حقوق ضهروندی مختص محیط زیست
الف  -حك حیات ،سالمت و کیفیت زندگی

هبدُ  - 2ضْشًٍذاى اص حك صًذگی ضبیستِ ٍ لَاصم آى هبًٌذ آة ثْذاضتی ،غزای هٌبست ،استمبی سالهت ،ثْذاضت هحیظ ،دسهبى
هٌبست ،دستشسی ثِ داسٍ ،تجْیضات ،کبالّب ٍ خذهبت پضضکی ،دسهبًی ٍ ثْذاضتی هٌغجك ثب هؼیبسّبی داًص سٍص ٍ استبًذاسدّبی
هلّی ،ضشایظ هحیظ صیستی سبلن ٍ هغلَة ثشای اداهِ صًذگی ثشخَسداسًذ .
ظ  -حك آموزش و پژوهص

هبدُ  -108حك داًص آهَصاى است کِ اص آهَصش ٍ پشٍسضی ثشخَسداس ثبضٌذ کِ هٌجش ثِ ضکَفبیی ضخصیت ،استؼذادّب ٍ
تَاًبئیّبی رٌّی ٍ جسوی ٍ احتشام ثِ ٍالذیي ٍ حمَق دیگشاىَّ ،یت فشٌّگی ،اسصش ّبی دیٌی ٍ هلی ضَد ٍ آى ّب سا ثشای
داضتي صًذگی اخاللی ٍ هسئَالًِ تَأم ثب تفبّن ،هسبلوت ،هذاسا ٍ هشٍت ،اًصبفً ،ظن ٍ اًضجبط ،ثشاثشی ٍ دٍستی ثیي هشدم ٍ
احتشام ثِ هحیظصیست ٍ هیشاث فشٌّگی آهبدُ کٌذ .
ع  -حك محیطزیست سالم و توسعه پایدار

هبدُ  -112حفبظت اص هحیظ صیست کِ ًسل اهشٍص ٍ ًسل ّبی ثؼذ ثبیذ دس آى حیبت اجتوبػی سٍ ثِ سضذی داضتِ ثبضٌذٍ ،ظیفِ ای
ّوگبًی است ،اص ایي سٍ فؼبلیت ّبی التصبدی ٍ غیش آى کِ ثب آلَدگی هحیظ صیست یب تخشیت غیشلبثل ججشاى آى ّوشاُ ثبضذ،
هوٌَع است  .حفبظت ،ثْسبصی ٍ صیجبسبصی هحیظ صیست ٍ گستشش فشٌّگ حوبیت اص هحیظ صیست حك ضْشًٍذاى است ٍ
دٍلت ایي حك سا دس ثشًبهِ ّب ،تصویوبت ٍ الذام ّبی تَسؼِ ای ،التصبدی ،اجتوبػی ،فشٌّگی ،دفبػی ٍ اهٌیتی هذًظش لشاس هی دّذ
ٍ ثب آلَدگی ٍ تخشیت هحیظ صیست همبثلِ هیکٌذ.
هبدُ ّ -113ش ضْشًٍذ حك ثْشُ هٌذی اص هحیظ صیست سبلن ،پبن ٍ ػبسی اص اًَاع آلَدگی ،اص جولِ آلَدگی َّا ،آة ٍ
آلَدگیّبی ًبضی اص اهَاج ٍ تطؼطؼبت هضش ٍ آگبّی اص هیضاى ٍ تجؼبت آالیٌذُ ّبی هحیظ صیست سا داسد ،دستگبُ ّبی اجشایی
ثشای کبّص آالیٌذُّبی صیست هحیغی ثٍِیژُ دس ضْشّبی ثضسگ ،تذاثیش الصم سا اتخبر هی کٌٌذ.
هبدُ ّ -114شگًَِ الذام ثِ هٌظَس تَسؼِ صیشثٌبیی ٍ صٌؼتی هبًٌذ احذاث سذّب ٍ ساُ ّب ٍ صٌبیغ استخشاجی ،پتشٍضیوی یب ّستِ ای
ٍ هبًٌذ آى ثبیذ پس اص اسصیبثی تأثیشات صیست هحیغی اًجبم ضَد ،اجشای عشح ّبی تَسؼِ ای هٌَط ثِ سػبیت دلیك هالحظبت
صیستهحیغی خَاّذ ثَد.
هبدُ  -115دٍلت ثب ایفبی ًمص ثیي الوللی هؤثش اص عشیك ّوکبسی ّبی التصبدی ،تجبدل اعالػبت ،اًتمبل داًص فٌی ٍ هجبدلِ
فشٌّگی ثشای تحمك تَسؼِ پبیذاس ّوِ جبًجِ ٍ هتَاصى ٍ سفغ هَاًغ ثیي الوللی الذام خَاّذ ًوَد ،حك ضْشًٍذاى است کِ اص هضایب ٍ
هٌبفغ فيآٍسیّبی ًَ دس توبهی صهیٌِ ّب اص جولِ ثْذاضتی ،پضضکی ،داسٍیی ،غزایی ،التصبدی ٍ تجبسی ثْشُ هٌذ ضًَذ.

