
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سردفتر محترم دفترخاهن

المللی حقوق ایران موضوع: مشارکت در کنگره بیه  

 سالم علیکن  

تَسظ ضیاست هحتطم جوَْض ٍ برشٌاهِ  28/12/99هَضخ 1127128ًاهِ شَضای عالی ازاضی بِ شواضُ  پیطٍ ابالغ تصَیب ؛احتطاهاً

با ضٍیکطز حقَق  الوللی حقَق ایراى ًخستیي کٌگرُ بیيساظهاى استرساهی کشَض )بِ پیَست(  22/12/1399هَضخ  1091808شواضُ 

ّای هجلس  هجوع تشخیص هصلحت ًظام، هرکس پژٍّشالهی ایطاى اظ جولِ شْطًٍسی با حوایت اضکاى اصلی ًظام جوَْضی اس

ّای  ٍ زاًشگاُ ّا ٍظاضتراًِشَرای اسالهی، سازهاى اداری ٍ استخذاهی کشَر، هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری ریاست جوَْری 

ًسبت بِ آى ٍ صیاًت اظ حقَق شْطًٍسی، سغح آگاّی ٍ شٌاذت کاضکٌاى ٍ هسیطاى ٍ کاضگعاضاى زٍلت بِ هٌظَض آشٌایی ٍ اضتقای سطاسط کشَض، 

 گطزز.بطگعاض هی برج هیالد تْراىشْطیَضهاُ سال جاضی زض  31ٍ  30با زعَت اظ هقاهات هلی اظ جولِ ضیاست هحتطم جوَْض، 

یع هحَضّایی زض شایاى شکط است با تَجِ بِ ایٌکِ هحَضّای ایي کٌگطُ بط اساس گطایشات هرتلف حقَق تبییي گطزیسُ، زض حَظُ حقَق ثبتی ً

ّا ٍ سطزفتطّا زض ّا ٍ سطزفتطّا زض کاّش شکایات زض قَُ فضائیِ ٍ ًقش زفتطذاًًِظط گطفتِ شسُ کِ اظ آى جولِ هی تَاى بِ ًقش زفتطذاًِ

پٌل ترصصی  23، در راستای ٍاکاٍی دقیق ٍ اجرایی شذى فصَل ایي هٌشَرستاز بطگعاضی ایي کٌگطُ  اهٌیت قضایی اشاضُ کطز.

ّای اجطایی، با تَجِ بِ ٍظایفشاى زض اضتباط با هٌشَض حقَق  ّا ٍ زستگاُ فصل هٌشَض حقَق شْطًٍسی ضا با هشاضکت ٍظاضتراًِ 23بطاساس 

حقَق  الولل،حقَق بیي ًٍظارت حقَقی ، حقَق شْرًٍذیّای هعتبط زض ظهیٌِ ًوایس. ّوچٌیي اعغای گَاّیٌاهِ شْطًٍسی بطگعاض هی

ّای ایي کٌگطُ اظ هْوتطیي بطًاهِ بِ سطزفتطاى هحتطم، دیپلن افتخارٍ اّسای  کٌٌسگاىبِ شطکت ساعتِ حضَر 61گَاّیٌاهِ  ثبت ٍ

 است.

تط ایي ضٍیساز بعضگ، زض ایي کٌگطُ  لصا با عٌایت بِ جایگاُ ترصصی حضطتعالی زض ایي حَظُ ذَاّشوٌس است، زض ضاستای بطگعاضی ّطچِ باشکَُ

عطصِ حل هعضالت ٍ هشکالت حقَقی کشَض ٍ تَسعِ زض ایي ضاستا حضَض بِ عول آٍضیس. اهیس است با هشاضکت حضطتعالی گام هَثطی زض 
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