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  سبزهبى هرکسی بسیج حقَقداًبىریبست هحترم بِ: 

 از: سبزهبى بسیج حقَقداًبى استبى یسد

 فرٌّگعرای حقَق ؼْرًٍذیعٌَاى طرح:

حقَق ثیي الوللی ٍ حقَق هلل اظت ٍ ارزغ راتی ایي هقَلِ تب جبیی اظت کِ آى را در حقَق ؼْرًٍذی از اّن هجبحث  :هقدهِ 

اّویت حقَق ؼْرًٍذی ثِ حذی اظت کِ راثغِ ًسدیک ثب جبیگبُ حبکویت  ؼوبر هجبحث هحَری حقَق هؼبـر قرار دادُ اظت.

ؽذُ ثبؼذ راثغِ هردم ٍ حبکویت دچبر ایجبد هی کٌذ ٍ حتی هی تَاى گفت در جبهؼِ ای کِ در آى حقَق ؼْرًٍذی ًْبدیٌِ ً

جبهؼِ هب در ؼرایغی قرار دارد کِ ثِ ثْذاؼت حقَق در توبم ػرـِ ّب ثِ ٍیصُ در ػرـِ تخففی ًیبز هجرم ٍ  تسلسل هی ؼَد

 ٍ ثب تَجِ ثِ آظیجْب ٍ تْذیذات حقَقی از قجیل : فؽبر جبهؼِ ثیي الولل در ظبلْبی آتی ٍ تورکس ثر رٍی حقَق  ضرٍری دارد

گعترغ جرایوی از ّوچٌیي ثؽر ٍ ثِ ـَرت خبؾ حقَق ؼْرًٍذی، ظعت ؼذى ثٌیبى خبًَادُ ٍ گعترغ عالق در جبهؼِ ٍ 

ّوچٌیي  قجیل ظرقت، تجبٍز ثِ ػٌف، کالّجرداری ٍ ... کِ ػفت ػوَهی جبهؼِ را جریحِ دار هی کٌذ ثِ ًظر اقذام جذی هی علجذ

لیفؽبى هی تَاًذ کوک ؼبیبًی ثِ ثْذاؼت حقَق جبهؼِ ٍ کبّػ ٍظیغ پرًٍذُ آگبُ ظبزی هردم ًعجت ثِ قَاًیي،هقررات ٍ تک

ّب در هراجغ قضبیی داظتِ ثبؼذ در ایي راظتب ثب تَجِ ثِ  ظرفیت ایجبد ؼذُ در ثعیج حقَقذاًبى عرح جبهغ فرٌّگعرای حقَق 

ًذی دراظتبى یسد در دٍ فبز ؼْرًٍذی تَظظ ظبزهبى ثعیج حقَقذاًبى جْت آهَزغ ٍ ترٍیج هجبًی حقَق ٍ تکبلیف ؼْرٍ

          هقذهبتی )راُ اًذازی فرٌّگعرای حقَق ؼْرًٍذی (ٍ فبز ػولیبت اجرایی )آهَزغ ٍ ترٍیج حقَق ؼْرًٍذی (پیؽٌْبد 

  هی گردد:

 :چطن اًداز

 ِ پَیب ٍفؼبل ّوراُ ثب تؼبهالت اجتوبػی ظبزًذُ یک جبهؼثِ ثرقراری ًٍیل 

 هبهَریت:

کِ ثب آهَزغ ظغَح  دیٌیهجتٌی ثر آهَزُ ّبی  ،رٍز آهذ ٍکبر ثردی ،عرحی اظت اظتبًی ،ؼْرًٍذیغ حقَق عرح جبهغ آهَز

حقَق اًعبًْب را در  تکرین کراهت ٍ ،جبهؼِ ثْرُ هٌذ از ػذالت اجتوبػی، آزادی ّبی هؽرٍعثِ  لهختلف هَججبت ًی

 بیذ اجتوبػی در یسد فراّن هی ًو –فرٌّگ حقَق ؼْرًٍذی ثبهحَریت فردی ءارتقب

 اّداف کلی:

 ارتقبء فضبئل اًعبًی ٍاـالح هحیظ جَاهغ ّذف در راظتبی قبًَى گرایی *

 ًْبدیٌِ کردى ٌّجبرّبی ارتجبط ؼْرًٍذی ثبهحیظ اجتوبػی  اـالح ٍ*

 ثفیرت افسایی هردم ًعجت ثِ آیٌذُ *

 حرکت پر ؼتبة ثِ ظوت جبهؼِ قبًَى هذار *

 هِ ریسی آهَزؼی تبکیذ ثر گرٍُ ظٌی ًَجَاى ٍجَاى در ثرًب*

 

 /زم165/818/179شماره: بسمه تعالي
 تاريخ:

 صفحه8پيوست:

 بندي: طبقه

 ارجحيت



 

 

 :فعبلیت ّبی فبز هقدهبتی)راُ اًدازی فرٌّگسرای حقَق ضْرًٍدی(

  ؼذُ تجْیس فضبی در ًظر گرفتِ*

 آهَزؼی ٍاختفبؾ ٍخریذ تجْیسات فٌی *

 ًٍذی هتٌبظت ثبهَضَع ؼْرفضب ظبزی هحیغی *

 افتتبح آزهبیؽی ٍ رفغ ػیَة ظخت افساری ٍ ًرم افساری*

 ضبی تخففی ٍ فرٌّگعرای حقَق ؼْرًٍذی افتتبح رظوی اٍلیي ف*

ثب راُ اًذازی ایي فرٌّگعرا کِ هؽتول ثر ثخؽْبیی چَى اتبق ّبی ّن اًذیؽی،کالظْبی آهَزؼی ٍ... هی ثبؼذ تالغ هی ؼَد 

ٍ پصٍّؽی در هقَلِ حقَق ؼْرًٍذی در ظغح اظتبى ایجبد گردد در ضوي ػالٍُ ثر ارائِ خذهبت  آهَزؼی،ػلوی هجوغتب 

 در حَزُ ّبی هکتَة ٍ هجبزی در هقَلِ حقَق ثؽر ٍ حقَق ؼْرًٍذی اقذام هی گردد   ی آهَزؼی ًعجت ثِ تْیِ ٍ تَلیذ هحتَ

 :فعبلیتْبی فبز اجرایی

 ثرًبهِ ریسی اجتوبػی ٍ هؽبرکتی در حَزُ حقَق ؼْرًٍذیَزغ هجتٌی ثر تذٍیي ثرًبهِ ّبی ػولیبتی ثرای آهٍ عراحی* 

 تذٍیي ٍ عراحی هحتَای آهَزؼی حقَق ؼْرًٍذی ٍیصُ ّر یک از گرٍُ ّبی ّذف *

 (حقَق ؼْرًٍذیراُ اًذازی اٍلیي ظبهبًِ َّؼوٌذ پیبهک ثب ػٌَاى)ظبهبًِ َّؼوٌذ *

 ُ حقَق ؼْرًٍذیعراحی ٍ ظبخت کلیپ ٍ ًوبٌّگ ثِ ـَرت ثَهی در حَز*

 هتٌبظت ثب هَضَػبت هَرد ًیبز رادیَ ٍ تلَیسیَىاز جولِ   رظبًِ ّبی جوؼیدر  ثعیجی حضَر حقَقذاًبى هتخفؿ*

 اظتبى هؽبٍرُ حقَقی رایگبى در هراکس ٍ کبًَى ّب جْت ػوَم هردم*

 هذارض ٍ... ،ْبپبیگبّ حضَر حقَقذاًبى در هحبفل ٍ هجبلط ػوَهی هثل هعبجذ،*

 ٍ... پ ّبی ظیبر حقَقی در هراکس پرجوؼیت هثل پبرکْبکوایجبد *

 :آهَزشْبدی هتَى ٌعٌبٍیي پیط

 هجبًی حقَق ؼْرًٍذی * 

 حقَق ؼْرًٍذاى از دیذگبُ اظالم *

 آى *حقَق ؼْرًٍذاى از دیذگبُ قر

 حقَق ؼْرًٍذاى از دیذگبُ حضرت ػلی )ع(*

 ظیبظتْبی کلی ثرًبهِ پٌجن تَظؼِ  ،ظٌذ چؽن اًذاز  ،ؼْرًٍذ ٍحقَق ؼْرًٍذی در قبًَى اظبظی *

 اـَل حقَق ؼْرًٍذی  هجبًی ٍ*

 غرة ( تؼریف حقَق ؼْرًٍذی )از دیذگبُ اظالم ٍ*

 اًضجبط اجتوبػی  حقَق ؼْرًٍذی ٍ*

 اهٌیت هلی  حقَق ؼْرًٍذی ٍ*

 ترٍیج قبًَى گرایی  حقَق ؼْرًٍذی ٍ*

 جوؼی  ػرـِ ّبی زًذگی خفَـی ٍ حقَق ؼْرًٍذی ٍ*

 هعئلِ یبثی هحلِ  ی ٍحقَق ؼْرًٍذ*

 هؼٌَی  ثْذاؼت رٍحی ٍ ٍحقَق ؼْرًٍذی *

 فرٌّگ هفرف ـحیح در خبًَادُ  حقَق ؼْرًٍذی ٍ*



 اًضجبط ػوَهی  ًظن ٍ حقَق ؼْرًٍذی ٍ*

 تفریحبت ظبلن  ًٍذی ٍحقَق ؼْر*

 هٌبظجبت اجتوبػی  رٍاثظ ٍ حقَق ؼْرًٍذی ٍ*

 زًذگی در ؼْر ایوي  حقَق ؼْرًٍذی ٍ*

 :ص بیٌی ضدُحَزُ ّبی پی

 حَزُ حقَق ثؽر*

 ظالهت  حَزُ ثْذاؼت ٍ*

 اخالق ؼْرًٍذی  ترثیت ٍ حَزُ  تؼلین ٍ*

 ایوٌی  حَزُ اهٌیت ٍ*

 حَزُ هفبرف ػوَهی  *

 :جدٍل برآٍرد ّسیٌِ کلی

 ریبل400000000 فبز هقذهبتی

 ریبل100000000 فبزاجرایی

 ریبل900000000 کل پرٍشُ

 
 

 کوبل تطکر ٍ قدرداًی را دارین یجٌببعبل پیطبپیص از حسي تَجِ

 هحودرضب زارع                                                                                                                          

 هسئَل سبزهبى بسیج حقَقداًبى استبى یسد                                                                                                                                
  

 


