
1

سمیرغیرمتن پیش نویس

منشور حقوق شهروندي 
)و خط مشی دولت، برنامهاصول کلی: گام اول(

01ویرایش 

توسطتهیه شده 

معاونت حقوقی ریاست جمهوري

با همکاري

مرکز بررسی هاي استراتژیک ریاست جمهوري

1392ماهآذر



1

بسمه تعالی
ی محمد و آل محمدلهم صل عللا

منشور حقوق شهروندي 
)اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت: گام اول(

مبارکه در سوره 70شریفه آیهجایگاه رفیع انسان که در به نظر ؛ ت مبین اسالمعیانسان در شرواالي کرامت و ارزش نظر به 
و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم على کَثیرٍ ممنْ آدمو لَقَد کَرَّمنا بنی«:مورد تاکید قرار گرفته استاسراء 

ن بر نشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشا) هابر مرکب(و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا «»خَلَقْنا تَفْضیالً
جعلَ اهللاُ «: )ع(امام علیحضرت گهربار نظر به فرمایش ؛»هاى خود برترى آشکار دادیمروزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده

خداوند «با این ترجمه که»هللاِ تَعالیوقِ اسبحانَه حقُوقَ عباده مقَدمۀً لحقُوقه فَمن قام بِحقُوقِ عباداهللاِ کانَ ذلک مؤَدیاً الَی القیامِ بِحقُ
این امر به اداي حقوق خداوند منجر ،سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند

ل مندرجاز جمله اصواساسی جمهوري اسالمی ایرانقانونمتعددي از نظر به اصول ؛)370ص،3ج،شرح غرر الحکم(»خواهد شد
گذار و بنیاناسالمی رهبر کبیر انقالب اىفرمان هشت مادهفراز تاریخی صدور نظر به در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛
شدن روابط و و لزوم اسالمىدرباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه)قدس سرّه(خمینیجمهوري اسالمی ایران حضرت امام

ام که در من مکرر اعالم کرده«:شهرونديحقوقدر موضوعمعظم له، دیدگاههاي نظر به ؛)1361سال آذر ماه 24در تاریخ (،قوانین
یا و ااز همه مزبرخوردارهمهوبرابروبرادر–شیعیچهوسنتاهلچه–تمام مسلمین . اسالم نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست

مشی و برنامه خطبدینوسیله؛ مدظله العالیمقام معظم رهبريمنویات به نظر؛)443صفحه ،16جلدنور،صحیفه(»حقوق اسالمی هستند
دولت جمهوري اسالمی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعالن، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي براي 

ین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاههاي ر تصویب مقررات و پیشنهاد قوانو اصول راهنماي دولت دتمامی اتباع کشور
:گرددمیاعالمآتیاجرایی، طبق فصول 

قواعد عمومی -فصل اول
:این منشور عبارت است ازحاکم برقواعد عمومی-1ماده 

و شهروندي از حقوق نژاد و یا امثال آن، ثروت، طبقه اجتماعی، قومیت،صرف نظر از جنسیتکلیه اتباع ایران-1-1
گونه تأثیري بر دیگر حقوق اتباع ایرانی هیچمنشوراین . باشند، برخوردار میقوانین و مقرراتپیش بینی شده درتضمینات

ها وفق مقررات به آنایرانکه(المللیکه در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیونهاي بینکشورهاو حقوق اتباع سایر 
.نداردگردیده،مقرر) استملحق شده 
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اي سازگار و باید به گونهآن حقوق شهروندي تنظیم شده و مفاد و بیانشناسایی،با هدف تجمیعنشورماین -1-2
و یک از حقوق شهروندي شناساییبه نحوي که هیچ؛و اجرا شودسیر هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تف

الترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار ه در باهموارمنزلت انسانیو کرامت و ؛دیگر را محدود نسازدةاحصاء شد
.گیرد

این و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدنقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اسالمدین مبینتعالیم با توجه به-1-3
الي اعتسازي از طریق ابزارهاي موجود برايزمینهشناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندي مردم و،سرزمین

. استدولت تکلیف،به این حقوقنیل برايو سیاستها قوانین و مقررات

وده و با هاي قانونی نقض آن قواعد بعدم رعایت حقوق شهروندي مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانت-1-4
نین مربوط به ژه قواعمومی و بویطبق قوانین و مقررات،ناقض یا اهمال کننده در اجراي این قوانین یا مقرراتمامورین 

.خواهد شدرفتارو مقررات کیفري تخلفات اداري 
شهروندان نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوري اسالمی ایران در این منشور-1-5

را، نظارت و تمامی دستگاههاي اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجاز این روبوده و
با (و سایر قوانین و مقررات توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و شرع مقدس اسالم

. اقدام نمایند)هاد لوایح قانونی و یا تصویب مقرراتنظرفیتهاي موجود و یا پیشاز استفاده 
پیشنهاد اصالح خص هاي مورد نظر دولت جهتاین منشور به منظور اعالن حقوق شهروندي و اهداف و شامفاد -1-6

دولت است »یشمیبرنامه و خط«منشور ینا.تنظیم شده استضروري سایر اقدامات یا انجام و قوانین ضمن لوایح مربوط 
حقوق ینتراز مهميامجموعهیانباشد و صرفاً بینمیا توسعه و تضییق آنهاو حقوق و تکالیف جدیدیجادو در مقام ا

دولت با ینکهایااند و شدهیینات آنها شناسایبا حدود و ثغور مشخص و ذکر تضميجاریندر قوانیااست که يوندشهر
یبتصویگیريو پینو تدویاصالح و توسعه نظام حقوقۀو برنامیخط مشیگیريپیقمنشور از طرینتوجه به مفاد ا

یصالحقوا و مقامات ذیرسايرا با جلب همکاریرو فراگيدجیآنها تالشيسازیدر جهت تحقق و عمل، یقانونیحلوا
. داشتخواهدمعمول 

حقوق شهرونديمهم ترین- فصل دوم
ترین حقوق شهروندي اعالن نموده و اجراء و تضمین دولت جمهوري اسالمی ایران موارد ذیل را به عنوان مهم-2-ماده

. به کار خواهد گرفتها براي تحقق، اجرا و تضمین آنراايهمه جانبهدهد و تالش مجدانه و ها را در اولویت قرار میآن

دولت موظف است تدابیر و اقدامات الزم را بویژه از طریق تدوین و اجراي برنامه جامع اصالح و توسعه نظام -3ماده 
، قوانین عادي و این هاي عمومی پیش بینی شده در قانون اساسیسازي و اجراي حقوق و آزاديحقوقی، به منظور عملی

.مصوبه، انجام دهد
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و زندگی شایستهسالمت،حیات
توان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکمهیچ شهروندي را نمی. شهروندان از حق حیات برخوردارند-3-1
.باشدشدهبر مبناي موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادالنه در آن رعایت کهیادگاههاي صالحد

از حقوق آموزش، بهداشت و درمان مناسب از جمله خوراك، پوشاك، مسکن،شایستهاز زندگی مندي بهره-3-2
.شودشهروندان محسوب می

دستگاههاي اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات الزم براي افزایش سطح سالمت -3-3
براي زندگی، سالمت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب 

افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کاالها و خدمات پزشکی، درمانی 
ی را ادامه زندگيبراسالم و مطلوبستیزشرایط سالمت افراد، يو ارتقانیتامو بهداشتی منطبق با استانداردهاي ملّی و 

.را فراهم سازدیبهتر درمانیطحصول شرایدولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمان.به عمل آورند

.باشندجسمی و معنوي برخوردار میسالمتبهره مندي ازشهروندان از حق -3-4

برخوردار ،به آنانیو روحیجسمهايیبآسو عاري ازیمنايو کاریزندگیطشهروندان حق دارند از مح-3-5
.باشند

هاي مالیاجتماعی، خدمات و حمایتاز کلیه شقوق تأمینرا تمامی شهروندان مندي دولت موظف است زمینه بهره-3-6
، ماندگیراهدر، سرپرستیبی، افتادگیکاراز، پیري، بیکاري، ، بازنشستگیمعلولیتبیماري،مربوط در موارد و اعتباري 

به عنوان را غیرهوبیمهصورتبهپزشکیهايمراقبتودرمانیوبهداشتیخدماتبهنیاز، مترقبهغیرسوانح وحوادث
.فراهم نمایدبا رعایت قانون همگانیحقی

. برخوردارندمناسب شهروندان از حق دسترسی به مراقبتهاي بهداشتی و درمانی -3-7

برخوردار یاجتماعيطهایبهتر از بدو تولد و در همه محاي ندهیبه آدیهمراه با امشاد یاز زندگشهروندان بایستی -3-8
.دنشو

مراسم و يبرگزاريبرایو امکانات کافیتوضعزايبرخوردارینهالزم، زمیردولت موظف است با انجام تداب-3-9
اقامت در ي،گردشگری،مسافرتیحی،تفريهابرنامهياجرای،و مذهبیملّيهاجشنییبرپاو ي مفرّحهابرنامه

يرا برایو سرگرميهنری،ادبی،ذوقيارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهايسفرهایعی،طبيهاگاهسکونت
. نمایدفراهمشهروندان 

گذاري، زندگی با ثبات، نظم و شهروندان از حق آزادي، امنیت فردي، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه-3-10
این حق قابل سلب شدن نیست و محدود شدن آن، تنها به . منیت، برخوردار هستندتمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی ا

. موجب قانون امکان پذیر است
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و مطبوعاتانیب،شهیانديآزاد
ا و عقاید به هاین حق شامل آزادي ابراز، ترویج و انتشار اندیشه. شهروندان از حق آزادي اندیشه و بیان برخوردارند-3-11

.باشدقانون، میبا رعایتالکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند صورت شفاهی، کتبی، 
.اي خاص مجبور یا از آن منع نمودتوان به پذیرش یا داشتن اندیشههیچ کس را نمی. استممنوععقایدتفتیش-3-12
نشیآفريهااز گونهکیموضوعات و در هرهمهد درباره خوو احساس شهیاندانیدر بیو حقوقیقیهرشخص حق-3-13

.است،آزادی اعالم شدهدر قالب ضوابط قانون،ايشکل و ساختار رسانهو در هري، هنریادب، يفکر

يرا در راستایو فرهنگیاجتماع، یاسیسيهاحفاظت و احترام به تنوعت، یحمافهیوظتیارکان حاکمیتمام-3-14
.آوردفراهم را آزاد و مستقل يهارسانهتیو فعاللیتشکيهانهیزمدیبادولترونیاز هم،دارندرسانه يحفظ آزاد

. دارنددر چارچوب قوانینرا یها و منابع اطالعاترسانهیآزاد به تمامیمردم حق دسترسیتمام-3-15

و یداريشنيهارسانهیمامتیزو نونیکیکاغذي یا الکترها اعم از رسانه، مطبوعاتونشریاتدولت به آزادي -3-16
یااسالممبانیبهدر صورتیکه مخلّ)ینهاو مانند اینترنتیو ایزیونیتلويهاها، شبکهوبالگها،یتسااعم از وب(یداريد

.گذارداحترام مینباشند، در چارچوب قانون عمومیحقوق
. دنشومواجهمجازات یاویدبا تهدمطالب خودو و انتشار اطالعات يدر جمع آورنبایدهاروزنامه نگاران و رسانه-3-17

ها به اطالعات مورد رسانهیدسترسيمانع آزادیدنبا، در چارچوب قوانین و مقررات،تحت کنترل دولتیایدولتينهادها
. شوندآنانیازن

ی،ه اقدامات رفاهاصحاب رسانه از جمليبرایشغلياستانداردهاینتاميالزم براقانونیینهزممکلف استدولت-3-18
دستمزد مناسب را بصورت برابر و ینناروا، تضميدر برابر فشارهایتیپوشش حماینتامي،کاریتامناي،یمهپوشش ب

تحت کنترل دولت، يهادولت و نهادیلهبوسیدها نبارسانهکارکنانياقتصادیشتمع. یدفراهم نمایضعادالنه و بدون تبع
.شودیدتهد

عاتدسترسی به اطال
مرتبط با به کلیه قوانین و مقررات و یا تصمیمات نهادهاي عمومی در حوزه قوه مجریه و بایدشهروندان ایرانی -3-19

دسترسی آزاد داشته و هیچکس شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتیکه برخالف امنیت ملّی نباشد،
.ن و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نمایدرا از اطالع، آگاهی و دسترسی به قوانیآنانتواند نمی

حق دارد به صرف درخواست  به اطالعات ،یشکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونترینیعهر شهروند در وس-3-20
یعمومیمالیازاتاز منابع و امتیرمستقیمغیایمشکل مستقکه بهسازمانهاي عمومی و دولتی و غیردولتینزد خود و سوابق 
ایشان در ارتباط با مومیداشته باشد و از تصمیماتی که نهادهاي عیدسترسدارند یعموميکارکردهایاکنندیاستفاده م
ي از اطالعات، سوابق و تصمیمات مزبور براي خود تهیه حق دارند تصویرشهروندانهمه .شوندکنند، مطلع اتخاذ می

. نمایند
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نش هنرياي و آفریهویت فرهنگی، بیان رسانه
بدون هرگونه شده وییآنان شناسایزبانویمذهبی،قومی،فرهنگیتحق دارند که هویرانیهمه شهروندان ا-3-21

. برخوردار باشندیقانونهايیتاز حمایضتبع
ها و گویشهاي کاربرد آزادانه زبان ،دولت موظف است با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران-3-22

. فراهم آوردبا حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی را یدر کنار زبان فارس،یقوممحلی و 
خاص خود یگروهیفرهنگیمشارکت کامل در همه ابعاد زندگيحق دارند از ابزار الزم برایرانیشهروندان اهمه-3-23

ی،رسوم فرهنگوآداب ویوقومینیدهايیینآییبرپاها،ییگردهمايارزها، برگها، انجمننهادها، تشکلیسکه شامل تاس
. برخوردار باشنددر چارچوب قوانین و مقررات

يهاها به گروهنظر از تعلق آنصرفو فرهنگی در سراسر کشور یخیتاریادبودهايدولت موظف به حفظ بناها و -3-24
. استیمذهبی وفرهنگی،مختلف قوم

يالزم را براینهدولت موظف است زم، و هستنديو معنویاخالقتعالیاز يمندهمه شهروندان محق به بهره-3-25
. یدفراهم نماتعالی معنويو يشهروندان از فرصت عبادت و خودسازيبرخوردار

همچون یموانع مذکور ناظر بر معضالت. استیتموظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخالق و معنودولت-3-26
. شودیمیرابر ثروت، قدرت و اوهام منتهانسان در بیاست که به بندگیفقر، ترس و ناآگاه

آزادي والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخالقی کودك براساس مکلف استدولت-3-27
.بشماردمحترم معتقدات خودشان

ال خود اشکیدر تمامیدهابراز عقیقمصادیرهمچون سایانسانیتشخصییو شکوفایتخالقیهنر به عنوان تجل-3-28
شهروندان حق دارند یهآزاد است و کلآثار ادبیویتجسميهنرهای،نقاشیکاتور،کاریات،ادبینما،سیش،نمایقی،موسیرنظ
. یندو عرضه نمایدقانون تولدهخود را به صورت آزادانه و در محدوو ادبی يو آثار هنرهایدها

، وفق قوانین و رااز شهروندان در برابر نقض آنیتحماآموزش و عرضه هنر و ینش،آفريموظف است آزاددولت-3-29
بدون یستیباآن و به هر شکلیقمصادیدولت از هنر در تماميو معنويمادیتهرگونه حما.یدنماینتضممقررات 
.انجام شودو وفق مقررات یضاعمال تبع

و عرضه یدمراحل تولیامرا در تمیالزم جهت مشارکت گسترده بخش خصوصيدولت موظف است سازوکارها-3-30
و ینظام صنفیسنسبت به تاسانهحق دارند به صورت آزاديهنريهااز عرصهیکهر نفعاال. همه اقسام هنر فراهم سازد

. ینداقدام نمادر چارچوب قوانین و مقررات حرفه اي 

یخصوصمیحر
نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، تفتیش و بازرسی حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط-3-31

هاي شخصی، تفتیش، گردآوري، پردازش، بکارگیري و افشاءاطالعات و دادهبهتعرضمصون است وبدون مجوز قانونی 
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بازرسی، ضبط، تفتیش، .مجاز نمی باشدیا مرسوالت پستی آنان هاي شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکینامه
دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف،ارتباطات از راه نامه ها ومالحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی

بدون مجوز آنهااستراق سمع یا رهگیري و سانسورنترنتی خصوصی مربوط به شهروندان ونمابر، بیسیم و ارتباطات ای
.ممنوع استقانونی، 

آوري اطالعات فردي توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهاي قانونی و براساس معج-3-32
آوري شده دسترسی افراد حق دارند به اطالعاتی که درخصوص آنان جمع. قانونی صورت پذیردمجوزرضایت فرد مزبور یا 

.وندداشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصالح این اطالعات ش

.توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر  به موجب قانون یا با رضایت فرداطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمی-3-33

يو ماديافترا و ضرر معنون، یکه موجب توهیو در صورتندینماتیافراد را رعایخصوصمیحردیها بارسانه-3-34
. پاسخگو باشندشوند باید

و حکومت قانونایسته سالمت اداري، حکمرانی ش
در راستاي منصفانه کردن تصمیمات اداري، و اجراییو رعایت آن از سوي مقامات ادارياداره شایسته جامعه-3-35

رعایت الزامات حکمرانی شایسته، حمایت از کرامت شخصی، تقویت مشارکت شهروندان، تقویت موجه سازي تصمیمات 
همچنین به منظور . به عنوان خط مشی دولت اعالم می گرددري اداري گیاداري و بهتر کردن کیفیت پیامدهاي تصمیم

ها و امتیازات شهروندان در برابر خودسریهاي مقامات اداري و تضمین ساختارهاي نظام اداري شایستگیها، حمایت از حق
اد، تبعیض و جانبداري، مطلوب، قانونمدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخالقی و عاري از هرگونه فس

.باید در سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گیرد

د مبتنی بر یبا،قرار دهدیرشهروندان را تحت تأثهاييکه حقوق، منافع و آزاديو اقدام اداریماتخاذ هر تصم-3-36
. قانون باشدمصلحت عمومی و در چارچوب

اجرا درآمدن حقوق عمومی پیش بینی شده در قانون دولت موظف است تدابیر و اقدامات الزم را جهت به مورد -3-37
.اساسی اتخاذ نماید

ترین زمان ممکن، توسط نهادها دولت موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاه-3-38
.و مؤسسات عمومی را فراهم نماید

گشاده رو و قابل ین، صادق، امیق، و، مودب، دقپاسخگي، خدمتگزارشهرونداندر روابط خود با یدبایعمومجعامر-3-39
د و نخود کمک کنیتصالحیطهتا حد امکان در حیدد و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تالش نماندسترس باش

. دنبدهارائه به صورت مکتوب یمتقاضرخواستجواب سواالت مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت د
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از اعالمات، یناشتواندیانتظارات مینا. اندکردهیجادهستند که خود آن را ایانتظاراتینکلف به تأمميادارمقامات-3-40
اند و که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کردهياند، تا حدباشد که به مردم دادهییهاوعدهیرفتارها، و حتها، یهمقررات، رو

یجادکه خود اهایییهبه ناگاه از روتواندینميمقام ادار. اندنمودهیمظخود را تنجاريتیایشخصیآنها زندگيبرمبنا
و هایهبه رو» مرحله گذار«ینیبیشو پهایاستسیآنها مکلف به اعالم قبلییربه تغیلکرده عدول کند و در صورت تما

. استیدجدهايیاستس

دولت مکلف است . یی را در چارچوب قوانین دارندشهروندان حق نقد، نظارت و اطالع از عملکرد دستگاههاي اجرا-3-41
نقدپذیري را در دستگاههاي اجرایی نهادینه کرده و راهکارهاي اطالع رسانی و شفاف سازي عملکرد خود را در مقررات و 

.دپیش بینی کنرویه ها

شفافیت و رقابت
و اجراي کامل قوانین يحصارانو ضدرقابتیو مقررات نیقوانبیو تصومیتنظقیاز طرموظف است دولت -3-42

.دینمانیدر بازار تضمراجامعهياقتصادگرانیهمه افراد و بازسالم و قانونمند ، رقابت موجود

ياقتصادماتیتصمهیکل. را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهدياطالعات اقتصادموظف استدولت-3-43
يبرایهرگونه رانت اطالعاتجادیبه صورت شفاف و بدون ادیبات،ها و مناقصامزایدهاز جمله قراردادها و بویژهدولت
.انجام شودبا هدف ایجاد رقابت براي همه مردم،خاصیگروهایفرد 

ید؛و مقررات مربوط به تولینمکرر قوانییراتعدم تغخود وياقتصادیماتثبات در تصمدولت موظف است -3-44
يالزم براینگینقدینو تأمیمنابع بانکیتهداید؛و تولگذاريیهسرمايفرارویچیدهپیندهايفرایدهبرطرف شدن پد

با هدف توسعهیجهانيو حضور فعال در بازارهايامنطقهیوندهايگسترش مناسبات و پي؛مولد اقتصادهايیتفعال
و يوربهرهيدف ارتقاروز با هیبه دانش فنیديتوليهابنگاهیزو تجهياز نوسازیتحماي؛و تجاريمبادالت اقتصاد

را در سرلوحه برنامه یدارمولد پايهاگذاريیهنفت به سمت سرمايارزيشده درآمدهایزيربرنامهیتهدایري؛رقابت پذ
.هاي خویش قرار دهد

از واردات یريها؛ جلوگآناز بین بردن يمدبرانه برایزيرمخل در اقتصاد و برنامهيسوداگريهاگلوگاهشناسایی-3-45
با يجدمبارزهی؛داخلیداتاز تولیتواردات و حمایحصحيهایاستو سیرو اتخاذ تدابیخارجيکاالهايیهرویب

. استيو فعاالن اقتصادیدکنندگانتولحقوقازدولت ویفقاچاق کاال و ارز از وظا
فتی باید، عاري از عیب، زیاده، کاال یا خدمات دریا.استاندارد را داردت ایا خدمهاکاالي حق دسترسی بههر شهروند-3-46

کنندگان کاال و خدمات، مسئول صحت و سالمت کاال و کلیه عرضه. مندي مطلوب استنقیصه یا حالتی باشد که مخل بهره
. عرف در معامالت هستندخدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا

کننده از جمله از طریق و سایل ارتباط اقع و ارایه اطالعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفتبلیغات خالف و
. باشدهاي تبلیغاتی شود، ممنوع میهاي گروهی و برگهجمعی، رسانه
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و مقررات با استفاده از حداکثر توان و امکانات خود و در چارچوب قانون یندولت موظف است در چارچوب قوان-3-47
. نمایدتأمینرا یهگردش سرمايو آزاديگذاریهسرماتیامن

هیو کلباشدباز در تمام مراحل بایدکندیماتخاذ راماتشتصمیبراساس آن گذارمقرراتکه يرگیمیتصمندیفرآ-3-48
یممپس از تص. گذار برسانندمقرراتنظرات خود را به اطالع سازمان يرگیمیشهروندان حق دارند در تمام مراحل تصم

یهاز کلیعمومیهاطالعیکانتشار یقاز طریشهروندان حق دارند به صورت کتبیت،اصل شفافیترعايدر راستاو یريگ
ارائه شده گیريیمتصمیندفرآیکه طیاز نظراتيشهروندان حق دارند از خالصه اینهمچن. کنندیداپیآگاهیماتتصم

.یابنداست، اطالع 

ر سرنوشت اجتماعیشهروندان دمشارکتحق
و آزادانه ضیحق خود را بدون تبعنیتوانند اسرنوشت برخوردار هستند و مینییشهروندان بطور برابر از حق تع-3-49

و و قانونی در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد 
.نمایندمشارکتد، کننبا رأي خود انتخاب می

يبرایفرصت و توان کافی،چنان باشد که هر شهروند عالوه بر تالش شغلیدکشور بایعموميهابرنامهتنظیم-3-50
. شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد

و یاجتماعیاسی،سي،مهم اقتصادیاربستصمیمات دریهمه پرسشرکت در یقاز طرشهروند حق دارد هر-3-51
.مشارکت کندوفق قانون کشور ینگفره

مردم نهاديهاسازمانوصنفیوسیاسیهايها، انجمنجمعیت، در احزابحق عضویت و فعالیت شهروندان از -3-52
موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندي یا موجب کسب نبایدعضویت یا عدم عضویت . باشندبرخوردار میقانونی، 

. امتیازات ویژه گردد
تعییناست سطح آگاهی هاي عمومی را در همه زمینه ها به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در دولت موظف-3-53

.سرنوشت اجتماعی خویش افزایش دهد

و مالکیت ياقتصادحقوق
هیچ . را داراستگونه تصرف و انتفاعهر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه. مالکیت شهروندان محترم است-3-54

تواند مالکیت دیگري به غیر مواردي که در قانون مشخص شده است، را سلب، یا اموال او را مصادره شخص یا مقامی نمی
تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت مالکیت، اعمال محدودیت در حق .یا ضبط و توقیف نماید

.غرامت فوري و منصفانه مجاز است
.باشدمشمول حمایتهاي قانونی میو حقوق ناشی از آن مالکیت معنوي -3-55
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يواگذارخصوصی سازي و . ندبرابریو دولتها، امکانات و خدمات عمومیبه فرصتیابیدر دستشهروندانهمه -3-56
در و شهروندان افرادتمامی رقابت امکانو مقررات مربوطه و نیقوانهیکلتیبا رعادیبایدولتهايمانپیو قراردادها

. باشدها و امکانات دولتیبه فرصتیابیدست

ستهیشاکاراشتغال و 
دیگرانحقوقو نافی مایلند در صورتیکه برخالف قانون بدانکهراتمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی-3-57

.زیده و به آن اشتغال داشته باشندد، برگنباش

به لت بایستی اقدامات الزم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادردو-3-58
تعاونی یا با تشکیلاز قبیلریزي عمومی اقتصاد کشوربا رعایت ضرورتهاي حاکم بر برنامه،کارند ولی وسایل کار ندارند

.دانجام دهرا،استفاده از مشارکت بخش خصوصی

کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق -3-59
دولت موظف . برخوردارندباشند ، منصفانه و آبرومندانه به صورتاي که قادر به تأمین معاش خود موازین قانونی به گونه

.تضمین نمایدرا حسن اجراي این حقاست با اتخاذ تدابیر الزم

مزد و مزایاي کارگران یا کارمندان باید منصفانه و . رندکار یکسان از مزد مساوي برخورداشهروندان در برابر-3-60
معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت . نمایدتأمیناي را براي آنان اي باشد که زندگی آبرومندانهاندازهبه

. شده باشداز حقوق پیش بینی 
متعارف هايینههزینتأميکه برايحق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوشهروندهر-3-61

. مجبور به کار اضافه نباشدیزندگ
. مصون باشد-ناموجهو یقانونغیرهايیزهو انگیلبر دالیمبتن-در کاریضاز هر گونه تبعبایدشهروندهر-3-62
.دنمند گردبهرهیقانونهايیتاز حداکثر حمااز کارموجهغیردر برابر اخراج باید شاغل شهروندان -3-63
هايیهها و اتحادانجمنیلان به تشکشهروندیگرعادالنه کار آزادانه با دیطبه شرایدنرسيحق دارد براشهروندهر-3-64

.صنفی و حرفه اي با رعایت قانون اقدام کند
هايیتاز کار از حداکثر حمایبرخوردار بوده و در برابر حوادث ناشیاجتماعینوق تأمحق دارد از حقشهروندهر-3-65

. مند گرددبهرهیقانون
. مند گرددالزم در رابطه با کار بهرههاي حق دارد از آموزش شهروندهر-3-66
. برخوردار گرددیکاريببیمه ناخواسته از حقوق بیکاريصورت حق دارد در شهروندهر-3-67
از يمندان معلول حق بهرهشهروندرا داشته ویردهی،و شیمانزاي،دوران بارداریاز مرخصيبرخوردارزنان حق-3-68

خود و منع اشتغال یجسمتوانکار متناسب با یطاز شرايمندان نوجوان حق بهرهشهروندخود و یتکار متناسب با معلول
. آور را دارندیانسخت و زيبه کارها
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. طرف را داردیمستقل و بقانونی در برابر مراجع یو مقررات کار حق دادخواهینض قواننقیثاز حشهروندهر-3-69

و تامین اجتماعی، حمایترفاه،آسایش 
ریزي مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمانهاي غیردولتی از طریق حق شهروندان است که دولت با برنامه-3-70

به ویژه مسکن ، فقرزدایی و برخورداري از شرایط مناسب زندگیزمینه را جهت، اعطاي کمکهاي ضروري و تسهیالت الزم
. مناسب فراهم نماید

حقیاز،با نمتناسبمسکنداشتن. مند گردندشان بهرهشهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود وخانواده-3-71
، ینانروستانشخصوصبهیازمندترندنآنها کهيبرایتاولویتبا رعااستموظفدولت.استیرانیاهر فرد و خانواده

. کندرا فراهمحقیناتحققینهزمو کارمندانکارگران 
یريو پیماريبیکاري،بی،و بازنشستگیکارافتادگمانند ازیدر برابر مخاطرات اجتماعیاجتماعیناز تاميمندبهره-3-72

و یتدر جهت تقویاجتماعیننظام جامع رفاه و تامسعه و ارتقاءتویقدولت موظف است از طر.استیرانیحق هر فرد ا
یتیحمايهاسازمانیتفعاليمناسب برايبسترهایجادو التیدویتیحمايهاانتظام سازماناي،یمهبيهاگسترش صندوق

. قرار دهدیاجتماعینمردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تام
بیماري، معلولیت، بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کار در مواردي همانندرند از تأمین اجتماعی، حق داشهروندان-3-73

هاي نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتکهسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، افتادگی، بی
یبآسيهاو گروهیاناز مددجویتحما. مند شوندبه عنوان حقی همگانی بهرهدارند امثال آنبه صورت بیمه وکیپزش
یاستهايو اعمال سآنان یاساسیازهاينینآنها و تاميو نشاط برایبه زندگیدامیجادآنها و ايو توانمند سازیرپذ

و یمهبیرپوشش فراگ. از حقوق آنان استیشانحفظ عزت و کرامت ایناقشار در عینايبراینیو تامیجبرانیتی،حما
. استیرپذیبآسيو گروه هایانحقوق مددجویگراز دیزنیلیتکمیو بهداشتدرمانیاز خدمات بهره مند شدن

هایی که سرپرست آنها خانوادهتدابیر الزم و زمینه هاي قانونی براي تحت پوشش قرار گرفتن موظف است دولت-3-74
. را فراهم آورداي نیست، تحت هیچگونه پوشش بیمه

برخورداري شهروندان از هاي قانونی جهت هاي اجتماعی و فراگیر، زمینه است عالوه بر تعمیم بیمهمکلفدولت-3-75
کرده و زمینه هاي ها و خطرات بیمه پذیر، تسهیل هاي بازرگانی در کلیه رشتههاي اختیاري را از طریق توسعه بیمهبیمه

. فراهم نمایدراهاي دولتیها و منع انحصار بیمهرقابت بیمه
ها و خدمات مربوطه باشد شامل انواع بیمهبایستی اي حق همگانی است این اطالعاتبه اطالعات بیمهدسترسی-3-76

.بنحوي که شهروندان امکان مقایسه میان خدمات بیمه اي شرکتهاي مختلف را داشته باشند

يو نابرابریفاصله طبقاتکه بهیاقدامومیتصمدولت در تمامی تصمیمات و اقدامات خویش بایستی از هرگونه -3-77
.خودداري نمایدشود نسبت به شهروندان ناروا تیو محرومضیتبعیا موجب دامن زده و ياقتصاد
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دولت موظف است در . و قانون برخوردارنداسالمموازینرعایتبافرهنگیواجتماعی، اقتصاديشهروندان حقوق-3-78
وتی که در شرایط مساوي براي شهروندان وجود دارد را شناسایی و از و تفانارواکلیه قوانین و مقررات هرگونه تبعیض

.طریق و وفق قوانین  رفع نماید

، ی، خدمات دولتیگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات عمومهر-3-79
.باشدامثال آن ممنوع میو آموزش براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب ویخدمات بهداشت

ها اجراي برنامه.براي رفع کلیه اشکال تبعیض ناروا، اتخاذ نمایدالزم را دولت موظف است تدابیر عاجل و اجرایی -3-80
برند، مشروط بر اینکه منجر به محرومیت دیگر و اتخاذ تدابیر خاص حمایتی براي گروههایی که از تبعیض ناروا رنج می

یضدر مقابل قانون برابرند و به طور یکسان و بدون تبعیرانایاسالميشهروندان جمهورکلیۀ. از استگروهها نگردد، مج
. برخوردار هستندقانوناز حمایت

ترین زمان ممکن، توسط کلیه شهروندان حق دارند که خدمات عمومی به آنها به صورت برابر، منصفانه و در کوتاه-3-81
.شودارائهنهادها و مؤسسات عمومی 

و تئاتر ینماها، سها و نگارخانهاز جمله کتابخانهیمراکز فرهنگ،آسان به آموزش و پرورشیشهروند حق دسترسهر-3-82
ینهمچن. را داردیسو پلینشانو آتشیو درمانیو اورژانس و مراکز بهداشتی،و ورزشیحیسبز و مراکز تفريفضایزو ن

ي،شهرینو بيشهریحمل و نقل عمومیري،مراکز سوختگضروري،یحتاجمایدبه سهولت به مراکز خریدشهروندان با
.داشته باشندیدسترس

تدابیر الزم جهت برآورده به منظور توانمند سازي افراد و گروههاي نیازمند به ویژه معلوالن، موظف است دولت -3-83
از جمله زندگی اجتماعی ه وضعیت معلولین توجه بباید در تصویب کلیه مقررات . اتخاذ نمایدرانمودن نیازهاي ایشان

.و رفاه ایشان پیش بینی و مدنظر قرار گیرد، تحصیلشرایط اشتغال، معیشتمناسب، 

اي تنظیم گردد که اي، راه آهن، دریایی و هوایی بایستی به گونههاي حمل نقل جادههاي حرکت ناوگانتمامی برنامه-3-84
در صورتی که به هر دلیلی، بدون تقصیر خود مسافر، در حرکت . نیده شوندبدون تاخیر مسافرین به مقاصد خویش رسا

هاي تصویب هاي قانونی موجود و یا اقدام از طریق فراهم نمودن زمینهتاخیر ایجاد شود، دولت بایستی با استفاده از ظرفیت
.فراهم نمایدخسارات وارده به مسافرین را زمینه جبران ،قوانین و یا مقررات الزم

قضاییعدالت
.مراجعه نمایندقانونی منظور به دادگاههاي صالح این توانند به تمامی شهروندان حق دادخواهی داشته و می-3-85
تمامی شهروندان حق دارند به تمامی دادگاهها، مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهادهاي نظارتی دسترسی داشته و -3-86

.توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمودا نمیهیچ کس ر
محفوظ است و ایشان حق دارند که خود در محاکم و مراجع اداري و انتظامی براي تمامی شهروندان حق دفاع از -3-87

مندي  از توان و یا امکان بهرهوکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتیکه 
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استفاده از وکیل را براي شهروندانشهروندان میسر نباشد، دولت موظف است امکانات و تسهیالت الزم براي براياین حق 
.فراهم نماید

.شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردداصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی-3-88
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، -3-89

.ممنوع و موجب مجازات قانونی است
.تواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدهیچ کس نمی-3-90
. . در محدوده قوانین از تعرض مصون  استدانشهرونحیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل -3-91

مجازسوگندیااقرار، شهادتبهشخصاجبار. استممنوعاطالعکسبیاواقرارگرفتنبرايشکنجههرگونه-3-92
.استاعتباروارزشفاقدسوگنديواقراروشهادتچنینونیست

.جرم را فراهم آوردرم و شبهدولت موظف است زمینه هاي قانونی حمایت از شهروندان قربانی ج-3-93

میتعلوآموزش
نیز وسایل و ومتوسطهدورهپایانتارایگانپرورشوآموزشحق تمامی شهروندان ایرانی است که  از امکانات-3-94

.مند گردندبهرهعالیامکانات تحصیالت

هايیهدولت موظف است به منظور حفظ سرما. استيهروندشهرجزو حقوق یلاز آموزش و تحصيمندبهره-3-95
. یدمناسب فراهم نمایلشهروندان را به آموزش و تحصیهمطلوب کلیدسترسینهزمی،انسان

و کهنساالنکودکان خانواده، زنان،
. ار هستندخانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخورد-3-96

.دولت موظف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است

.حق هر شهروند استکامل و آزادانه تیرضاازدواج با -3-97

تدابیر الزم براي احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداري آنان از امکانات مکلف استدولت-3-98
. ل و شرافتمندانه را اتخاذ نمایدتأمین اجتماعی ضروري براي برخورداري از زندگی مستق

و در تمامی اشکال، از جمله در قانونی موازینتوجه بهباجهاتتمامیف است به حقوق زنان درظدولت مو-3-99
دورانو بویژه در، از مادرانمعنوي، در حمایتوماديحقوقو احیايشخصیترشدبرايمساعدهايمندي از زمینهبهره

حفظبا هدفصالحسرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاهبیکودکانازندان، در حمایتفرزحضانتوبارداري
مادرانبهفرزندانتیقیمومسرپرست و نیز در اعطايبیوسالخوردهزنانوگانبیوهخاصخانواده، در بیمهو بقايکیان

. درعایت نمایرا شرعی،ولینبودنصورتدرآنهاغبطهجهتدرشایسته
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ی،اجتماعيمخصوص زنان، مددکاریو پزشکیامکانات مناسب بهداشتی،اجتماعيهایمهحق دارند از بزنان-3-100
هاي در صورتیکه زمینه. برخوردار باشنددر حدود قوانین و مقررات یدهدیبدختران و زنان آسیو روانیجسمیتوان بخش

.با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم نمایدموظف است قانونی در جهت ایفاي این حق وجود نداشته باشد، دولت 
و با اولویت مناطق محروم؛ی زنانبا توجه به خصوصیات روحی و جسمی،مندي از مراکز فرهنگی اختصاصبهره-3-101

تحصیل در حقهاي مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛دیدگان از حمایتبرخورداري آسیبحق
هاي ها و آموزشکسب مهارتحقیتی؛جنسيهایهسهمیایضالی تا باالترین سطح علمی بدون هرگونه تبعآموزش ع

و حضور گیري و مدیریتتصمیم،مشارکت در سیاستگذاريحقتخصصی به صورت کمی و کیفی تا باالترین سطوح؛ 
.المللی در زمره حقوق زنان استعلمی داخلی و بین-فعال در مجامع فرهنگی

از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات در چارچوب قوانین و مقررات ف است ظدولت مو-3-102
.اجتماعی  حمایت نماید

به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمانهاي غیردولتی مرتبط، یا آسیب پذیرسرپرست حمایت از کودکان بی-3-103
.به این منظور از برنامه هاي دولت استالزم و ایجاد امکانات آنان به منظور نگهداري 

و آب هیمناسب از جمله تغذی، خدمات بهداشتآنانژهیويازهایمتناسب با نیاجتماعهايحمایتاز باید کودکان -3-104
هاي خالقانه و ، تفریح، فعالیتتیفیبا کیو پزشکیمساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانیزندگطیسالم، مح

که یکودکان. برخوردار باشنددارمعلمان متخصص و صالحیتو کانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان سرگرم کننده، ام
یمتعارف اجتماعیزندگو و مراقبتيسهولت در نگهداريبرایمناسبطیاز امکانات و شرادیآنها شاغل هستند، بانیوالد

. مند شوندبهرهیدوران کودک
قرار گرفتن کودك در معرض اطالعاتی . ها دسترسی داشته باشندتناسب با سن آنکودکان حق دارند به اطالعات م-3-105

ها شود، مجاز نیست و نقض که ممکن است موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آن
.شودکودك محسوب میسالمتحق بر 

و سرپرستان کودك موظف به انجام ینالدو. کودکان استیعیحق طبیتدارو سرپرستان صالحینوالدداشتن-3-106
کودك هستند و در مقابل هرگونه خشونت و یهاز کودك در جهت تحقق مصالح عاليو نگهداریمربوط به سرپرستیفوظا

کودك مسئول یهعلیو انسانیقانونیفوظایفاءو عدم ايبدرفتاري، انگارو سهلیتوجهیبی، و روحیروانی، آزار جسم
. وندشیشناخته م

حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهايزنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره مندي از -3-107
.دولت موظف است تمهیدات الزم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.مند شوندبهرهایرانی–اسالمی 

افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان نظر این . باید از حمایتهاي ویژه برخوردار شوندکودکان و نوجوانان-3-108
.گیردشود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرارمحسوب می
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روابط زناشویی، وضعیتنظر از ، صرفبایستی به طور یکسان از توانمندي و ظرفیت والدینکودکان و نوجوانان-3-109
از اولویت و نوجوانان موارد منافع کودکان هدر کلی. باشندورداربرخ،شوددر مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می

.برخوردار خواهد بود

عالوه بر سایر حقوق شهروندي از حقوق زیر به عنوان بزرگترین و مبارك ترین سرمایه ملّی کشور، جوانان -3-110
:برخوردارند

استفاده از سازوکارهاي قانونی؛فرهنگی باکامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و مشارکت1-
فعال در فرایند توسعه ملی؛مشارکت2-
در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان؛مشارکت3-
هاي غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها؛هاي صنفی، سازمانها، انجمناتحادیهتشکیل4-
....علمی، فنی، اقتصادي و هاي ریتمدیدر عرصهاقتصادي و مداخله مشارکت5-
اجتماعی و تالش براي تحقق عدالت اجتماعی فراگیر؛مشارکت6-

.مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور-7

دانشجویانونخبگان، استادان 
را  یتوسعه علمو تتبع و یقتحقیان،بياز دانش روز، آزادبگان خاساتید و نيبهره منددولت موظف است زمینه -3-111

آن را یعدانش و توزیدکسب علم و تولیرمس،و در فضاي امنبدون دغدغه معاش دانشگاهیان باید بتوانند. فراهم نمایند
. دنبال نمایند

يهامحروم شود و دانشگاهیلاز تحصیایرتحقیهدر پرداخت شهریبه علت عدم تمکن مالیدنباییدانشجوهیچ-3-112
. فراهم آورندیاندانشجويرا برایهپرداخت شهرینهمناسب، زمیمالیالتتسهيبا اعطابایستیمیهشهریستمبه سیمتک

یغدریتالشیچاز هیانجهت رفاه حال دانشجودانشگاهها، امکاناتیفیوکیو ارتقا کمیزنسبت به تجهدولت مکلف است
. نورزند

و از نموده امور کشور مشارکت یتدر تمششان ییستگبه تناسب شابایدومورد احترام بودهنخبگان کشور  -3-113
تقویت روحیه ابتکار و تتبع و همچنین کمک به درخشش جوانان و . کشور برخوردار شوندیتالش خود در تعالیازاتامت

هاي توسعه، شناسایی استعدادهاي هاي جهانی علم و دانش و رویکرد دانش محور به برنامهنخبگان علمی در عرصه
هدایت و حمایت معنوي و مادي، جذب و به کارگیري نخبگان در راستاي ارتقاي تولید علم و فناوري و توسعه درخشان و 

، که باید توسط دولت مورد استیدعلمی متوازن کشور بر اساس هدف نهایی دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اسات
.شناسایی و تضمین قرار گیرد

خود را جهت یهمه مساعبایستیدانشگاه مینمسئولینبنابرا. باشدیانمه دانشجوهيبرایامنمکانبایددانشگاه-3-114
. یرنددر دانشگاه به کار گیاندانشجویو جسمیروانیتو امنیمنیاینتضم
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شهدامعظميهاخانوادهو، جانبازان ثارگرانیا
هاي و خانواده معظم شهداء براي حضور موثر آنها در عرصهجانبازان، توانمندسازي فردي و جمعی ایثارگران-3-115

، برآوردن موثر نیازهاي واقعی ایشان در ابعاد مختلف مادي و معنوي با حفظ اصول و سیاسیمختلف فرهنگی، اجتماعی
ختلف و هاي مها و صحنهعزتمندي، عدالت و روحیه خوداتکایی، برداشتن موانع و تسهیل حضور ایشان در عرصه

هاي علمی و پژوهشی براي تامین تجهیزات، آموزش، مراقبت، درمان و بینی سازوکارهاي الزم در حوزهنهادسازي، پیش
هاي آنها و هاي فردي و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات و صیانت از حریم ایثارگري، ایثارگران و خانوادهکاهش آسیب

هاي جهاد، ها، نمادها و نشانها، یادمانها از طریق ایجاد موزهها، حماسهخانواده هاي معظم شهداء و حفظ آثار، ارزش
ساماندهی و نگهداري گلزارهاي شهدا، به عنوان مراکز فرهنگی، بایستی به عنوان یک حق مقاومت و ایثار و خصوصاً

.شهروندان مورد توجه دولت قرار گیرداین دسته از عمومی براي 

اقواموهاتیاقل
.مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت استاحترام به تنوع فرهنگی،-3-116

.اند، آزاد استبرگزاري و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده-3-117

ریعشاونانینشروستا
و منطبق با حداکثر امکانات مقدور، مناسباز درآمد کافی و کیفیت زندگی بایدتانشین و عشایر شهروندان روس-3-118

برداري از اراضی کشاورزي، حق بکارگیري و استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگري، حق حقابه، حق بهره
.رخوردار باشندزارعانه و از حق بهسازي، نوسازي، بازسازي و ایمن سازي محیط روستا ب

دولت مکلف است تمهیدات الزم براي ایفاي نقش مسوالنه عشایر و روستانشینان در توسعه کشور را فراهم -3-119
. نماید و از توانمندیها و ظرفیتهاي آنان به نحو مطلوب استفاده نماید

محیط زیست و توسعه پایدار
ست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه حفاظت، حمایت، بهسازي و زیباسازي محیط زیمکلف است دولت -3-120

کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی نظامی وفرهنگیاجتماعی، ، اقتصادي، ايها، تصمیمات و اقدامهاي توسعهبرنامه
و از فعالیت نمایدمحیط زیست از سوي کلیه اشخاص و سازمانهاي عمومی و خصوصی مقابلهو تخریب غیرقابل جبران 

. صوصی و سازمانهاي غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آوردبخش خ

از جمله حق ی،از آلودگيسالم، پاك و عاریستزیطاز محيمندحق بهرهیندههر شهروند نسل حاضر و آ-3-121
. به هوا و آب سالم را داردیدسترس
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ه شهروندان و بو آموزشیستزیطدر حوزه محيسازیتاز جمله درخصوص ظرفیعموميگذارسیاست-3-122
یاجتماعیشرفتپي،اقتصادیاستهايسیانو میافتهارتقاء یدارکه توسعه پاقرار گیردمورد مالحظه يابه گونهیدمسئوالن با

. داشته باشددوجویهماهنگیستزیطمحيو حفاظت و بهساز

قیقی یا حقوقی از هر شخص حوگیردمی هاي مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار فعالیتحق -3-123
جمله سازمانهاي مردم نهادي که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به 

. بودوفق مقررات خواهند دادگاه صالح

دولت موظف است در مناطقی از کشور که با . برخورداري از هواي پاك و سالم حق هر شهروندي ایرانی است-3-124
آن اطالع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی موثر آلودگی یزان اثرات لودگی هوا مواجهند، از کیفیت هوا و ممشکل آ

در کنار عموم مردم، موظف به اتخاذ نیزدستگاههاي اجرایی.، برنامه ریزي نمایددر جهت کاهش آلودگیها و اثرات آن
.هاي بزرگ خواهند بودرهاي هوا بویژه در شهآالیندهکنترلتدابیري جهت 

.دنبرخوردار باشیو مذهبیخیها، تاالبها، اماکن تاراها، رودخانهیجنگلها، درمناظراز حق دارندشهروندان -3-125

، یو مذهبیخی، اماکن تاراهایدرمیاز منظر در حريمانع در حق برخوردارجادیهرگونه ساخت و ساز و ا-3-126
که منجر به ییاز احداث بناهابا استفاده از ظرفیت هاي قانونی وظف استدولت م. باشدمجاز نمیها و انفال رودخانه

.نمایديریشوند، جلوگآن مییو فرهنگیخیو منظر تاریو مخدوش شدن خط آسمانیعیو طبیخیتاريبر بناهاتیمشرف

ترده شهروندان در بایست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسهاي مرتبط با توسعه، میگذاريتمامی سیاست-3-127
.توسعه باشدمندي همگان از آثارامکان بهرهفرآیند توسعه و 

حقوق شهروندي مصادیقاین حق از عالی ترین . باشدجانبه مادي و معنوي را دارا میهر شهروند حق توسعه همه-3-128
نوي است که جامعه در اختیار دارد و مندي عادالنه افراد از کلیه امکانات و منابع مادي و معبوده و تحقق آن موکول به بهره

، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادي، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات مناسبشامل تغذیه
.گرددانسانی را موجب می

تمامی مندي یکسان این حق شهروندان است که دولت با احترام به مالحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهره-3-129
. افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادالنه تضمین نماید

هاي تقنینی، اجرایی و قضایی الزم را براي توسعه دولت موظف است در راستاي تحقق توسعه پایدار، سیاست-3-130
رابري، حق بر محیط زیست سالم و جانبه مادي و معنوي کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق بهمه

. کرامت انسانی تدارك ببیند

مند شده در جامعه خویش بهرهامثال آنحق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، نظامی و شهروندان-3-131
.نمایدرا محدودتوسعه تواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعالي و هیچکس نمی
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هاي نوین، انرژي، هاي فن آورياي در حوزهکه از مزایا و منافع تکنولوژي صلح آمیز هستهشهروندان حق دارند-3-132
.مند شوندبهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادي و تجاري بهره

مبارزه مواد مخدر
به این مواد زندگی در محیطی عاري از مواد مخدر که دسترسیازدولت موظف است زمینه بهره مندي شهروندان -3-133

همچنین دولت با فراهم نمودن زمینه اقدامات اساسی جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به . فراهم نمایدراناممکن باشد
دولت . اقدام نمایدالمللی و استفاده از ظرفیتهاي دیپلماتیک جهت مصونیت کشور از ورود مواد مخدر گسترش تعامل بین

از امکانات درمانی شایسته، و بازتوانی و  نیز امکانات آسیب دیده از مواد مخدرروندان بهره مندي شهباید زمینه هاي
هاي ،  اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی، حمایتهاي اجتماعی پس از درماناي شامل حمایتبیمه

.از آنان را فراهم نمایدحقوقی و اجتماعی و خانوادگی، 

ایرانیان خارج از کشوراقامت و تابعیت،
سلبایرانیهیچازتواندنمید و دولتنبهره مند شوو آثار آنحق دارند  که از تابعیت ایرانن اایرشهروندان -3-134

.در مواردي که به موجب قانون پیش بینی شده باشدمگر، تابعیت نموده و یا مانع استیفاء حقوق وي گردد 

مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان یرنظيویتیمشخصات هوهر شهروند حق دارد که اطالعات و -3-135
اطالعات يافشا. مربوط حفظ شوديمندرج است، در نزد نهادهايویتیهمسر، فرزندان، پدر، مادر که در سند هویلاز قب
ت محرمانه در به صوریصالحذيو ادارییقضاهايافراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهادیتیهو
افراد را در یتیاطالعات هویقانونیححق ندارد بدون مجوز صریمقام و مسئولیچه. گیردیفوق قرار مينهادهایاراخت
. یدها را افشا نماآنیاقرار داده یگريدیاراخت
. یندنماانتخابو وفق مقررات تولد حق دارند نام مورد توافق کودك خود را آزادانه ینکودك در حوالدین-3-136
توان از خروج از کلیه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده، یا آن را ترك کنند و هیچ شهروندي را نمی-3-137

. کشور یا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون

و بودهمند هرهبرانیدولت احقوقی و سیاسی کامل تیحماحق دارد از در هر نقطه از جهان هر شهروند ایرانی -3-138
. استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها مگر در موارد قانونی، ممنوع است

تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، در صورتی که موجب اضرار به -3-139
.حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت و سکونت نمایند

.را داردایرانییتیحق داشتن مدارك هواز کشور چه در داخل و چه در خارج یرانیفرد اهر-3-140
دراقامتبهیاممنوعويعالقهموردمحلدراقامتازو یانمودتبعیدخود،اقامتمحلازتواننمیراکسهیچ-3-141

.ساختدیگر به غیر از مواردي که در قانون مشخص گردیده است، مجبورمحلی
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توسعه ونظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي،سازمان کار-فصل سوم
موظف است مصادیق حقوق می شوددر معاونت حقوقی ریاست جمهوري تشکیل که مرکز ملّی حقوق شهروندي –4ماده

نظور اصالح قوانین و و پیشنهادهاي الزم را به منموده شهروندي موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصاء 
و یا سایر مراجع تحقق حقوق شهروندي را براي تصمیم گیري و طی مراحل قانونی به هیئت وزیران به مقررات مربوط 

. پیشنهاد نمایدربط ذي

و » سازمان حقوق شهروندي«معاونت حقوقی ریاست جمهوري موظف است نسبت به تهیه و ارائه الیحه تشکیل –تبصره 
. به عنوان باالترین رکن سازمان، به هیئت وزیران اقدام نماید» حقوق شهرونديشوراي عالی«

برمشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، عالوه مرکز ملّی حقوق شهروندي موظف است در صورت- 5ماده
ي قانونی دولت و دستگاههاي اجرایی گیري از کلیه ظرفیتهابا بهرهمساعی در اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات، 

.متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید

هاي هاي مطرح در کمیسیوننویسمعاونت حقوقی رییس جمهور موظف است در بررسی تمامی لوایح و پیش- 6ماده
نمایندگان موضوع اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی صمیماتتدولت و یا هیئت وزیران، 

ابهامیگیري در قوه مجریه، رعایت مصادیق حقوق شهروندي را بررسی و در صورت مالحظه و یا و یا سایر مراجع تصمیم
اي مزبور و یا هیئت وزراء و یا باالترین هدر اجرا و یا اختالف در تفسیر در منشور حقوق شهروندي، مراتب را به کمیسیون

، با توجه به اولویت مالحظات در قوه مجریهربطذيمراجعدر صورت بروز اختالف بین . ربط اعالم نمایدمقام مرجع ذي
. مجري خواهد بودحقوقینظر معاونتحقوق شهروندي بر سایر مالحظات،

سطح اول، در . پذیردصورت میو دولتی عمومی و همگانی فردي،نظارت بر رعایت حقوق شهروندي در سه سطح- 7ماده
از طریق ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی براي تمامی آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طریق نهادهاي 

.گرددء میمدنی و صنفی و در سطح سوم از طریق مرکز ملّی حقوق شهروندي با همکاري نهادهاي نظارتی و سایر قوا اجرا
تمهیدات الزم از فراهم نمودنهاي الزم نسبت به معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با تهیه دستورالعمل- 8ماده

اي براي رسیدگی سریع وموثر به تخلفات مربوط به هاي صنفی و حرفههاي رسیدگی به تخلفات اداري و نظامهیاتسوي 
هاي فراهم آورده و در صورت ضرورت، خالءرا افراد تحت پوشش خود نقض و یا اهمال در حقوق شهروندي توسط 

ها از طرق قانونی اقدام موجود در قوانین و مقررات در زمینه رعایت حقوق شهروندي را شناسایی و نسبت به رفع آن
.نمایند

می، وزارت موظف است با هماهنگی و همکاري وزارت ارشاد و فرهنگ اسالرییس جمهور معاونت حقوقی -9ماده 
آوري و نیز وزارت آموزش و پرورش و با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی علوم، تحقیقات و فن
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، نهادینه سازي عمومی حقوق شهرونديهاي آگاهسازوکارهاي اجرایی تهیه بسته«ایران، پیشنهادهاي الزم درخصوص 
.را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید» ندان جمهوري اسالمی ایرانو آموزش عمومی شهروکردن و احترام به حقوق شهروندان

ی هاي کمشاخصاز تاریخ تصویب این منشور موظف است، ظرف شش ماهرییس جمهور معاونت حقوقی -10ماده 
ري و کیفی ارزیابی بهبود وضعیت و اجراي حقوق شهروندي  موضوع این مصوبه و سایر قوانین و مقررات را با همکا

تهیه و ابالغ ذي ربط و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهرونديتمامی وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرایی
. سپس بر اساس این شاخص ها در مقاطع زمانی مشخص گزارش هاي الزم را تهیه و به اطالع رئیس جمهور برساند.نماید

هاي تخصصی در حوزه هاي مختلف حقوق با تشکیل کمیتهمعاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است-11ماده 
شهروندي و شناسایی نواقص موجود بررسی شهروندي، به طور مستمر نسبت به راهکارهاي بهبود و ارتقاء حقوق

. ائه نمایداربا رعایت سایر قوانین و مقررات پیشنهاد مصوبات و یا لوایح قانونی در قالب ارائهمراتب را به هیئت وزیران نموده و 

رئیس جمهور بوده و کلیه دستگاههاي اجرایی، یبا معاونت حقوقمصوبهمسولیت نظارت بر حسن اجراي این –12ماده
سازمانها وموسسات عمومی غیردولتی و سازمانهاي زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوري ،نهادها

. ندباشموظف به همکاري با این معاونت می

هاي اجرایی خود، در قالب هاي پیشنهادي و برنامهها مکلفند در تمامی طرحکلیه دستگاهها و وزارتخانه-12ماده
شود، پیوست حقوق شهروندي را تهیه و ضمیمه طرح و دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابالغ می

. برنامه پیشنهادي نمایند
درخصوص ان موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،اختیارات هیئت وزیر-13ماده

به کمیسیونی تصویب مقررات الزم براي اجراي این منشور و نیز تنظیم لوایح و پیشنهادهاي الزم براي طی مراحل قانونی به 
م و تحقیقات و فن آوري، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسالمی، علووزراء مرکب از ، کمیسیون حقوق شهروندينام 

تصمیمات موضوع کمیسیون . گرددتفویض میبهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطالعات و کشور 
. شودآیین نامه داخلی هیئت وزیران ابالغ می19مزبور با اکثریت آراء اتخاذ و با رعایت ماده 

.یسیون خواهد بودمعاونت حقوقی رئیس جمهور عضو و دبیر این کم–تبصره 

معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوري -14ماده
گیري و اسالمی ایران براي اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اجرایی مربوط به اعالن، شناسایی، پی

. گرددن میاجراي مفاد این تصویبنامه تعیی

موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي این مصوبه را به رئیس جمهور یحقوقمعاونت -15ماده 
.رئیس جمهور ارائه نماید
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