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  مقدمه
 ،ي اجتماعاتي و عدالت توجه دارد و در نظري به برابريا ژهي طور و است كه بهيدي نو پدمياز جمله مفاه: يشهروند

 جامعه كي كه همه افراد ابدي ي تحقق مي وقت»يشهروند«مقوله .  كرده استداي پيا ژهي وگاهي جاي و حقوقياسيس
 و ي اقتصادثي از حي مورد نظر زندگيها  به فرصتني برخوردار باشند و همچنياسي و سي حقوق مدنهياز كل

 مختلف يها  جامعه در حوزهكي ي شهروندان به عنوان اعضانكهيضمن ا.  آسان داشته باشندي دسترسياجتماع
 نظم بر عهده جادي اداره بهتر جامعه و اي در راستازي را نييها تي كه دارند، مسئوليمشاركت دارند و در برابر حقوق

 بر اساس نظم و عدالت يا  جامعهجادي و اي شهروند در ارتقاءي نقش مؤثرفي حقوق و تكالني اناخت و شرند،يگ يم
 ي و شفافحي بشر توجه نموده است، دستورات صري كه به همه ابعاد زندگري فراگني دكياسالم به عنوان . دارد
 ساختن يها توجه نموده است بلكه به چگونگ  انسانيها دارد و نه تنها به كمال معنو  انساني روابط اجتماعيبرا

 در اسالم توجه به كرامت انسانها به عنوان ياز جمله مسائل مهم حقوق شهروند.  توجه داردزيمونه ن نيا جامعه
، هدفمند نمودن خلفت ... بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ي افراد، برابري و زندگاتياشرف مخلوقات، ارزش ح

  .باشد ي انسان ميزندگ نبودن هودهيانسانها و ب
  
   

  
  يرح حقوق شهروند طيخي تارريس: اول

 در يا  برجستهگاهي م كشور فرانسه كه جا1791 ي م و قانون اساس1789 سال ي حقوق بشر و شهروندهي اعالم
 از يري گمي و انتقال قدرت تصمي ملتي حاكميزي رياند، در پ تحوالت قرن هجدهم به خود اختصاص داده

 »ايرعا «ت،ي به مفهوم حاكمدي در پرتو نگاه جدقتيدر حق. روند ينقطه عطف به شمار م» شهروندان«به » پادشاه«
مند   بهرهتي قابل حماي از حقوق اجتماعفياند و در كنار تعهدات و وظا  كردهداي ارتقاء پ»يشهروند«به مقام 

 فايا» جامعه قانونگرا«به » جامعه اقتداگرا« در عبور ي انكاررقابلي نقش غيالدي مجدهمي رو قرن هنياز ا. شوند يم
 م 1958 سال يبعدها در مقدمه قانون اساس. آورد ي مرونيسر ب»  سوم فرانسهيجمهور «ن كه از درون آكند يم

. كند ياعالم م» حقوق بشر« خود را به يوستگي پي پنجم فرانسه است، به طور رسميفرانسه كه آغاز دوره جمهور



. رفتي را پذبشر حقوق هي م اعالم1948 دسامبر 10 خي سازمان ملل متحد در تاري مجمع عمومگر،ي دياز سو
.  كردندبي را تصونيادي بنيها ي حفاظت از حقوق بشر و آزادوني كنوانس1950 اروپا، چهارم نوامبر ي شوراياعضا

 قد علم كرده و با ي عمومي هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوا»ي عموميآزاد«رفته رفته مفهوم 
از جمله .  زاده شدنديتر ي عناصر كوچكتر و فرع»يآزاد«از دل مفهوم . ختي در هم آم»يحقوق بشر«مجموعه 
 يگرچه خود آزاد. باشد يم...  آموزش و ي آزاد،يني دي تجمعات، آزادي مطبوعات، آزادي آزاد،ياسي سيآنها آزاد

 در اروپا »يندحقوق شهرو« نشد كه ني امر مانع از اني اكني را تجربه كرد، ليضي اوج و حضيخي مقاطع تارنيدر ا
  .  نگرددي حقوقاتي رفته جا باز نكرده و وارد ادبتهرف

   
  
   

  
  ي حقوق شهرونددهيا: دوم

 يها گروه. برند ي است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره ميمفهوم جذاب) citizenship (»يشهروند«
  .  كننديبردار  خود بهرهيها استي از ستي حماي براي همواره تالش دارند از زبان شهروندزي نياسي و سيفكر

 دهد ي الزم را به فرد مي حقوق، فضاي كه با اعطادانند ي را ارزشمند م»يشهروند «لي دلني بدي اروپائيها براليل
 ي حكومتي در شكل دادن به نهادهازي نيتا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال كند و در وجه اساس

از اواخر .  برخوردار استيادي زتي از جذابدهيا كي به عنوان »يشهروند «نيبنابرا.  داشته باشندي دستيعموم
 كه يدر حال. رفتندي پذكالي بالقوه راددهي اكي را به عنوان »يشهروند«) جناح چپ (ي م متفكران اروپائ1980دهه 

ها  آن.  بود بالسوء ظن همراه»يشهروند« درمورد يستي تفكران چپ و مادكرواني پيدر گذشته نگرش كل
در واقع . آورند ي از خود مشكل به حساب مي بلكه بخشيدار هي سرمايها يعدالت ي بي برال را نه راه حيشهروند

  .  آغشته شده استداران هي منطق سرماكي به »يحقوق شهروند«در نظر آنها 
 همه توان ين، نم مطلب كه در جوامع ناهمگون و گوناگوني و فهم اي طبقاتي كاهش ساماندهزمي كمونشكست

 و تبع آن »يشهروند« در انكار مفهوم ها ستيالي از سوسياري را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسها يعدالت يب
  .  نظر كننددي تجد»يحقوق شهروند«

 وجود ي اندكاري مورد توافق بسني است اما در اي مطلوباري بسزي چ»يشهروند« اتفاق نظر دارد كه ني اهرچند
 و به تبع »يشهروند «ي وجهني به بهتريا چه نوع جامعه.  باشديزي متضمن چه چدي باي شهروندتيه موقعدارد ك

 جوامع ،»يمفهوم حقوق شهروند« دامنه ز واحد ادهي اكيدر فقدان . بخشد ي را ارتقاء م»يحقوق شهروند«آن 
 و هر رندي بپذيت حق شهرونداند حداقل حقوق را به عنوان كف مطالبا  شدهري خودناگزي تحولري در سيبشر

  . به نقطه مطلوب برسانديفي و كي و با گسترش كمشتري مطالب را هرچه بني به اقتضاء خود تالش كند تا ايا جامعه
  
   

  
   

  
  يمفهوم شهروند: سوم
 و شفاف يني عيارهاي معي بر مبنادي باشد، شهروندان باي مفهوم و جوهره واقعي دارا»يشهروند «نكهي ايبرا

 ي برايگري حقوق متعدد دندهي قواست و در ادامه زاكي در ابتدا خودش »يشهروند«لذا . رندي قضاوت قرارگمورد
  . باشد يشهروند م

 شي آنها از پي و زندگكند ي مقي خودشان تصدي قضاوت در مورد زندگي افراد را براي توانائ»يشهروند« رو ني ااز
  . شود ي نمنيي تعشان تي از هويكي ي از رو صرفاًاي و تي نژاد، مذهب، طبقه، جنسلهيبه وس



 كي را كه ي كمكت،ي موقعنيا.  جامعه گسترده داللت داردكي داشتن در تي حس عضوكي شهروند به تيموقع
 از حقوق انعكاس يا  استقالل در مجموعهنيا. دهد ي و به او استقالل مرديپذ ي مكند، يفرد خاص به آن جامعه م

 رشي بر پذشهي همكن،ي لاند متفاوت مختلف يها ها و مكان  در زمانياز نظر محتو كه هر چند كند ي مدايپ
  .  دارندگان آن حقوق دخالت دارندياسي ستي و فاعليكارگذار
 اخالق مشاركت كي وجود كند ي مزي صرف متما»تيتابع« كه آن را از »يشهروند« كلمه يدي كليژگي ون،يبنابرا
 همه جوامع ي را كه براستاي ساده و افي تعركي ي در مورد روابط انسان»يروندشه« لحاظ از آنجا كه نيبه ا. است

  . تابد يها به كار رود برنم در همه زمان
 ،ياسي جامعه سكي در تواند ي از آن مي است كه فرد با برخورداريتيموقع «ي گفت كه شهروندتوان ي مكن،يل

 يها تي و تعادل حقوق و مسئولنيبل و بر اساس مواز متقايها ي خود را بر اساس وابستگي شده و زندگياخالق
  . » كندي ساماندهياجتماع

  
   

  
   

  
  ي و شهرونديحقوق شهر: چهارم

  : »يحقوق شهروند «في تعر-1
 ،يحقوق اساس:  مانندي اتباع كشور در رابطه با مؤسسات عمومي است براي مجموعه حقوق»ي شهروندحقوق«

 و مصدق ي حق داور،ي دادن در مراجع رسميانتخاب شدن، حق گواهحق استخدام شدن، حق انتخاب كردن و 
  .  استياسي واژه مذكور از حقوق سنيواقع شدن؛ بنابرا

 تي به اعتبار تابعيدر واقع حق شهروند. ستي ني از حقوق شهروندي كشور ما مسلمان بودن شرط برخورداردر
 است كه شامل يعي مفهوم نسبتاً وسكي »يشهروندحقوق « است كه تي واقعفي تعرني انيبنابرا. شود يبرقرار م
) ستندي نياسي صبغه سي داراكه ي و اجتماعي فرديها ي و بهره منديحقوق مدن (ياسيرسي و غياسيحقوق س

 ني كه در سطح دكتري شامل هر سه نسل حقوق بشر»يحقوق شهروند« گفت كه توان ي رو منياز ا. باشد يم
 ي و حقوق همبستگي و اجتماعي اقتصاد،ياسي و سينسل شامل حقوق مدن سه نيا. باشند ياند م مطرح شده

  . باشند يم
:  المثليف.  مورد قبول واقع شده است»يشهروند« از ي موسعفي تعركي ي از متون حقوقي در برخگر،ي طرف داز
 اي و يفرانسو پدر كي هستند كه نه فقط در فرانسه از يكسان» شهروندان« م فرانسه، 1791 يمطابق قانون اساس«

 را هم كه در يياند، بلكه آنها  زاده شدهي پدر فرانسوكي در خارج از كشور از اياند،   متولد شدهي پدر خارجكياز 
 كنند ي كار منجاي فرانسه بوده و در امي سال مق5اند و به مدت حداقل   متولد شدهي خارجنيخارج از كشور، از والد

  . شود ي دارند شامل ميفرانسو همسر اي صاحب امالك هستند و ايو 
 سال سكونت در فرانسه كي كه به موجب آن كند ي را ارائه ميتر عي وسفي م فرانسه، تعر1793 ي اساسقانون
 قانون، ني كه به رغم احي توضنيبه ا.  شدندرفتهي پذزي نيگري دني قانون، عناونيبه موجب ا.  استيكاف

 كه توسط ياني تمام خارجايه و ي را تغذي مسني شخصاي كند، يم كودك را قبول كي است كه يآن كس» شهروند«
  . باشند ي را دارا متي بشريستگي شاي كه به خوبشوند ي مديي تأي قانونگذارئتيه
   

  ي حقوق شهرفي تعر-2
. شود ي محسوب مي زندگاتي از ضروريكي ،ي اجتماعدهي پدكي به عنوان »ينيشهرنش« عصر حاضر، در

 كسب و كار، ي برايا عده. پردازند ي متي به فعالي مختلف در جامعه شهريها زهي و انگقي سالشهروندان عموماً با
  ... .  و ي و جمعيرد فيها  آموختن مهارتي براگري دي پر كردن اوقات فراغت و گروهي برايگروه



 روابط ني و اباشد ي مختلف جامعه ميها  افراد و گروهني بي مستلزم وجود روابط حقوقي اجتماعي رو، زندگني ااز
چه آنكه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، . دي درآيا  تحت نظم و قاعدهستيبا ي مياجتماع

  .  خواهد شدي هرج و مرج و نابسامانجادي موضوع موجب اني افراد حاكم شده و اني بر روابط برياجحاف و تزو
 ني امي را در جهت تنظي خاصاستي قواعد و مقررات مربوطه، سني و تدونيي با تعي عموميها و نهادها  دولتفلذا،

  . اند  گرفتهشيروابط در پ
 كند ي حكومت مي كه بر روابط اشخاص در جامعه شهري مجموعه قواعدتوان ي را م»يحقوق شهروند «اصوالً
 آنان در برابر في روابط مردم شهر، حقوق و تكالي كه موضوع آن چگونگ»يحقوق شهر« رو، نياز ا.  نمودفيتعر
 ي به عنوان اصولتوان ي و روش انجام آن است را مفي در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظاني و همچنگريكدي

  .  كشور استي كه منشعب از حقوق اساسميبدان
   

  ي منابع حقوق شهر-3
قانون .  استي جار و مقررات مورد عمل وني شهروندان با قوانيي آشنا،ي حقوق شهرطهي بحث در حنيتر ياصل

 ي قواني و روابط بالتي شده است و تشكنيي دولت در آن تبكي حقوق ي كه اصول اساسي قانونني مهمترياساس
 از رانهيگي و پيتي حمايها  جنبهخصوص در ي متضمن قواعد كلد،ينما ي مانيرا ب...  و ي عموميها مختلف و قدرت
  .  استيحقوق شهروند

 تجارت، مجازات ،ي منجمله قانون مدنرسد ي مبيكه توسط قوه مقننه وضع و به تصو ي و مقرراتني قواننيهمچن
 و يني كه شهر، شهرنشيي قضاماتي تصميها و حت ها، بخشنامه  نامهنيي و باالخره مقررات، آمهي كار، ب،ياسالم

 يمعه شهر در جا»ي حقوقطيمح« بخش م دائر مدار و قوادهند، ي قرار مري تحت تأثيشهروندان را به نحو
  . باشند يم

  ):بازدارنده (رانهيشگي و مقررات پنيقوان) الف
 اي از وقوع جرائم يريشگي دار وضع شده است و هدف آن پتي است كه توسط مقام صالحي و مقرراتني قوانمنظور

منع «در خصوص : به عنوان مثال.  اقدامات در جامعه استاي و ها تي از فعالي انجام برختي ممنوعايتخلفات و 
 كه باشند از لهي از هر قوم و قبراني امردم«: دارد ي مقرر مراني اي اسالمي جمهوري قانون اساس19 اصل »ضيتبع

  . » برخوردارنديحقوق مساو
  : يتي حمانيقوان) ب

 توسعه و گسترش ي مناسب براطي شراجادي دار به منظور اتي است كه توسط مقام صالحي و مقرراتني قوانمنظور
. ا.  جي از اصل سوم قانون اساس3بند : به عنوان مثال.  از شهروندان وضع شده استتي و حماي اجتماعيها تيفعال

 به اهداف مذكور در اصل دوم، همه لي ني موظف است براراني اي اسالميدولت جمهور«: ا مقرر داشته است
 ي براگاني راي بدنتي آموزش و پرورش و ترب-3....   ..........-2 ...........  -1:  به كار بردري امور زيامكانات خود را برا

  .»ي آموزش عالمي و تعلليهمه، در تمام سطوح و تسه
  : يهي تنبنيقوان)  ج
 و مقررات ني مختلف، قوانعي در شهر و احتمال بروز حوادث و وقاي اجتماعيها تي انجام فعالتي توجه به ماهبا

قانون مجازات «. وضع شده است) ائم، شبه جرائم و تخلفاتاعم از وقوع جر( حوادث ني كنترل اي برايخاص
  .. نام بردتوان ي حوزه مني در اني قواننيتر ي از اصليكي را به عنوان »ياسالم

  
   

  
   

  
   و شهرونداني شهرتيري متقابل مديها تيمسئول: پنجم



   شهروندان ي قانونتي مسئول-1 
روابط ...  و ي ممكن است در اثر مقررات قانونفهي وظنيا كه خود ي از عملي خودداراي در انجام فهي وظوجود
 ي ضرورطي از شرافهي آنان در انجام وظي و توانائفهي اطالع شهروندان از وظني بوجود آمده باشد و همچنياجتماع

  . نديآ ي به شمار متيدر تحقق مسئول
 ني شكل، نوع و تنوع انيست و بد روبرو بوده اي و حوادث گوناگونعي همواره با وقازي ني اجتماعيها تيفعال
 شهروندان، يها تي مسئولي تا قبل از بررسكن،يل.  شهروندان خواهد داشتتي در مسئولي فراوانري تأثها تيفعال

  :  كرداره است اشي حقوق شهروندقهي كه وثي به اصل اساسستيبا يضرورتاً م
  :اصل برائت شهروندان است) الف

آزاد بودن «: عبارتست از» اصل برائت «ي شدن و در اصطالح حقوقزاري ب،يزاري بي به معناي از نظر لغو،»برائت«
 ي اروپائونيكنوانس»  و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون الزم االتباعفاتي و تكلالتيانسان از تحم

 گناه ي برد،ي قرار گيام كه مورد اتهيهر فرد«:  استشته اصل برائت اعالم دافي در تعر6 ماده 2حقوق بشر در بند 
  . » ثابت گرددي قانونقي او به طرتي مجرمنكهي مگر اشود يفرض م
  . ستي تعهد كرد كه ظن در شرع حجت نلي تحمدي به استنان ظن نبان،يبنابرا
: دارد ي مقرر مزين. ا.ا. جي قانون اساس37 اصل نيو همچن»  مِن انكري علنَيمي والي المدعي علَنَهياَلب «ي فقهقاعده

  . » جرم او در دادگاه صالح اثبات شودنكهي مگر اشود ي كس از نظر قانون مجرم شناخته نمچياصل برائت است و ه«
 مدارك و ل،ي مجرم است كه جرم او با دالي كه باشد در صورتي اصل، برائت است و هر كس در هر مقامجهي نتدر

 قهي وثني مهمترنيا. باشد ي صورت در پناه قانون مني اريو در غمستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد 
  . استي حفظ حقوق شهرونديبرا
  
  : شهرونداني مدنتيمسئول)  ب

 ميرمستقي غاي مي روزمره به طور مستقيها تي است كه در رابطه با فعالي اشخاصي شامل تمام»ي مدنتيمسئول«
 بر حسب مورد مسئول شناخته گراني و لطمه به دفهي را بر عهده دارند و ممكن است در صورت نقض وظيفيوظا

  . شوند
  : شهروندانيفري كتيمسئول) ج

 گراني دي فرديها ي آزادي است كه براي شهروندان خواهد شد، مخاطراتتي كه موجب مسئولي رفتاراصوالً،
 و مقررات آن را ني شود كه قواني كه شخص، مرتكب عملابدي يق م تحقي زمانيفري كتي و مسئولآورند يبوجود م

 آنها ممكن تي اعمال شهروندان به لحاظ مسئولني از اياريبس.  آن كرده باشندي الزام به اجرااي ممنوع حاًيصر
  .  شودياست جرم تلق

  ي و حقوق شهروندي شهرتيري مد-2
 مطرح شده است، ي در سطح جهاني شهرتيري و مديزير برنامه ،ي كه در حوزه مطالعات شهري موضوعات مهماز

 را شامل »ي شهرتيريمد«چنانچه نظام .  استي شهرتيري و مدي شهري زندگ،يبحث رابطه حقوق شهر
 و مي بداني و شهردارشهر و نظارت بر اداره امور ي سازمانده،ي هماهنگ،يزي برنامه ر،ي گذاراستي سيندهايفرا

 قانونمدار نمودن زي و ني شهرتيري چندگانه نظام مديندهايه روند قانونمند كردن فرآ را به مثابينظام حقوق شهر
 ي كه هدف آن به سامان كردن زندگمي به شهروند محسوب كني شهردارهي متقابل و دو سوفي و تكالفيوظا
 تيريمد در ي نظام حقوق شهرگاهي نقش و جاتي اهمي به خوبت، و شهروندان اسي شهرداريها تي و فعاليشهر
 كه حلقه ي سهم و نقش شهرداراني منيدر ا. شود ي و حقوق مشخص مي شهرتيري رابطه و نسبت مدزي و نيشهر

  .  داردي خاصتي است، اهمي و نظام حقوق شهري شهرتيري و اتصال نظام مدونديپ
 راتي و تأثير شهتيري و مدي شهريزي قواعد و مقررات راجع به برنامه رني در تدودي را باي حقوق شهرتياهم

 ي شهرتيري و مديزير  دگرگون كننده در برنامهيامدهاي پري و ساي شهري از قانونمند كردن زندگيمثبت ناش



 ني با اي كه مقابله درست و عملاند اجه موي با مسائل و مشكالت،يمعموالً مقامات و مسئوالن شهر. جستجو كرد
  .  شده استيزي و مقرارت برنامه رني قوانني منوط به تدوي و شهريمسائل و مشكالت محل

 قانون توسعه ،ي قانون شهردار،ي شهريزيقانون برنامه ر:  عبارتند ازنهي زمني و مقررات در اني قواننيمهمتر
 و قانون ني به زميابي قانون دست،ي شهرني نشهي مناطق حاشي قانون پاكساز،ي شهري قانون بهساز،يشهر

  . يطي محستي زيها يمربوط به آلودگ
 خواهد شد كه ي شهرتيري و مدي موجب جلب منافع همگاني زماني شهريري گمي تصمندي است فرآيهيبد

 روند كمك ني رو قانونمند كردن انياز ا.  از خود نشان دهندها يري گمي مشاركت را در تصمنيشتريشهروندان ب
  . دينما ي مها يريگ مي و شهروندان و مشاركت در تصمي شهرتيري را به مديانيشا
  ي و مقررات شهردارني قواني حقوقيها  چالش-3
 ها ي قانون شهرداري اجرا،ي قانوني مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهاني همچن،ي دقت در قانون شهرداربا

 ي كشور، شناخت نسبتاً سودمنديها ي شهرداريها تي و حوزه فعالراني اي شهرتيري نظام مديدر عرصه عملكرد
 قانون ي حقوق اساسيها  چالشكنيول. دهد ي ما قرار ماري در اختنهي زمني در ايخي تارنهيشي و پها يژگياز و

  :  موارد عبارتند ازني از ايبرخ.  استي ضروري در ارتباط با موضوع شهروندژهي به ويشهردار
  . ي متقابل شهروندان و شهردارفي حقوق و تكالقي عدم تدق-1
 و يلي جامع، تفصيها طرح (ي توسعه شهريها  برنامهبي و تصوي بررسه،ي تهندي عدم حضور شهروندان در فرآ-2

 .(...  
  . ي شهرونديها  جلب مشاركتي فقدان راهكارها-3
  . ي واحد شهرتيري فقدان مد-4
 ،ي شهري عملكرديها تي در عرصه فعالي شهرداري و تنگناهاها ي قانون شهرداريها  چالشي است بررسيهيبد

 ي انتزاعاري در نظر گرفته شود، بسي و قانون شهردارها ي شهردارراموني و پيطي محيها چنانچه فارغ از چالش
 كه هر كدام مي سر و كار داريلي دالي و حتروهاي از علل و عوامل و نيا  عرصه با منظومهنيخواهد بود چرا كه در ا

   هستندلي دخي حقوقيها  چالشني ايريبه سهم و نوبه خود در شكل گ
  
   

  
   

  
  )) ونيزاسي با نگاه مدرنيشهردار (ي قانون جامع شهرني ضرورت تدو:ششم

  : باشد يم) افتهي توسعه يحت( همه جوامع ازي نن،ي و به روز كردن قواندي قانون جدني تدو-1 
 در صدد هر چه بهتر به زي نباشند ي مي نسبتاً كاملتري شهرني قواني كه داراافتهي توسعه ي كشورهاي حتامروزه

 عدم ي به نظام ادارتي آنها با عنانيدر كشور فرانسه كه قوان: به عنوان مثال. اند  خود برآمدهني قوانروز كردن
 قرار ربطي ذي در دستور كار نهادهاي شهرني قوانصالح برخوردار است، توجه به اي خوباري بستيتمركز از مقبول
  . گرفته است

 كار كي) ها ي شهردارنيقوان (ي نظام حقوق شهرونياسزي مدرني برا،يالدي م2000 فرانسه در سال ي سنامجلس
 مربوط ي مقررات حقوق»يساده ساز «ي كار گروه كاني اي از اهداف اصليكي داده كه لي مشخص تشكيگروه كار

  .  استدهي اعالم گرديبه حوزه شهر
 و ي كاهش دعاويرا كرده است، من جمله تالش بدي جنبره تأكني گزارش خود بر چندهي با تهي كار گروه كارنيا

 در حوزه حقوق ي سازمان و عملكرد نظام دادرسي سازي و غنلي تكمي و تالش براها ي شهردارهي علاتيشكا
  .  موارد استني از جمله ايشهر



 مصداق داشته تواند ي مزي كشور ما ني براي نظام حقوق جامع شهردارنيها در تدو  جنبهني كه امي است بدانجالب
  . باشد

   موجود ي و تكثر در مواد قانونري تغا تعارض،-2
 زائد و ي و مقررات از مواد قانونني قوانراستني و مقررات در موضوعات واحد، پني تعدد و تكثر قوانلي به دلامروزه

 عمده ي و مقررات، به دل مشغولني قوانري با ساري از تعارض و تغاي و مقررات عارني به قوانيمنسوخه و دسترس
 با يكه همگ( شهروندان ي و حتاني مختلف، مجريها  شهرداران، قضات، وكال و كارشناسان رشتهژهيكاربران و به و

  .  شده استليتبد)  و مقررات مختلف سر و كار دارندنيقوان
 لطمه زده و ي عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداري چه بسا به اجرا،يني چنني اني قواني است اجرايهيبد

  . گذارد ي مي بر جايي آثار سوزي و جامعه ني بلكه در اذهان عمومگردد ي را موجب مييل زاعواقب ناخواسته و مشك
 امر اذعان دارند كه ني به اي حقوقني و حقوقدانان و مشاوري اكثر محققان و دست اندر كاران امور شهرامروزه

 به خصوص ران،ي ايت شهرها مشكال،ي زدن به قانون شهردارنهيتر وصله و پ  و به عبارت معموللياصالح و تعد
  . تهران را برطرف نكرده و نخواهد كرد

 در حوزه شهر و ني تنوع و تكثر قوانگري باره آن، مشكل دني بودن قانون فوق الذكر و اصالح چنديمي بر قدعالوه
  .  شده استي امور شهراني شهروندان و مجرادي زي است كه موجب سردر گميشهردار

 اتي به تجربتي بلكه با عناستي نري مربوطه امكان پذني از قوانيالح جزء به جزء و بخش با اصها ي نابساماننيا
 كي ني و دست اندركاران تدوي شهردارراني از تجربه چند ده ساله مديري و با توجه به مددگگري ديكشورها

  .باشد ي روز ميازهاي كه منطبق با نطلبد ي را ميقانون جامع شهردار
  
  ):ها يشهردار (ي شهرتيري قانون جامع مدني در تدوي اساسي محورها-3 

 ي و كارآمد براي قانوني به ساز و كارهايابيدست:  عبارتست ازي شهرتيري قانون جامع مدني از تدوي اصلهدف
 عملكرد يابينظران از ارز  صاحبي و عملي كشور كه تبعاً استفاده از تجارب علمي اداره شهرهاتيبهبود وضع

 شرفتهي پي از تجارب كشورهاه آن و استفادي بعدراتيي سال گذشته و تغكصدي در ها يقانون شهردار
 تيري قانون جامع مدني جهت هدف از تدونيبه ا.  داشته باشدي هدفني چنني در تأمي به سزائتواندكمك يم

 كردهاي مختلف كشور در مواجهه با روي شهرهاي شهرتيري است كه موجب توانا ساختن مدي قانونني تدو،يشهر
با .  آن استشرفتي و متناسب با روند پدي جديها ي و فنĤوري فرهنگ،ي اقتصاد،ي اجتماع،ياسيو تحوالت س

 ي مستلزم مطالعه و بررسي هدفني و تحقق چني محليها  حكومتيريگ  بر شكلهي و تكي تمركززدائدگاهيد
 ،يتي به خصوص عوامل حاكميمان مانند عوامل برون سازي شهرتيري مؤثر بر عملكرد مديرهايعوامل و متغ

 يها  مؤلفهري و ساي منابع درآمدارات،ي اختف،ي وظا،ي مانند ساختار داخلي سازمانون و عوامل دريگر يتصد
  . هاست ي حاكم بر شهرداري فعلني قواندهنده ليتشك

  
   

  
   

  
   ي در حوزه حقوق شهروند

   ي و انتشار مقاالت حقوق شهروندهيته) الف
  : نيمقاله با عناو عنوان 20 هيته
  ). ره (يني حضرت امام خمدگاهي از دي حقوق شهروند-1
  .  با حقوق خانوادهيي آشنا-2
  .  قراردادهاي با قواعد عموميي آشنا-3



  .ي با حقوق شهرونديي آشنا-4
  . يني با مقررات آپارتمان نشيي آشنا-5
  . ي مربوط به چك و اسناد تجارني با قوانيي آشنا-6
  . ي آن بر نظام ادله اثبات دعوري و تأثيق شهروند احقاق حقو-7
  . راني اي و حقوق داخلي المللني اسناد بنهي در آني حقوق معلول-8
  .  از وقوع جرميريشگي بر پي شهري معمارري تأث-9

  . ها  طرحبي و نقش شهروندان در تصويلي جامع و تفضيها  طرحبي تصوي حقوقندي فرآي بررس-10
  .ي شهريماي سيريمقررات در شكل گ و ني نقش قوان-11
  . ني جامعه معلولي در اقدام به كرامت انساني نقش شهردار-12
  .  انواع عوارض و نحوه وصول آني بررس-13
  .  تهراني شهرداري حوزه معاونت خدمات شهرفي شرح وظا-14
  . ها ياري و اهداف شورافي وظا-15
  .  جعل اسناد-16
  .  سد معبر-17
  . ي نظام حقوق شهروندنويزاسي مدرن-18
  .  شهروندانيها تي حقوق و مسئول،يني شهرنش-19
  .  قطع اشجار-20

   
   در فرهنگسراهاي آموزش حقوق شهرونديها  و دورهنارهاي سميبرگزار) ب
   23/2/87 در مورخ ريركبي امي در فرهنگسراي حقوق شهروندشي هماي برگزار-1
  . 25/2/87 خانواده در مورخ يرا در فرهنگسي حقوق شهروندشي هماي برگزار-2
  . 6/3/87 در مورخ و ريركبي امي در فرهنگسراي حقوق شهروندشي هماي برگزار-3
  .8/3/87 كار مورخ يها در فرهنگسرا  آموزش نحوه تملك آپارتمانشي هماي برگزار-4
  . 20/3/87 در مورخ يداري پايها در فرهنگسرا  آموزش نحوه تملك آپارتمانشي هماي برگزار-5
  .  27/3/87 در مورخ  يداري پايها در فرهنگسرا  آموزش نحوه تملك آپارتمانشي هماي برگزار-6
 اقوام در مورخ ي در فرهنگسراي و مقررات مربوط به چك و اسناد تجارني آموزش قوانشي هماي برگزار-7

29/3/87 .  
   
   تهران ي شهرداررانيآموزش پرسنل و مد) ج
 تا 17/2/87 از مورخ »قاتي قراردادها در مركز آموزش و تحقيابعاد حقوق« با موضوع ي آموزش شهرداران نواح-1
5/3/87 .  
  . 11/4/87 مدرس در مورخ تي شهر كشور در دانشگاه تربي شوراهاي آموزش شهرداران و اعضا-2
از » با آن مقابله يها جعل اسناد و راه« بدو ورود در خصوص آموزش ي دوره آموزش به پرسنل رسمي برگزار-3

  . 16/6/87 خي تا تار6/2/87مورخ 
 تا مورخ 22/5/87از مورخ » اصول حاكم بر قراردادها« در خصوص مبحث 9 منطقه ي آموزش كارمندان شهردار-4

29/6/87 .  
 ي كه شامل آموزش سد معبر، موارد حقوقي گانه شهردار23 ي آموزش پرسنل كاركنان شهربان مستقر در نواح-5

  .  محوله بودفيط با وظا مرتبيو قانون
  . 9/2/88و / 8/2 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 7 پرسنل منطقه ژهي وي دوره آموزشي برگزار-6



، /20/2 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 14 منطقه ي پرسنل شهردارژهي وي دوره آموزشي برگزار-7
  .  27/2/88و / 22/2
، /12/3، /10/3 در مورخ ي شهرسازني باعنوان قوان14 منطقه ي پرسنل شهردارژهي ويش دوره آموزي برگزار-8

   ي جمعيها  رسانهقيآموزش از طر) د.   19/3/88و / 17/3
  . 5/3/87 و مقررات در مورخ ني شهروندان از سامانه قواني شهر در رابطه با آگاهي صداوي مصاحبه با راد-1
  . 7/3/87 و مقررات در مورخ ني در خصوص سامانه قوانستي مصاحبه با برنامه تهران ب-2
  .  و مقرراتني در خصوص سامانه قوان87 خرداد 73 چاپ دستورالعمل سامانه در هفته نامه همگامان در شماره -3
  .  هفته نامه همگامان78 شهروندان در شماره يها تي حقوق و مسئول،يني ارائه و چاپ مقاله شهرنش-4
  . ي شهردارنيه نامه همگامان در خصوص قوان مصاحبه با هفت-5
  . هيي و قوه قضاي شهردارهي مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص تعامل دو سو-6
  . ي روزنامه همشهر4659 و مقررات در شماره ني سامانه قوانجادي اهي درج اطالع-7
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  .»ي نظام حقوق شهروندونيزاسيطرح مدرن« با عنوان ي و نوآورها دهيكسب عنوان برتر در حوزه ا)  ب
  
   و مقرراتنيسامانه قوان) و
 يكي و مقررات، بانك الكترونني شهروندان به قوانهي آسان كلي و دسترسشتري هر چه بيي آشناي راستادر

 يي آشنا،ي بانك اطالعاتني ايهدف از طراح.  استدهي گردي تهران راه اندازي و مقررات شهردارنياطالعات قوان
 موجود و حاكم و اشاعه و ارتقاء سطح ني و شهروندان از مصوبات و قواناني متول،ي شهرراني مدان،يعموم مجر
  . باشد يعموم مردم م يدانش حقوق



 ي برايقسمت. باشد ي قسمت مني شامل چندتي سانيا.  استدهي نصب گردستمي استفاده از سامانه در سيراهنما
 مختلف يها  در حوزهي جهت مقررات مربوط به شهرداري و بخشي و مقررات موضوعني قوانيجست و جو

 هي عموم شهروندان به كليبه امكان دسترسلذا با توجه .  شده استيطراح...  و ي عمران،ي فن،يشهرساز
  .  استدهي محقق گردي پاسخگو در شهردارتيري در واقع امر مد،ي شهرداريها و مقررات داخل بخشنامه

 و استفاده تي ساني شهروندان و كارشناسان با اشتري هر چه بيي جهت آشنازي و مقررات نني قوانني كل تدواداره
  . نموده استراالنتشاري كثدي در جرايوشور و آگه از آن اقدام به چاپ برنهيبه
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