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  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده
براي مقابله با هر گونه نقض حقـوق  ) ن سازمانیودر(هاي غیرقضاییها و روشتدوین آیینمشارکت با دفتر بازرسی و امور استانها در   کلیات

  بیانیه ابالغی  شهروندي و رسیدگی به اعتراضات و شکایات 

الیت همه واحدها و همکاران پایش و ارزیابی فعهاي کمی و کیفی به منظور تدوین شاخص مشارکت با دفتر بازرسی و امور استانها در کلیات
  بیانیه ابالغی  ستاد مرکز و استانی ستاد مبارزه با مواد مخدر  در سطوح

  بیانیه ابالغی  به دفتر بازرسی و هماهنگی امور استانهابدون هر گونه اغماض گزارش هر گونه سوء استفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندي  کلیات
  بیانیه ابالغی  هاي پیشنهاديحلها، موانع و راهدر زمینه پیشرفت، چالشعملکرد براي دفتر بازرسی و امور استانها هاي تهیه و تدوین گزارش کلیات
 ابالغیبیانیه   و ارائه پیشنهادات و نظرات تدوین ، اصالح و یا تکمیل لوایح مورد نیاز مشارکت با معاونت اداري، مالی و امور مجلس در   کلیات

ستاد مبارزه با مواد مخدر بـا  » اصالح و توسعه نظام حقوقی«تهیه و تدوین برنامه مشارکت با معاونت اداري، مالی و امور مجلس در   کلیات
 بیانیه ابالغی  تاکید بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندي 

  بیانیه ابالغی  آوري اطالعاتبرنامه ریزي و فنبا دفتر هاي الزم براي هر گونه اصالح ساختاري بررسیهمکاري در   کلیات
هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده  ویژه آن اي به هیچ شخص، مقام یا رسانه. حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است  9

  .اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی  .ر و حیثیت دیگران لطمه وارد کندقول، به اعتبا آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت می

گذاري، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسالمی از  گذاري، قانون دارند در سیاست زنان حق  11
  .برابر برخوردار شوند هاي اجتماعی فرصت

هـاي   منشـور حقـوق و مسـئولیت    51و  15اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بنـدهاي   14 و 9، 8بندهاي 
هـا و راهبردهـاي ارتقـاي     سیاسـت  12بند . شوراي عالی انقالب فرهنگی 1383مصوب  –زنان در نظام جمهوري اسالمی ایران 

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی 1386مصوب  –سالمت زنان 
رعایت . مداري، کارآمدي، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند ي قانون ان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهشهروند  19

  .این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است
 -1389مصـوب   –هـاي کلـی نظـام اداري     اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قـانون اساسـی، سیاسـت    10و  9، 8، 6بندهاي 

  .1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  -1390مصوب  –قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد 
ورزي شخصـی، رابطـه    جویی یا غرض دور از هرگونه منفعت طرفانه و به  ها با رعایت قانون، بی حق شهروندان است که امور اداري آن  20

  .1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  28اصل سوم قانون اساسی، ماده  10و  9، 6بندهاي   .داوري، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود پیشهاي سیاسی و  خویشاوندي، گرایش
ب دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کننـد بایـد حسـ    مقامات و مأموران اداري باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل  23

  .هاي خود ارائه نمایند صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صالحیت تقاضا، به
قانون انتشـار و دسترسـی    -1372مصوب  –قانون رسیدگی به تخلفات اداري  -1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري 

  .1389مصوب  – هاي کلی نظام اداري سیاست 20و بند  1388مصوب  -آزاد به اطالعات 

24  
داري، مشورت، حفظ  گویی، درستکاري، امانت حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخالق حسنه، راست

زدگی، خودسـري، فریبکـاري،    الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروي، شتاب المال، رعایت حق بیت
کاري در اطالعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از  کاري و دست مخفی

  .نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبناي شایستگی و توانایی افراد باشد
و مـواد   1386مصـوب   –یریت خـدمات کشـوري   قـانون مـد   114و  53، 41و  28الـی   25اصل سوم قانون اساسی، مواد  9بند 

  .1389مصوب  –هاي کلی نظام اداري  مختلف سیاست

31  
آوري و نگهـداري   دهنده خدمات عمومی جمـع  حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه

اطالعات خصوصی مربوط به افراد را . این اطالعات گردندشود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصالح  می
 .موجب قانون یا با رضایت خود افراد توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به نمی

  .1388مصوب  –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  14قانون اساسی، ماده  22اصل 

در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر . ها رعایت شود ها و تریبون رسانه ها در حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن  42
  .باشند مادي یا معنوي، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می

 -کننـد   اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امـور سـمعی و بصـري فعالیـت غیرمجـاز مـی      
  ).بخش تعزیرات( 1375مصوب  –قانون مجازات اسالمی  648، ماده 1386مصوب 
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  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده
ها را تحت تـأثیر   منافع مشروع آن نوعی حقوق و حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداري که به  22

  .دهند، آگاه شوند قرار می
 18و بنـد   1390مصـوب   –وکـار   ، قانون بهبود مستمر محـیط کسـب  1388مصوب –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  -اصل سوم قانون اساسی 

  .1389مصوب  –هاي کلی نظام اداري  سیاست

82  
هاي متناسب با  امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمنديکارگیري، ارتقا و اعطاي  به

هـاي نـاقض حـریم خصوصـی در      آمیز و استفاده از روش اي، جناحی و تبعیض شغل باشد و رویکردهاي سلیقه
  .فرایند گزینش ممنوع است

هـاي کلـی نظـام     سیاسـت  6و  4، 2بنـدهاي   -1386مصـوب   –وري قانون مدیریت خدمات کشـ  53و  41اصل سوم قانون اساسی، مواد  10و  9بندهاي 
  .1389مصوب  -اداري
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  ارجاعات قانونی/ مستند   توضیحات  متن  ماده/کلیات

  کلیات
براي مقابله با هـر گونـه نقـض    ) سازمانیدورن (هاي غیرقضاییها و روشدر صورت لزوم نسبت به تدوین آیین

حقوق شهروندي و رسیدگی به اعتراضات و شکایات در حداقل زمان ممکن اقدام الزم را ظرف سه ماه از ابـالغ  
  .این نامه بعمل آید

  :با مشارکت
 اداري و مالی و امور مجلس ، تمعاون -

 دفتر حراست،  -

  هیئت تخلفات اداري کارمندان؛ -

  بیانیه ابالغی

 الیت همه واحدها و همکاران در سـطوح هاي کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعنسبت به تدوین شاخص کلیات
  بیانیه ابالغی  بامشارکت تمامی واحدها  .ستاد مرکز و استانی ستاد مبارزه با مواد مخدر ظرف یکماه اقدام نماید

از قدرت در تعرض به حقوق شهروندي را تهیه و به مراجـع  بدون هر گونه اغماض گزارش هر گونه سوء استفاده  کلیات
  بیانیه ابالغی    .قانونی جهت برخورد الزم منعکس و تا حصول نتیجه پیگیري نماید

 کلیات

ترین موارد نقـض  ترین و شاخصآوري مهمریزي الزم جهت شناسایی و احصاء و جمعنسبت به طراحی و برنامه
ها و اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخـدر در جامعـه بـا  همکـاري     ا، مسئولیتهحقوق شهروندي در حوزه فعالیت

هاي مردمی جهـت اسـتفاده از پتانسـیل و مشـارکت مشـارکت بخـش       معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت
  .هاي مردم نهاد ظرف سه ماه از این ابالغیه اقدام نمایدها و سازمانغیردولتی به ویژه احزاب، تشکل

  بامشارکت 
معاونت کاهش تقاضا و توسعه 

  هاي مردمیمشارکت
  بیانیه ابالغی

هاي پیشنهادي جهـت استحضـار   حلها، موانع و راههاي سه ماه در زمینه پیشرفت، چالشتهیه و تدوین گزارش کلیات
  بیانیه ابالغی  بامشارکت تمامی واحدها  .دبیرکل ستاد براي انعکاس به مبادي ذیربط

6  
دولت همه . شهروندان حق دارند از محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوي برخوردار شوند

گیرد و با مفاسد اخالقی ازجملـه   مندي از این حق به کار می امکانات خود را براي تأمین شرایط الزم جهت بهره
  .کند گري و نفاق در جامعه مبارزه می افراط اعتمادي، تفاوتی، تنفر، بی دروغ، ریا، تملق، نابردباري، بی

  نسبت به کارمندان ستاد و مراجعین

ــد  ــد   1بن و اصــل یکصــد و  21اصــل  1اصــل ســوم، اصــل بیســت و ســوم، بن
 19و  17اقـدامات ملـی، بنـدهاي     44و  21بنـدهاي    وشش قانون اساسـی،  پنجاه

 - 1391مصـوب   –راهبردهاي ملـی مصـوبه نقشـه مهندسـی فرهنگـی کشـور       
شوراي عالی انقالب فرهنگی، قانون اهـداف و وظـایف وزارت فرهنـگ و ارشـاد     

هــاي کلــی ایجــاد تحــول در نظــام  سیاســت 1، بنــد 1365مصــوب  –اســالمی 
 -هـاي کلـی نظـام اداري    سیاست 1و بند  1392مصوب  -وپرورش کشور  آموزش
  .1389مصوب 

گذاري، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگـذار داشـته و بـر     گذاري، قانون دارند در سیاست زنان حق  11
  نسبت به کارمندان ستاد  .برابر برخوردار شوند هاي اجتماعی فرصتاساس موازین اسالمی از 

اصل سوم و اصـول بیسـتم و بیسـت و یکـم قـانون اساسـی،        14و  9، 8بندهاي 
هاي زنان در نظام جمهـوري اسـالمی    منشور حقوق و مسئولیت 51و  15بندهاي 

هـا و   سیاسـت  12بنـد  . شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     1383مصوب  –ایران 
  .شوراي عالی انقالب فرهنگی 1386مصوب  –بردهاي ارتقاي سالمت زنان راه

13  
. هر شهروندي حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد

ن را مـورد  هاي مشروع شهروندان و حیثیـت و کرامـت آنـا    هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادي
ویژه تعرض به حریم خصوصی مـردم   اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به. تعرض و تهدید قرار دهد

 .ممنوع است
 -اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیسـت و پـنجم قـانون اساسـی      نسبت به کارمندان ستاد

  .1362مصوب  -قانون تشکیل وزارت اطالعات جمهوري اسالمی 
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20  
جـویی یـا    دور از هرگونـه منفعـت   طرفانـه و بـه    ها با رعایـت قـانون، بـی    حق شهروندان است که امور اداري آن

داوري، در زمان معین و متناسب رسیدگی و  هاي سیاسی و پیش ورزي شخصی، رابطه خویشاوندي، گرایش غرض
  .انجام شود

قـانون مـدیریت خـدمات     28اصل سوم قانون اساسـی، مـاده    10و  9، 6بندهاي   نسبت به کارمندان ستاد و مراجعین
  .1386مصوب  –کشوري 

حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهاي اداري و یا کارکنان را خالف قوانین و مقررات بدانند، از طریق   21
    .مراجعه به مراجع اداري و قضائی صالح، تقاضاي احقاق حق کنند

فتادم، یکصد و هفتاد و سـوم و یکصـد و هفتـاد و    اصول سی و چهارم، یکصد و ه
، 1360مصـوب   –چهارم قانون اساسی، قانون تشـکیل سـازمان بازرسـی کشـور     

  .1392مصوب  -قانون دیوان عدالت اداري

45  
نهاد باید حق دسترسی  هاي مردم سازمان .هاي حقوق شهروندي حق هر شهروند است هاي مدنی در حوزه فعالیت

    .دادگاه صالح را براي دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندي داشته باشندبه اطالعات و 
 -اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صـنفی کشـور   

مصـوب   -نهـاد   هـاي مـردم   نامـه تشـکل   با اصالحات بعدي، آیین 1382مصوب 
 66ده ، مـا 1388مصـوب   -، قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات      1395

  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري 

. اصل، برگزاري علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضـور یابنـد    59
  رسیدگی به تخلفات اداري  .باشد موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می

 7و  6، 4 اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشـتم قـانون اساسـی، بنـدهاي    
 -1383مصـوب   –هاي مشروع و حفظ حقـوق شـهروندي    قانون احترام به آزادي

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصـحاب  
مصـوب   -قانون آیـین دادرسـی کیفـري    352و  305، مواد 1370مصوب  -دعوي
1392.  

هرگونه تهدید، اعمال فشـار و  . فاقد مجوز مصون باشندحق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی   62
    .محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است

هاي مشروع و حفـظ حقـوق    اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادي
مصـوب   –فصل دوم قانون آیین دادرسـی کیفـري    -1383مصوب  –شهروندي 

1392.  

63  
حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و 
انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شکایت یا دفاعیات خـود، ثبـت دقیـق مطالـب     

هاي قـانونی و اطـالع خـانواده از بازداشـت      ندانها یا ز شده در همه مراحل دادرسی، نگهداري در بازداشتگاه ارائه
  .مند شوند بهره

قانون آیین دادرسـی کیفـري    52و  5اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد   رسیدگی به تخلفات اداري
  .1392مصوب  –
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  ارجاعات قانونی/ مستند   توضیحات  متن  ماده
هایی که از بودجـه و امکانـات عمـومی     ویژه آن اي به هیچ شخص، مقام یا رسانه. حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است  9

  .اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی    .دیگران لطمه وارد کندقول، به اعتبار و حیثیت  آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت استفاده می

13  
هیچ مقامی نباید . هر شهروندي حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد

اقـدامات  . امت آنان را مورد تعـرض و تهدیـد قـرار دهـد    هاي مشروع شهروندان و حیثیت و کر به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادي
  .ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به

قـانون تشـکیل    -اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سـوم و بیسـت و پـنجم قـانون اساسـی       
  .1362مصوب  -وزارت اطالعات جمهوري اسالمی 

اي مورد تعرض  صرف داشتن عقیده توان به کس را نمی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ. شهروندان از حق آزادي اندیشه برخوردارند  25
هاي مشروع و حفـظ حقـوق شـهروندي     قانون احترام به آزادي -اصل بیست و سوم قانون اساسی     .و مؤاخذه قرارداد

  .1383مصوب  –

هاي شخصی و حـریم خصوصـی    رسانی، حفاظت از داده هاي ارتباطی و اطالع یت سایبري و فناوريحق شهروندان است که از امن  35
  .برخوردار باشند

فرمان مقام معظم رهبري بر تشکیل شوراي عالی مجازي و تعیین اعضـاي حقیقـی و حقـوقی آن      
 1و مـاده   1388مصـوب   -قانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات      14و  13، مواد 1390 –

  .1388مصوب  –اي  قانون جرائم رایانه

محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از . حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود  36
  .تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون

 –دادرسـی کیفـري    قانون آیـین  150و  4اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد   
، قانون نحوه مجـازات اشخاصـی کـه در امـور سـمعی و بصـري فعالیـت غیرمجـاز         1392مصوب 

مصـوب   -قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات       14و  13، مواد 1386مصوب  -کنند  می
هـاي کلـی    سیاسـت  1و بنـد   1394مصـوب   –قانون حمایت از آمران بـه معـروف    5، ماده 1388

  .1389مصوب  –تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات  امنیت فضاي

37  
هاي شخصـی و نیـز    ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطالعات و داده کارگیري و افشاي نامه تفتیش، گردآوري، پردازش، به

ها ممنوع  نترنتی خصوصی و مانند اینسیم و ارتباطات ای سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی
 .است مگر به موجب قانون

، قـانون  1392مصـوب   –قانون آیین دادرسی کیفري  150اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده   
، 1386مصـوب   -کننـد   نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجـاز مـی  

واحـده   مـاده  8و بنـد   1388مصـوب   -بـه اطالعـات    قانون انتشار و دسترسـی آزاد  14و  13مواد 
  .1383مصوب  –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  قانون احترام به آزادي

، قـانون  1392مصـوب   –کیفري قانون آیین دادرسی  150اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده     .حکم قانون ممنوع است گردآوري و انتشار اطالعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به  38
و  1386مصـوب   -کننـد   نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاز می

  .1388مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  14و  13مواد 

39  
در . حفاظت و حراست شود ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، ها که نزد دستگاه حق شهروندان است که از اطالعات شخصی آن

اختیار قرار دادن و افشاي اطالعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم بـه درخواسـت نهادهـاي قضـایی و اداري صـالح      
هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار . گیرد ها قرار می منحصراً در اختیار آن

  .ها را افشا کند قرار داده یا آندیگري 

  
 -قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات       14و  13اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مـواد  

  .1388مصوب 

انجام آمیز و غیر آزاردهنده  ها و ابزار غیر اهانت هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از روش  40
  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  150اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده     .ها و اقدامات پزشکی اجباري بدون مجوز قانونی ممنوع است همچنین آزمایش. شود

خدمت به عموم،  هاي ارائه ها و سایر محیط هاي کار، اماکن عمومی، فروشگاه هاي صوتی و تصویري خالف قانون در محیط کنترل  41
و اصـالحات بعـدي آن و    – 1364مصـوب   -اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات     .ممنوع است

مصـوب   -کننـد   قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیـت غیرمجـاز مـی   
  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  40، ماده 1386

نهاد باید حق دسترسـی بـه اطالعـات و     هاي مردم سازمان .هاي حقوق شهروندي حق هر شهروند است حوزههاي مدنی در  فعالیت  45
بـا   1382مصـوب   -اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور     .دادگاه صالح را براي دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندي داشته باشند

، قانون انتشار و دسترسـی آزاد بـه   1395مصوب  -نهاد  هاي مردم امه تشکلن اصالحات بعدي، آیین
  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  66، ماده 1388مصوب  -اطالعات 
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موارد استثنا صرفاً به . اصل، برگزاري علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند  59
  تخلفات اداري  .باشد نون میحکم قا

قـانون احتـرام بـه     7و  6، 4اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسـی، بنـدهاي   
مصوبه مجمع تشـخیص مصـلحت    -1383مصوب  –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  آزادي

قـانون   352و  305، مـواد  1370مصـوب   -نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعـوي 
  .1392مصوب  -دادرسی کیفريآیین 

61  
صورت علنی و با حضور  هاي دادگستري، به باشند صرفاً در دادگاه محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می

 هـاي اجتمـاعی   منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظـرات گـروه   انتخاب اعضاي هیئت. شود منصفه انجام می هیئت
  .مختلف باشد

مصـوب   –قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      305اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده   
1392.  

هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده . حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند  62
 –هاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي      اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادي    .ممنوع استو بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت 

  .1392مصوب  –فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفري  -1383مصوب 

63  
انتخـاب وکیـل   حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و 

شده در همـه مراحـل دادرسـی،     آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه
  .مند شوند هاي قانونی و اطالع خانواده از بازداشت بهره ها یا زندان نگهداري در بازداشتگاه

مصـوب   –قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      52و  5اصول سوم و سی و دوم قانون اساسـی، مـواد     
1392.  
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/ کلیات
  ارجاعات قانونی/ مستند   توضیحات  متن  ماده

هاي الزم را براي هر گونه اصالح ساختاري ظرف مهلت یکماه از ایـن ابالغیـه بعمـل آورده و    بررسی  کلیات
  بیانیه ابالغی  با مشارکت تمامی واحدها  .ارائه نمایدگزارش آن را 

هـاي آموزشـی و    حق شهروندان است که از مزایاي دولت الکترونیک و تجـارت الکترونیـک، فرصـت     34
  .آمیز برخوردار شوند توانمندسازي کاربران به صورت غیر تبعیض

قـانون   38، مـاده  1382مصـوب   -اصل دوم قانون اساسـی، قـانون تجـارت الکترونیـک     ) ب(بند   
 15و بنـد   1388مصـوب   -اي ، قـانون جـرائم رایانـه   1386مصـوب   –مدیریت خدمات کشـوري  

  .1389مصوب  –هاي کلی نظام اداري  سیاست

82  
هـاي   کارگیري، ارتقا و اعطاي امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایسـتگی و توانمنـدي   به

هاي ناقض حریم  آمیز و استفاده از روش اي، جناحی و تبعیض همتناسب با شغل باشد و رویکردهاي سلیق
  .خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است

  
دھای  واد    ١٠و  ٩بن ی، م انون اساس وم ق ل س دمات   ٥٣و  ٤١اص دیریت خ انون م ق

وری  وب  –کش دھای  -١٣٨٦مص ت ٦و  ٤، ٢بن ام اداری  سیاس ی نظ ای کل  -ھ
  .١٣٨٩مصوب 
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/ کلیات
  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده

هاي مرکزي و استانی واحدهاي ستاد مبارزه بـا  طراحی و انجام اقدامات فرهنگی مستمر در سطح فضاي فیزیکی ساختمان  کلیات
  ابالغیبیانیه    .مواد مخدر براي اجراي دقیق منشور

9  
هایی کـه از بودجـه و امکانـات     ویژه آن اي به هیچ شخص، مقام یا رسانه. حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است

قول، به اعتبار و حیثیت دیگران  آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت عمومی استفاده می
  .لطمه وارد کند

  .سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسیاصول 

26  
شهروندان حـق  . این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. هر شهروندي از حق آزادي بیان برخوردار است

. ر کننددارند نظرات و اطالعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتش
هاي ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضاي مجازي ازجمله روزنامه، مجلـه،   طور خاص در عرصه دولت باید آزادي بیان را به

  .ها طبق قوانین تضمین کند هاي اجتماعی و مانند این کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه
و اصـالحات بعـدي    -1364مصـوب   –قانون اساسی، قانون مطبوعـات  اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم  2بند 
  .آن

شهروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکري، ادبی و هنري با رعایـت قـوانین و     27
  .حقوق دیگران بیان کنند

اساسی، قانون اهداف و وظـایف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی     اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون  4بند 
  .1365مصوب  –

دولت . شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهاي عمومی برخوردارند  28
  .موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیري، تحمل و مداراست

 –قـانون مطبوعـات    3مـاده   – 1393مصـوب   –قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکـر  8اساسی، ماده اصول هشتم و قانون 
 - 1380مصـوب   –هاي فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران در حـوزه مطبوعـات        سیاست 4و اصالحات بعدي آن، بند  – 1364مصوب 

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی
29  

هیچ مقامی حق ندارد بـرخالف مـوازین   . کند ها در چارچوب قانون حمایت می کثر و تنوع رسانهدولت از آزادي، استقالل، ت
ها برآید یا به سانسور یا  قانونی براي انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه

  .ها مبادرت نماید کنترل نشریات و سایر رسانه
 –قـانون مطبوعـات    4مـاده   -1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  3ماده  -و اصل نهم قانون اساسی اصل سوم  2بند 

  .و اصالحات بعدي آن 1364مصوب 

30  
دهنده خدمات عمـومی   حق شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه

شـده و موردنیـاز جامعـه     بنـدي  ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات غیر طبقـه  دستگاه همه. دسترسی داشته باشند
  .باشند می

قـانون ارتقـا    3مـاده  ) الـف (بنـد   - 1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعـات، مصـوب    10و  2اصل سوم قانون اساسی، مواد  2بند 
قـانون الحـاق    10و مـاده   1390مصـوب   – وکـار  ، قانون بهبود مستمر محیط کسـب 1390مصوب  –سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

  .1387مصوب  –دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد 

33  
حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراري ارتباط و کسب اطالعات و دانـش در فضـاي   

ها و باورهاي مذهبی و مراعات موازین  این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت. شوندمند  مجازي بهره
بـدون  ) مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه(ایجاد هرگونه محدودیت . اخالقی در فضاي مجازي است

  .مستند قانونی صریح ممنوع است
قـانون   21و مـاده   1382مصـوب   –م و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیـک  اصل سو 1اصل دوم و بند ) ب(بند 

  .1388مصوب  –اي  جرائم رایانه

در صورت نقض حرمت افراد و . ها رعایت شود ها و تریبون ها در رسانه حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن  42
  .باشند مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می ایجاد ضرر مادي یا معنوي، مرتکبین طبق

، 1386مصـوب   -کننـد   اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاز مـی 
  )بخش تعزیرات( 1375مصوب  –قانون مجازات اسالمی  648ماده 

دولت موظف است تدابیر الزم براي جلـب  . در فضاي غیرانحصاري آزادانه فعالیت کنندهاي هنري حق دارند  فعاالن عرصه  100
  .مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنري را فراهم کند

هـاي حمایـت از اشـتغال     اصـل چهـل و سـوم قـانون اساسـی، سیاسـت       2اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بنـد   4بند 
 -1365مصـوب   – شوراي عالی انقالب فرهنگی قانون اهداف و وظـایف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی     -1382مصوب  –دان هنرمن
  .1389قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب  153و  102مواد 
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  ارجاعات قانونی/ مستند   توضیحات  متن  ماده

هاي حقـوقی، کنسـولی و سیاسـی دولـت ایـران       اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت  50
  .مند شوند بهره

در مورد متهمین و زندانیان در 
  سایر کشورها

و قانون الزام دولـت بـه پیگیـري و     1364مصوب  –قانون وظایف وزارت امور خارجه  2ماده  6بند 
مصـوب   –هـاي خـارجی    دیده از اقدامات دولـت  هاي ایرانی آسیب استیفاي حقوق اتباع و دیپلمات

1389.  

116  

. طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح
حکمت و مصلحت، برقراري، حفظ و ارتقاي روابـط و مناسـبات    دولت با رعایت اصول عزت،

کند و با استفاده از ابزارهاي دیپلماتیک و  المللی را دنبال می هاي بین پایدار با کشورها و سازمان
هاي خردمندانه براي ترویج و تقویت گفتمان صلح، صـیانت از حقـوق بشـر و کرامـت      روش

  .کند گري و دفاع از حقوق مظلومان تالش می ها، مبارزه با خشونت و افراطی انسان

  
اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجـاه دوم و یکصـد و پنجـاه چهـارم قـانون اساسـی،        16بند 

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه      210مـاده   -1364مصـوب   –قـانون وظـایف وزارت امـور خارجـه     
  .1389مصوب  –جمهوري اسالمی ایران 

ریـزي و اقـدام خواهـد     المللی ایران، برنامه حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بیندولت براي حمایت از   117
  .اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی    .نمود
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/ کلیات
  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده

به ارتقاء جهت کلیه همکاران در واحـدهاي سـتاد و اسـتانی سـتاد      انجام اقدامات آموزشی مستمر و رو طراحی و  کلیات
  بیانیه ابالغی  ).ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده تاکنون(مبارزه با مواد مخدر

  کلیات
هـا و  مسئولیتها، ریزي الزم جهت آموزش و تشریح حقوق شهروندي در حوزه فعالیتنسبت به طراحی و برنامه

 –هاي مردمـی  اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در جامعه با همکاري معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت
هـا و  هاي مردمی جهت استفاده از پتانسیل و مشارکت بخش غیردولتی بـه ویـژه احـزاب، تشـکل    دفتر مشارکت

  .نمایدهاي مردم نهاد ظرف سه ماه از این ابالغیه اقدام سازمان
  بیانیه ابالغی

76  
هاي فکري از جمله مالکیت ادبی، هنري و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت اسـت و   انواع مالکیت

هاي الزم براي خلق و عرضه آثار هنري و انتفاع از حقوق  شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت
  .و خارج از کشور برخوردار شوندها در داخل  مادي و معنوي ناشی از آن

قـانون ثبـت اختراعـات،     -1348مصـوب   -اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفـان و مصـنفان و هنرمنـدان   
  .1386مصوب  –هاي صنعتی و عالئم تجاري  طرح

78  
حرفه موردنظر خود طبق موازین قـانونی   شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه

دولت شرایط مناسب را . صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند اي که قادر به تأمین معاش خود به گونه به
  .نماید براي تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می

  .1389مصوب  –ساله پنجم توسعه  مه پنجقانون برنا 31اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده  2اصل سوم و بند  12بند 

106  
جوامع علمی، حوزوي و دانشگاهی از آزادي و اسـتقالل علمـی برخوردارنـد، اسـتادان، طـالب و دانشـجویان در       

هاي علمی مورد تعرض و موأخذه قرار  صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط توان به ها را نمی اظهارنظر آزادند و آن
هـاي صـنفی،    اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسـیس تشـکل  . و تحصیل محروم کردداد یا از تدریس 

  .ها اقدام کنند سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن
شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، قـانون اهـداف و        1389مصـوب   –سند نقشه جامع علمی کشور . اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی

  .1382وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب 
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  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده
 – 1392مصـوب   –دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، قانون آیـین دادرسـی کیفـري    اصول بیست و   .موجب قانون ها سلب کرد مگر به توان از آن این حق را نمی. شهروندان از حق حیات برخوردارند  1

  .1383مصوب –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  قانون احترام به آزادي -1392قانون مجازات اسالمی، مصوب 

آمیز و غیر آزاردهنـده   ها و ابزار غیر اهانت و با استفاده از روش هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم  40
  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  150اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده   .ها و اقدامات پزشکی اجباري بدون مجوز قانونی ممنوع است همچنین آزمایش. انجام شود

هـا و اجـراي قـانون     گیري ها، تصمیم گذاري هاي صنفی در سیاست ها و نظام ها، انجمن اتحادیهحق شهروندان است که در قالب   44
  .مشارکت مؤثر داشته باشند

هـاي   نامـه تشـکل   با اصالحات بعدي، آیـین  1382مصوب  -اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور 
  .1395مصوب  -نهاد  مردم

نهاد باید حق دسترسی به اطالعـات و   هاي مردم سازمان .هاي حقوق شهروندي حق هر شهروند است اي مدنی در حوزهه فعالیت  45
  .دادگاه صالح را براي دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندي داشته باشند

هـاي   نامـه تشـکل   با اصالحات بعدي، آیـین  1382مصوب  -اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور 
مصـوب   –قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      66، ماده 1388مصوب  -، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 1395مصوب  -نهاد  مردم

1392.  
موجب قانون  که به وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این آزادانه در داخل کشور رفتحق هر شهروند است که   48

  .و اصل سی و سوم قانون اساسی 1343مصوب  –قانون گذرنامه  .این حق محدود شده باشد

توان از محل اقامت خود تبعید کرد  نمی کس را هیچ. حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند  49
  .1392مصوب  –قانون مجازات اسالمی  12اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده   .دارد اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردي که قانون مقرر می یا از اقامت در محل موردعالقه

طرف قضـایی، انتظـامی، اداري و نظـارتی،     نه و با سهولت به مراجع صالح و بیمنظور دادخواهی آزادا حق شهروندان است که به  56
  .توان از این حق محروم کرد کس را نمی هیچ .دسترسی داشته باشند

قـانون   -اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهـارم قـانون اساسـی    
قـانون تشـکیالت    -1379مصوب  -هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه -1392مصوب  -کیفري آیین دادرسی

، قـانون رسـیدگی بـه    1360مصـوب   –قانون تشکیل سازمان بازرسـی کـل کشـور     -1392مصوب  –و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 
  .1394و اصالحی  1387مصوب  –ف قانون شوراهاي حل اختال -1372مصوب  -تخلفات اداري

57  
هاي صالح و با رعایت اصول دادرسی عادالنه  که اتهام او در دادگاه شود مگر این کس مجرم شناخته نمی اصل بر برائت است و هیچ

 ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی،
احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول . زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود رسیدگی در مدت
  .مربوط صادر شود

واحـده قـانون    ماده 2بند  -1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  4اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 
  .1383مصوب  –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  آزادياحترام به 

58  
اگر . صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداري به

در راستاي استیفاي . تعیین وکیل فراهم شودها امکانات  افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید براي آن
  .اي وکال حمایت خواهد شد ناپذیر حق دفاع، از استقالل حرفه خدشه

مصـوب   -اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظـام در خصـوص انتخـاب وکیـل توسـط اصـحاب دعـوي       
 -قـانون آیـین دادرسـی کیفـري     48، مـاده  1383مصـوب   –وندي هاي مشروع و حفظ حقـوق شـهر   قانون احترام به آزادي 3بند  -1370

  .1392مصوب 
موارد استثنا صرفاً . اصل، برگزاري علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند  59

  .باشد به حکم قانون می
هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق      قـانون احتـرام بـه آزادي    7و  6، 4اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشـتم قـانون اساسـی، بنـدهاي     

، 1370مصـوب   -مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیـل توسـط اصـحاب دعـوي     -1383مصوب  –شهروندي 
  .1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري 352و  305مواد 

60  
شان در برابر مراجع قضـایی، انتظـامی و    و حفظ مشخصات هویتیاز حق امنیت ) اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم(شهروندان 

هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه . ها وارد شود اي به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن اداري برخوردارند و نباید کمترین خدشه
عملی، خشونت گفتاري یا فیزیکی و توهین جسمی یا روانی، اجبار به اداي شهادت یا ارائه اطالعات، رفتار توأم با تحقیر کالمی یا 

که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل  به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندي است و عالوه بر این
  .استناد علیه افراد نیست

قـانون آیـین دادرسـی     40ده اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصـد و شصـت و هشـتم قـانون اساسـی، مـا      
  .1392مصوب  –قانون مجازات اسالمی  169، ماده 1392مصوب  –کیفري 



  1395دي ماه  22 –سعید محمدي  معاونت مقابله با عرضه  
 

12 

 

هرگونه تهدید، اعمال فشـار و محـدودیت بـر    . حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند  62
  .خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است

فصـل دوم قـانون آیـین     -1383مصـوب   –هاي مشروع و حفظ حقـوق شـهروندي    اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادي
  .1392مصوب  –دادرسی کیفري 

63  
حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل 

شده در همه مراحل دادرسی،  داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه آگاهی
  .مند شوند هاي قانونی و اطالع خانواده از بازداشت بهره ها یا زندان نگهداري در بازداشتگاه

  .1392مصوب  –ی کیفري قانون آیین دادرس 52و  5اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد 

68  
هـاي   انعقاد قراردادها و پیمـان . هاي اقتصادي و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند شهروندان در حق دستیابی به فرصت

بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات 
  .ها و امکانات انجام شود رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتمربوط و 

  .1392مصوب  –هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست 19اصل سوم قانون اساسی، بند  9بند 

69  
ها، قوانین و مقررات اقتصادي اطالع داشته باشند و نظرات خود را  حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجراي سیاست

هاي پیشین مطلع  ها و رویه کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست اطالع مرجع تصویببه 
شوند تا بتوانند خود را براي وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و براي رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با 

 .ات آگاهی یابندرسانی عمومی از تصمیم اطالع

هـاي کلـی    سیاسـت  -1390مصـوب   -وکار  قانون بهبود مستمر محیط کسب -1386مصوب  –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
  .1392مصوب  –هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست 19، بند 1379مصوب  –نظام در خصوص امنیت اقتصادي 

ها و  شفافیت کامل از اطالعات اقتصادي و ازجمله اطالعات مربوط به برگزاري مزایده صورت برابر و با حق شهروندان است که به  70
  .ها مطلع شوند مناقصه

هـاي کلـی اقتصـاد     سیاسـت  19، بنـد  1389مصـوب   –گـذاري   هاي کلی تشـویق سـرمایه   سیاست 5اصل سوم قانون اساسی، بند  9بند 
  .1392مصوب  –مقاومتی 

72  
هاي اقتصادي، شرایط الزم  اقتصادي شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتمنظور تأمین حقوق  دولت به

سازي، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصـادي، گسـترش مناسـبات و پیونـدهاي      گذاري، ساده در خصوص تأمین امنیت سرمایه
هاي  بازارهاي جهانی، حمایت از نوسازي و تجهیز بنگاه اي، ایجاد تمهیدات الزم را براي حضور فعاالن اقتصادي ایران در منطقه

شـویی و قاچـاق کـاال و ارز     یافته اقتصادي، پول تولیدي به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان
  .کند فراهم می

هـاي کلـی تشـویق     سیاسـت  -1380وب مصـ  –گـذاري خـارجی    اصل سوم قانون اساسی، قـانون تشـویق سـرمایه    14و  12و  8بندهاي 
مصـوب   –هاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی     سیاست 23بند  -1392مصوب . قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز -1389مصوب  –گذاري  سرمایه
1392.  

ه یـا  تواند مالکیت دیگري را سلب، یا اموال او را مصادر هیچ شخص یا مقامی نمی. حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است  75
  .1307مصوب  –قانون مدنی  31و  30اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد   .موجب قانون ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به

91  
. گردان برخوردار باشند فردي و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان هاي حق شهروندان است که از محیط زندگی عاري از آسیب

هـاي تـأمینی    پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازي، امید به زندگی و اعمـال سیاسـت   هاي آسیب گروه
  .شوند برخوردار می

 -1389و  1376بـا اصـالحات    1367مصـوب   –مخـدر   قـانون اساسـی، قـانون مبـارزه بـا مـواد       22اصـل سـوم و اصـل     2و  1بندهاي 
شـوراي عـالی انقـالب     -1391مصـوب   -مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشـور  -1385مصوب  –هاي کلی مبارزه با مواد مخدر  سیاست
  .فرهنگی

  .1364مصوب  –قانون وظایف وزارت امور خارجه  -1389مصوب   ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، قانون برنامه پنج 210ماده   .شهروندان حق دارند از امنیت، استقالل، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند  118
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  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده

 کلیات

ترین ترین و شاخصآوري مهمریزي الزم جهت شناسایی و احصاء و جمعطراحی و برنامه همکاري با دفتر بازرسی و امور استانها در 
ها و اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در جامعه با  همکـاري معاونـت   ها، مسئولیتموارد نقض حقوق شهروندي در حوزه فعالیت

ها و استفاده از پتانسیل و مشارکت مشارکت بخش غیردولتی به ویژه احزاب، تشکل باهاي مردمی رکتکاهش تقاضا و توسعه مشا
  .هاي مردم نهاد ظرف سه ماه از این ابالغیه اقدام نمایدسازمان

  بیانیه ابالغی

2  
محیط، درمان مناسب،  شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذاي مناسب، ارتقاي سالمت، بهداشت

دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهاي دانش روز و استانداردهاي ملّی، شرایط 
  .محیط زیستی سالم و مطلوب براي ادامه زندگی برخوردارند

انـداز جمهـوري اسـالمی     قانون اساسـی، سـند چشـم   اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم  2اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند  12بند 
قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و       – 1367مصوب  –ایران، قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  .1392مصوب  –هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست 7، بند 1372مصوب  –تأمین اجتماعی 

3  
هاي مناسب براي تأمین سالمت جسمی و  تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورهها و  حق زنان است که از برنامه

خصوص دوران بارداري، زایمان، پس از زایمان و در شرایط  روانی در زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به
  .بیماري، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند

 1383مصـوب   –هاي زنـان در نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران       کم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیتاصول ده و بیست و ی
  .شوراي انقالب فرهنگی – 1386مصوب  –ها و راهبردهاي ارتقاي سالمت زنان  سیاست – شوراي عالی انقالب فرهنگی

4  
هـاي اجتمـاعی    کشی مصـون و از حمایـت   و بهره طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار نظر از جنسیت به حق کودکان است که صرف

هاي روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشـتی و درمـانی برخـوردار     متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل بیماري
  .باشند

نوجوانـان   قـانون حمایـت از کودکـان و    – 1381مصوب  – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان –اصل بیست و یکم قانون اساسی
  .1372مصوب  –، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودك 1392مصوب  – سرپرست و بد سرپرست بی

6  
دولت همه امکانات خود را . شهروندان حق دارند از محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوي برخوردار شوند

گیرد و بـا مفاسـد اخالقـی ازجملـه دروغ، ریـا، تملـق، نابردبـاري،         به کار میمندي از این حق  براي تأمین شرایط الزم جهت بهره
  .کند گري و نفاق در جامعه مبارزه می اعتمادي، افراط تفاوتی، تنفر، بی بی

اقـدامات ملـی،    44و  21بنـدهاي    وشش قانون اساسـی،  و اصل یکصد و پنجاه 21اصل  1اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند  1بند 
شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، قـانون     - 1391مصوب  –راهبردهاي ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور  19و  17بندهاي 

وپـرورش   هاي کلی ایجاد تحـول در نظـام آمـوزش    سیاست 1، بند 1365مصوب  –اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
  .1389مصوب  -هاي کلی نظام اداري سیاست 1و بند  1392مصوب  -کشور 

8  
هاي شغلی و آموزشی  ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت اعمال هرگونه تبعیض ناروا به

دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندي، خودداري . ممنوع است
  .کند

قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران     48قانون نحوه اجراي اصل  -ام قانون اساسی  اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی
 1و بنـد   1386مصـوب   –، قانون مـدیریت خـدمات کشـوري    1390مصوب  –هاي کلی آمایش سرزمین  سیاست -1380مصوب 

  .اصل چهل و سوم قانون اساسی

آمیز یا هر  اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتواي غیراخالقی، خشونتکودکان حق دارند به   32
  .نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود

هـا و   اف، سیاسـت ، مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی در خصوص اهـد 1372مصوب  –قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودك 
 –قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسـالمی ایـران بـه کنوانسـیون حقـوق کـودك        17و ماده  1389مصوب  -ضوابط نشر کتاب

  .1372مصوب 

43  
هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی، علمـی، سیاسـی و صـنفی و        ها، انجمن شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت

ها  ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن توان از شرکت در آن کس را نمی هیچ. نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند مردمهاي  سازمان
  .عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندي یا موجب تبعیض ناروا شود. مجبور ساخت

هـاي اسـالمی یـا     هـاي سیاسـی و صـنفی و انجمـن     ها و انجمـن  یتاصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمع
  .1360مصوب  – شده هاي دینی شناخته اقلیت

هـا و اجـراي قـانون     گیـري  هـا، تصـمیم   گذاري هاي صنفی در سیاست ها و نظام ها، انجمن حق شهروندان است که در قالب اتحادیه  44
  .مشارکت مؤثر داشته باشند

نامـه   بـا اصـالحات بعـدي، آیـین     1382مصـوب   -هفتم قانون اساسی، قانون نظام صـنفی کشـور    اصول بیست و ششم و بیست و
  .1395مصوب  -نهاد  هاي مردم تشکل

نهاد باید حق دسترسی به اطالعات و دادگاه  هاي مردم سازمان.تق هر شهروند اسهاي حقوق شهروندي ح هاي مدنی در حوزه فعالیت  45
  .مورد نقض حقوق شهروندي داشته باشندصالح را براي دادخواهی در 

نامـه   بـا اصـالحات بعـدي، آیـین     1382مصـوب   -اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صـنفی کشـور   
قـانون آیـین دادرسـی     66، مـاده  1388مصـوب   -، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 1395مصوب  -نهاد  هاي مردم تشکل

  .1392صوب م –کیفري 
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  .شوراي عالی انقالب فرهنگی -1383مصوب  –هاي زنان در نظام جمهوري اسالمی ایران  منشور حقوق و مسئولیت 56بند   .مند باشند اي و پزشکی الزم در امر ازدواج بهره حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره  52

سازي خانواده، تسـهیل ازدواج مبتنـی بـر     الزم براي تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنهاي  حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت  53
شـوراي عـالی    -1384مصـوب   –هـاي تحکـیم و تعـالی آن     اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خـانواده و سیاسـت    .هاي دینی و ملی برخوردار شوند ها و سنت ارزش

  .1393مصوب  –عیت هاي کلی جم سیاست 4انقالب فرهنگی و بند 

54  
ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري دیگران در تمام محیط هاي خانوادگی و  حق همه شهروندان به

اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان هاي امن و نهادهاي امـدادي، درمـانی و   
  .حق خود را داشته باشند قضایی جهت احقاق

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی – 1384مصوب  –هاي تحکیم و تعالی آن  اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست

هـا،   جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قـانونی آن . مند باشند دار بهره حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صالحیت  55
  .1391مصوب  –و قانون حمایت از خانواده  1307مصوب  –قانون مدنی  1179الی  1168مواد   .قانون خواهد بودصرفاً بر اساس 

طـرف قضـایی، انتظـامی، اداري و نظـارتی،      منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صـالح و بـی   حق شهروندان است که به  56
  .ن حق محروم کردتوان از ای کس را نمی هیچ .دسترسی داشته باشند

 -اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتـاد و چهـارم قـانون اساسـی     
 -1379مصـوب   -هاي عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی     قانون آیین دادرسی دادگاه -1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري
مصـوب   –قـانون تشـکیل سـازمان بازرسـی کـل کشـور        -1392مصـوب   –سی دیوان عـدالت اداري  قانون تشکیالت و آیین دادر

  .1394و اصالحی  1387مصوب  –قانون شوراهاي حل اختالف  -1372مصوب  -، قانون رسیدگی به تخلفات اداري1360
دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و . شوندمند  شان بهره حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده  73

قـانون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و      -1389مصوب  – هاي کلی مسکن سیاست 4و  3اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهاي   .نماید امکانات زمینه استیفاي این حق را فراهم می
  .1387مصوب  -عرضه مسکن

  .قانون کار 79بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده   .باشد موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می. است اشتغال اجباري کودکان به کار ممنوع  84

افزایی اجتماعی، برخورداري از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و  تواناي بهتر، خودسازي معنوي و  آرامش، شادابی و امید به آینده  85
راهبردهـاي ملـی مصـوبه     19و  17اقـدامات ملـی، بنـدهاي     44و  21اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهاي  1بند   .امکان براي همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگري حق هر شهروند است

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی - 1391مصوب  – سی فرهنگی کشورنقشه مهند
 –قانون ساختار نظام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی      اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی، 1اصل سوم، بند  12بند   .مند شود حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادي بهره  86

  .1383مصوب 

هاي بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمـان و درمـان    حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداري، زایمان سالم، مراقبت  90
  .مند شوند هاي شایع زنان بهره بیماري

مهـوري اسـالمی   هاي زنـان در ج  منشور حقوق و مسئولیت 51و  15ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهاي   اصول ده و بیست
 – 1386مصـوب   –هـا و راهبردهـاي ارتقـاي سـالمت زنـان       سیاسـت  12شوراي عالی انقالب فرهنگی بند  1383مصوب  ایران،

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی

91  
 .برخوردار باشندگردان  مواد مخدر و روانهاي فردي و اجتماعی از جمله  حق شهروندان است که از محیط زندگی عاري از آسیب

هاي تأمینی برخوردار  پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازي، امید به زندگی و اعمال سیاست هاي آسیب گروه
  .شوند می

 -1389و  1376بـا اصـالحات    1367مصـوب   –قانون اساسی، قانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر      22اصل سوم و اصل  2و  1بندهاي 
شـوراي عـالی    -1391مصـوب   -مصوبه نقشه مهندسی فرهنگـی کشـور   -1385مصوب  –با مواد مخدر  هاي کلی مبارزه سیاست

  .انقالب فرهنگی

طور خاص از تمهیدات ضروري براي توانمندسازي فردي و جمعی بـراي   هاي معظم آنان است که به حق جامعه ایثارگران و خانواده  92
مصـوب   –ساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران     قانون برنامه پنج – 1391مصوب  –رسانی به ایثارگران  قانون جامع خدمات  .سیاسی و اجتماعی برخوردار شوندهاي مختلف فرهنگی،  حضور و مشارکت مؤثر در عرصه

1389.  
هـاي  کند و این حمایت شامل تضمین فضاي رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمـه گـران و نهاد   شدگان حمایت می دولت از حقوق بیمه  93

مصـوب   –اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی     12بند   .باشد نفعان می شدگان و سایر ذي گزار و بهبود سازوکارهاي رسیدگی به دادخواهی بیمه گر و بیمه اي، تنظیم روابط بیمه بیمه
  .1392مصوب  –مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث   لیتقانون بیمه اجباري مسئو -1383

  .1388مصوب  –کنندگان  ت از حقوق مصرفاصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمای 1اصل سوم و بند  12بند   .ها را با مخاطره مواجه نکند اي که بهداشت یا سالمت آن گونه شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات استاندارد را دارند به  94
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هاي مختلف  هاي علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه برخورداري از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت  95
  .انقالب فرهنگیشوراي عالی  1391مصوب  -اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور  .فرهنگ حق شهروندان است

شـوراي عـالی    -1391مصـوب   -اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگـی کشـور    .عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است هاي فرهنگی مردم ایران به تنوع و تفاوت  96
  .انقالب فرهنگی

هاي  ها و سازمان دان به ویژه زنان است که ضمن برخورداري از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکلحق همه شهرون  103
 –هـاي زنـان در نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران        منشور حقوق و مسئولیت 115بند   اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،  .اجتماعی، فرهنگی و هنري مخصوص خود را تشکیل دهند

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی 1383صوب م

108  
هـاي ذهنـی و    وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانـائی  آموزان است که از آموزش حق دانش

اخالقـی و  ها را براي داشتن زندگی  هاي دینی و ملی شود و آن جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش
زیسـت و   مسئوالنه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابري و دوستی بین مردم و احترام بـه محـیط  

  .میراث فرهنگی آماده کند

قـانون الحـاق دولـت جمهـوري      29مـاده   شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،     -1390مصوب  –وپرورش  سند تحول بنیادین آموزش
  .1372مصوب  –ایران به کنوانسیون حقوق کودك  اسالمی

115  
هاي اقتصادي، تبادل اطالعات، انتقال دانش فنی و مبادلـه فرهنگـی بـراي     المللی مؤثر از طریق همکاري دولت با ایفاي نقش بین
کـه از مزایـا و منـافع    حـق شـهروندان اسـت    . المللی اقـدام خواهـد نمـود    جانبه و متوازن و رفع موانع بین تحقق توسعه پایدار همه

  .مند شوند ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادي و تجاري بهره هاي نو در کلیه زمینه آوري فن
شـوراي   – 1389مصـوب   –اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمـی کشـور    1اصل سوم و بند  4و  3و  2بندهاي 

  .1384مصوب  –آمیز  اي صلح یابی به فناوري هستهقانون دست –عالی انقالب فرهنگی 
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  ارجاعات قانونی/ مستند   توضیحات  متن  ماده/ کلیات
پیشنهادات الزم را براي تدوین ، اصالح و یا تکمیل با هماهنگی تمامی واحدها و استفاده از اساتید و کارشناسان   کلیات

  بیانیه ابالغی  با مشارکت کلیه واحدها  .لوایح مورد نیاز به مراجع ذیربط اقدام نماید
ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر تحقق هـر چـه بهتـر    » اصالح و توسعه نظام حقوقی«تهیه و تدوین برنامه   کلیات

  بیانیه ابالغی  با مشارکت کلیه واحدها  .ماه از این ابالغیه با مشارکت تمامی واحدهاي ستادي و استانیحقوق شهروندي ظرف شش 

  امور قوانینحوزه حقوقی و   .موجب قانون ها سلب کرد مگر به توان از آن این حق را نمی. شهروندان از حق حیات برخوردارند  1
اساسی جمهوري اسـالمی ایـران،   اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون 

قـانون مجـازات اسـالمی، مصـوب      – 1392مصـوب   –قانون آیـین دادرسـی کیفـري    
  .1383مصوب –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  قانون احترام به آزادي -1392

6  
ت همه دول. شهروندان حق دارند از محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوي برخوردار شوند

گیرد و با مفاسد اخالقی ازجملـه   مندي از این حق به کار می امکانات خود را براي تأمین شرایط الزم جهت بهره
  .کند گري و نفاق در جامعه مبارزه می اعتمادي، افراط تفاوتی، تنفر، بی دروغ، ریا، تملق، نابردباري، بی

هاي اداري و نسبت به در محیط
  کارمندان ستاد

وشـش   و اصـل یکصـد و پنجـاه    21اصـل   1سوم، اصل بیست و سـوم، بنـد    اصل 1بند 
راهبردهـاي ملـی    19و  17اقـدامات ملـی، بنـدهاي     44و  21بنـدهاي    قانون اساسـی، 

شـوراي عــالی انقــالب   - 1391مصــوب  –مصـوبه نقشــه مهندسـی فرهنگــی کشـور    
، بنـد  1365مصـوب   –فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و بنـد   1392مصـوب   -وپرورش کشور  هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش سیاست 1
  .1389مصوب  -هاي کلی نظام اداري سیاست 1

8  
هاي  ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت اعمال هرگونه تبعیض ناروا به
هرگونه تصمیم و اقدام منجر بـه فاصـله طبقـاتی و تبعـیض نـاروا و      دولت باید از . شغلی و آموزشی ممنوع است

  نسبت به کارمندان ستاد  .محرومیت از حقوق شهروندي، خودداري کند
قانون نحوه اجـراي اصـل    -ام قانون اساسی  اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی

یش هـاي کلـی آمـا    سیاسـت  -1380قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  48
 1و بنـد   1386مصـوب   –، قانون مدیریت خـدمات کشـوري   1390مصوب  –سرزمین 

  .اصل چهل و سوم قانون اساسی

گذاري، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگـذار داشـته و بـر     گذاري، قانون دارند در سیاست زنان حق  11
  نسبت به کارمندان ستاد  .شوندبرابر برخوردار  هاي اجتماعی اساس موازین اسالمی از فرصت

اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکـم قـانون اساسـی، بنـدهاي      14و  9، 8بندهاي 
 –هـاي زنـان در نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران        منشور حقـوق و مسـئولیت   51و  15

هـا و راهبردهـاي ارتقـاي     سیاسـت  12بند . شوراي عالی انقالب فرهنگی 1383مصوب 
  .شوراي عالی انقالب فرهنگی 1386مصوب  –سالمت زنان 

20  
جـویی یـا    دور از هرگونـه منفعـت   طرفانـه و بـه    ها با رعایـت قـانون، بـی    حق شهروندان است که امور اداري آن

داوري، در زمان معین و متناسب رسیدگی و  هاي سیاسی و پیش ورزي شخصی، رابطه خویشاوندي، گرایش غرض
  .انجام شود

قانون مـدیریت خـدمات کشـوري     28سوم قانون اساسی، ماده اصل  10و  9، 6بندهاي   
  .1386مصوب  –

ها را تحت تأثیر قرار  نوعی حقوق و منافع مشروع آن حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداري که به  22
    .دهند، آگاه شوند می

، 1388مصـوب  –قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطالعـات    -اصل سوم قانون اساسی 
هاي کلی نظـام   سیاست 18و بند  1390مصوب  –وکار  قانون بهبود مستمر محیط کسب

  .1389مصوب  –اداري 

31  
دهنـده خـدمات عمـومی     حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائـه 

خواستار اصالح این اطالعـات   شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، آوري و نگهداري می جمع
موجب قانون یا با رضایت  توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به اطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمی. گردند

  .خود افراد
مصـوب   –قانون انتشار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات     14قانون اساسی، ماده  22اصل   

1388.  

هاي آموزشـی و توانمندسـازي    دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتحق شهروندان است که از مزایاي   34
  .آمیز برخوردار شوند کاربران به صورت غیر تبعیض

  :بامشارکت
ــن آوري   - دفتــر برنامــه ریــزي و ف

 38، مـاده  1382مصـوب   -اصل دوم قانون اساسی، قانون تجـارت الکترونیـک   ) ب(بند 
 1388مصـوب   -اي ، قانون جرائم رایانه1386مصوب  –دیریت خدمات کشوري قانون م

 .1389مصوب  –هاي کلی نظام اداري  سیاست 15و بند 
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  اطالعات
  مشاور امور انفورماتیک -

  

39  
ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و  ها که نزد دستگاه حق شهروندان است که از اطالعات شخصی آن

شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم بـه درخواسـت   در اختیار قرار دادن و افشاي اطالعات . حراست شود
هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز . گیرد ها قرار می نهادهاي قضایی و اداري صالح منحصراً در اختیار آن

  .ها را افشا کند صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگري قرار داده یا آن

  
قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه      14و  13اساسـی، مـواد   اصل بیست و پنجم قـانون  

  .1388مصوب  -اطالعات 

آمیز و  ها و ابزار غیر اهانت هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از روش  40
مصـوب   –قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      150اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده   حوزه حقوقی و امور قوانین  .مجوز قانونی ممنوع استها و اقدامات پزشکی اجباري بدون  همچنین آزمایش. غیر آزاردهنده انجام شود

1392.  

نهاد باید حق دسترسی  هاي مردم سازمان .هاي حقوق شهروندي حق هر شهروند است هاي مدنی در حوزه فعالیت  45
 حوزه حقوقی و امور قوانین  .دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندي داشته باشندبه اطالعات و دادگاه صالح را براي 

 -اصول بیست و ششم و بیسـت و هفـتم قـانون اساسـی، قـانون نظـام صـنفی کشـور         
، 1395مصـوب   -نهـاد   هـاي مـردم   نامـه تشـکل   با اصالحات بعدي، آیین 1382مصوب 

قـانون آیــین   66، مـاده  1388مصـوب   -قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعــات     
  .1392مصوب  –دادرسی کیفري 

که  وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت  48
  .سوم قانون اساسیو اصل سی و  1343مصوب  –قانون گذرنامه  حوزه حقوقی و امور قوانین .موجب قانون این حق محدود شده باشد به

49  
توان از محل اقامت  کس را نمی هیچ. حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند

اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردي که  خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعالقه
  .دارد قانون مقرر می

  .1392مصوب  –قانون مجازات اسالمی  12اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده  امور قوانینحوزه حقوقی و 

هاي حقـوقی، کنسـولی و سیاسـی دولـت ایـران       اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت  50
  بامشارکت دفتر روابط بین الملل .مند شوند بهره

و قانون الـزام دولـت بـه     1364مصوب  –امور خارجه قانون وظایف وزارت  2ماده  6بند 
هـاي   دیده از اقدامات دولـت  هاي ایرانی آسیب پیگیري و استیفاي حقوق اتباع و دیپلمات

  .1389مصوب  –خارجی 

طـرف قضـایی، انتظـامی،     منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صـالح و بـی   حق شهروندان است که به  56
  .توان از این حق محروم کرد کس را نمی هیچ .دسترسی داشته باشند نظارتی،اداري و 

اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصـد و هفتـاد و سـوم      
مصـوب   -قـانون آیـین دادرسـی کیفـري     -و یکصد و هفتاد و چهـارم قـانون اساسـی    

مصـوب   -ب در امـور مـدنی  هـاي عمـومی و انقـال    قانون آیین دادرسی دادگـاه  -1392
قـانون   -1392مصـوب   –قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداري   -1379

 -، قانون رسیدگی به تخلفـات اداري 1360مصوب  –تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
  .1394و اصالحی  1387مصوب  –قانون شوراهاي حل اختالف  -1372مصوب 

57  
هاي صالح و با رعایت اصول  که اتهام او در دادگاه شود مگر این مجرم شناخته نمیکس  اصل بر برائت است و هیچ

دادرسی عادالنه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، 
. ، اثبات شودزمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت

  .احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود

و تخلفات اداري کارمندان ستاد 
  حوزه حقوقی و امور قوانین

قانون آیـین دادرسـی    4اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 
هـاي مشـروع و حفـظ     آزاديواحده قانون احترام به  ماده 2بند  -1392مصوب  –کیفري 

  .1383مصوب  –حقوق شهروندي 

58  
صورت آزادانه وکیـل   حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداري به

تعیـین  ها امکانـات   اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید براي آن. انتخاب نمایند
  .اي وکال حمایت خواهد شد ناپذیر حق دفاع، از استقالل حرفه در راستاي استیفاي خدشه. وکیل فراهم شود

 حوزه حقوقی و امور قوانین

اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام در خصـوص     
هـاي   قانون احترام به آزادي 3بند  -1370مصوب  -انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوي
قـانون آیـین دادرسـی     48، مـاده  1383مصـوب   –مشروع و حفـظ حقـوق شـهروندي    

  .1392مصوب  -کیفري
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. اصل، برگزاري علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضـور یابنـد    59
 حوزه حقوقی و امور قوانین  .باشد موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می

قـانون   7و  6، 4اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشـتم قـانون اساسـی، بنـدهاي     
مصـوبه مجمـع    -1383مصوب  –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  احترام به آزادي

مصـوب   -تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخـاب وکیـل توسـط اصـحاب دعـوي     
  .1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري 352و  305، مواد 1370

60  
شـان در برابـر مراجـع     از حق امنیت و حفظ مشخصـات هـویتی  ) اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم(شهروندان 

. ها وارد شـود  اي به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن قضایی، انتظامی و اداري برخوردارند و نباید کمترین خدشه
اداي شهادت یا ارائه اطالعات، رفتار توأم با تحقیر هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به 

کالمی یا عملی، خشونت گفتاري یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندي است و عالوه بر 
  .که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست این

 ینحوزه حقوقی و امور قوان
اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصـد و شصـت و هشـتم    

قـانون   169، مـاده  1392مصـوب   –قانون آیین دادرسی کیفري  40قانون اساسی، ماده 
  .1392مصوب  –مجازات اسالمی 

اعمال فشـار و  هرگونه تهدید، . حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند  62
 حوزه حقوقی و امور قوانین  .محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است

هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق      اصل سی و دوم قانون اساسی، قـانون احتـرام بـه آزادي   
  .1392مصوب  –کیفري فصل دوم قانون آیین دادرسی  -1383مصوب  –شهروندي 

63  
شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و حق 

انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شکایت یا دفاعیات خـود، ثبـت دقیـق مطالـب     
هاي قـانونی و اطـالع خـانواده از بازداشـت      ها یا زندان شده در همه مراحل دادرسی، نگهداري در بازداشتگاه ارائه
  .مند شوند بهره

 حوزه حقوقی و امور قوانین
 –قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      52و  5اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مـواد  

  .1392مصوب 

68  
انعقـاد  . برابرنـد  و خدمات عمـومی و دولتـی  هاي اقتصادي و امکانات  شهروندان در حق دستیابی به فرصت

و اعطاي هر نـوع مجـوز در حـوزه     هاي بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی قراردادها و پیمان
ها و امکانات  اقتصادي به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت

  .انجام شود
  در زمینه قراردادها و مناقصات

  

مصـوب   –هاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی     سیاست 19 اصل سوم قانون اساسی، بند 9بند 
1392.  

69  
ها، قوانین و مقررات اقتصادي اطالع داشته باشند و  حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجراي سیاست

کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسـب از اتخـاذ تصـمیمات متفـاوت بـا       نظرات خود را به اطالع مرجع تصویب
ي وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و هاي پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برا ها و رویه سیاست

  .رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند شهروندان حق دارند با اطالعبراي رعایت اصل شفافیت، 

قانون بهبود مسـتمر محـیط    -1386مصوب  –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
 –خصـوص امنیـت اقتصـادي    هاي کلی نظـام در   سیاست -1390مصوب  -وکار  کسب

  .1392مصوب  –هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست 19، بند 1379مصوب 

صورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادي و ازجمله اطالعـات مربـوط بـه     حق شهروندان است که به  70
  .مطلع شوند ها ها و مناقصه برگزاري مزایده

 –گـذاري   هـاي کلـی تشـویق سـرمایه     سیاسـت  5اصل سوم قانون اساسـی، بنـد    9بند 
  .1392مصوب  –هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست 19، بند 1389مصوب 

75  
تواند مالکیت دیگري را سلب، یا اموال او  هیچ شخص یا مقامی نمی. حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است

یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند،  را مصادره یا ضبط یا توقیف کند
  .موجب قانون مگر به

قـانون   31و  30اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مـواد    حوزه حقوقی و امور قوانین
  .1307مصوب  –مدنی 

77  
رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با 

هاي  نظر در گرایش تواند به دالیل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختالف کس نمی هیچ .به آن اشتغال داشته باشند
  .سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند

  .ست و هشتم قانون اساسیاصول نوزدهم، بیستم و بی  نسبت به کارمندان ستاد
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  بامشارکت   .مند شوند هاي الزم درباره مشاغل بهره حق شهروندان است که از آموزش  79
  دفتر تحقیقات و آموزش

قانون مدیریت خـدمات کشـوري    54و  44، 41اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 
مـاده   -1389مصـوب   -هاي کلی نظـام اداري  سیاست 6و  2بندهاي  -1386مصوب  –
  .1389مصوب  –قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  7

هاي  حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاري سالم و ایمن و تدابیر ضروري براي پیشگیري از آسیب  80
  هاي کاري ستادمحیط  .مند باشند هاي کار بهره جسمی و روحی در محیط

هاي کلی تولید ملـی، حمایـت از    سیاست 12 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 1بند 
 –قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري      58مـاده   -1391کار و سرمایه انسـانی، مصـوب   

  .1386مصوب 
 10مـاده   2، بنـد  1369مصـوب  -کارقانون  157اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده     .شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند  81

  .1385مصوب  -قانون دیوان عدالت اداري
82  

هاي متناسب با شغل  کارگیري، ارتقا و اعطاي امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندي به
در فراینـد  هـاي نـاقض حـریم خصوصـی      آمیز و استفاده از روش اي، جناحی و تبعیض باشد و رویکردهاي سلیقه

  .گزینش ممنوع است
  نسبت به کارمندان ستاد

قـانون مـدیریت خــدمات    53و  41اصـل سـوم قـانون اساســی، مـواد      10و  9بنـدهاي  
مصـوب   -هـاي کلـی نظـام اداري    سیاست 6و  4، 2بندهاي  -1386مصوب  –کشوري 

1389.  

  نسبت به کارمندان ستاد  .مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوندهاي شغلی مناسب و حقوق و مزایاي برابر با  حق زنان است که از فرصت  83
اصل سوم و اصـول بیسـتم، بیسـت و یکـم و بیسـت و هشـتم قـانون اساسـی،          14بند 

شـوراي عـالی    1371مصـوب   -هاي اشتغال زنان در جمهوري اسـالمی ایـران   سیاست
ن در جمهـوري  هاي زنـا  منشور حقوق و مسئولیت 102و  101انقالب فرهنگی، بندهاي 

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی 1383مصوب  –اسالمی ایران 
موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً بـه حکـم   . اشتغال اجباري کودکان به کار ممنوع است  84

 بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصـول نـوزدهم، بیسـتم و بیسـت و        .باشد قانون مجاز می
  .قانون کار 79هشتم قانون اساسی و ماده 

افزایی اجتماعی، برخورداري از زندگی امن و آرام،  اي بهتر، خودسازي معنوي و توان آرامش، شادابی و امید به آینده  85
  ستادنسبت به کارمندان   .داشتن فرصت و امکان براي همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگري حق هر شهروند است

اقـدامات ملـی،    44و  21اصل سوم و اصل چهل و سوم قـانون اساسـی، بنـدهاي     1بند 
مصـوب   – راهبردهاي ملی مصوبه نقشـه مهندسـی فرهنگـی کشـور     19و  17بندهاي 

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی - 1391
قـانون   اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهـم قـانون اساسـی،    1اصل سوم، بند  12بند   نسبت به کارمندان ستاد  .مند شود حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادي بهره  86

  .1383مصوب  –ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
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  قانونیارجاعات / مستند   متن  ماده

9  
هایی که از بودجه و  ویژه آن اي به هیچ شخص، مقام یا رسانه. حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است

قول، به  آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت امکانات عمومی استفاده می
  .اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند

  .سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسیاصول 

42  
در صورت نقـض  . ها رعایت شود ها و تریبون ها در رسانه حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن

حرمت افراد و ایجاد ضرر مادي یا معنوي، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسـارت  
  .باشند می

قـانون   648، مـاده  1386مصـوب   -کننـد   قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سـمعی و بصـري فعالیـت غیرمجـاز مـی     اصل بیست و پنجم 
  ).بخش تعزیرات( 1375مصوب  –مجازات اسالمی 
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  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده
ورزي شخصی، رابطه خویشـاوندي،   جویی یا غرض دور از هرگونه منفعت طرفانه و به  ها با رعایت قانون، بی شهروندان است که امور اداري آنحق   20

  .1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  28اصل سوم قانون اساسی، ماده  10و  9، 6بندهاي   .داوري، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود هاي سیاسی و پیش گرایش

قضائی حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهاي اداري و یا کارکنان را خالف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداري و   21
  .صالح، تقاضاي احقاق حق کنند

چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتـاد و سـوم و یکصـد و هفتـاد و چهـارم قـانون اساسـی، قـانون          اصول سی و
  .1392مصوب  -، قانون دیوان عدالت اداري1360مصوب  –تشکیل سازمان بازرسی کشور 

اي مـورد تعـرض و مؤاخـذه     ن عقیـده صرف داشـت  توان به کس را نمی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ. شهروندان از حق آزادي اندیشه برخوردارند  25
  .قرارداد

مصـوب   –هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي       قانون احتـرام بـه آزادي   -اصل بیست و سوم قانون اساسی 
1383.  

 .داشته باشندطرف قضایی، انتظامی، اداري و نظارتی، دسترسی  منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی حق شهروندان است که به  56
  .توان از این حق محروم کرد کس را نمی هیچ

اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سـوم و یکصـد و هفتـاد و چهـارم     
هـاي عمـومی و انقـالب     قانون آیین دادرسی دادگـاه  -1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري -قانون اساسی 
قـانون   -1392مصـوب   –داري قانون تشکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان عـدالت ا     -1379مصوب  -در امور مدنی

قـانون   -1372مصـوب   -، قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري   1360مصوب  –تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
  .1394و اصالحی  1387مصوب  –شوراهاي حل اختالف 

57  
اصول دادرسی عادالنه ازجملـه اصـل    هاي صالح و با رعایت که اتهام او در دادگاه شود مگر این کس مجرم شناخته نمی اصل بر برائت است و هیچ

زمان معقول و  قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت
  .احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود. بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود

 -1392مصـوب   –قانون آیین دادرسی کیفـري   4اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 
  .1383مصوب  –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  واحده قانون احترام به آزادي ماده 2بند 

58  
اگـر افـراد توانـایی    . صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند اداري بهحق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و 

ناپـذیر حـق دفـاع، از     در راستاي استیفاي خدشه. ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید براي آن
  .اي وکال حمایت خواهد شد استقالل حرفه

صوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسـط اصـحاب   اصل سی و پنجم قانون اساسی، م
، مـاده  1383مصـوب   –هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  قانون احترام به آزادي 3بند  -1370مصوب  -دعوي

  .1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري 48
موارد استثنا صرفاً به حکـم قـانون   . در جلسات رسیدگی حضور یابند اصل، برگزاري علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل  59

  .باشد می
هـاي مشـروع    قانون احترام بـه آزادي  7و  6، 4اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهاي 

مصوبه مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام در خصـوص انتخـاب وکیـل        -1383مصوب  –و حفظ حقوق شهروندي 
  .1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري 352و  305، مواد 1370مصوب  -دعويتوسط اصحاب 

60  
شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداري برخوردارند و  از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی) اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم(شهروندان 

هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یـا روانـی، اجبـار بـه اداي     . وارد شودها  اي به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن نباید کمترین خدشه
است شهادت یا ارائه اطالعات، رفتار توأم با تحقیر کالمی یا عملی، خشونت گفتاري یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندي 

  .ز این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیستکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل ا و عالوه بر این
 40اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصـد و شصـت و هشـتم قـانون اساسـی، مـاده       

  .1392مصوب  –قانون مجازات اسالمی  169، ماده 1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري 

63  
دادخواهی خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند حق شهروندان است که از تمامی حقوق 

هاي  ها یا زندان شده در همه مراحل دادرسی، نگهداري در بازداشتگاه و از فرصت مناسب براي ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه
  .مند شوند بازداشت بهرهقانونی و اطالع خانواده از 

  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  52و  5اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد 

 -هـاي عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی      قانون آیین دادرسی دادگاه -1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري  .هاي کیفري، حقوقی، اداري و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهاي قانونی، حق شهروندان است تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه  65
  .1372مصوب –قانون تخلفات اداري  -1379مصوب 

 -قانون دیـوان عـدالت اداري   10ماده  2، بند 1369مصوب -قانون کار 157اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده  .شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند  81
  .1385مصوب 
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  ارجاعات قانونی/ مستند   متن  ماده

77  
تمایل دارند انتخاب نمایند حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن 

نظـر در   تواند به دالیل قومیتی، مـذهبی، جنسـیتی و یـا اخـتالف     کس نمی هیچ .و به آن اشتغال داشته باشند
  .هاي سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند گرایش

  .اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی

82  
هاي متناسب با  امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندي کارگیري، ارتقا و اعطاي به

هـاي نـاقض حـریم خصوصـی در      آمیز و استفاده از روش اي، جناحی و تبعیض شغل باشد و رویکردهاي سلیقه
 .فرایند گزینش ممنوع است

 -هـاي کلـی نظـام اداري    سیاست 6و  4، 2بندهاي  -1386مصوب  –شوري قانون مدیریت خدمات ک 53و  41اصل سوم قانون اساسی، مواد  10و  9بندهاي 
  .1389مصوب 
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