشــنامه های تحری ــا هفت پــس از انتشــار جلد هــای یکــم ت
عنــوان: »اثــرات ســوء تحریــم در بحــران کرونــا» توســط همــکاران ســازمان تهیــه و بــه نمایندگی هــای دولت هــا در ژنــو و تعــدادی 

از گزارشــگران ویــژه ســازمان ملــل ارســال شــد.       
ــاره تأثیــر ســوء تحریم هــای جامــع یک جانبــه امریــکا علیــه ایــران بــر ســالمت  ایــن پژوهشــنامه در راســتای شفافیت ســازی درب
مــردم به ویــژه منــع دسترســی کشــور بــه تبــادالت بانکــی الزم بــرای تهیــه دارو، تجهیــزات پزشــکی و کاالهــای اساســی در زمــان 
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شــیوع کرونــا تهیــه شــده اســت. 
شفاف ســازی دربــاره اینکــه چــرا ایــران تحریــم می شــود، درخواســت های مکــرر بــرای لغــو تحریــم )از ســوی ســازمان ملــل(، 
ــن پژوهشــنامه  ــورد بحــث در ای ــات م ــر واکســن(  موضوع ــم ب ــر تحری ــی جــدی  )تأثی ــک نگران ــردم و ی ــر م ــم ب ــر تحری تأثی

هســتند.

ب( بولتن تحوالت مثبت
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در حاشــیه اجــالس ۴۶ و در راســتای هــدف مبــارزه بــا ســیاه نمایی علیــه جمهــوری اســالمی 

ایــران اقــدام بــه انتشــار بولتــن تحــوالت مثبــت کــرده اســت. 
ــه  ــدد ازجمل ــان متع ــه مخاطب ــرده ب ــه ک ــور تهی ــت کش ــوالت مثب ــاه از تح ــی کوت ــه گزارش ــداوم و ماهان ــور م ــن به ط ــن بولت ای
ــد.  ــژه در شــورا ارســال می کن ــه وی ــان خــود ب ــل و مخاطب ــو، تعــدادی از گزارشــگران ســازمان مل نمایندگی هــای دولت هــا در ژن
ــان، تحــوالت مثبــت در جهــت ارتقــای حقــوق بشــر و تحــوالت مثبــت در جهــت  تحــوالت مثبــت در جهــت ارتقــای حقــوق زن

ارتقــای حقــوق معلــوالن از جملــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن بولتــن اســت.

چهارم( همراه کردن 12 سمن داخلی برای استفاده از فرصت آیتم 10 و اعتراض به تحریم
یکــی از ابتــکار عمل هــای ســازمان در اجــالس ۴۶ شــورا اســتفاده جــدی از ظرفیــت بحــث آیتــم ۱۰ بــرای مطــرح کــردن موضــوع 
تحریــم بــود. ازایــن رو ســازمان بــا تــالش، ارتبــاط گرفتــن و هماهنــگ کــردن ۱۲ ســمن داخلــی بــه طــرح موضــوع تحریــم در آیتــم 
۱۰ پرداخــت. ســازمان در بیانیــه  ایــن آیتــم، ضمــن تکــرار موضــوع محکــوم بــودن تحریــم و اعتــراض بــه تأثیــر منفــی تحریــم بــر 
حــق ســالمت، حــق حیــات و حــق دسترســی بــه دارو و واکســن در شــرایط کرونــا، از شــورا خواســت در جهــت لغــو همــه تحریم هــا 
تــالش کــرده و باهــدف کاســتن تأثیــر منفــی تحریــم بــه کشــورهای تحــت تحریــم کمــک کارشناســی ارائــه کنــد. ســمن های زیــر 

در طــرح ایــن موضــوع بــا ســازمان همــراه بودنــد: 

۱. انجمن حمایت از حقوق شهروندی «منشور پارسه»
۲. موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

۳. انجمن معلولین توانا
۴. انجمن سالمت خانواده ایران

۵. موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان
۶. انجمن اوتیسم ایران

۷. انجمن تاالسمی ایران
۸. انجمن خیریه آموزشی مریم قاسمی

۹. شبکه سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسالمی ایران
۱۰. پیوند گل نرگس

۱۱. تعاونی خدمات آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش
۱۲. انجمن زنان ایرانی طرفدار توسعه پایدار محیط زیست
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پنجم( همراه کردن یک سمن خارجی 
ــه تــالش و پیگیــری در جهــت هماهنــگ کــردن ســمن های خارجــی از  از دیگــر ابتــکارات ســازمان در ایــن اجــالس می تــوان ب
کشــورهای کوبــا و ونزوئــال اشــاره کــرد، کــه ایــن تالش هــا در مــورد ونزوئــال بــه نتیجــه رســید و در نهایــت ســازمان توانســت دو 

بیانیــه  و یــک نامــه  مشــترک از طــرف خــود و ســمن ونزوئالیــی »فونداالتیــن« بــه شــورا ارســال کنــد. 

الف( ارسال نامه ی مشترک به گزارشگر حق غذا
در ایــن جلســه  شــورا، ســازمان، ضمــن برقــراری ارتبــاط بــا ســمنی از ونزوئــال موفــق شــد نامــه ای مشــترک بــا ایــن ســمن بــه 
گزارشــگر حــق غــذا کــه اخیــراً بــه ســمت خــود منصــوب شــده، ارســال و بــه تأثیــر تحریــم بــر حــق غــذا اعتــراض کنــد. طــی 
ارســال ایــن نامــه، کتابچــه تحریــم شــماره ۸ ســازمان نیــز بــه ایــن گزارشــگر ارســال شــد. از جملــه محورهــای ایــن نامــه می تــوان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
■ توجــه بــه ایــن نکتــه کــه گزارشــگر بعضــی اســتفاده های ابــزاری از غــذا در درگیری هــای مســلحانه را در ســطح جنایــت علیــه 

بشــریت یــا نسل کشــی نقــل قــول کــرده، 
ــنگی دادن  ــتفاده از گرس ــه «اس ــل ۲۴۱۷ )۲۰۱۸( ک ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــه  قطعنام ــگر ب ــه گزارش ــر از توج ■ تقدی

ــد»؛ ــی باش ــت جنگ ــه جنای ــت به مثاب ــن اس ــگ ممک ــوان روش جن ــان به عن غیرنظامی
■ درخواست از گزارشگر برای مطالعه تأثیرات سوء تحریم بر مردم کشورهای هدف ازجمله، ایران و ونزوئال؛

■ درخواســت از گزارشــگر بــرای توجــه بــه اینکــه دبیــر کل ســازمان ملــل، کمیســرعالی و برخــی گزارشــگران ویــژه ســازمان ملــل 
ازجملــه گزارشــگر تحریــم و گزارشــگر ویــژه ســالمت و قطعنامه هــای ســازمان ملــل بارهــا و بارهــا لغــو تحریــم، به ویــژه در زمــان 

شــیوع کرونــا را خواســتار شــده اند؛

ب( ارسال بيانيه کتبی مشترک برای جلسه ی گفتگو با گزارشگر حقوق معلولين
■ دیگــر کار مشــترک ســازمان بــا ســمن ونزوئالیــی ارســال بیانیــه ی کتبــی مشــترک بــه گزارشــگر حقــوق معلولیــن بــود کــه در 

آن بــه تأثیــر گســترده تحریــم بــر حقــوق معلولیــن اعتــراض شــد.  
ــر شــدن تأثیــرات منفــی همه گیــری  ــر حقــوق معلولیــن؛ چنــد براب ــا ب در ایــن بیانیــه موضوعاتــی ماننــد: تأثیــر همه گیــری کرون
در نتیجــه ی تدابیــر قهــری یک جانبــه؛ نقــض سیســتماتیک حقــوق بشــر مــردم به ویــژه معلولیــن در اثــر تحریــم؛ نقــض حاکمیــت 
ــل  ــازمان مل ــگاه س ــف جای ــی و تضعی ــات بین الملل ــح و ثب ــا و صل ــن دولت ه ــتانه بی ــط دوس ــی ، رواب ــل چندجانبه گرای ــون، اص قان
ــوان  ــوان به عن ــع را می ت ــم جام ــی تحری ــازمان های غیردولت ــه س ــه تجرب ــه ب ــا توج ــه ب ــر اینک ــد ب ــم؛ تأکی ــر تحری ــد در اث متح
«تروریســم اقتصــادی»، «جنایــت علیــه بشــریت» و «نسل کشــی» در نظــر گرفــت، چــرا کــه تحریــم، عمــداً مــردم )به طــور عــام و 
معلــوالن را به طــور خــاص( را از دسترســی بــه اقــالم ضــروری ماننــد غــذا، دارو و درمــان محــروم می کنــد و درخواســت از گزارشــگر 
ــه دارو و مــواد غذایــی در همــه کشــورهای هــدف  ــر دسترســی معلــوالن ب ــم ب ــرای مطالعــه تأثیــر تحری ــژه حقــوق معلــوالن ب وی

تحریــم، گــزارش یافته هــای خــود بــه شــورای حقــوق بشــر و حمایــت از مأموریــت گزارشــگر ویــژه تحریــم طــرح شــده اســت.

ج( ارسال بيانيه کتبی مشترک برای جلسه  گفتگو با گزارشگر محيط زیست
ــال  ــا ســمنی از ونزوئ ــور مشــترک ب ــم به ط ــط زیســت را ه ــگر حــق محی ــا گزارش ــو ب ــرای گفتگ ــده ب ــه ش ــه تهی ــازمان بیانی س
بــه شــورا ارســال کــرد. در ایــن بیانیــه بــر تأثیــر مخــرب تحریــم بــر محیــط زیســت، تمــام اهــداف توســعه پایــدار، کــم آبــی و 
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فن آوری هــای ســبز تأکیــد شــده و توقــف ســریع تحریــم درخواســت شــده اســت. ســازمان همچنیــن در ایــن بیانیــه از گزارشــگر 
ــد.  ــت کن ــم حمای ــت گزارشــگر تحری ــای شــورا از مأموری ــر اســاس قطعنامه ه ــا ب ــرده ت محیط زیســت درخواســت ک

ششم: ارتباط با گزارشگران سازمان ملل
الف( ارسال یک نامه به همراه پژوهشنامه تحریم به شش گزارشگر سازمان ملل

ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت، در ادامــه اســتفاده از فرصــت  جلســات شــورا بــرای طــرح موضــوع تحریــم بــا مقامــات مختلــف 
ــت  ــه تح ــازمان ملل ک ــگر س ــش گزارش ــه ش ــه ای را ب ــورا، نام ــادی ش ــه ع ــمین جلس ــل و شش ــا چه ــان ب ــل، هم زم ــازمان مل س
ــن نامــه  ــد ارســال کــرد. در ای ــم کــرده بودن ــه تحری ــع ارتباطــی خــود، انتقــادی ب ــا ســایر مناب ــاع ی تأثیــر اقدامــات ســازمان دف
ــن  ــود از ای ــه آن ضمیمــه ب ــا» ب ــم در زمــان همه گیــری کرون ــرات ســوء تحری ــا عنــوان «اث کــه پژوهشــنامه شــماره ۸ ســازمان ب
گزارشــگران خواســته شــد تــا ضمــن توجــه بــه محتــوای تولیدشــده توســط ســازمان بــه محکــوم کــردن تحریــم و انتقــاد از ایــن 

سیاســت ظالمانــه ادامــه دهنــد.  
دو کارشــناس ســازمان ملــل در ایــن گــزارش، کــه نــام ایــران نیــز در آن بــرده شــده، بــه بهانه هــای امریــکا بــرای اعمــال تحریــم 
ــه کار می گیــرد،  ــرای تحمیــل تحریــم ب ــکا آن را ب ــه اعتقــاد ایــن کارشناســان «شــرایط اضطــراری» کــه امری ــد.  ب اعتــراض کردن

ــا طــول می کشــد.  ــی دهه ه ــا ســال ها و گاه ــن تحریم ه ــرا ای ــه اســت، زی ــت داشــته باشــد بهان ــه واقعی ــش از اینک بی
گزارشــگر تحریــم، گزارشــگر حقــوق معلولیــن، گزارشــگر حــق غــذا، گزارشــگر نظــم بین المللــی، گزارشــگر همکار هــای بین المللــی 

و گزارشــگر حــق ســالمت دریافت کننــدگان ایــن نامــه بودنــد.

ب( ارسال نامه مشترک و پژوهشنامه به گزارشگر حق غذا 
همان گونــه کــه در صفحــات قبــل اشــاره شــد ســازمان در ایــن جلســه ی شــورا نســبت بــه ارســال یــک نامــه مشــترک بــا یــک 
ســمن ونزوئالیــی بــه گزارشــگر حــق غــذا اقــدام کــرد. در ایــن نامــه ســازمان ضمــن تقدیــر از توجــه گزارشــگر بــه موضــوع تحریــم 

در اولیــن گــزارش خــود بــه شــورا درخواســت ادامــه ایــن رونــد را بــا گزارشــگر طــرح کــرده اســت.

هفتم: مشارکت مجازی در جلسه کارگروه تخصصی حق توسعه در نيویورک
ســومین نشســت کارگــروه تخصصــی حــق توســعه بــه مــدت ســه روز از تاریــخ ۱۰ تــا ۱۲ فروردیــن از حــدود ســاعت هشــت شــب 
تــا حــدود بامــداد به وقت تهــران، در نیویــورک برگــزار شــد. ســازمان بــا اســتفاده از ایــن فرصــت پیش آمــده کــه بــا جلســه  چهــل و 
ششــم شــورا هم زمــان بــود، بــه ثبت نــام و حضــور در ایــن جلســه اقــدام کــرده بیانیــه ای را در اعتــراض بــه تحریــم بــه ســمع و نظــر 

اعضــای کارگــروه تخصصــی رســاند کــه برخــی از محورهــای آن بــه شــرح زیــر اســت:
■ تحریم هر نوع تالش برای ارتقای حق توسعه را معکوس می کند؛

■ ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت از توجــه کارگــروه تخصصــی حــق توســعه بــه تأثیــر منفــی تدابیــر قهــری یک جانبــه کــه 
ــه خطــر انداختــه، اســتقبال می کنــد؛ ــا ب جــان غیرنظامیــان را به ویــژه در شــرایط شــیوع کرون

■ ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت توجــه کارگــروه تخصصــی حــق توســعه را بــه ایــن واقعیــت جلــب می کنــد کــه تحریــم 
ــا جایــی کــه گزارشــگر ســابق تحریــم، تدابیــر قهــری یک جانبــه ی  ــر تمــام جنبه هــای حــق توســعه تأثیــر منفــی می گــذارد ت ب
ــاد  ــز ی ــریت» نی ــه بش ــت علی ــی «جنای ــوان نوع ــم به عن ــد و از تحری ــی» نامی ــای واقع ــادی» و «محاصره ه ــگ اقتص ــع را «جن جام
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شــده اســت.
بیانیــه ســازمان همچنیــن  در گــزارش ایــن جلســه مــورد نقــل قــول قــرار گرفــت. پــس از اجــرای جلســه، ســازمان طــی مکاتباتــی 

بــا ایــن کارگــروه بــه اظهــار نظــر کتبــی دربــاره گــزارش ایــن جلســه اقــدام کــرد.

هشــتم: موضــوع تحریــم و تدویــن یــک شــماره فصلنامــه مدافعــان بــه زبــان انگليســی در خصــوص نــگاه 
کارشناســان غربــی بــه مغایــرت تحریــم بــا اصــول حقــوق بشــری

ــکا،  ــی آمری ــای غیرقانون ــه تحریم ه ــراض ب ــرای اعت ــود ب ــه خ ــه جانب ــالش هم ــه ت ــونت در ادام ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف س
فصلنامــه مدافعــان مربــوط بــه زمســتان ۲۰۲۱ را نیــز همزمــان بــا اجــالس چهــل و ششــم شــورا منتشــر کــرده و بــه مخاطبــان 

ــرده اســت. ــا ارســال ک ــدگان دولت ه ــل و نماین ــه گزارشــگران ســازمان مل ــو از جمل خــود در ژن
ایــن فصلنامــه پنجمیــن جلــد از ســری فصلنامه هــای مدافعــان اســت کــه همگــی بــه موضــوع تحریــم اختصــاص یافته انــد. ایــن 
جلــد از فصلنامــه کــه مجموعــه ای از مقــاالت علمــی از نویســندگان مختلــف در آن گــردآوری شــده بــه دو بخــش تقســیم شــده 
کــه بخــش اول تحریــم اقتصــادی یــا تدابیــر قهــری را از منظــر حقــوق بین الملــل بررســی کــرده و مــورد نقــد قــرار می دهــد و 

بخــش دوم بــه تأثیــر تحریــم بــر ایــران در زمــان شــیوع کرونــا پرداختــه اســت.
 

بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر امریکا )دور سوم(
ــرای دور ســوم بررســی دوره ای وضعیــت  از دیگــر برنامه هــای مهــم اجــالس چهــل و ششــم شــورای حقــوق بشــر برنامه ریــزی ب
ــه گزارش هــای مفصــل )توانمند ســازی دیگــر ســمن های  ــا ارائ ــن ب ــود. ســازمان پیش ازای ــی آر( ب ــو پ ــکا )ی حقــوق بشــر در امری
ایرانــی( در فراینــد گــروه کاری بررســی دوره ای امریــکا شــرکت کــرده در طــول برگــزاری نشســت رســمی و تصویــب آن نیــز مطالبی 
ــه تعــداد کثیــری از مخاطبــان خــود به ویــژه نمایندگی هــای  ــه امریــکا در جهــان تهیــه و ب مکتــوب در نقــد سیاســت های ظالمان
ــو ارســال کــرد. ایــن مشــارکت در قالــب قرائــت بیانیــه شــفاهی و ارســال بیانیــه کتبــی ادامــه یافــت. همچنیــن  دولت هــا در ژن
کتابچــه شــماره ۸ تحریــم، بــا هــدف ادامــه اعتــراض بــه تحریم هــای ظالمانــه و غیرقانونــی امریــکا تهیــه و در فراینــد برگــزاری 

ــاره را مالحظــه می نماییــد: ــه در این ب ــان ارســال شــد. در ادامــه شــرح فعالیت هــای صــورت گرفت ــه مخاطب اجــالس ب

الف( قرائت بيانيه شفاهی
ــط  ــر توس ــوق بش ــض حق ــه نق ــراض ب ــکا، اعت ــی دوره ای امری ــومین دور بررس ــوع س ــا موض ــم ۶ ب ــت آیت ــفاهی تح ــه ش بیانی

سیاســت های امریــکا در داخــل و خــارج کشــور.

ب( ارسال بيانيه کتبی برای بررسی دوره ای امریکا
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــرای جلســه تصویــب نتایــج بررســی دورهای امریــکا در یــک بیانیــه کتبــی بــه ایــن کشــور 

توصیــه کــرده اقداماتــی را انجــام دهــد، برخــی از ایــن توصیه هــا بــه شــرح زیــر اســت: 
■  اصالح سیاست مهاجرت ملی و دستورالعمل اجرایی آن در مورد کشورهای دارای اکثریت مسلمان؛

■  افزایــش آموزش هــای حقــوق بشــر ی بــه مأمــوران اجــرای قانــون و اداره مهاجــرت و مبــارزه بــا مصونیــت از مجــازات ایــن افــراد 
در مــوارد بدرفتــاری بــا مهاجــران؛
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ــا تبعیــض علیــه سیاه پوســتان در تمــام جنبه هــای زندگــی ماننــد آمــوزش، درمــان، اســتخدام  ــرای مبــارزه ب ■  اقــدام جــدی ب
و غیــره؛

■ طراحی برنامه های ملی برای کاهش جرائم حاکی از نفرت، بیگانه ستیزی و اسالم هراسی در کشور؛
ــه کــه  ــم یک جانب ــق تحری ــی و حقــوق بشــری از طری ــی و نقــض گســترده قوانیــن بین الملل ــاب جــدی از یک جانبه گرای ■  اجتن

بــر اقتصــاد، صنعــت و ســالمت تأثیــر می گــذارد؛
■  تــالش بــرای مبــارزه بــا تروریســت های برتری طلــب سفیدپوســت محلــی بــه جــای انتشــار افــکار غلــط و تبعیض آمیــز در مــورد 

مســلمانان و مهاجــران؛
■  اجتناب از قتل هدفمند در سایر کشورها به بهانه مقابله با تروریسم؛

■  مطالعه عمیق قانون و روش های مقابله با تروریسم برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در هنگام مبارزه با تروریسم؛
■  توقف ارسال سالح به ائتالف سعودی در جنگ یمن؛

 
وضعيت حقوق بشر در جهان اسالم

الف( نقد وضعيت حقوق بشر و ارزیابی اقدامات ضد حقوق بشری ائتالف عربی در تجاوز به یمن
اقدامــات ائتــالف عربــی بــه رهبــری عربســتان در جنــگ یمــن بعــد از ۵ ســال و فــراز و نشــیب های متعــدد همچنــان ادامــه داشــته 
و تبعــات آن زندگــی و حقــوق بشــر مــردم مظلــوم یمــن را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. بــه همیــن منظــور و در ادامــه فعالیت هــای 
ســازمان در ســال های گذشــته در ایــن اجــالس نیــز ارائــه بیانیه شــفاهی و طــرح موضــوع یمــن در بیانیه ها ی کتبــی در دســتورکار 

ــرار گرفت.  ســازمان ق
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ با موضوع وضعیت حقوق بشر در یمن

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۶ با موضوع بررسی دوره ای امریکا
اشاره به نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی

از دیگــر اقدامــات و فعالیت هــای مهــم ســازمان در حــوزه جهــان اســالم مســئله ســرزمین های اشــغالی و مــردم فلســطین اســت 
ــکار حقــوق اساســی و نقــض حــق  کــه همــواره مدنظــر ســازمان قــرار داشــته اســت. در ایــن اجــالس نیــز موضوعاتــی نظیــر ان
حیــات و ســالمت فلســطینیان، ممانعــت اســرائیل از دسترســی فلســطینیان بــه کمک هــای بشردوســتانه و واکســن، شهرک ســازی، 

الحــاق و لــزوم توجــه شــورا بــه موضــوع فلســطین مــورد بحــث قــرار گرفــت. 

ب( اشاره به نقض حقوق بشر توسط رژیم صهيونيستی در قالب بيانيه های کتبی
بیانیه کتبی تحت آیتم ۷ با موضوع وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی.

ج( اشاره به نقض حقوق بشر توسط رژیم صهيونيستی در قالب بيانيه های شفاهی
بیانیــه شــفاهی تحــت آیتــم ۷ بــا موضــوع نگرانــی از شــرایط فلســطین اشــغالی ازجملــه شهرک ســازی، مهاجــرت اجبــاری، انــکار 

حقــوق اساســی و نقــض حــق تعییــن سرنوشــت فلســطینیان.
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مرکز مشاوره رها )معاونت توانبخشی( 
مرکـز مشـاوره رهـا )معاونـت توانبخشـی سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت ( بـا آرزوي التیام دادن بـه رنج هاي 
بشـري و گسـترش فعالیت هـاي بشردوسـتانه بر آن اسـت تـا با ارایـه خدمات مشـاوره اي و درمانـي، گره کوچکي 

از مسـایل و مشکالت انسـاني بگشاید. 
 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 خدمات مشـاوره اي و درمانـي در حیطه هاي حقوقـي، خانوادگي، 
ازدواج، روانپزشـکي، روان درمانـي، خانواده درمانـي، مشـاوره پیـش از ازدواج، تحصیلـي و حقوقـي و... در قالـب 

مشـاوره حضـوري و تلفنـی مي پـردازد. 
    آمـار مراجعـان حضـوري، ماهانـه بـا در نظـر گرفتـن متغیرهایي چون جنسـیت، شـغل، سـن، وضعیـت تأهل، 
میـزان تحصیـالت و علـت مراجعـه، محاسـبه شـده و تحلیـل مي شـود. سـازمان در برنامه ریزي هـاي آموزشـي 

پژوهشـی خـود از ایـن تحلیـل اسـتفاده مي کند. 
در سـال ۱۳۹۹، ۲۹۵۲ نفـر از خدمـات مرکـز مشـاوره حضوري سـازمان بهره مند شـدند. از این تعـداد ۱۷۴۴ نفـر زن و ۱۲۰۸ نفر مرد 
بودنـد. مطابـق آمـار، متأهلیـن بیشـترین مراجعـه بـه مرکـز را داشـتند و عمده ترین علـت مراجعه نیز مشـکالت زناشـویی بوده اسـت. 
گفتنـی اسـت در مجمـوع بـه شـکل تقریبی نزدیک به ۲۲۱۴ سـاعت مشـاوره در سـال ۹۹ بـه مراجعه کنندگان مرکز داده شـده اسـت.    
از سـویی دیگـر، معاونـت توانبخشـی سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت به عنـوان یکی از اعضای فعـال کمیته کار و آمـوزش در تدوین 

»سـند پیشـگیری از خشـونت خانگی« همواره در راسـتای پیشـگیری از خشـونت تالش می کند. 
بـه منظـور تحقـق اهـداف ایـن کمیتـه، معاونت توانبخشـی با تعریـف فعالیت هـای عملی در ایـن خصـوص اقدامات مهمی را در دسـت 

دارد کـه مهمترین آن هـا عبارتند از:
۱.شناسایی مراجعین قربانی خشونت در مرکز مشاوره رها 

۲.بررسی رویکردهای مؤثر مشاوره و روان شناختی در پیشگیری از خشونت
۳.شناسـایی عناویـن مناسـب بـرای کارگاه هـای تخصصـی پیشـگیری از خشـونت و درمـان خشـونت دیده ها جهـت برگـزاری در مرکـز 

رها مشـاوره 
۴.تدویـن روش تحقیـق مناسـب بـرای بررسـی رابطـه خشـونت با طـرح واره هـای ناکارآمد، افسـردگی و اضطـراب در مراجعیـن قربانی 

نت خشو
۵.طـرح شناسـایی مشـکالت مشـاوره ای کارکنـان نهادهـای دولتـی مرتبـط بـا مرکـز مشـاوره رهـا بـرای انجـام مداخـالت درمانـی و 

مشـاوره ای در راسـتای افزایـش سـالمت روان جامعـه هـدف.
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 ۴۳۰ به  نفر به ۱۱۰۰  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(

■ برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه روان شناسی از قبیل کارگاه آموزشی مدیریت استرس، مشاوره پیش از ازدواج و .... .
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ارتباطات  و روابط عمومی
هماهنگی و انتشار محتوای سایت ها و شبکه های اجتماعی

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

 وب سایت فارسی، عربی و انگليسی

روابــط عمومــی ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــا بهره گیــری از وب ســایتی بــه ســه زبــان فارســی، انگلیســی و عربــی توانســته 
اســت مخاطبــان خــود را از اخبــار و تحــوالت حقوق بشــری، فعالیت هــا و مواضــع ســازمان نســبت بــه مســایل مختلــف، پیشــرفت های 
ســازمان در ســال، اهــداف، برنامه هــا و ... بــه صــورت روزانــه مطلــع ســازد. بــه گونــه ای کــه در ســال ۱۳۹۹ در مجمــوع ۱۹۰ مقالــه 

بــا موضوعــات مختلــف حقوق بشــری از طریــق ایــن ســه وب ســایت در اختیــار عالقمنــدان قــرار گرفــت.    
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 شناسه سازمان در شبکه های اجتماعی

بـه منظـور تقویـت ارتباطـات سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت با سـازمان  های مشـابه بین المللـی و سـایر مخاطبان، صفحـات فیس بوک 
و توییتـر سـازمان فعـال می باشـد. ایـن اقـدام بـا هـدف بـه کارگیـری ابـزار ارتباطـی نویـن، شناسـایی و ایجـاد شـبکه مؤسسـات و فعاالن 
حقوق بشـر بـه منظـور نشـان  دادن وجـود صداهـای متکثـر در زمینه حقوق بشـر از ایران و اطالع رسـانی فعالیت ها و جلب مشـارکت بیشـتر 
توسـط سـازمان انجام شـده اسـت. ایـن صفحات در سـال ۱۳۹۹ بیـش از ۹۹۰ مطلـب در حوزه های مختلف حقوق بشـری منتشـر کرده اند.        

شناسه سازمان در شبکههای اجتماعی
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 کانال رسمی سازمان در تلگرام با عنوان مطالعات حقوق بشر

کانـال تلگرامـی مطالعات حقوق بشـر توسـط سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت و با هدف ارتقـای آگاهی مخاطبـان از فرایند های علمی 
و تحوالت حقوق بشـر راه اندازی شـده است. 

کانـال حاضـر تـا پایـان سـال ۱۳۹۹ بـا۲۹۱۰ عضـو و درج روزانه مطالـب مرتبط با حقوق بشـر بازوی ارتباطی سـازمان دفـاع از قربانیان 
خشـونت بـا مخاطبیـن، داوطلبین و اعضای افتخـاری و دارای رویکردی کاربردی اسـت. 

 بانک اطالعاتی اسناد و گزارش های وضعيت حقوق بشر در ج.ا. ایران
 سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا تنظیـم یک بانـک اطالعاتـی از فایل های اسـناد، قطعنامه هـا، گزارش ها و تمامـی معاهدات مهم 
حقوق بشـری، امـکان جسـتجو و تهیـه تمامـی بیانیه هـای کتبی و شـفاهی سـازمان از اجالس نخسـت شـورا تـا به  حال را شـامل بیش 

از ۳۰۰ بیانیـه شـفاهی وکتبی فراهم آورده اسـت.
■دسترسی به بیانیه های شفاهی از طریق لینک زیر:

http://www.odvv.org/page-category-18-oral-statements
■دسترسی به بیانیه های کتبی از طریق لینک زیر:

http://www.odvv.org/page/category-17-written-statements
 

ارتباط با اعضای افتخاري
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در راسـتاي تحقق اهداف و اجـراي فعالیت هاي خود از اعضـاء افتخاري و نیروهـاي داوطلب با توجه 
بـه تخصـص  آن هـا، بهـره مي گیـرد. در همیـن راسـتا گـروه داوطلبـان سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در فضـای مجازی بـا حدود 
۹۵ عضـو بـا تسـهیل و تبـادل ارتباطـات و اطالعـات بـه روز در حوزه هـای حقوق بشـری بین اعضـای این گـروه عرصه را بـرای فعالیت، 

شـکوفایی، توانمندی و اسـتعداد ایشـان فراهم کرده اسـت.
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ساماندهی و بروز رسانی کتابخانه
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت داراي کتابخانـه ای تخصصـي و بـه روز در زمینـه حقوق  بشـر به دو زبان فارسـی و انگلیسـی اسـت. 
همچنیـن در سـال ۱۳۹۹ بـا خریـد کتـب جدید در حوزه حقوق  بشـر، امـکان اسـتفاده از جزوات، تحقیقـات و مقاالت موجود، شـرایط 

الزم جهـت اسـتفاده اعضـاي افتخـاري، داوطلبین سـازمان، مراجعـان، محققان، دانشـجویان و ... را فراهم آورده اسـت.
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