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ســال ۱۴۰۰ بــا تمــام فــراز و فرودهــای خــود بــه پایــان رســید و جــای خــود را بــه ســالی مملــو از بیم هــا 
ــه  ــی جامع ــش رویاروی ــداوم چال ــرد، ت ــی می ک ــز رخ نمای ــر چی ــش از ه ــن ســال بی ــا داد. آنچــه در ای و امیده
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 ــیاری م ــالم و ... در بس ــه س آب و تغذی
ــه آمریــکا علیــه شــهروندان ایرانــی و نمــود  در همــان حــال تــداوم و اعمــال تحریم هــای یکجانبــه و ظالمان
اثــرات منفــی آن، بــار دیگــر نشــان داد دولــت ایــن کشــور بــرای هیچ کــدام از اســناد، معاهــدات و قراردادهــای 

حقــوق بشــری ارزشــی قائــل نیســت.
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در تمامــی روزهــای ســال ۱۴۰۰ تــالش کــرد تــا ضمــن انعــکاس صحیــح 
و علمــی تحــوالت حقــوق بشــری در خــارج از کشــور بــرای مخاطبــان داخلــی خــود و نمایــش دقیــق و منصفانــه 
ــد  ــن نق ــری داخــل کشــور و همچنی ــوق بش ــت حق ــوالت مثب ــل، تح ــر در ســطح بین المل ــوق بش ــه حق مقول

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  ــا و آقای ــد. خانم ه ــی ســازمان بودن ــوان علمــی، پژوهشــی و اجرای ــت در تمامــی روزهــای ســال، ت و پاره وق
هــاروط آزاریــان، حمیــده ابوترابــی، اســماعیل اویســی، ســارا بلــخ، غــزل بخشــی، نــگار پایــدار، لطــف ا... پروانــه، 
ــم عرضــی،  ــری، مری معصومــه تقــوی، احمد رضــا ســالمتی، الهــام شوشــتری زاده، اکــرم صالحــی، ایمــان ضیاب
لیــال عنایتــی، رضــا عالمــه، حســن فرطوســی، مجیــد فیضی خــواه، منصــوره محمــدی، ســاناز معــززی، فیــروزه 
ــان  ــا و آقای ــا(، خانم ه ــز مشــاوره ره ــت توانبخشــی )مرک ــن اســاتید و کارشناســان معاون میررضــوی و همچنی
ــه افشــاری منفرد، سید حســن تقــوی، میر ســعید جعفــری، فــروغ چیت ســاز، ســلیمه دارمــی، لیــورا ســعید،  ژال

محمــد صادقــی، خانــم عبــدی، خانــم  طیبــه قاســم نژاد و شــکوه جبــاری.

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 ۳۴ 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 

ــت دارد: ــر عضوی ــی زی ــو ســوییس اســت و در ســازمان ها و انجمن هــای بین الملل ــر نمایندگــی در شــهر ژن ــز دارای دفت ۱۳۹۳ نی
)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 ■ 
)IANSA( شبکه اقدام بین المللی علیه سالح های سبک ■ 

 )UNDGC( دپارتمان ارتباطات جهانی سازمان ملل ■ 
 ■ 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 ۱۴۰۰ است، اشاره می شود.
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 نامه به 
 گزارشگران و 

مقامات سازمان ملل

 مصاحبه 
اختصاصی

بولتن تحوالت 
مثبت حقوق بشر

۱۳

۱۳۱۰

فعالیت های بین المللی

 مشارکت حضوری 
و مجازی در جلسات 

شورای حقوق بشر
5
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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
ــوق  ــوالن، حق ــوق معل ــوق بشــر، حق ــوای حق ــا محت ــا اســفند و ب ــن ت ــان انگلیســی از فروردی ــه زب ــن ب در ســال ۱۴۰۰، ۱۰ بولت
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 ۱۴۰۰ انجــام ۱۳ 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:

ــوع  ــا موض ــم ب ــوزه تحری ــل در ح ــازمان مل ــژه س ــگر وی ــان Prof. Alena Douhan، گزارش ــا دوه ــور آلن  ■ پروفس
ــه ای؛ ــای مقابل ــری و راهکاره ــوق بش ــی حق ــات منف ــه؛ تبع ــای یکجانب تحریم ه

 ■ پروفســور پــال هجــز Prof. Paul Hedges، اســتاد مطالعــات بین المذاهــب دانشــگاه نانیانــگ ســنگاپور بــا موضــوع 
رشــد جهانــی اسالم هراســی و بــه طــور خــاص تبعیــض علیــه مســلمانان در اروپــا و آمریــکا؛

 ■ پروفســور جاشــوا گلــرز Prof. Joshua Gellers،  دانشــیار گــروه علــوم سیاســی و مدیریــت عمومــی دانشــگاه فلوریدای 
شــمالی بــا موضــوع تغییــرات اقلیمــی، حقــوق بشــر و یکجانبه گرایــی؛

ــوع  ــا موض ــکا ب ــن آمری ــگاه پپردای ــی دانش ــوم سیاس ــتاد عل ــزر Prof. Joel S. Fetzer، اس ــل فت ــور جوئ  ■ پروفس
اسالم هراســی در فرانســه و تحــوالت اخیــر ایــن کشــور؛

 ■ پروفســور علــی ریــاض Prof. Ali Riaz، اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه ایالتــی ایلینــوی آمریــکا موضــوع بحــران 
ــار؛ ــی در میانم ــا و نسل کش ــلمانان روهینگی مس

ــا  ــکا ب ــح دانشــگاه نتــردام آمری ــان، جنــگ و صل ــا عمــر Prof. Atalia Omer، اســتاد مطالعــات ادی  ■ پروفســور اتالی
ــوار غــزه؛ موضــوع فلســطین و حــوادث اخیــر ن
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ــا موضــوع  ــل ب ــل دانشــگاه یی ــایل بین المل ــتاد فلســفه و مس ــوگ Prof. Thomas Pogge، اس ــس پ  ■ پروفســور تام
فقــر و حقــوق بشــر؛

 ■ پروفســور کــن کانــکا Prof. Ken Conca، اســتاد روابــط بین الملــل دانشــگاه بین المللــی »دانشــگاه آمریکایــی« بــا 
موضــوع تغییــرات آب و هوایــی و تأثیــر آن بــر حقــوق بشــر؛

ــای  ــا  موضــوع چالش ه ــا ب ــی جورجی ــتاد دانشــگاه ایالت ــادرس  Prof. Jonathan Todres، اس ــان ت  ■ پروفســور جانات
مربــوط بــه حقــوق کــودکان در جهــان؛

ــا موضــوع  ــکا  ب ــل آمری  ■ پروفســور اریــک چیفیتــز Prof. Eric Cheyfitz، اســتاد مطالعــات آمریکایــی دانشــگاه کرن
ــطین؛ ــرائیل و فلس ــه اس ــوط ب ــای مرب چالش ه

 ■  پروفســور شــریل کرشــنبام  Prof. Sheril Kirshenbaum،  نویســنده علمــی و متخصــص آکادمیــک دانشــگاه ایالتــی 
میشــیگان بــا موضــوع تغییــرات اقلیمــی و تأثیــرات حقــوق بشــری آن؛

 ■ پروفســور کاســتاس الئوتیــدس Prof. Costas Laoutides is، دانشــیار روابــط بین الملــل دانشــگاه دیکــن اســترالیا 
ــا موضــوع دور جدیــد خشــونت ها علیــه مســلمانان روهینگیایــی؛ ب

 ■  آقــای دکتــر آشــر اورکابــی Dr. Asher Orkaby، محقــق وابســته  دانشــگاه پرینســتون بــا موضــوع بحــران یمــن و 
نیــاز بــه بازســازی ایــن کشــور قبــل از اینکــه در فقــر بیشــتری غوطــه ور شــود؛

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 6 گزارشگر موضوعی سازمان ملل

ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت نامــه ای را بــه شــش گزارشــگر ســازمان ملــل متحــد شــامل گزارشــگر تأثیــر منفــی تحریــم 
ــر حقــوق بشــر، گزارشــگر مســتقل نظــم بین المللــی، گزارشــگر ســالمت، گزارشــگر حــق غــذا، گزارشــگر مســتقل همبســتگی  ب
بین المللــی و گزارشــگر حقــوق معلولیــن کــه انتقــادی بــه تحریــم کــرده بودنــد ارســال کــرد. در ایــن نامــه ضمــن تشــکر، از ایــن 

گزارشــگران خواســته شــد تــا بــه محکــوم کــردن تحریــم و انتقــاد از ایــن سیاســت ظالمانــه ادامــه دهنــد.

ارسال 2  نامه به گزارشگر حق غذا
ســازمان طــی نامــه ای در زمــان برگــزاری اجــالس ۴۷ شــورای حقــوق بشــر ضمــن پاســخ بــه درخواســت گزارشــگر حــق غــذا از 
ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و در پاســخ بــه ســواالت ایشــان موضــوع تحریــم و تاثیــر آن بــر حقــوق  بشــر را کــه سال هاســت در 
شــورای حقــوق  بشــر طــرح می کنــد، مجــددا مطــرح کــرد. ایــن گزارشــگر از دولت هــا و ســمن ها درخواســت کــرده بــود کــه بــا 
پاســخ بــه پرسشــنامه ای در فرآینــد تهیــه گــزارش بــرای ارائــه بــه جلســه هفتــاد و ششــم مجمــع عمومــی بــه گزارشــگر کمــک 
کننــد. همچنیــن ســازمان در تیرمــاه ۱۴۰۰ نیــز نامــه ای بــه گزارشــگر حــق غــذا در اعتــراض بــه تاثیــر تحریــم بــر حــق غــذا و 
امنیــت غذایــی بــه ویــژه بــرای اقشــار آســیب پذیر و محــروم جامعــه کــه بیشــترین تاثیــر تحریــم بــر دسترســی خــود بــه مــواد 

ــی را حــس می کننــد، ارســال نمــود. غذای

نامه به گزارشگر تروریسم
ســازمان در خرداد مــاه ۱۴۰۰ نامــه ای را بــا تاکیــد بــر اینکــه توســل بــه تحریــم یکجانبــه بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم بــه نقــض 

گســترده حقوق بشــر منجــر می شــود، بــه گزارشــگر تروریســم ارســال کــرد.

ارسال نامه به  6 گزارشگر موضوعی
ــا ۶ نامــه را در فروردین مــاه ۱۴۰۰ بــه گزارشــگر تحریــم،  ــا توجــه بــه اثــرات ســوء تحریــم در زمــان همه گیــری کرون ســازمان ب
ــی و گزارشــگر  ــای بین الملل ــی، گزارشــگر همکاری ه ــذا، گزارشــگر نظــم بین الملل ــن، گزارشــگر حــق غ ــوق معلولی گزارشــگر حق

حــق ســالمت ارســال نمــود.

ارسال نامه به دبير کل سازمان ملل متحد و کميسر عالی حقوق  بشر
ــا همراهــی ۱۲ ســازمان غیردولتــی حامــی فلســطین نامــه ای را در خصــوص اقدامــات ضــد حقــوق بشــری اســراییل در  ســازمان ب
ــو در مــورد اســیران جنگــی و درخواســت  زندان هــای ایــن رژیــم، نقــض فاحــش قوانیــن بین المللــی و معاهــده ســوم و چهــارم ژن
تشــکیل کمیتــه تحقیــق بین المللــی در ایــن زمینــه بــه دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد و کمیســر عالــی حقــوق  بشــر ارســال نمــود.

نامه به گزارشگر ایران و تمام نمایندگی های دولت ها در ژنو
ســازمان در فروردین مــاه ۱۴۰۰ نامــه ای را بــه گزارشــگر ایــران و تمــام نمایندگی هــای دولت هــا در ژنــو بــا موضــوع اثــرات ســوء 

تحریــم در زمــان همه گیــری کرونــا ارســال نمــود.
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نامه به آلنا دوهان گزارشگر ویژه اقدامات یکجانبه قهری
ســازمان طــی نامــه ای بــه گزارشــگر ویــژه اقدامــات یکجانبــه قهــری پیشــنهاد کــرد کــه گزارش هــای ایــن گزارشــگر را بــه زبــان 
فارســی ترجمــه کنــد، تــا گزارش هــای ترجمــه شــده روی صفحــه گزارشــگر در وب ســایت ســازمان ملــل قــرار گیــرد و در آنجــا 

ــرای فارســی زبانان در دســترس باشــد. ب

ــی  ــر کميســاریای عال ــای دفت ــه و شــمال آفریق ــوق بشــر بخــش خاورميان ــه مســئول حق ــه ب ارســال نام
حقــوق بشــر

در مهرمــاه ۱۴۰۰ نامــه ای بــه یاســمین ابومنصــور مســئول حقــوق بشــر بخــش خاورمیانــه و شــمال آفریقــای دفتــر کمیســاریای 
عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل در خصــوص همــکاری بیشــتر ســازمان بــا ایــن مقــام ســازمان ملــل در حــوزه مســایل مربــوط 

بــه ایــران ارســال شــد. 

ارسال نامه به نشست مشاغل و حقوق بشر
ســازمان در مهرمــاه ۱۴۰۰ بــا ارســال نامــه ای بــه نشســت دهــم مشــاغل و حقــوق بشــر بــه تأثیــر منفــی تحریم هــای یکجانبــه 
ــم کــه باعــث نقــض همــه  ــم و تبعیــت بیــش از حــد مشــاغل و بانک هــا از تحری ــر تمــام فعالیت هــای تجــاری و تحری ــکا ب آمری

حقــوق بشــر کشــورهای تحــت تحریــم از جملــه حــق حیــات اســت، اعتــراض و خواســتار لغــو همــه تحریم هــا شــد.

ارسال نامه به گزارشگر حقوق اقليت ها
ســازمان بــرای گــزارش پیشــگیری از تنــش از طریــق حفــظ حقــوق اقلیت هــا نامــه ای را بــه گزارشــگر حقــوق اقلیت هــا ارســال 
نمــود. در ایــن نامــه بــر اینکــه تحریــم  منجــر بــه محدودیــت دسترســی بــه کلیــه حقــوق اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی از جملــه 
حــق ســالمت، حــق غــذا، حــق آمــوزش و حــق اشــتغال اقلیت ها ســت تأکیــد کــرد. همچنیــن یــادآور شــد کــه تحریــم بــا افزایــش 

نابرابــری دسترســی اقلیت هــا بــه امکانــات و خدمــات زمینــه بــروز تنــش را فراهــم می کنــد.

ارسال نامه به ساز و کار تخصصی حق توسعه
ســازمان در آذرمــاه ۱۴۰۰ نامــه ای را بــا عنــوان مســئولیت همــکاری بین المللــی و بازیگــران غیردولتــی بــرای ســاز و کار تخصصــی 
حــق توســعه ارســال نمــود. در ایــن نامــه بــر تأثیــر تحریــم بــر پیشــگیری از همــکاری بین المللــی و نقــض همــه حقــوق بشــر و 
ــا اهــداف توســعه تأکیــد شــده و درخواســت بررســی تأثیــر تحریــم و تبعیــت بیــش از حــد شــرکت های  ممانعــت از دســتیابی ب

تجــاری از آن بــر حقــوق بشــر مــردم کشــورهای تحــت تحریــم درخواســت گردیــد.

ارسال نامه به گزارشگر حق آب
ســازمان در دی مــاه ۱۴۰۰ نامــه ای را در اعتــراض بــه تحریــم و تأثیــر آن بــر دسترســی بــه آب، بهداشــت و زیرســاخت های 
ــام  ــم تم ــه تحری ــر اینک ــد ب ــگر، تأکی ــه گزارش ــکا ب ــای آمری ــوع تحریم ه ــی موض ــا، معرف ــان کرون ــژه درم ــه وی ــه ب مربوط
ــداف توســعه را برعکــس  ــام اه ــه تم ــل ب ــرای نی ــالش ب ــد و ت ــش می  ده ــه آب و بهداشــت را افزای مشــکالت دسترســی ب

ــود. ــال نم ــد، ارس می کن
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حضور سازمان در جلسات شورا
مشارکت سازمان در جلسه هفتم کارگروه ابزار الزام آور شرکت های بين المللی

جلســه هفتــم کارگــروه ابــزار الــزام آور شــرکت های بین المللــی در مهرمــاه تشــکیل شــد و بــه دلیــل شــیوع کرونــا حضــور ســازمان 
در ایــن کارگــروه بــه صــورت مجــازی صــورت گرفــت.

ســازمان در ایــن جلســه بــا ارســال بیانیــه شــفاهی و ویدئــو بــه طــرح موضــوع تحریــم و اعتــراض بــه تأثیــر منفــی تحریم هــای 
یکجانبــه امریــکا بــر عملکــرد شــرکت های بین المللــی در کشــورهای تحــت تحریــم پرداخــت و بــر لــزوم درج موضــوع تحریــم بــه 

عنــوان مانــع کارکــرد ایــن شــرکت ها در ایــن ابــزار الــزام آور تأکیــد کــرد.

مشارکت سازمان در جلسه چهارم سازوکار کارشناسی حق توسعه
ــای  ــوع تفاهم نامه ه ــل و موض ــوق بین المل ــعه در حق ــق توس ــوع ح ــا موض ــعه ب ــق توس ــی ح ــاز و کار کارشناس ــارم س ــه چه جلس
ــر شــرکت  ــالوه ب ــن جلســه ع ــزار شــد. در ای ــو برگ ــدان در ژن ــام عالقمن ــا ثبت ن ــاه ۱۴۰۰ ب ــی در آبان م ســرمایه گذاری بین الملل

نماینــده ســازمان در دفتــر ژنــو بــه صــورت حضــوری، بیانیــه ای شــفاهی بــا موضوعــات زیــر قرائــت شــد.
ــن  ــرای ای ــون از اج ــود، چ ــده ش ــی گنجان ــرمایه گذاری بین الملل ــای س ــد در تفاهم نامه ه ــم بای ــوع تحری ــه موض ــد براینک ■ تاکی

پیشــگیری می کنــد. تفاهم نامه هــا 
■ تکرار درخواست از مقامات و کارشناسان سازمان ملل برای لغو همه تحریم ها.

مشارکت سازمان در سومين نشست حقوق بشر، دموکراسی و حاکميت قانون 
ســومین نشســت حقــوق بشــر دموکراســی و حاکمیــت قانــون در آبان مــاه ۱۴۰۰ برگــزار شــد. نماینــده ســازمان در دفتــر ژنــو بــا 
حضــور در ایــن نشســت طــی یــک بیانیــه شــفاهی بــه تاثیــر منفــی تحریم هــای یکجانبــه امریــکا بــر دمکراســی و حاکمیــت قانــون 
ــرای احقــاق حقــوق تضییــع شــده قربانیــان  ــزوم ایجــاد ســازوکاری ب ــر ل ــا دســتور جلســه ب ــق ب اعتــراض کــرد. همچنیــن مطاب

تحریــم تاکیــد کــرد.

مشارکت سازمان در بيست و دومين جلسه کارگروه حق توسعه
بیســت و دومیــن جلســه کارگــروه حــق توســعه در آذرمــاه ۱۴۰۰ بــه صــورت حضــوری برگــزار شــد. نماینــده ســازمان در دفتــر 
ــر تمامــی  ــه تأثیــر تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا ب ــه قرائــت بیانیــه ای  شــفاهی در اعتــراض ب ــا حضــور در ایــن کارگــروه ب ــو ب ژن

حــق توســعه پراخــت.

مشارکت سازمان در جلسه دهم نشست مشاغل و حقوق بشر
جلســه دهــم نشســت مشــاغل و حقــوق بشــر در دی مــاه ۱۴۰۰ بــه صــورت حضــوری برگــزار شــد. در ایــن نشســت یــک بیانیــه 
شــفاهی توســط نماینــده ســازمان در دفتــر ژنــو قرائــت و بــه تحریــم و تبعیــت بیــش از حــد مشــاغل و بانک هــا بــا تحریــم کــه 

باعــث نقــض همــه حقــوق  بشــر کشــورهای تحــت تحریــم از جملــه حــق حیــات اســت، اعتــراض شــد.
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شرکت در وبينار کنفرانس سمن های دارای مقام مشورتی با سازمان ملل
ســازمان در فروردیــن ۱۴۰۰ در وبینــاری کــه توســط کنفرانــس ســازمان های غیردولتــی دارای مقــام مشــورتی بــا ســازمان ملــل 
متحــد )کنگــو( در خصــوص همــکاری و هماهنگــی بــا کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر و نیــز مســائل داخلــی ایــن ائتــالف برگــزار 

نمــود، شــرکت کــرد. 

شرکت در وبينار شورای توانبخشی بين المللی حمایت از قربانيان شکنجه 
وبینــار شــورای توانبخشــی بین المللــی حمایــت از قربانیــان شــکنجه بــا موضــوع »ادغــام مؤلفــه معیشــت: بــه ســمت یــک فرآینــد 
ــی  ــروری از توانبخش ــی ض ــادی بخش ــی اقتص ــی اجتماع ــد. توانبخش ــزار گردی ــت ماه ۱۴۰۰ برگ ــع« در اردیبهش ــی جام توانبخش
جامــع و کل نگــر اســت کــه بــدون در نظــر داشــتن آن امــکان درمــان و بازگشــت قربانیــان بــه جامعــه میســر نخواهــد بــود. در نظــر 
داشــتن ایــن موضــوع و حفــظ معیشــت اقتصــادی بــادوام در حمایــت از قربانیــان شــکنجه بســیار مهــم اســت. در ایــن وبینــار بــا 
تمرکــز بــر وضعیــت معیشــتی بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد درمانــی قربانیــان شــکنجه تجربیــات مختلفــی در ایــن حــوزه مــورد 

بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

شرکت در وبينار نقش جوانان در کاهش خشونت های مسلحانه 
ــاری  ــه ســالح های ســبک )ایانســا( در وبین ــی علی ــدام بین الملل ــوان عضــو شــبکه اق ــه عن ــان خشــونت ب ــاع از قربانی ســازمان دف
کــه بــا موضــوع نقــش جوانــان در کاهــش خشــونت های مســلحانه بــا حضــور نمایندگانــی از کانــادا و اتحادیــه اروپــا، در مردادمــاه 
۱۴۰۰ برگــزار گردیــد، شــرکت نمــود. در ایــن نشســت در خصــوص مشــارکت جوانــان در کاهــش خشــونت های مســلحانه تأکیــد 

شــد.

شرکت در وبينار آی آر سی تی 
ــت  ــوع وضعی ــا موض ــکنجه ب ــان ش ــت از قربانی ــی حمای ــی بین الملل ــورای توانبخش ــط ش ــده توس ــزار ش ــار برگ ــازمان در وبین س
ــه خــروج  ــا توجــه ب ــود. ب ــزار شــد، شــرکت نم ــاه ۱۴۰۰ برگ ــه در مهرم ــا ک ــاز آنه ــه نی افغانســتانی های آســیب دیده و پاســخ ب
غیرمســئوالنه ایــاالت متحــده آمریــکا از افغانســتان و گســترش فجایــع انســانی در ایــن کشــور از جملــه آوارگــی، شــکنجه و ضربــات 
روحــی تعــداد قابــل توجهــی از اتبــاع افغانســتان، در ایــن جلســه نقطــه نظــرات مختلــف در خصــوص ارائــه خدمــات روان درمانــی 

بــرای حمایــت از پناهنــدگان و پناهجویــان افغانســتانی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 

شرکت در وبينار دوم آی آر سی تی 
ــرار داده  ــر ق ــت تأثی ــف را تح ــای مختل ــیاری از نهاده ــت بس ــان فعالی ــا در جه ــری کرون ــیوع همه گی ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اســت، شــورای توانبخشــی بین المللــی حمایــت از قربانیــان شــکنجه در یــک ابتــکار، وبینــاری را در آبــان مــاه ۱۴۰۰ بــا موضــوع 
توانبخشــی قربانیــان شــکنجه در زمــان همه گیــری کرونــا برگــزار نمــود. ایــن شــورا بــا جــذب بودجه هــای کوچــک ســعی نمــود 
ــز  ــن مراک ــان ای ــا همچن ــرار داده ت ــت ق ــورد حمای ــد م ــرار گرفته ان ــا ق ــری کرون ــر همه گی ــه تحــت تأثی ــف را ک ــز مختل ــا مراک ت

ــه نماینــد.  ــه قربانیــان شــکنجه را ارائ بتواننــد خدمــات خــود ب



ODVV
۱۴۰۰گزارش ساالنه

۱7

حضور در نشست مجمع عمومی کنفرانس سمن های دارای مقام مشورتی با سازمان ملل
بیســت و هفتمیــن مجمــع عمومــی کنفرانــس ســازمان های غیردولتــی دارای مقــام مشــورتی بــا ســازمان ملــل متحــد )کنگــو( از 
تاریــخ ۸ تــا ۱۰ آذرمــاه ۱۴۰۰ بــه مــدت ســه روز و بــا توجــه بــه همه گیــری کرونــا بــه صــورت مجــازی برگــزار گردیــد. در ایــن 
ــر انتخــاب اعضــای هیــأت مدیــره و رئیــس، برخــی مســائل مختلــف از قبیــل مجموعــه اصــول بــرای عملکــرد  نشســت عــالوه ب
خــوب ســازمان های غیردولتــی، ارائــه گــزارش ترکیبــی در مــورد اجــالس جامعــه مدنــی در مــورد مســائل اساســی، وضعیــت مالــی 

کنگــو و همچنیــن موضوعــات مرتبــط بــا هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد کنگــو مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 

برگزاری روز بين المللی ملل متحد در حمایت از قربانيان شکنجه
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت، بــه عنــوان عضــو شــورای توانبخشــی بین المللــی حمایــت از قربانیــان شــکنجه و در راســتای 
ــد در  ــل متح ــی مل ــن، روز بین الملل ــبت ۲۶ ژوئ ــه مناس ــکنجه ب ــونت و ش ــان خش ــت از قربانی ــانی و حمای ــترش اطالع رس گس
حمایــت از قربانیــان شــکنجه نشســت تخصصــی ای را در تیرمــاه ۱۴۰۰ بــا حضــور نماینــدگان و اندیشــمندان ایــن حــوزه در ســالن 
ــات  ــه خدم ــی از جمل ــات حمایت ــه خدم ــن نشســت بررســی چگونگــی ارائ ــی ای ــز اصل ــزار نمــود. تمرک ــات ســازمان برگ اجتماع

درمانــی و معیشــتی بعــد از شــکنجه بــه قربانیــان بــود. 
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اجالس های بين المللی
فعاليت های سازمان در سه اجالس شورای حقوق بشر در یک نگاه 

اجالس ۴9اجالس ۴8اجالس ۴7عناوین

66۴بیانیه های کتبی

۴76بیانیه های شفاهی

بولتن تحوالت مثبت بولتن
بولتن تحوالت مثبت شماره ۳۳بولتن تحوالت مثبت شماره 29شماره 26

ارسال نامه به گزارشگر ارسال نامه
حق غذا

مکاتبه و ارسال نامه به 
گزارشگر ویژه اقدامات 
یکجانبه قهری آلنا دوهان

پژوهش نامه

■ پژوهشنامه تحریم های یکجانبه؛ تبعات 
منفی حقوق بشری

■ پژوهشنامه تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه کوبا، ایران و ونزوئال

نشست های جانبی و 
تخصصی

■ برگزاری نشست جانبی 
وضعیت کودکان در یمن و 

قطعنامه های بین المللی
■ برگزاری نشست 

جانبی زندانیان قدس: 
واقعیت ها و توصیه ها

■ برگزاری نشست جانبی 
اثرات محاصره یمن

■ برگزاری نشست جانبی بازداشت اداری 
نقض حقوق بشر

■ برگزاری نشست جانبی قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل و تأثیر آن بر 

شرایط انسانی در یمن

نمایشگاه
■ برپایی نمایشگاه جنگ یمن را 

متوقف کنید
■ برپایی نمایشگاه فلسطین

■ برپایی نمایشگاه جنگ علیه یمن را متوقف 
کنید

■ برپایی نمایشگاه حمایت از حقوق بشر 
مردم فلسطین

گزارش موضوعی تحت عنوان تراژدی یمن: گزارش موضوعی
جنگ، بن بست و رنج 
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چهل و هفتمين اجالس شورای حقوق بشر
اجــالس ۴۷  شــورای حقــوق بشــر همچــون ســه اجــالس گذشــته تحــت تأثیــر پاندمــی کوویــد ۱۹ و محدودیت هــای ناشــی از 
آن بــه صــورت ویدیویــی از تاریــخ ۳ تــا ۲۳ تیرمــاه برگــزار شــد. ســازمان در ایــن اجــالس بــر موضوعاتــی نظیــر تحریــم و تأثیــر 
آن بــر عــدم ارتقــای حقــوق بشــر و بــه ویــژه بــر ســالمت، نقــض گســترده حقــوق بشــر در ســرزمین های اشــغالی، آزادی بیــان 
ــوق بشــر در  ــت حق ــی در یمــن و بررســی دوره ای وضعی ــالف عرب ــگ ائت ــی، نژادپرســتی و اسالم هراســی ، جن در کشــورهای عرب

اســترالیا تمرکــز داشــت.

تحریم
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در راســتای نیــل بــه اهــدف خــود همــواره تــالش کــرده اســت تــا در شــورای حقــوق بشــر 

ــاره تدابیــر قهــری یکجانبــه و تأثیــر منفــی آن بــر حقــوق بشــر اطالع رســانی نمایــد. ســازمان ملــل درب

اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های کتبی
■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۲: گفتگــوی متقابــل بــا کمیســر عالــی دربــاره 

گــزارش ایــران بــا موضــوع تحریــم
■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۳ : گفتگــوی متقابــل بــا گزارشــگر نسل کشــی 

ــا موضــوع تحریم  ب
■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۳: گفتگــوی متقابــل بــا گزارشــگر همبســتگی 

بین المللــی بــا موضــوع تحریــم
■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۳: گفتگــوی متقابــل بــا گزارشــگر ســالمت 

بــا موضــوع تحریــم )بیانیــه مشــترک بــا ۱۲ ســمن ایرانــی(
■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۷: گفتگــوی متقابــل بــا گزارشــگر فلســطین 

بــا موضــوع حقــوق بشــر فلســطین
ــا گزارشــگر آزادی  ــل ب ■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۳: گفتگــوی متقاب

ــا موضــوع آزادی بیــان در کشــورهای عربــی بیــان ب

اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های شفاهی
 ■ بیانیــه شــفاهی تحــت آیتــم ۳: گفتگــوی متقابــل بــا گزارشــگر ســالمت بــا 

موضوع تحریم
■ بیانیــه شــفاهی تحــت آیتــم ۶: جلســه بررســی دوره ای اســترالیا بــا موضــوع اعتــراض 

بــه وضعیــت حقــوق بشــر در اســترالیا
ــا  ــی ب ــک کارشناس ــازی و کم ــل ظرفیت س ــم ۱۰: پن ــت آیت ــفاهی تح ــه ش ■ بیانی
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ــر  ــم ب ــه تأثیــر تحری موضــوع همــکاری در جهــت ارتقــاء حــق آمــوزش و اعتــراض ب
ــوزش حــق آم

■ بیانیــه شــفاهی تحــت آیتــم ۷: گفتگــوی متقابــل بــا گزارشــگر فلســطین بــا موضــوع 
حقــوق بشــر فلســطین )بیانیــه تهیــه شــده توســط دفتــر ژنــو ســازمان و مشــترک بــا 

مرکــز توانبخشــی خیــام بــرای قربانیــان شــکنجه(

ارتباط با گزارشگران موضوعی
ارسال مطلب به گزارشگر حق غذا

همزمــان بــا اجــالس ۴۷ شــورای حقــوق بشــر ســازمان ضمــن پاســخ بــه درخواســت گزارشــگر حــق غــذا از ایــن فرصــت اســتفاده 
کــرده و در پاســخ بــه ســؤاالت ایشــان موضــوع تحریــم و تأثیــر آن بــر حقــوق بشــر را مطــرح کــرد. ایــن گزارشــگر از دولت هــا و 
ســمن ها درخواســت کــرده بــود کــه بــا پاســخ بــه پرسشــنامه ای در فراینــد تهیــه گــزارش بــرای ارائــه بــه جلســه هفتــاد و ششــم 

مجمــع عمومــی بــه گزارشــگر کمــک کننــد. 

مشارکت پيگير سازمان در فرآیند تصویب کنوانسيون الزام آور حق توسعه
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــا تالشــی مــداوم و مســتمر موفــق بــه درج موضــوع »ممنــوع بــودن تحریــم یکجانبــه در ســند 

الزم االجــرای حقوقــی حق توســعه« شــد.
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل در قطعنامــه ۳۹/۹ خــود، تصمیــم گرفــت کــه بــه گــروه کار حق توســعه ماموریــت دهــد کــه 
پیش نویــس ســند الزم االجــرای حقوقــی حــق توســعه را تهیــه کنــد. کارگــروه حــق توســعه بــه منظــور تهیــه ایــن ســند حقوقــی در 
تیرمــاه ۱۴۰۰ از دولت هــا و ســمن های دارای مقــام مشــورتی درخواســت کــرد تــا نظــر خــود را دربــاره مفــاد ایــن ســند اعــالم کننــد. 
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت از ایــن فرصــت بهره بــرده، در مــاه ژوئیــه ســال ۲۰۱۹، ضمــن ارســال مطالبــی بــه ایــن کارگــروه 
بــر لــزوم درج ممنــوع بــودن تحریــم اقتصــادی و تدابیــر قهــری یکجانبــه بــه عنــوان مانعــی بــرای تحقــق حق توســعه تاکیــد کــرد. 
خوشــبختانه موضــوع ممنــوع بــودن تحریــم کــه احتمــاال توســط دولت هــای تحــت تحریــم نیــز مطــرح شــده در پیش نویــس ایــن 

ســند الــزام آور درج شــده کــه گام مهــم و عملــی در جهــت غیرقانونــی شــمردن تحریــم اقتصــادی بــه شــمار می آیــد. 
 

برگزاری نشست های جانبی
الــف- نشســت جانبــی وضعيــت حقــوق کــودکان در یمــن و قطعنامه هــای 

ــی بين الملل
در تاریــخ ۱۴ تیــر ۱۴۰۰ در حاشــیه چهــل و هفتمیــن نشســت شــورای حقــوق بشــر 
ــای  ــن و قطعنامه ه ــودکان در یم ــوق ک ــت حق ــوان »وضعی ــا عن ــی ب ــتی جانب نشس
بین المللــی« بــه دعــوت ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت و مرکــز الخیــام بــرای 
توانمندســازی قربانیــان شــکنجه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
تعــدادی از فعــاالن حقــوق بشــری یمنــی مقیــم در یمــن و نیــز کشــورهای عربــی و 

اروپایــی شــرکت کردنــد.
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■ مدیــر ایــن نشســت آقــای محمــد ابوطالــب دبیــرکل ســمن آلمانــی »انســان بــرای حقــوق بشــر و صلــح« بــود کــه در ابتــدا بــه 
معرفــی نشســت و نیــز ســخنرانان آن پرداخــت. 

■ در ایــن نشســت آقایــان عبدالســالم الذهبــی نماینــده ســازمان انســان، آقــای نصــر الشــاذلی، از رهبــران جنبــش الحــراک جنوبــی 
و فعــال حقوقــی و آقــای ماجــد الوشــلی نماینــده مرکــز یمنــی حقــوق بشــر بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد. 

محورهای مهم و عمده ای که در این نشست مطرح شد عبارت بودند از:
ــودکان در  ــوق ک ــردن حق ــال ک ــگ  و پایم ــزاع و جن ــای ن ــی طرف ه ــل در معرف ــازمان مل ■ بررســی دوگانگــی اســتانداردهای س

معامــالت مــادی. 
■ وضعیــت کــودکان یمنــی در مناطــق اشــغالی از ســوی نیروهــای ائتــالف و مــزدوران آن و مقایســه وضعیــت آنــان بــا وضعیــت 

کــودکان در مناطــق تحــت ســیطره دولــت وفــاق ملــی در مناطــق آزادشــده. 
■ وضعیــت کــودکان یمنــی بــه صــورت کلــی نــه تنهــا در ضمــن عملیــات نظامــی یــا بمبــاران جنگــی از ســوی نیروهــای ائتــالف، 
بلکــه تحــت تحریم هــای ظالمانــه علیــه یمــن کــه قربانیــان آن در میــان کــودکان بســیار بیشــتر از قربانیــان عملیات هــای نظامــی 

یــا بمباران هــای هوایــی اســت.   
■ عــدم اســتناد گزارش هــای بین المللــی بــر حقایــق مشــهود اســت چــرا کــه عمدتــا بــه بخشــی کوچــک از تهاجــم همه جانبــه 
ــد و تعدادشــان بســیار بیشــتر از  ــم می میرن ــار منفــی تحری ــی کــه بخاطــر آث ــه صــورت کامــل قربانیان علیــه یمــن پرداختــه و ب

قربانیــان در عملیــات نظامــی اســت را در نظــر نگرفتــه اســت. 
ــوارد  ــه م ــوط ب ــد، مرب ــل متح ــازمان مل ــای س ــدادی از قطعنامه ه ــت تع ــت نشس ــخنرانی ها، مدیری ــراد س ــس از ای ــان و پ در پای
نقــض حقــوق کــودکان در مناطــق جنگــی و منازعــات را قرائــت کــرد. همچنیــن توضیــح مختصــری از گزارش هــای مربــوط بــه 
ســازمان ملــل راجــع بــه وضعیــت کــودکان یمــن از آغــاز تهاجــم علیــه یمــن ارائــه شــد. گفتنــی اســت مــدت زمــان ایــن نشســت 

یــک ســاعت و نیــم بــود و بــه صــورت زنــده از فیســبوک و یوتیــوب پخــش شــد.

ب( نشست جانبی »زندانيان قدس: واقعيت ها و توصيه ها«
ــت  ــن نشس ــل و هفتمی ــیه چه ــاه ۱۴۰۰ در حاش ــنبه ۲۱ تیرم ــخ دوش در تاری
شــورای حقــوق بشــر نشســتی جانبــی بــا عنــوان »زندانیــان قــدس: واقعیت هــا و 
توصیه هــا« بــه دعــوت ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت و مرکــز الخیــام بــرای 

توانمندســازی قربانیــان شــکنجه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.  
■ مدیریــت ایــن نشســت بــه عهــده آقــای حســیب عبدالحمیــد دبیــرکل مرکــز 
ــی  ــه معرف ــدا ب ــه در ابت ــود ک ــکنجه ب ــان ش ــازی قربانی ــرای توانمندس ــام ب الخی

ــت.  ــخنرانان آن پرداخ ــک از س ــر ی ــز ه ــت و نی ــداف نشس اه
ــطینیان  ــاع از فلس ــی دف ــاد اروپای ــس اتح ــد رئی ــد حم ــان خال ــت آقای ــن نشس ■ در ای
ــی ســابق و متخصــص در امــور زندانیــان، دکتــر  ــه زندان بازداشت شــده، عبدالناصــر فراون

نایــف جــراد مدیــرکل موسســه فلســطین بــرای تحقیقــات امنیــت ملــی، دکتــر حســن فرطوســی پژوهشــگر حقــوق بین الملــل و فعــال حقــوق 
بشــری، فهــد حســن مدیــر ســازمان تضامــن )همدلــی( بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.  
محورهای مهم و عمده ای که از سوی سخنرانان نشست مطرح شد عبارت بودند از:

ــژادی اســت و از همیــن رو از  ــرای پاکســازی ن ــف ب ــا روش هــای نژادپرســتانه مختل ■ هــدف اشــغالگران، یهودی ســازی قــدس ب
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ــدارک شناســایی و  ــو م ــه لغ ــان ب ــد مکــرر آن ــه فلســطینیان ســرزمین های اشــغالی وارد می شــود تهدی ــه فشــارهایی کــه ب جمل
اقامتــی آنــان در شــهر قــدس اســت. 

■ همدلــی و همراهــی رســانه ای، سیاســی و حقوقــی بــا فلســطینیان تحــت اشــغال اســرائیل بــه رونــد دفــاع آنــان از قــدس شــریف 
ــاند. ــاری می رس ی

■ تبعیض مبتنی بر نژاد که خط مشی اسرائیل را تشکیل می دهد مغایر با حقوق بین الملل است.
■ همچنیــن بــر ضــرورت ارســال کمیتــه تحقیــق از ســوی ســازمان ملــل و نیــز تشــویق مردمــان اهــل قــدس بــه تقدیــم شــکوئیه 

از طریــق مجــاری قانونــی بــه محکمــه جنایــات بین المللــی تأکیــد شــد.
ــاع از حقــوق بشــر مــردم ســاکن  ــا دف ــژه ســازمان ملــل در رابطــه ب ــا گزارشــگران وی ■ ضــرورت هرچــه بهتــر کــردن ارتبــاط ب
تحــت اشــغال و نیــز گزارشــگر امــور زندانیــان یــا بازداشــت های خودســرانه اهمیــت باالیــی دارد. همچنــان کــه ارائــه یادداشــت بــه 
کمیســاریای عالــی و ســایر مســئوالن در رابطــه بــا هرگونــه عملیــات بازداشــت های جدیــد بــرای اقدامــات فــوری، اهمیــت دارد.

ــده از فیســبوک و  ــه صــورت زن ــدت دو ســاعت طــول کشــید و ب ــه م ــن نشســت ب ــی اســت ای گفتن
ــوب پخــش شــد. یوتی

 
بولتن تحوالت مثبت حقوق بشری

اطالع رســانی از تحــوالت مثبــت حقــوق بشــری ایــران بــه مخاطبــان بین المللــی، گزارشــگران ویــژه 
موضوعــی ســازمان ملــل، نهادهــای بین المللــی و ... در قالــب بولتــن تحــوالت مثبــت حقــوق بشــری 
از دیگــر اقدامــات ســازمان اســت. در ایــن دوره از شــورا نیــز شــماره ۲۶ ایــن بولتــن چــاپ و بــرای 

مخاطبــان ارســال شــد.

برخی موضوعات مطرح شده در این شماره به شرح ذیل است:
ــران،  ــر در ای ــان برت ــی آرم ــر افغانســتان در جشــنواره مل ــده شــدن دانشــجوی دانشــگاه برت ــه برن ــاره ب ــدگان؛ اش ــوق پناهن حق
ــر پشــتیبانی از ورزش پناهنــدگان و  ــد ب ــران، تاکی ــی دانشــجویان افغانســتان در دانشــگاه های ای ــورس تحصیل ــه ب ــه ارائ اشــاره ب
مهاجــران در ایــران، اشــاره بــه پشــتیبانی از دسترســی پناهنــدگان افغانســتان بــه خدمــات بانکــی در ایــران، حقــوق زنــان؛ اشــاره 
بــه پیش نویــس الیحــه رعایــت کرامــت و تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت، حقــوق معلولیــن؛ اشــاره بــه ســهولت دسترســی 
افــراد کــم بینــا و نابینــا بــه خدمــات بانکــی  و حقــوق بشــر؛ اعــالم نجــات ۳۶ نفــر از اعــدام پــس از مداخلــه شــورای حــل اختــالف 

داوری.

چهل و هشتمين اجالس شورای حقوق بشر
چهــل و هشــتمین اجــالس شــورای حقــوق بشــر همچــون اجالس هــای دو ســال اخیــر ایــن شــورا بــه دلیــل پاندمــی کرونــا بــه  
صــورت آنالیــن و ویدیویــی از تاریــخ ۲۲شــهریور تــا ۱۶ مهــر در دفتــر اروپایــی ســازمان ملــل متحــد در شــهر ژنــو برگــزار شــد.

ــر عــدم  ــم و تأثیــر آن ب ــر تحری ــی نظی ــر موضوعات ــن اجــالس ب ــاع از قربانیــان خشــونت در ای  تمرکــز فعالیت هــای ســازمان دف
ارتقــای حقــوق بشــر، تأثیــر تحریــم بــر زندگــی و ســالمت افــراد جامعــه، نقــض گســترده حقــوق بشــر در ســرزمین های اشــغالی، 
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ــود.  نژادپرســتی و اسالم هراســی در آمریــکا و جنــگ ائتــالف عربــی در یمــن ب

بيانيه های کتبی
ــزارش  ــاره گ ــو درب ــم ۲: گفتگ ــت آیت ــی تح ــه کتب کمیســر ■ بیانی ــوق عالــی و دبیــرکل بــا ســاالنه  ــت حق ــوع وضعی موض

ــن«؛ ــر در یم بش
ــه کتبــی تحــت آیتــم ۳: گفتگــو بــا ســازوکار  ■ بیانی
ــازمان و  ــط س ــده توس ــه ش ــعه تهی ــق توس ــی ح تخصص
ارســال مشــترک بــا ســمن  های ایرانــی بــا موضــوع لــزوم 
ــه نقــض جــدی حقــوق بشــر و حــق توســعه از  توجــه ب

ــم؛ ــق تحری طری
■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۳: گفتگــو بــا پنــل تحریــم 
ــی و  ــه: حــوزه قضای ــک جانب ــای ی ــا موضــوع تحریم ه ب

تأثیــر فرامــرزی؛
ــا گزارشــگر  ــو ب ــم ۳: گفتگ ــی تحــت آیت ــه کتب ■ بیانی
بــا ســمن ونزوئالیــی  ارســال مشــترک  تحریــم و 
ــگ  ــم زن ــل تحری ــداوم تحمی ــوان: ت ــا عن ــن ب فونداالتی

ــت؛ ــر اس خط
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۴:  بحث عمومی درباره اعتراض به وضعیت حقوق بشر امریکا و انگلیس؛

■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۷:  بحــث عمومــی دربــاره اعتــراض بــه وضعیــت حقــوق بشــر در ســرزمین های اشــغالی )مشــترک 
ــه و حقــوق بشــر و موسســه خیــام(. باکنســول بین المللــی حمایــت از محاکمــات عادالن

بيانيه های شفاهی
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۲: با موضوع یمن؛

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴: بحث عمومی با موضوع تحریم ها باید لغو شود؛
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۷: بحث عمومی با موضوع وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی؛
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■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۹: بحث عمومی با عنوان نژادپرستی سیستمیک و پلیس رادیکال در امریکا؛
■ بیانیــه شــفاهی تحــت آیتــم ۳:  گفتگــوی متقابــل بــا پنــل تحریــم بــا موضــوع تحریم هــای یــک جانبــه: حــوزه اختیــار و تأثیــر 

فرامرزی؛
 ■ بیانیــه شــفاهی تحــت آیتــم ۳: جلســه گفتگــو بــا گزارشــگر تحریــم بــا موضــوع تــداوم تدابیــر قهــری یک جانبــه 

نگران کننده است؛
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳: بحث عمومی با موضوع تحریم و نقض حق تحصیل و حق توسعه.

ارتباط با گزارشگران موضوعی
مکاتبه با گزارشگر ویژه اقدامات یکجانبه قهری

ســازمان ضمــن مکاتبــه بــا گزارشــگر ویــژه اقدامــات یکجانبــه قهــری )تحریــم( خانــم آلنــا دوهــان، بــه ایشــان پیشــنهاد کــرده کــه 
گزارش هــای ایــن گزارشــگر را بــه زبــان فارســی ترجمــه کنــد تــا گزارش هــای ترجمــه شــده روی صفحــه گزارشــگر در وب ســایت 

ســازمان ملــل قــرار گیــرد و در آنجــا بــرای فارســی زبانان در دســترس باشــد.

برگزاری نشست های جانبی
نشست جانبی اثرات محاصره یمن 

ایــن نشســت بــا دو مهمــان اروپایــی و یــک فعــال حقــوق بشــری یمنــی در تاریــخ ۵ شــهریور ماه 
۱۴۰۰ برگــزار شــد. موضــوع مهــم ایــن نشســت کــه دکتــر حســن فرطوســی مدیریــت آن را بــه 
ــرودگاه  ــایی ف ــن، بازگش ــای یم ــتن تحریم ه ــرورت شکس ــه ض ــه ب ــد و توج ــده داشــت تأکی عه
ــورهای  ــی و کش ــری و بین الملل ــوق بش ــادی حق ــع و نه ــکوت مجام ــت س ــا و محکومی صنع
اروپایــی در ایــن زمینــه بــود. اســتفان بــل یکــی از مهمانــان نشســت بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره 
ــران آن ســالح  ــی و رهب ــه ائتــالف عرب ــا ب ــه تنه ــا ن ــر بریتانی ــی نظی کــرد کــه کشــورهای غرب
ــا توجیــه کمک هــای بشردوســتانه وارد یمــن شــده و اقدامــات سیاســی و  می فروشــند بلکــه ب

ــد. ــام می دهن ــه انج جانبداران
خانــم تــارا اگــرادی دیگــر شــرکت کننده ایــن نشســت نیــز در ســخنانی احساســی عنــوان کــرد 
کــه عالقه منــد بــوده کــه امســال در راه پیمایــی اربعیــن شــرکت کنــد کــه بــه دالیلــی میســر 
نشــده اســت و بــا حضــور در ایــن نشســت تــالش دارد کــه در طــرف مظلــوم باشــد و ایــن نکته 
مهمــی اســت کــه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد. مدیــر جلســه نیــز ضمــن تأییــد ســخنان خانــم 

ــر ایــن امــر تأکیــد کــرد کــه آنچــه در عاشــورا و مــورد ظلــم قرارگرفتــن انســان ها واقــع شــده اســت بایــد چــراغ راهــی  ــارا ب ت
ــرای نســل های بعــدی بشــر باشــد. ب

ــا ارائــه پاورپوینتــی وضعیــت اقتصــادی و انســانی ناگــوار یمــن  ــاره دیگــر شــرکت کننده ایــن نشســت نیــز ب آقــای عبدالقــادر زب
بــر اثــر حمــالت نظامــی و تحریم هــای ائتــالف عربــی را بــرای مخاطبــان تشــریح و بــر لــزوم شکســتن محاصــره و تحریــم یمــن 

تأکیــد کــرد کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 
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 نمایشگاه

الف- نمایشگاه جنگ یمن را متوقف کنيد
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــا هــدف توقــف جنــگ 
ــری  ــه رهب ــالف ب ــورهای ائت ــوی کش ــه از س ــاوزی ک و تج
عربســتان و امــارات صــورت گرفتــه اســت، نمایشــگاهی را در 
ــو  ــهر ژن ــیون ش ــدان ناس ــهریور ماه ۱۴۰۰ در می ــخ ۷ ش تاری
ــر  ــز ب ــا تمرک ــگاه ب ــزاری نمایش ــول برگ ــرد. در ط ــزار ک برگ
ضــرورت توقــف جنــگ و چنــد هدف دیگــر از جمله شکســتن 
ــا  ــن مصاحبه ه ــد. در ای ــام ش ــی انج ــا مصاحبه های تحریم ه
تأکیــد شــد کــه اگــر جنــگ را متوقــف نمی کنیــد تحریــم را 
ــه  ــا ب ــادر و فرودگاه ه ــق بن ــی از طری ــواد غذای ــا م ــد ت برداری

یمــن برســد. 
موضــوع بعــدی و مهمــی کــه مــد نظــر بــود و از طریــق آثــار 

هنــری نظیــر عکــس و پوســتر بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــته شــد ضــرورت انســانی بازگشــایی فــرودگاه صنعــا و بندرهایــی ماننــد 
ــود. ایــن نمایشــگاه در  ــرای وارد و خــارج ســاختن مــواد غذایــی و ... و همین طــور ســهولت آمــد و شــد مــردم یمــن ب حدیــده ب
ــاب خبــری مناســبی داشــت و مخاطبــان نمایشــگاه در مصاحبه هایــی کــه  رســانه هایی ماننــد المســیره، المیادیــن و یونیــوز بازت

داشــتند بــا اهــداف مــورد نظــر برگــزاری آن هــم نظــر بودنــد.

ب( نمایشگاه دفاع از حقوق بشر مردم فلسطين
موضــوع فلســطین و نقــض حقــوق اساســی و انســانی فلســطینیان از اهــداف و کار ویژه هــای همــواره مطــرح ســازمان بــوده اســت. 
بــه همیــن منظــور نمایشــگاه وضعیــت حقــوق بشــر در فلســطین دومیــن نمایشــگاهی بــود کــه در تاریــخ ۸ شــهریور ماه ۱۴۰۰ 
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توســط همــکاران ســازمان در ژنــو برنامه ریــزی شــده بــود. ایــن نمایشــگاه نیــز بازتــاب خبــری مناســبی هماننــد نمایشــگاه قبلــی 
داشــت و بیــش از ۴۰ تصویــر، پوســتر، اینفوگــراف و ... کــه تعــداد قابل توجهــی از آنهــا بــرای ایــن نمایشــگاه طراحــی شــده بــود 
و در آن هــا موضوعاتــی نظیــر وضعیــت بازداشــتی ها، اســرا و همین طــور کــودکان فلســطینی و نقــض حقــوق بشــر ایشــان ذکــر 

شــده بــود، بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــد.

 بولتن تحوالت مثبت حقوق بشری
اطالع رســانی از تحــوالت مثبــت حقــوق بشــری ایــران بــه مخاطبــان بین المللــی نظیــر 
گزارشــگران ویــژه موضوعــی ســازمان ملــل، نهادهــای بین المللــی و ... در قالــب بولتــن تحــوالت 
ــالس ۴۸  ــزاری اج ــا برگ ــان ب ــت. هم زم ــازمان اس ــم س ــات مه ــری از اقدام ــوق بش ــت حق مثب
شــورای حقــوق بشــر نیــز شــماره ۲۹ آن توســط همــکاران ســازمان تهیــه و بــه ایشــان ارســال 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــن شــماره ب ــات مطــرح شــده در ای شــد. برخــی موضوع
حقــوق زنــان؛ اشــاره بــه مجــوز دولــت بــه زنــان بــرای افتتــاح حســاب بانکــی بــه نــام فرزنــدان، 
ــراد  ــاده و روســتایی؛ حقــوق اف ــوار در مناطــق دور افت توانمندســازی ۷۷۰۰ زن سرپرســت خان
 ، ۱۹-COVID  دارای معلولیت؛گســترش خدمــات بــه افــراد دارای معلولیــت در طــول همه گیــری
افزایــش هفتــاد درصــدی حقــوق مراقبــت در خانــه و پرســتاری افــراد دارای معلولیــت؛ حقــوق 
ــرای  ــان افغانســتانی ب ــرای ســرمایه گذاران و کارفرمای ــه ایجــاد فرصــت ب پناهنــدگان؛ اشــاره ب
دریافــت مجــوز کار در ایــران و لغــو محدودیت هــای ثبت نــام دانش آمــوزان خارجــی در 

مــدارس دولتــی.
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چهل و نهمين اجالس شورای حقوق بشر
بعــد از دو ســال از آغــاز پاندمــی کرونــا و برگــزاری اجالس هــای شــورای حقــوق بشــر بــه صــورت آنالیــن و ویدئویــی،  اجــالس 
ــن ســخت گیرانه در  ــر برخــی قوانی ــا و تغیی ــه کرون ــوط ب ــای مرب ــردن آماره ــل فروکــش ک ــه دلی ــوق بشــر ب ۴۹ ام شــورای حق
این بــاره و بنــا بــر تصمیــم دبیرخانــه شــورا بــه صــورت ترکیبــی )آنالیــن و حضــوری( از تاریــخ  ۱۱ اســفندماه آغــاز و در تاریــخ 

ــید.   ــان رس ــه پای ــاه ب ۱۲ فروردین م
ــم  ــر تحری ــر تأثی ــی نظی ــر موضوعات ــز ب ــا تمرک ــز همچــون  گذشــته ب ــن اجــالس نی ــان خشــونت در ای ــاع از قربانی ــازمان دف س
ــوق بشــر در  ــض گســترده حق ــن، نق ــی در یم ــالف عرب ــگ ائت ــوق بشــر، جن ــای حق ــدم ارتق ــر ع ــم ب ــر تحری ــر ســالمت، تأثی ب
ــی  ــی و اجرای ــش محتوای ــت پوش ــا را تح ــرد آنه ــالش ک ــی، ت ــی و شیعه هراس ــتی، اسالم هراس ــغالی، نژاد پرس ــرزمین های اش س

ــر: ــوق بش ــورای حق ــالس ۴۹ ش ــور در اج ــی حض ــازمان ط ــای س ــه ای از فعالیت ه ــد. خالص ــرار ده ق

بيانيه های کتبی
ــری  ــر قه ــی تدابی ــر منف ــوان تأثی ــا عن ــم ۳: ب ــت آیت ــی تح ــه کتب ■ بیانی
ــه حقــوق بشــر اساســی در مناطــق فقیرنشــین؛ ــر دسترســی ب یکجانبــه ب
ــوق بشــر در  ــای حق ــوان نگرانی ه ــا عن ــم ۴: ب ــی تحــت آیت ــه کتب ■ بیانی

ــادا؛ ــه و کان ــا، فرانس ــکا، بریتانی ــده آمری ایاالت متح
■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۴: بــا عنــوان گفتگــوی متقابــل بــا گزارشــگر 
ویــژه ایــران )بیانیــه مشــترک جمعــی از ســازمان های غیردولتــی مســتقر 

در ایــران( ؛
ــه  ــری یکجانب ــر قه ــوان تدابی ــا عن ــم ۵: ب ــت آیت ــی تح ــه کتب ■ بیانی

دموکراســی و حاکمیــت قانــون را تضعیــف می کنــد.

بيانيه های شفاهی
■ قرائت بیانیه شفاهی تحت آیتم ۲: با عنون شهرک سازی اسرائیل نقض فاحش قوانین بین المللی؛

■ قرائت بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳: با عنوان تدابیر قهری یک جانبه، نقض گسترده حقوق بشر؛
■ قرائت بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴: گفتگوی متقابل با گزارشگر ایران؛

■ قرائت بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ : گفتگوی عمومی با موضوع وضعیت حقوق بشر در یمن؛
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■ قرائت بیانیه شفاهی تحت آیتم ۷: با عنوان وضعیت زندانیان فلسطینی؛
■ قرائت بیانیه شفاهی تحت آیتم ۹: با عنوان شیعه هراسی در پاکستان. 

3. ارتباط با گزارشگران موضوعی
جلسه گفتگو با پروفسور آلنا دوهان گزارشگر ویژه تحریم

جلســه گفتگــو بــا گزارشــگر ویــژه تحریــم در تاریــخ ۲۴ اســفندماه ۱۴۰۰ برگــزار شــد. 
ــه صــورت مجــازی در آن حضــور داشــتند،  ــدادی از حضــار ب ــه تع ــن جلســه ک در ای
ابعــاد مختلــف تحریــم مطــرح شــد. همچنیــن گزارشــگر تحریــم موضوعاتــی را مــورد 
بحــث قــرار داد و نکاتــی نیــز از ســوی نماینــدگان ســازمان در خصــوص تأثیــر تحریــم 
ــن  ــادن ای ــی و از کار افت ــکی و درمان ــتگاه های پزش ــزات و دس ــداری تجهی ــر نگه ب
ــود،  ــاری می ش ــان بیم ــخیص و درم ــادن تش ــر افت ــه تأخی ــث ب ــه باع ــتگاه ها ک دس

مطــرح شــد.

دیدار نمایندگان سازمان با گزارشگر ویژه معلولين
در حاشــیه اجــالس ۴۹ نماینــدگان ســازمان بــا گزارشــگر حقــوق معلولیــن دیــدار نمــوده و طــی آن 
از گزارشــگر ویــژه خواســتند کــه بــه تأثیــر تبعیض آمیــز تحریم هــای امریــکا بــر حقــوق معلولیــن 
در کشــورهای تحــت تحریــم، توجــه بیشــتری مبــذول دارد و ایــن موضــوع را در گزارش هــای خــود 

ــس کند.  منعک
گزارشــگر ویــژه در ایــن مالقــات از دیــدار بــا نمایندگانــی از ایــران ابــراز خرســندی کــرده و تأکیــد 
ــن  ــاً ای ــنیده و قطع ــا ش ــح و رس ــیار واض ــی را بس ــمن های ایران ــد گان س ــای نماین ــرد بیانیه ه ک

موضــوع را کــه تاکنــون از نظــر دور مانــده مــد نظــر قــرار خواهــد داد.  

 دیدار نمایندگان سازمان با گزارشگر ویژه حق مسکن
در حاشــیه جلســه ارائــه گــزارش گزارشــگر ویــژه حــق مســکن نماینــدگان ســازمان بــا بهره گیــری 

از فرصــت پیــش آمــده بــا ایــن گزارشــگر گفتگــو کردنــد. 
در ایــن گفتگــو نماینــدگان ســازمان از گزارشــگر ویــژه درخواســت کردنــد تــا موضــوع تأثیــر منفــی 
ــر بهره منــدی از حــق مســکن را مــد نظــر قــرار دهــد. گزارشــگر ویــژه  تدابیــر قهــری یکجانبــه ب
ــدگان ســازمان  ــده اســت. نماین ــون از نظــر دورمان ــن موضــوع تاکن ــد کــرد کــه ای در پاســخ تأکی
ضمــن جلــب توجــه گزارشــگر بــه اینکــه تحمیــل تحریــم یکجانبــه زندگــی میلیون هــا انســان را در 
سراســر جهــان تحــت تأثیــر قــرار داده، از گزارشــگر ویــژه درخواســت کردنــد کــه در گزارش هــای 
آتــی خــود بــه شــورای حقــوق بشــر دربــاره ایــن تأثیــر بــه بحــث دراین بــاره بپــردازد. گزارشــگر 

ویــژه نیــز در پاســخ تأکیــد کــرد کــه ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار خواهــد داد.
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شبکه سازی
بــا هــدف ایجــاد شــبکه ای از ســمن های همفکــر خارجــی در حــوزه تحریــم، ســازمان تــالش کــرده تــا ســمن هایی را کــه در ایــن 
حــوزه فعالیــت می کننــد شناســایی کــرده و پیشــنهاد همــکاری مشــترک بــرای اعتــراض بــه تأثیــر تحریــم را بــا ایشــان مطــرح 
ــی، در  ــی و ســمن اتحــاد مســیحیان انجیل ــا جییوان ــا دو ســمن پاپ ــن راســتا ســازمان پــس از شناســایی و ارتبــاط ب کنــد. در ای
خصــوص تهیــه و ارایــه بیانیــه مشــترک در محکومیــت تأثیــر منفــی تحریم هــا بخصــوص تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا بــا آن هــا 

گفتگــو کــرد.
 

برگزاری نشست های جانبی
ــازمان  ــت س ــورای امني ــای ش ــی »قطعنامه ه ــت جانب الف-نشس

ــن« ــانی در یم ــرایط انس ــر ش ــر آن ب ــده و تأثي ــل متح مل
ــا مشــارکت »ســازمان  ــی قربانیــان شــکنجه« ب ــرای بازتوان ــام ب »مرکــز الخی
آلمــان،  شــمال  یمنی هــای  جمعیــت  و  خشــونت«  قربانیــان  از  دفــاع 
همزمــان بــا اجــالس ۴۹ شــورای حقــوق بشــر، نشســتی مجــازی بــا عنــوان 
»قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــده و تأثیــر آن بــر شــرایط 

ــد. ــزار نمودن انســانی در یمــن« برگ
ــی  ــتاد عل ــرکت اس ــا ش ــاه و  ب ــنبه ۳ فروردین م ــت روز چهارش ــن نشس ای
الدلیمــی سرپرســت وزیــر حقــوق بشــر، دکتــر عبــد الرحمــن المختــار عضــو 
مجلــس شــورای یمــن، اســتاد محمــود الصغیــر رئیــس جمعیــت یمنی هــای 
ــن و  ــت یم ــر بهداش ــاور وزی ــی مش ــی المضواح ــر عل ــان، دکت ــمال آلم ش
ــت  ــو جمعی ــی و عض ــال حقوق ــری فع ــد الغف ــتاد عبدالحمی ــت اس ــا مدیری ب

ــد.  ــزار ش ــان برگ ــای آلم یمنی ه
برخی نکات مطرح شده در این نشست عبارتند از:

ــت از  ــرای حمای ــی ب ــن بین الملل ــر موازی ــت ب ــورای امنی ــای ش ■ قطعنامه ه
ــز دارد؛ ــع کشــورها تمرک ــد، بلکــه روی مناف ــه نمی کن ــان تکی غیرنظامی

■ در زمینــه مســائل حقــوق بشــر ایــن آمریکاســت کــه سیاســت های 
ــن  ــه نتیجــه  ای ــد، ک ــت می ده ــان را جه ــرده و جه ــن ک ــی را تعیی بین الملل

ــت؛ ــوده اس ــان نب ــف جه ــق مختل ــه در مناط ــروز فاجع ــز ب ــزی ج ــی چی ــت های آمریکای سیاس
ــا وجــود  ــه و ب ــن ســالح فروخت ــه متجاوزی ــرا ب ــد؛ زی ــه یمــن مشــارکت نموده ان ــت در تجــاوز ب ■ اعضــای دائمــی شــورای امنی
فاجعــه انســانی پیش آمــده، هرگــز توقــف ایــن جنــگ علیــه یمــن را مطالبــه نمی کننــد، و حــوادث ایــن کشــور را در ســطح یــک 

ــد. ــوه می دهن ــی کشــور، جل ــری داخل درگی
 

ب( نشست جانبی با عنوان »بازداشت اداری،  نقض حقوق بشر است«
ــی  ــی و بین الملل ــتی جانب ــام نشس ــز الخی ــونت و مرک ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف ــوی س ــفند ماه ۱۴۰۰، از س ــخ ۵ اس در تاری



ODVV
۱۴۰۰گزارش ساالنه

۳۱

ــا  ــرای همبســتگی ب ــو، ب در حاشــیه اجــالس ۴۹ شــورای حقــوق بشــر در ژن
اســیران فلســطینی بــا عنــوان »بازداشــت اداری، نقــض حقــوق بشــر اســت« 

برگــزار شــد. 
برخی نکات مطرح شده در این نشست عبارتند از:

ــرائیل  ــش اس ــد و ارت ــرار دارن ــون در بازداشــت اداری ق ــودک هم اکن ■ ۴۱ ک
بــه بهانــه پرونده هــای ســری یــا اینکــه ایــن کــودکان در آینــده بــرای امنیــت 
اســرائیل، خطــر بــه شــمار می آینــد، در بازداشــت کــودکان لحظــه ای درنــگ 

نمی کنــد؛
■ معاهــده چهــارم ژنــو، بازداشــت اداری را اقدامــی بســیار ســخت گیرانه بــرای 
ــت  ــد تح ــه بای ــت ک ــمار آورده اس ــزار به ش ــن اب ــاع و افراطی تری ــرل اوض کنت
شــرایط خاصــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــرای مــوارد بســیار اســتثنایی 

بــه کار گرفتــه شــود؛
■  یکپارچه ســازی و متحــد نمــودن جامعــه بین الملــل و ســازمان های 
حقــوق بشــری بــرای لغــو بازداشــت اداری و قــرار گرفتــن موضــوع اســیران در 

ــی. ــازمان های عرب ــی س ــه  تمام برنام

پژوهشنامه
ــت  ــه عل ــران ب ــه ای ــه علی ــای یکجانب ــأله تحریم ه مس
ــه  ــورد توج ــواره م ــر هم ــوق بش ــض حق ــتره نق گس
ــوده  ــی ب ــی و اجرای ــای پژوهش ــازمان در فعالیت ه س
اســت. بــه همیــن دلیــل در راســتای تولیــد محتواهــای 
تخصصــی در حــوزه تحریــم دو پژوهشــنامه بــا عناویــن 
»تحریم هــای یکجانبــه تبعــات منفــی حقــوق بشــری 
و راهکارهــای مقابلــه ای« و »تحریم هــای یکجانبــه 
آمریــکا علیــه ایــران، کوبــا و ونزوئــال« توســط ســازمان 

ــع شــد. ــف، چــاپ و در طــول اجــالس توزی تألی

 
بولتن تحوالت مثبت 

در حاشــیه اجــالس ۴۹ شــورا، بولتــن شــماره ۳۳ تحــوالت مثبــت توســط ســازمان منتشــر و بــرای نمایندگی هــای دولت هــا در 
ژنــو، تعــدادی از گزارشــگران ویــژه ســازمان ملــل و مخاطبــان ســازمان بــه خصــوص در شــورای حقــوق بشــر ارســال و توزیــع شــد.

ــای  ــران در حوزه ه ــالمی ای ــوری اس ــرفت های جمه ــار پیش ــل از اخب ــان بین المل ــی مخاطب ــن آگاه ــن بولت ــار ای ــدف از انتش ه
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ــدگان؛  ــوق پناهن ــی، حق ــونت خانگ ــردگی خش ــهری از افس ــان بوش ــات زن ــان؛ نج ــوق زن حق
دســتور رییــس جمهــوری بــرای ایجــاد ســازمان ملــی مهاجــرت، ارتقــاء حــق آمــوزش؛ ســاخت 
نــرم افــزار آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان کــم بینــا و نابینــا، حقــوق معلــوالن؛ اجــرای قانــون 
جامــع حمایــت از افــراد دارای معلولیــت، حقــوق بشــر؛ صــدور تفاهــم نامــه »تعییــن حقــوق 
ــی  ــتگاه ها« و معرف ــر بازداش ــارت ب ــوه نظ ــان و نح ــت آن ــت و منزل ــت حیثی ــموالن، رعای مش

فعاالن حقوق بشر؛ گروه فرهنگی اجتماعی کیانا بود.

نمایشگاه
الف- برگزاری نمایشگاه عکس »جنگ عليه یمن را متوقف کنيد!«

ــر  ــی دفت ــروی درب اصل ــو روب ــدان ناســیون ژن ــاه ۱۴۰۱ در می ــخ ششــم فروردین م ــان خشــونت در تاری ــاع از قربانی ســازمان دف
اروپایــی ســازمان ملــل، نمایشــگاه عکســی را در حمایــت از مــردم یمــن و اطالع رســانی از جنایــات آل ســعود، بــا عنــوان »جنــگ 
ــا هفتمیــن ســالگرد تهاجــم  در یمــن را متوقــف کنیــد!« برگــزار نمــود. ایــن اقــدام در روز ملــی مقاومــت در یمــن و همزمــان ب

ــن شــورای  ــان آن و در حاشــیه چهــل و نهمی ــالف ســعودی و هم پیمان ائت
حقــوق بشــر ســازمان ملــل صــورت گرفــت. 

در ایــن نمایشــگاه تصاویــری حاکــی از آســیب های وارده بــه مــردم بــر اثــر 
هفــت ســال جنــگ و تهاجــم و تحریم هــای اقتصــادی علیــه یمــن و نقــض 
ــر  ــان را متأث ــزاران انس ــالمتی ه ــان و س ــه ج ــر در آنک ــوق بش ــرر حق مک
ــت  ــاخت های بهداش ــدن زیرس ــی ش ــا و متالش ــب ویرانی ه ــرده و موج ک
و اقتصــاد و آمــوزش و .. در یمــن و فقــر شــدید و آوارگــی مــردم شــده در 

معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت.
ــه  ــوان ب ــگاه می ت ــن نمایش ــزاری ای ــازمان در برگ ــداف س ــن اه  از مهم تری

مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
ــگ و  ــردن جن ــف ک ــه متوق ــوت ب ــن و دع ــردم یم ــدای م ــانیدن ص ■ رس

ــن؛ ــه و یم ــح در منطق ــد صل ــت فراین تقوی
■ نمایــش بخشــی از مــوارد نقــض حقــوق بشــر و جنایت هــای جنگــی در 

یمــن توســط ائتــالف تحــت رهبــری ســعودی؛
■ ارائــه تصاویــری از مقاومــت شــکوهمند مــردم یمــن در برابــر تحریم هــای 

نه؛ لما ظا
ــود در  ــری خ ــوق بش ــای حق ــی در فعالیت ه ــمن های یمن ــت از س ■ حمای

برابــر نقــض آن.
در جریــان ایــن نمایشــگاه نــه ســاعته، خیمــه، اســتندها و تابلوهــا و بنرهــا و پرچم هــای مربــوط بــه نمایشــگاه در اطــراف میــدان 
قــرار گرفــت و بــا پخــش ســرودهای یمنــی، توزیــع پرچــم یمــن، توزیــع تراکــت، و ارائــه اطالعــات مکتــوب در بولتن هــای چــاپ 
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شــده توســط ســازمان آخریــن اطالعــات در مــورد نقــض حقــوق بشــر در یمــن بــه اطــالع بازدیدکننــدگان رســانده شــد. همچنیــن 
ــی،  ــه ای و تبلیغات ــای حرف ــز نوآوری ه ــری و نی ــس  هن ــد عک ــش از یکص ــتفاده از بی ــب و اس ــزی متناس ــه برنامه ری ــه ب ــا توج ب

اســتقبال از نمایشــگاه قابــل تحســین بــود. 

ب- برگزاری نمایشگاه عکس »حمایت از حقوق بشر مردم فلسطين«
ایــن نمایشــگاه در حمایــت از حقــوق مــردم فلســطین و مــوارد نقض حقوق 
بشــر توســط رژیــم اســراییل، بــا عنــوان »حمایــت از حقــوق بشــر مــردم 
ــم ۷ شــورای حقــوق  ــه آیت ــوط ب ــا روزهــای مرب ــان ب فلســطین« و همزم
بشــر۴ و ۵ فروردیــن ۱۴۰۱ در میــدان ناســیون شــهر ژنــو، روبــروی مقــر 

ســازمان ملــل متحــد برگــزار شــد. 
از اهداف برگزاری این نمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

■ رســانیدن صــدای مــردم فلســطین و دعــوت افــکار عمومــی و مجامــع 
ــزوم محدودســازی رژیــم صهیونیســتی در مــوارد نقــض  ــه ل بین المللــی ب

حقــوق بشــر؛
ــه  ــان ک ــژه آن ــر ضــرورت آزادســازی اســیران فلســطینی به وی ــد ب ■ تأکی
ــدان افکنــده  ــه زن ــی ب ــه مــدت طوالن ــا بازداشــت های اداری و غیرعادالن ب

شــده اند؛
■ نمایش مواردی از نقض حقوق بشر و جنایت های رژیم اسراییل در فلسطین؛

■ ارائه تصاویری از مقاومت شکوهمند مردم فلسطین در برابر اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی؛ 
■ و حمایــت از ضــرورت اســتمرار آیتــم ۷ شــورای حقــوق بشــر و حمایــت از قطعنامــه گزارشــگر ویــژه در رابطــه بــا نقــض حقــوق بشــر 
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در فلســطین اشــغالی. در ایــن نمایشــگاه تصاویــری نشــان دهنده بازداشــت های خود ســرانه، مبــارزات مســالمت آمیز مــردم فلســطین، 
ــی، گرافیکــی و  ــر واقع ــب تصاوی ــودکان و اســیران فلســطینی در قال ــوق بشــر ک ــت نقــض حق ــدس، وضعی ــت اشــغالگری در ق وضعی
طراحــی شــده ارائــه و در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت. در ایــن رخــداد خیمــه، اســتندها و تابلوهــا و بنرهــا و پرچم هــای مربــوط 
بــه نمایشــگاه در اطــراف میــدان قــرار گرفــت و بــه رهگــذران و بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه توضیحــات الزم ارائــه شــده و در صــورت 
تمایــل افــراد بــا آنــان مصاحبــه صــورت گرفــت. عــالوه بــر بازدیدکننــدگان مردمــی و کارمنــدان ســازمان ملــل و شــرکت کنندگان در 
شــورا، دو شــخصیت مهــم و مرتبــط نیــز از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کــرده و نســبت بــه تشــکیل و کیفیــت آن تحســین داشــتند: جنــاب 
آقــای مایــکل لینــک گزارشــگر ویــژه حقــوق بشــر در رابطــه بــا وضعیــت ســرزمین های اشــغالی فلســطین و جنــاب آقــای دکتــر ابراهیــم 

خریشــه ســفیر و نماینــده محتــرم فلســطین در ســازمان ملــل.

گزارش موضوعی
همزمــان بــا هفتمیــن ســالگرد حملــه ائتــالف عربــی بــه رهبــری عربســتان ســعودی بــه یمــن ســازمان گزارشــی را تحــت عنــوان »تــراژدی 

یمــن: جنــگ، بن بســت و رنــج« طراحــی و در قالــب گزارش هــای 
موضوعــی چــاپ کــرد. عناویــن مقــاالت موجــود در گــزارش 
عبارت انــد از:  برخــی از ابعــاد نقــض حقــوق بشــر در یمــن؛ تلفــات 
غیرنظامــی، برخــی از ابعــاد نقــض حقــوق بشــر در یمــن؛ تخریــب 
زیرســاخت های غیرنظامــی، برخــی از ابعــاد نقــض حقــوق بشــر در 
یمــن؛ چالش هــای یمــن بــا بیمــاری و برخــی از ابعــاد نقــض حقوق 
ــزارش  ــن گ ــای مســلحانه. ای ــودکان و درگیری ه بشــر در یمــن؛ ک
بــا همــکاری دفتــر ژنــو بــه تأییــد و امضــای بیــش از ۳۰ موسســه 
غیــر ایرانــی رســید. بــه دلیــل محدودیت هــای دبیرخانــه شــورا در 
خصــوص برچیــده شــدن میزهــای مربــوط بــه انتشــارات ســمن ها 
ــگاه  ــزارش در نمایش ــن گ ــخه های ای ــی نس ــا، تمام ــام کرون در ای

ســازمان در خصــوص یمــن بــه بازدیدکننــدگان ارائــه شــد.
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گـزارش پـروژه مداخالت مشـاوره و حمایت روانشـناختی، آموزش هدفمند و توانمندسـازی از طریق سيسـتم 
ارجـاع بـرای پناهندگان مسـتقر در منطقه ورامين و شـهرری 1400

پـروژه مداخـالت مشـاوره و حمایـت روانشـناختی، آموزش هدفمند و توانمندسـازی از طریق سیسـتم ارجـاع برای پناهندگان مسـتقر در 
منطقـه ورامیـن و شـهرری از مردادمـاه ۱۴۰۰ در منطقـه ورامین و شـهرری به صورت حضوری جهت ارائه خدمات مشـاوره ای و آموزشـی 

در ورامیـن آغـاز بـه کار کرد و در دی مـاه ۱۴۰۰ به کار خـود پایان داد.
ایـن پـروژه توسـط سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت برای سـال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شـد. جامعه هدف این پـروژه، ۲۰۰ پناهنده افغانسـتانی 
مسـتقر در منطقـه ورامیـن و شـهرری اعـم از زن و مـرد بودنـد کـه بـا هدف کاهـش خطر خشـونت خانگی و بهبـود کیفیت پاسـخ از طریق 
مداخـالت مشـاوره ای، آمـوزش هدفمنـد و سیسـتم ارجـاع، ارتقـاء برابـری جنسـیتی و حضـور مـردان و پسـران در برنامه کاهش خشـونت، 
برنامه ریـزی شـده بـود. ذینفعـان پـروژه در ایـن مناطـق ۲۰۰ پناهنـده زن و مرد به نسـبت ۷۵٪ زن و ۲۵٪ مـرد بودند که بـه مدت ۲۰۰۰ 

سـاعت از خدمـات مشـاوره و حمایت روانشـناختی ایـن پروژه بهره مند شـدند.
 ۴۰ تـن از ذینعفانـی کـه بـه صالح دیـد مشـاوران پـروژه، نیازمند دریافـت آموزش های خـاص اعـم از روش های کنترل خشـونت و تنظیم 

هیجانـات بودنـد نیـز از آموزش هـای گروهـی این پـروژه به مدت ۳۲ سـاعت بهره مند شـدند.
 ۱۴ تـن از ذینفعـان ایـن پـروژه هـم که نیازمند مداخالت بیشـتر بودند، علی رغـم اتمام پـروژه در این مناطق، همچنان بـه صورت تلفنی، 

مجـازی و حضوری در محل مرکز مشـاوره سـازمان از خدمات مشـاوره ای رایـگان بهره می برند.
 ۱تـن از ذینفعـان کـه از آسـیب های جسـمی ناشـی از خشـونت فیزیکـی رنج می بُـرد نیز به همـکاران این سـازمان در بیمارسـتان بعثت 

ارجـاع داده شـد کـه از خدمـات رایگان پزشـکی بهره مند شـود.
همچنیـن ۲ تـن از ذینفعـان نیز که مشـکل معیشـتی داشـتند به گروه های جهادی مسـتقر در منطقه شـهرری جهـت دریافت کمک های 
معیشـتی ارجاع داده شـدند و ۴ تن از ذینفعانی که آسـیب های روانی آن ها ریشـه در مشـکالت اقتصادی داشـته و نیاز به کسـب مهارت 
بـرای ارتقـاء تـوان مالـی داشـتند هم جهـت کسـب مهارت های فنـی و حرفه ای بـه گروه های جهـادی منطقه شـهرری معرفی شـدند که 

از آموزش هـای رایـگان فنـی و حرفه ای بهره منـد گردند. 

چالش ها و دستاوردهای پروژه 
ازجملـه چالش هـای ایـن پـروژه که تقریبـاً در تمامـی پروژه هایی که ذینفعـان آن پناهندگان افغانسـتانی می باشـند تکرار می شـود، مقاومت 
مـردان در بهره منـدی از خدمـات مشـاوره ای و همچنیـن مخالفت آن ها با حضور و بهره مندی زنان از خدمات پروژه اسـت. هرچند در ۲ سـال 
اخیـر بـه طـرز چشـمگیری ایـن چالـش کم رنگ تر شـده و همـکاران مشـاور پروژه و زنـان به موفقیـت بیشـتری در جلب مشـارکت و حضور 
مـردان در جلسـات مشـاوره دسـت یافته انـد کـه این خـود ازجمله دسـتاوردهای این پروژه نیز می باشـد. ولـی همچنان به عنوان یک مسـأله 
باقـی مانـده و باعـث فرسـایش پـروژه می گـردد. امـا مـا همچنان بـرای بهبود ایـن روند تـالش می کنیم و بـه آن امیـدوار هسـتیم. چراکه به 
تجربـه طـی سـال های اخیـر دریافته ایـم که تابوشـکنی در جامعه پناهنـدگان در ایران بـرای مواجهه مردان بـا خدمات حمایتی و مشـاوره ای 
مهمتریـن گام و دسـتاورد مـا در ایـن سـال ها بوده اسـت. تعـداد قابل توجهـی از ذینفعان پروژه به واسـطه مشـاوران تالشـگر و مصمم پروژه 
توانسـتند پـدران یـا همسـران خـود را به حضور در جلسـات مشـاوره ترغیـب نمایند و چه بسـا از اعمال خشـونت های فیزیکِی بعضاً شـدید و 

منجـر بـه ضـرب و جـرح و یـا زمینه سـاز افـکار یا اقدام به خودکشـی پیشـگیری نمایند و یـا این قبیل خشـونت ها را کاهـش دهند. 
الزم بـه ذکـر اسـت سیسـتم ارجـاع هدفمنـد ذینفعان بـه مراکز آموزشـی، حمایتـی و پزشـکی ازجملـه اقداماتی بود کـه به طور شایسـته در این 
پـروژه پیاده سـازی شـد و ضمـن اینکـه مورد اسـتقبال جامعه هدف قرار گرفت و توانسـت به دسـتیابی به اهـداف پروژه نیز کمک شـایانی بنماید. 
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مرکز مشاوره رها )معاونت توانبخشی( 
مرکز مشـاوره رها )معاونت توانبخشـی سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت( در راسـتاي حمایت از آسـیب دیدگان 
اجتماعـي و قربانیـان خشـونت هاي خانگـي بـا همکاري ۴۰ کارشـناس بهداشـت روان به ارایه خدمات مشـاوره اي 
و درمانـي در حیطه هـاي خانوادگـي، ازدواج، روانپزشـکي، روان درمانـي، خانواده درماني، مشـاوره پیـش از ازدواج، 

تحصیلـي و... در قالـب مشـاوره حضوري و تلفنـی مي پردازد. 
    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 ۱۴۰۰، ۲۷۲۰ نفـر از خدمـات مرکز مشـاوره حضوري سـازمان بهره مند شـدند. از این تعـداد ۱۳۸۵ نفر 
زن و ۱۳۱۵ نفـر مـرد بودنـد. مطابـق آمـار، متأهلیـن بیشـترین مراجعـه بـه مرکـز را داشـتند و عمده ترین علت 
مراجعـه نیـز مشـکالت زناشـویی بـوده اسـت. گفتنـی اسـت در مجمـوع بـه شـکل تقریبـی نزدیک به ۲۰۴۰ سـاعت مشـاوره در سـال 

۱۴۰۰ بـه مراجعه کننـدگان 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 پیشگیری 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:
■ درج مطالب روزانه در کانال تلگرام مرکز مشاوره رها

■ 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

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

اطالع رســاني از دیگــر فعالیت هــاي ســازمان در راســتاي اهــداف خــود اســت. ســازمان از ابزارهــاي متفاوتــي در دســتیابي بــه ایــن 
ــد: ــتفاده مي نمای ــر اس ام

انتشارات
ــری و  ــوق بش ــی حق ــات منف ــه؛ تبع ــای یکجانب ــنامه تحریم ه پژوهش

راهکارهــای مقابلــه ای
ــونت  ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف ــی س ــه اختصاص ــنامه مصاحب ــن پژوهش ای
ــت.  ــا اس ــوزه تحریم ه ــل در ح ــازمان مل ــژه س ــگر وی ــان، گزارش ــا دوه ــا آلن ب
ــراروی  ــیاری را ف ــمند بس ــکات ارزش ــه، ن ــن مصاحب ــق ای ــرور دقی ــه م چنانچ
کارشناســان، دانشــگاهیان، دیپلمات هــا و تصمیم ســازان کشــور در حــوزه 
ــرار می دهــد. برخــی از محورهــای  ــکا ق ــه آمری ــا تحریم هــای ظالمان ــارزه ب مب

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب ــن مصاحب ای
■ ابــراز خرســندی از افزایــش تعــداد پرونده هــای مربــوط بــه موضــوع تحریــم 
کــه بــرای داوری بــه دیــوان بین المللــی دادگســتری ارائــه می شــوند از جملــه 

پرونــده طــرح شــده توســط ج. ا. ایــران؛
ــای  ــه ج ــر ب ــا یکدیگ ــورها ب ــالف کش ــورت اخت ــگر در ص ــر گزارش ■ از نظ

ــرد؛ ــتفاده ک ــی اس ــازوکار قضای ــد از س ــم بای تحری
ــی حقــوق بشــری ماننــد کمیســیون ها و کمیته هــا تعامــل داشــته  ــا نهادهــای مل ــد ب ■ گزارشــگر تاکیــد کــرده کــه ســعی می کن
ــه نهادهــای معاهــده ای توضیــح دهــد. وی معتقــد اســت وقتــی تعــداد پرونده هایــی  ــاره امــکان مراجعــه ب ــه مــردم درب ــا ب باشــد ت
کــه بــه دادگاه هــای بین المللــی و نهادهــای معاهــده می آینــد و حجــم مکاتبــات سیســتم حقــوق بشــری ســازمان ملــل قابــل توجــه 

باشــد، وضعیــت را تغییــر خواهــد داد؛
■ تاکیــد گزارشــگر براینکــه تحریــم تنهــا دلیــل مشــکالت موجــود در کشــورها نیســت، بلکــه  مشــکالت قابــل توجهــی بــه وضعیــت 
ــای  ــوزش و بســیاری از حوزه ه ــوزه آم ــوزه ســالمت، ح ــوزه کار، ح ــر آن در ح ــاً تأثی ــن، قطع ــد، بنابرای ــه می کن ــوق بشــر اضاف حق

دیگــر مشــهود اســت؛
ــا در  ــد. ام ــادر می کنن ــک )OFAC(  ص ــوز اُف ــتانه مج ــالم بشردوس ــال اق ــرای انتق ــه ب ــد ک ــده می گوین ــورهای تحریم کنن ■ کش
ــا مشــکالت بزرگــی  ــا ب ــن مجوزه ــت ای ــرای دریاف ــم، ب ــا ســازمان های ارســال کمــک بشردوســتانه صحبــت می کن ــی ب عمــل، وقت

مواجــه هســتند و حتــی در صــورت دریافــت هــم اجــرای آنهــا ممکــن نیســت.
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پژوهشنامه تحریم های یکجانبه آمریکا عليه کوبا، ایران و ونزوئال
ــردن و  ــن ک ــرای روش ــا ب ــتمر م ــای مس ــی از تالش ه ــش رو بخش ــنامه پی پژوهش
بــه چالــش کشــیدن نقــض سیســتماتیک حقــوق بشــر بــه دلیــل اقدامــات قهــری 
ــره  ــی روزم ــر زندگ ــادی ب ــای اقتص ــی تحریم ه ــر منف ــه و تأثی ــد جانب یکجانبه/چن

ــدف اســت. ــران و کشــورهای ه ــی در ای ــهروندان غیرنظام ش
ــه  ــای یکجانب ــی تحریم ه ــه بررس ــت و ب ــش اس ــه بخ ــامل س ــنامه ش ــن پژوهش ای

ــردازد. ــال می پ ــا و ونزوئ ــران، کوب ــه ای ــکا علی آمری

ــوق  ــت حق ــوالت مثب ــن تح بولت
ــری بش

ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــا 
ــه  ــیاه نمایی علی ــا س ــارزه ب ــدف مب ه
ــه  ــدام ب ــران اق ــالمی ای ــوری اس جمه
انتشــار بولتــن تحــوالت مثبــت کــرده 

اســت.
ایــن بولتــن بــه طــور مــداوم و ماهانــه 
ــت  ــوالت مثب ــاه از تح ــی کوت گزارش
ــان  ــه مخاطب ــرده ب ــه ک ــور تهی کش

ــورا  ــژه در ش ــه وی ــود ب ــان خ ــل و مخاطب ــازمان مل ــگران س ــدادی از گزارش ــو، تع ــا در ژن ــای دولت ه ــه نمایندگی ه ــدد از جمل متع
ارســال می کنــد.

بولتــن نگاهــی بــه بازتــاب برخــی تحــوالت حقــوق بشــری مربــوط بــه 
ایــران در فضــای رســانه ای

 ایــن بولتــن نمایــش و مستند ســازی ادعاهــا و فضا ســازی ها علیــه وضعیــت حقــوق 
بشــر جمهــوری اســالمی ایــران در فضــای مجــازی و رســانه ای را بــه مســئوالن نظــام 
در جهــت یاری رســانی بــه ایشــان بــرای اتخــاذ سیاســت های هوشــمندانه تر نشــان 

می دهــد.
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  مجموعــه 7 جلــدی بررســی حجــم ادعاهــا و انتقــادات در مهم تریــن گزارش هــای حقــوق بشــر عليــه جمهــوری 
اســالمی ایــران

ســازمان در ایــن مجموعــه بــا بررســی گزار ش هــای گزارشــگران جمهــوری اســالمی، دبیــرکل ســازمان ملــل و گزارش هــای ســاالنه 
ــر موضــوع  ــا تمرکــز ب ــا ب ــالش نمــوده ت ــا ۲۰۲۱ ت ــان حقــوق بشــر طــی ســال های ۲۰۱۱ ت ــل و دیده ب ــو بین المل ســازمان های عف
»رفتــار بــا زندانیــان«، »آزادی بیــان«، »اقلیت هــای مذهبــی«، »اقلیت هــای قومــی«، »رعایــت رویــه صحیــح قضایــی«، »اعدام هــای 

ــا آن را گــردآوری، جمع بنــدی و ارزیابــی نمایــد. زیــر ۱۸ ســال« و »جمع بنــدی و پیشــنهاد« ادعاهــای مرتبــط ب

گزارش های راهبردی عربی و غربی
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــا هــدف اطالع رســانی از مــوارد نقــض حقــوق بشــر در تعــدادی از کشــورهای عربــی و غربــی 

ــه صــورت دو هفتگــی منتشــر می کنــد. گزارشــات راهبــردی را ب
ایــن  گزارشــات در خصــوص تحــوالت مربــوط بــه مــوارد نقــض حقــوق بشــر در کشــورهای غربــی شــامل )ایــاالت متحــده آمریــکا، 
کانــادا، بریتانیــا و فرانســه( و کشــورهای عربــی شــامل )عربســتان ســعودی، بحریــن و امــارات متحــده عربــی و نقــض حقــوق بشــر از 
ســوی ایــن دولت هــا در یمــن( بــر اســاس مقــاالت، گزارش هــا، بیانیه هــا و اخبــار آشــکار از ســازمان های حقــوق بشــری مردم نهــاد 
و بین المللــی و رســانه های گروهــی اســت. تمامــی ایــن گزارشــات در ســایت فارســی ســازمان قابــل دسترســی و مطالعــه می باشــند.

نگاهی به بازتاب برخی تحوالت حقوق بشری در سرزمين های اشغالی فلسطين
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت  در ســال ۱۴۰۰، ۴ شــماره گــزارش از تحــوالت حقــوق بشــری در ســرزمین های اشــغالی را در 
ــا  ــل متحــد« و »تحــوالت مرتبــط ب ــه ســازوکارهای ســازمان مل ــوط ب ــی »تحــوالت مرب ــب دو تقســیم بندی کل ــوان و در قال ۱۳ عن

ســازمان های غیردولتــی فعــال در حــوزه حقــوق بشــر« بــه چــاپ رســانید. 
ــی   ــای بین الملل ــای نهاده ــن موضع گیری ه ــردم فلســطین و همچنی ــوق م ــض حق ــی و برجســته نق ــکات اصل ــا، ن ــن گزارش ه در ای
ــه ذکــر اســت تمامــی ایــن گزارشــات در ســایت فارســی  ــرار می گیــرد. الزم ب در خصــوص رژیــم اســرائیل مــورد بررســی دقیــق ق

ــه می باشــند. ــل دسترســی و مطالع ســازمان قاب
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 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 ۱۴۰۰ در مجمــوع ۲۰۸ 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
بــه منظــور تقویــت ارتباطــات ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــا ســازمان  های مشــابه بین المللــی و ســایر مخاطبــان، صفحــات 
فیس بــوک و توییتــر ســازمان فعــال می باشــد. ایــن اقــدام بــا هــدف بــه کارگیــری ابــزار ارتباطــی نویــن، شناســایی و ایجــاد شــبکه 
ــانی  ــران و اطالع رس ــر از ای ــه حقوق بش ــر در زمین ــای متکث ــود صداه ــان  دادن وج ــور نش ــه منظ ــر ب ــاالن حقوق بش ــات و فع مؤسس
فعالیت هــا و جلــب مشــارکت بیشــتر توســط ســازمان انجــام شــده اســت. ایــن صفحــات در ســال ۱۴۰۰ بیــش از ۶۰۰ مطلــب در 

ــد.         ــر کرده ان ــری منتش ــف حقوق بش ــای مختل حوزه ه
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کانال رسمی سازمان در تلگرام با عنوان مطالعات حقوق بشر
ــان از  ــی مخاطب ــای آگاه ــدف ارتق ــا ه ــونت و ب ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف ــط س ــر توس ــات حقوق بش ــی مطالع ــال تلگرام کان
ــو و درج  ــا ۳۲۴۴ عض ــال ۱۴۰۰ ب ــان س ــا پای ــر ت ــال حاض ــت. کان ــده اس ــدازی ش ــر راه ان ــوالت حقوق بش ــی و تح ــای علم فرایند ه
ــن، داوطلبیــن و اعضــای  ــا مخاطبی ــان خشــونت ب ــاع از قربانی ــازوی ارتباطــی ســازمان دف ــا حقوق بشــر ب ــب مرتبــط ب ــه مطال روزان

ــت.  ــردی اس ــردی کارب ــاری و دارای رویک افتخ

بانک اطالعاتی اسناد و گزارش های وضعيت حقوق بشر در ج.ا. ایران
ــی  ــا و تمام ــا، گزارش ه ــناد، قطعنامه ه ــای اس ــی از فایل ه ــک اطالعات ــک بان ــم ی ــا تنظی ــونت ب ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف  س
ــورا  ــازمان از اجــالس نخســت ش ــفاهی س ــی و ش ــای کتب ــی بیانیه ه ــه تمام ــکان جســتجو و تهی ــم حقوق بشــری، ام ــدات مه معاه
 Statements تــا بــه  حــال را شــامل بیــش از ۳۰۰ بیانیــه شــفاهی وکتبــی فراهــم آورده اســت. ایــن بانــک اطالعاتــی در بخــش

ســایت انگلیســی قابــل مشــاهده اســت.  
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ارتباط با اعضای افتخاري
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در راســتاي تحقــق اهــداف و اجــراي فعالیت هــاي خــود از اعضــاء افتخــاري و نیروهــاي داوطلــب 
ــاع از قربانیــان خشــونت در فضــای  ــه تخصــص  آن هــا، بهــره مي گیــرد. در همیــن راســتا گــروه داوطلبــان ســازمان دف ــا توجــه ب ب
مجــازی بــا حــدود ۹۵ عضــو بــا تســهیل و تبــادل ارتباطــات و اطالعــات بــه روز در حوزه هــای حقوق بشــری بیــن اعضــای ایــن گــروه 

عرصــه را بــرای فعالیــت، شــکوفایی، توانمنــدی و اســتعداد ایشــان فراهــم کــرده اســت.

ساماندهی و بروز رسانی کتابخانه
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت داراي کتابخانــه ای تخصصــي و بــه روز در زمینــه حقــوق  بشــر بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی 
اســت. همچنیــن در ســال ۱۴۰۰ بــا خریــد کتــب جدیــد در حــوزه حقــوق  بشــر، امــکان اســتفاده از جــزوات، تحقیقــات و مقــاالت 
موجــود، شــرایط الزم جهــت اســتفاده اعضــاي افتخــاري، داوطلبیــن ســازمان، مراجعــان، محققــان، دانشــجویان و ... را فراهــم آورده 

اســت.
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