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 بروامٍ الدام  دَياران جُت اجرای مفاد مىشًر حمًق شُريودی

لطبًَى   434هَضطَ  الط    ، «هـط  دٍتط    ثشًبهِ ٍ خط  »دس ساػتبي اػتيفب ٍ استمبي حمَق ؿْشًٍذي ٍ تذٍيي 

تَػ  ّيأت ٍصيشاى ثِ تصَيت  4335، دس آرسهبُ "هٌـَس حمَق ؿْشًٍذي"اػبػ ، ػٌذي اػتشاتظيه ثب عٌَاى 

 421سػيذ وِ ثش پبيِ لَاًيي پـتيجبى هَجَد دس لبتت لبًَى اػبػ  ٍ لَاًيي عبدي، تذٍيي ؿذُ ٍ دس ثشگيشًطذُ  

ِ "ـَس حمَق ؿْشًٍذي ؿطبه   ثبؿذ. هٌ گبًِ ه  22ّبي هختلف  هبدُ دس حَصُ اي اص حمطَق ؿطْشًٍذي    هجوَعط

اًذ ٍ يب دٍت  ثشاي ؿٌبػبي ، ايجبد، تحمك ٍ اجشاي آًْب، اص  اػ  وِ يب دس هٌبثع ًظبم حمَل  ايشاى ؿٌبػبي  ؿذُ

، طشيك الالح ٍ تَػعِ ًظبم حمَل  ٍ تذٍيي ٍ پيگيشي تصَيت تَايح لبًًَ  يب ّشگًَِ تذثيش يب الذام لبًًَ  الصم

 ."تالؽ جذي ٍ فشاگيش خَد سا هعوَل خَاّذ داؿ 

 سازي كار اجرا ي وظارت بر حسه اجرای مىشًر حمًق شُريودی

 جوَْس ثِ هٌظَس ًظبست، ّوبٌّگ  ٍ پيگيشي اجشاي هٌبػت تعْذات دٍت  تعييي دػتيبس ٍيظُ اص ػَي سييغ 

 ّطبي تطبثع لطَُ     لَاًيي عبدي، تَػ  دػطتگبُ ّبي هٌذسج دس لبًَى اػبػ  ٍ  ػبصي حمَق ٍ آصادي ثٌذي ٍ هذٍى جوع

 ّب ٍ اختيبسات خَد هجشيِ ٍ ؿٌبػبي  هَاسد ًمض حمَق ؿْشًٍذي دس حَصُ هؼئَتي 

 ُّبي تبثع لَيِ هجشيِ، ظشف هذت ؿؾ هبُ اص اًتـبس هٌـطَس   اسػبل ثشًبهِ الالح ٍ تَػعِ ًظبم حمَل  تَػ  دػتگب

ّبي پيـٌْبدي ثشاي استمبء ٍ اجشاي  ح  ّب، هَاًع ٍ ساُ ّب، چبتؾ پيـشف ّبي ادٍاسي اص  ثِ دػتيبس ٍيظُ ٍ اسايِ گضاسؽ

 حمَق ؿْشًٍذي

  ّب ٍ ساّىبسّبي سفع هَاًع تحمك حمَق ؿْشًٍذي ثِ هل ، تَػ  سييغ جوَْس     اسايِ ّش ػبتِ گضاسؽ پيـشف 

ت دٍ ثخؾ  ثِ ؿطشح  دس لبت "منشور حقوق شهروندي"ّب دس ساػتبي اجشاي  ًوَدى هفبد  ثشًبهِ الذام دّيبسي

 ثبؿذ: صيش ه 

 َای مًجًد از طریك: رساوي مىشًر حمًق شُريودی بٍ اَالي ريستا، با تًجٍ بٍ ظرفيت الف( تريیج، وشر ي اطالع      

 ُػبصي سٍػتبييبى اص تىبتيف ٍ حمَق هٌذسج دس هٌـَس حمَق ؿْشًٍذي  آگب 

  وَه ّبي حمَق ؿْشًٍذي ثِ سٍػتبييبى دس هجبهع ع اسايِ آهَصؽ 

   ّبي ؿْشًٍذي دس ػطح سٍػتب ثشگضاسي ًـؼ 

 ثشگضاسي هؼبثمبت وتبثخَاً  هٌـَس حمَق ؿْشًٍذي 

 ٍسص سٍػتب؛ ٍ ... ّبي اًذيـِ اًذيـ  دس خصَف هفبد هٌذسج دس هٌـَس حمَق ؿْشًٍذي دس ّيأت ثحث ٍ ّن 

   شُريودی از جملٍ:ب( مجمًعٍ الدامات وُاد دَياری برای اجرای مفاد مىدرج در مىشًر حمًق       
 ّبي اجشاي  هشثَطِ حمَق ؿْشًٍذي سٍػتبييبى اص توبه  دػتگبُ پيگيشي تىبتيف دٍت  دس صهيٌِ تحمك 

ريستاَای اسالمي َا ي شًراَایيیژٌ كاركىان دَياری  
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 ّبي اجشاي  دس لجبل سٍػتبييبى ػبصي عولىشد ٍ تىبتيف ػبيش دػتگبُ هطبتجِ ؿفبف 

 هالن عو  لشاس دادى هفبد هٌذسج دس هٌـَس دس توبه  هشاٍدات ثب هشدم سٍػتب 

 ػبصي وليِ اهَس دّيبسي ٍ اسايِ گضاسؽ عولىشد ػبالًِ ثِ سٍػتبييبى   سػبً  ٍ ؿفبف  اطال 

 ّب، تعْذ ثِ سعبي  اخالق حؼٌِ، عزسخَاّ  اص هشدم دس لجطبل خطبّطب ٍ حفط      اتضام ثِ سعبي  هٌـَس اخالل  دّيبسي

 ّبي دّيبسي ٍ سٍػتب اهَال ٍ داساي 

 صهيٌِ تفشيح ٍ ٍسصؽ ٍ تأهيي اجتوبع  ٍ خذهبت اهذادي سٍػتبييبى ايجبد فشل  ؿغل  ثشاثش ثشاي ثبًَاى، ايجبد 

    ووه دس ايجبد ٍ گؼتشؽ هـبغ  خبًگ  ثشاي صًبى سٍػتبي 

 ِثش ّبي ّضيٌِ پشػ  اص هشدم سٍػتب ثشاي پشٍطُ ّو 

 ُّبي آهَصؿ  هٌبػت، دس خصَف هحي  صيؼ  ػبتن دس هذاسع ٍ هؼبجذ ثشاي سٍػتبييبى ثشگضاسي اسدٍّب ٍ دٍس 

 ّبي هختلف دس اعيبد ٍ هٌبػجبت صيؼ  هحيط  )هبًٌذ سٍص صهيي پبن دس اسديجْـ  هبُ ّطش   ثشگضاسي هشاػن ٍ جـي

 ػبل(

          ،ثشگضاسي هؼبثمبت ثشاي وَدوبى سٍػتبي  دس صهيٌِ عٌبلش هَظفطِ هطذيشي  پؼطوبًذ ثطِ ٍيطظُ ثحطث وطبّؾ تَتيطذ

 ّب تفىيه اص هجذأ ٍ ثبصيبف  صثبتِ

 ٍّبي آهَصؿ  هتٌبػت ثب سٍػتبييبى هٌطمِ ُ ٍ پوفل تْيِ ٍ تَصيع ثشٍؿَس، جض 

  ّطب( ثطشاي هَضطَعبت هشثطَ  ثطِ سٍػطتب ٍ سٍػطتبييبى دس ساػطتبي          ّطبي گفتگطَ ٍ اظْطبسًظش )ٍثطالي     طشاح  ػبي

 ّب اص ػَي آًبى ّبي تَػعِ سٍػتبي  دّيبسي ثِ سٍػتبييبى ٍ ًمذ ايي ثشًبهِ سػبً  ثشًبهِ اطال 

 ًِّبي هجطبصي ثطشاي اػطتفبدُ سٍػطتبييبى اص اهىبًطبت       ّبي اتىتشًٍيى  ٍ آصهبيـگبُ تبةّبي هجبصي، و تـىي  وتبثخب

 ّب آى

    َاتصبل هجبصي سٍػتبييبى ثِ ثبصاسّبي جْبً  ثشاي ثبصاسيبث  هحصَالت وـبٍسصي ٍ آؿٌبي  ثب ًتبيج ٍ تحميمبت هشثط

 ثِ وـبٍسصي

 ُاًذاصي ػبي  ّبي آهَصؿ  هجبصي دس سٍػتب    سا 

 


