
کیفیت زندگی	  حق حیات، سالمت و 
کرامت و برابری انسانی	  حق 
حق آزادی و امنیت شهروندی	 
حق مشارکت در تعیین سرنوشت	 
حق اداره شایسته و حسن تدبیر	 
حق آزادی اندیشه و بیان	 
حق دسترسی به اطالعات	 
حق دسترسی به فضای مجازی	 
حق حریم خصوصی	 
حق تشکل، تجمع و راهپیمایی	 
حق تابعیت، اقامت آزادی رفت وآمد	 

برخی از معیارها و ضوابط محدودکننده حقوق و آزادی ها نظیر مصالح عمومی و ملی بسیار کلی بوده و زمینه های اعمال سلیقه 	 
را فراهم می کند.

ایجاد تشکیالت رصد و نظارت و دادرسی	 

وظایــف و تکالیــف ســایر قــوا در نیــز بــه 	 
گــردد  شــکل صریحــی احصــا و مشــخص 
بــا  و عــدم حصــر مســئولیت های مرتبــط 

حقــوق ملــت بــه قــوه قضائیــه

و 	  بازدارنــده  سیاســت  قانون گــذار 
البتــه قابــل اجرایــی را در خصــوص جــرم 
کنــد. انــگاری پدیده هــای مرتبــط اتخــاذ 

کافــی بــه نهادهــای مســئول علی الخصــوص قــوه 	  اعطــای لــوازم 
قضائیــه و شــرایط ســاختاری و مالــی الزم بــرای قــوه قضائیــه و ســایر 
نهادهــا در راســتای اجــرای مســئولیت های مرتبــط بــا حقــوق ملــت 

گــردد. اعطــا 

گــردآوری قوانیــن و نظامــات مرتبــط بــا حقــوق 	 
شــهروندی و لــوازم آن در ذیــل قانونــی واحــد

حق تشکیل و برخورداری از خانواده	 
حق برخورداری از دادخواهی عادالنه	 
حق اقتصاد شفاف و رقابتی	 
حق مسکن	 
حق مالکیت	 
کار شایسته	  حق اشتغال و 
حق رفاه و تأمین اجتماعی	 
حق دسترسی و مشارکت فرهنگی	 
حق آموزش و پژوهش	 
حق محیط  زیست سالم و توسعه پایدار	 
حق صلح، امنیت و اقتدار ملی	 

شناسایی انواع حقوق ملت در نظام حقوقی ایران

راهبردهای تقنینی حقوق ملت و ابهام در محدودیت ها؛ ارائه معیارها و ضوابط عینی

ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری؛ مراجع تخصصی

ح تکالیف سایر قوا جرم انگاری مناسبشر کافی به قوه قضائیه عدم اعطای لوازم 

تنقیح قوانین کد حقوق ملت

راهبردهای تقنینی در تدویـن 
الیحه جامع حفظ حقـــوق ملــــت 
ع و گستــــرش آزادی هــــای مشــــرو


