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سخن نخستين
مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهرتهران با بيش از سه دهه سابقه علمي و پژوهشي، براساس وظايف سازماني 
خود، مسائل و چالش هاي پيش روي مديريت شهري را در دستور کار خود قرار داده است. بعالوه، سياست هاي 
کالن کشور در سند چشم انداز، تاکيد بر پيوند دادن علم و پژوهش با اداره کشور در سطوح مختلف از جمله 
مديريت شهري موجب شد تا مرکز رويکرد نويني به مديريت و توسعه شهري مبتني بر دانايي محوري و بر اساس 
اصول پايداري و شهروندمداري را در دستور کار قرار دهد. به اين منظور تغييرات در نمودار سازماني مرکز به ايجاد 
گروه هاي پژوهشي در حوزه هاي مرتبط با مديريت شهري منجر شد. گروه اجتماعي و حقوق شهروندي از جمله 

اين گروه ها است.
طي دو دهه گذشته موضوع مشارکت مورد توجه سازمان هاي بين المللي بسياري همچون سازمان جهاني 
کار1، سازمان بهداشت جهاني2 ، يونسکو3 ، و همچنين بانك جهاني قرار گرفته است. برخي از سازمان هاي بين 
المللي هيئت هاي مخصوصي را براي تحقيق درباره ابعاد مشارکت مشخص کرده اند. بعالوه »انستيتو تحقيقات 
توسعه اجتماعي سازمان ملل 4« شاخه اي از کارهاي تحقيقاتي خود را به برنامه مشارکت مدني اختصاص داده 

است.
امروزه موضوع مشارکت جزيي از هدف هاي اعالم شدة بسياري از مديريت هاي شهري است. اين مهم در 
سطوح مختلف سياست هاي کالن، مياني و خرد جامعه ايران و بخصوص مديريت شهري شهر تهران برجسته و 
مبرز است. با وجود اين پيش شرط هايی براي تحقق مشارکت شهروندان در جامعه و امور شهري وجود دارد. يکي 
از پيش شرط هاي اصلي تحقق مشارکت شهري، قانوني است. بدون شك بررسي ظرفيت ها و کاستي هاي قانوني در 
حوزه مشارکت شهروندان از خالل اسناد فرادستي، کمکي است به استفاده بهينه از اين ظرفيت ها. ترميم و اصالح 

کاستي هاي قانوني نيز مبتني بر شرايط خاص محيط شهر تهران است.
گزارش پيش رو که در »گروه اجتماعي و حقوق شهروندي« مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تدوين شده 
است بر »جايگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستي« تاکيد دارد. در اينجا جا دارد تقدير خود را از اين گروه 

اعالم نمايم.
                                                           

                                                           مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران

 

1- international lab our organization 
2-world health and organization 
3- UNESCO 
4- United Nations Research Institute for Social Development
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خالصه مدیریتي
مشارکت شهري را مي توان شرکت و حضور جدي، فعال و آگاهانه يکان هاي سازنده جامعه شهري در فعاليت هاي 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زندگي شهري دانست. يکي از پيش شرط هاي اصلي تحقق مشارکت شهري، پيش شرط 

قانوني مشارکت است. هدف اين گزارش مروري سريع بر ظرفيت ها و کاستي هاي قانوني و حقوقي مشارکت از خالل 

اسناد فرادستي و جايگاه مشارکت در اين اسناد است. اسناد فرادستي در دو سطح کالن )کشور( و ميانه )شهرداري ها و 

شوراي شهر( و در انتخاب اصول و مواد قانوني مشارکت در حوزه مديريت شهري، دو مالك مورد توجه قرار گرفته 

است: اول، زمينه مشارکت در حوزه مديريت شهري و دوم مخاطب مشارکت )گروه هدف شهروندان، سازمان هاي 

مردم نهاد و شوراي شهر(.

در اسناد باال دستي)کالن کشوري و شهرداري( ظرفيت هاي بسياري براي مشارکت در نظر گرفته شده است. اين 

موضوع در اسناد متأخر کشور و شهرداري، هم از لحاظ تعداد مواد و هم از لحاظ گستردگي و فراگيري زمينه، سطح و 

گروه هدف مشارکت، بسيار ملموس است. به مشارکت مردم در اداره امور کشور در معنايي عام يا اداره شهر در معنايی 

خاص در چهار اصل از قانون اساسي، يك بند از قانون اول توسعه، شش بند قانون دوم توسعه، سه بند از قانون سوم 

توسعه، سيزده بند قانون چهارم توسعه، دو بند قانون شوراي اسالمي، چهار بند از طرح جامع شهر تهران و شش ماده 

از اليحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران پرداخته شده است. برغم تالش براي تهيه و تدوين اسناد در حوزه مشارکت 

شهري، به نظر مي رسد تدوين اين گونه اسناد از يك الگوي خاص و نظام مند نظري پيروي نمي کند.

کليد واژه ها: مشارکت شهري، مديريت شهري، اسناد فرادست

بيان مسأله
طي چند دهه اخير، به ويژه از دهه 1990 تاکنون   پارادايم )سرمشق( جديدي از مديريت شهري مورد توجه فزاينده 

انديشمندان، سازمان هاي بين المللي، حکومت هاي محلي )شهرداري ها(، مقامات محلي )شوراهاي شهر( و شهروندان 

قرار گرفته است. در اين پارادايم، نقش ها و کارکردهاي شهري5  جديدتري براي نظام مديريت شهري )شهرداري ها و 

شوراهاي شهر( و دخالت دادن شهروندان در سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و هدايت درست و منطقي »زندگي 
شهري «6 در نظر گرفته شده است. نمونه های برجستة توجه به پارادايم جديد مديريت شهري، مفاد »برنامه مديريت شهري«7

سازمان  ملل متحد و مصوبات اجالس سال 1996 »هابيتات2 «8 در استانبول ترکيه است.
در آخرين اجالس سازمان ملل متحد در زمينه سکونت گاه هاي انساني که با عنوان هابيتات 2 در 1996 برگزار 

5- Urban Role And Function
6-  Urban Life
7- UMP
8- Habitat II
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گرديد، دو طرح عمده براي بهبود زندگي شهري و مديريت شهري جهاني به قرار زير ارائه گرديد:
الف ـ افزايش کيفيت معيارهاي عملکردي مديريت شهري

ب ـ تشويق مردم به مشارکت در امور شهري
تجربيات جهاني ارائه شده از سوي کشورهاي شرکت کننده در اين اجالس نشان مي دهد که بسياري از اين 
کشورها   خصوصاً کشورهاي توسعه يافته به اهميت مشارکت شهري شهروندان براي اجراي برنامه مديريت 
شهري واقف هستند. در حال حاضر مشارکت شهري رمز موفقيت پروژه توسعه شهري و همچنين يکي از 

معيارهاي ارزيابي عملکرد نظام مديريت شهري و ارکان آن )شهرداري ها و شوراهاي شهر( است.
توسعه شهري، مشارکت  پروژه هاي  اجراي  اصلي  اين سرمشق جديد رکن  در  گرا،  توسعه  رويکرد  با 
همه جانبه يکان  هاي سازنده جامعه شهري )افراد و گروه هاي شهري( است. در ادبيات متاخر توسعه نيز با توجه 
به اهميت نقش مردم در جامعه از »مردم« با عنوان ثروت واقعي هر جامعه ياد مي شود. چنين عطف توجهي به 

مشارکت در چند دهه گذشته  ناشي از پيامدهاي پيش بيني نشده و نامطلوب سه پديده شهري9  مهم است:
)Urbanization( الف ـ  رشد فزاينده شهرنشيني

)Urbanism( ب ـ  گسترش روند شهرگرايي
)Urban Society system( ج ـ پيچيده  شدن نظام جامعه شهري

هدف اين گزارش پرداختن به موضوع پيش نيازها و زمينه هاي الزم براي مشارکت شهروندان در اداره 
ايران است. بر اين اساس گروه مخاطب اين گزارش را مي توان طيف متنوعي از  شهرها در جامعه امروز 
سياستگذاران، برنامه ريزان و مديران شهري در سطوح کالن )شهر و شوراهاي شهر(، ميانه )مناطق و نواحي( 
و حتي خرد )محالت و شوراهاي محلي( در نظر گرفت. در ادامه بحث ابتدا با وضوح بخشيدن به مفاهيم و 
کليدواژه هاي موضوع، بررسي زمينه هاي قانوني و حقوقي مشارکت شهروندان در اداره شهر را بر اساس اسناد 

فراداستي در دستور کار قرار خواهيم داد. 

چارچوب مفهومي
و سازمان يافته ارادي  آگاهانه،  فعال،  معناي شرکت و حضور جدي،  به  مي توان  را  »مشارکت شهري« 
بخش هاي  و  سازمان ها  نهادها،  گروه ها،  خانوارها،  افراد،  يعني  شهري  جامعه  سازنده  يکان  هاي  مؤثر  و 
عمومي شهري در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي زندگي شهري براي نيل به اهداف جمعي جامعه 

شهري دانست. عمده ترين نتايج و پيامدهاي چنين مشارکتي عبارتند از:
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- آگاهي مردم از مهارت ها و توانايي هاي خود
- تقويت حس اعتماد و اطمينان نسبت به مديران شهري

- تقويت حس همکاري ميان شهروندان و مديريت شهري
- بروز خالقيت هاي شهروندان و ارائه طرح ها و پيشنهادها

- حل مشکالت شهري از طريق شهروندان
- احساس تعلق بيشتر به جامعه شهري.

مشارکت شهري براي نظام مديريت شهري و توسعه شهري کارکردهايي گوناگون دارد. از جمله اين 
کارکردها مي توان به افزايش دسترسي به اطالعات شهري، تعيين شقوق توسعه شهري، تعيين اولويت ها و 

نيازهاي شهروندان و کوشش جمعي براي اجراي پروژه توسعه شهري اشاره کرد.
از ديدگاه جامعه شناسي، مشارکت شهري داراي الزاماتي است که آگاهي از اين الزامات براي شناخت 
مشارکت شهري و همچنين اتخاذ »رويکرد مشارکتي شهري «10 سودمند است. اين الزامات را در مباحث 
گوناگون مرتبط با مشارکت مي توان پي گرفت؛ از جمله مباحث مربوط به عوامل مؤثر، الگوهاي سازماني، 
الگوهاي زمينه اي، الگوهاي بخشي و پيش شرط  هاي اصلي تحقق مشارکت شهري. آنچه در اين گزارش 
مورد توجه قرار گرفته، موضوع پيش شرط هاي الزم براي تحقق مشارکت شهري است. برخي از مهم ترين 

اين پيش شرط  ها عبارتند از:
- فراهم شدن ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي شهري مناسب و متناسب با 

مشارکت شهري در سطوح محلي )شهري و روستايي(، منطقه اي )استاني( و ملي.
- وجود فرهنگ مشارکتي شهري )طريق آموزش و ترويج فرهنگي انجام مي شود(.

و  جو   مشارکت  »مشارکت خواه،  شهري(  شوراهاي  و  )شهرداري ها  شهري  مديريت  نظام  وجود   -
مشارکت گستر«.

در اين ميان نيز تنها »پيش شرط هاي قانوني« مشارکت مورد توجه قرار گرفته و تالش شده تا مروري 
سريع بر ظرفيت ها و کاستي هاي قانوني و حقوقي مشارکت از خالل اسناد فرا دستي صورت گيرد. در 

ادامه روشن کردن چند موضوع ضروري است:
1- در اين گزارش مشارکت شهري به زمينه هايي از مشارکت که به حيات شهري اجتماعي در معناي 

عام آن و باالخص در چارچوب هاي اداره امور شهر ها حوزه مديريت شهري ناظر است.

2- در مورد ارکان و حوزه عمل مديريت شهري آرای گوناگون و مباحث متنوعي در متون وجود دارد. 

10-Urban Participatory Approach 



بدون درگير شدن در اين مباحث دامنه دار، اين گزارش مديريت شهري را حوزه وظايف قانوني و سازماني 

شهرداري و شوراي شهر می داند.

3- اسناد فرا دست مورد نظر اين تحقيق دو دسته اسناد قانوني و سياستي است که در دو سطح کالن 

)کشور( و ميانه )شهرداري ها و شوراي شهر( بر اداره جامعه داللت مي کنند. برخي از اين اسناد براي مديران 

شهري الزام آور است و برخي ديگر دست کم از اين نظر اهميت دارد که جايگاه مشارکت را در اداره امور 

جامعه به معناي عام نشان مي دهد. لذا اسنادي که براي دولت جنبه قانوني و الزام آور دارد براي مديران 

بايد توجه  البته  شهري مي تواند به عنوان يك سند سياسي در سطح کالن جامعه مورد توجه قرار گيرد. 

داشت که شهرداري يك نهاد عمومي غير دولتي 11 است. لذا مکلف به تبعيت از قوانيني که دولت را ملزم 

مي کند، نيست.   

در انتخاب اصول و مواد قانوني يا سياستي دو مالك مورد توجه قرار گرفته است: اول، موضوع و زمينه 

مشارکت در اين اسناد در حوزه مديريت شهري و مرتبط با حيات اجتماعي در شهر باشد. از اين رو، ساير 

زمينه هاي مشارکت شامل مشارکت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و غيره که يا در حوزه شهري 

...( را در نظر داشته  از مديريت )صنعتي، کشاورزي، خدماتي، فرهنگي و  يا زمينه هاي ديگري  نيست و 

موضوع اين بررسي نيست. دوم، مخاطب مشارکت )گروه هاي هدف( در اين اسناد مردم باشند؛ چه به شکل 

سازمان يافته )نهادهاي مردم نهاد، شوراها( و چه شهروندان عادي و سازمان نيافته. بنابراين ارکان دولت يا 

بخش خصوصي)بازار( مدنظر نيست.

بر اين اساس مشارکت شهري در اسناد ذيل مورد بررسي قرار گرفته است:

1- جايگاه مشارکت در اصول قانون اساسي

2- جايگاه مشارکت در سند چشم انداز 

3- جايگاه مشارکت در برنامه هاي پنج ساله توسعه اول تا چهارم 

4- جايگاه مشارکت در قانون شوراهاي اسالمي

5- جايگاه مشارکت در راهبردها و طرح هاي موضوعي و موضعي پيوست شماره 4 طرح جامع شهر تهران

6- جايگاه مشارکت در اليحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران

11-  طبق ماده واحده تبصره 5 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366شهرداري  ها و شرکت  هاي تابعه آنان مادام که بيش از 50 درصد 
سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري  ها باشد جزء نهادهاي عمومي غير دولتي هستند. تبصره 1 - مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني 
مشخصي است که به صورتي غير از شرکت و براي مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس 

و اداره مي شود و به نحوي مالکيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي باشد.
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جایگاه مشارکت در اصول قانون اساسي
قانون اساسي به يك سند حقوقي اطالق مي شود که منشور وفاق ملي و چارچوب روابط و حقوق و 
وظايف متقابل ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در معناي عام آن را به صورت عيني و الزام آور 
تعيين مي نمايد. با مطالعه و بررسي دقيق قانون اساسي جمهوري اسالمي، مي توان اولويت هاي مشارکت 

شهروندان را به شرح ذيل برشمرد:
در اصل سه قانون اساسي آمده است که دولت  جمهوري اسالمي  ايران  براي  نيل  به  اهداف  مذکور در اصل  
دوم موظف  است  همه  امکانات  خود را براي  اموري که در ذيل اين اصل آمده به  کار برد؛ و در بند 8 اين اصل 

به مشارکت  عامه  مردم  در تعيين  سرنوشت  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  خويش  اشاره شده است. در 

ماتریس تحليل موضوع

اسناد
مواد مرتبط با 

الزام آوري موادسطح مشارکتگروه هدفزمينه مشارکتمشارکت

عنوان سند

اشاره دقيق به مواد، 
شامل سرفصل 

هاي اصلي و مواد 
عام تر مرتبط

بر اساس زمينه 
هاي مرتبط با 

مديريت شهري 
امور ايمني، 

امنيتي، ورزشي،  
فرهنگي، رفاهي، 
عمران شهري، 

آموزشي، 
شهرسازي و نظاير 

آن

شهروندان عادي يا 
سازمان يافته

ايده )تصميم 
سازي، 

سياست گذاري، 
برنامه ريزي(
عمل )اجرا(

نظارت
يا نامشخص 

)مبهم(

توصيه اي
تکليفي

ارجاعي )موکول 
به قانون دیگر(



اين اصل تمامي زمينه هاي مشارکت اعم از سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي مدنظر بوده و گروه هدف 

اين اصل شهروندان به صورت عام است که اشاره اي به سازمان نيافته بودن و يا نبودن آن نشده است. به تعيين 

سطح مشارکت نيز اشاره دقيقي نشده است. اما مي توان از عبارت »تعيين سرنوشت« در اين ماده نتيجه گرفت 

که تمامي سطوح مشارکت )برنامه ريزي، اجرا و نظارت( مد نظر است.

در اصل شش قانون اساسي آمده است که امور کشور بايد به  اتکا آرای عمومي  اداره  شود، از راه  انتخابات ، 

رياست جمهوری،  مجلس  شوراي  اسالمي ،   شوراها و نظاير اينها؛ يا از راه  

همه  پرسي  در مواردي  که  در اصول  ديگر اين  قانون  معين  مي  گردد. اين اصل بر زمينه مشارکت در امور 

کشور به طور عام و امور شهرها به طور خاص اشاره دارد. گروه هدف در اين اصل مردم هستند که از طريق 

انتخابات )نمايندگان شورا ها( اداره شهر به آنها تفويض مي شود و در تمامي سطوح، مشارکت مي نمايند.

در اصل هفت قانون اساسي بر طبق  دستور قرآن  کريم : »و امرهم  شوري  بينهم « و »شاورهم  في  االمر« 

شوراها، مجلس  شوراي  اسالمي ، شوراي  استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از ارکان  

تصميم  گيري  و اداره  امور کشورند. موارد، طرز تشکيل  و حدود اختيارات  و وظايف  شوراها را اين  قانون  و 

قوانين  ناشي  از آن  معين  مي  کند. اين اصل بر زمينه مشارکت در تصميم گيري و مداخله در جامعه به صورت 

مشورتي اشاره دارد. گروه هدف در اين اصل نهادها و شوراها هستند که در سطوح برنامه ريزي، اجرا و نظارت 

مشارکت مي-نمايند.

اقتصادي ،  اجتماعي ،  هاي   برنامه   سريع  پيشبرد  براي   که  است  آمده  اساسي  قانون  صد  اصل  در 

مقتضيات   به   توجه   با  مردم   از طريق  همکاري   رفاهي ،  امور  ساير  و  آموزشي   فرهنگي ،  بهداشتي ،  عمراني ، 

نام  شوراي  ده ، بخش ،  با نظارت  شورايي  به   يا استان   اداره  امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان   محلي ، 

شرايط  کنند.  مي   انتخاب   محل   همان   مردم   را  آن   اعضاي   که   گيرد  مي   استان  صورت   يا  شهرستان   شهر، 

نظارت   و  انتخاب   نحوه   و  اختيارات   و  وظايف   حدود  و  شوندگان   انتخاب   و  کنندگان   انتخاب  

نظام   تماميت  ارضي  و  با رعايت  اصول  وحدت  ملي  و  بايد  را که   آنها  شوراهاي  مذکور و سلسله  مراتب  

جمهوري  اسالمي  و تابعيت  حکومت  مرکزي  باشد قانون  معين  مي  کند. 

شايان ذکر است اصول صد و يك تا صد و شش قانون اساسي مربوط به حدود و تکاليف شوراها است.   

جایگاه مشارکت در قانون برنامه هاي پنجساله توسعه اول تا چهارم 
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قانون برنامه اول توسعه 
در قانون برنامه اول توسعه تنها در يك بند به صورت ضمني به مشارکت شهروندان اشاره شده است. 
در بند 2-2 از خط مشي هاي قانون برنامه اول توسعه بر بازسازي يا نوسازي مراکز جمعيتي و خدماتي 
آسيب ديده ضمن جلب مشارکت هاي  وسيع  مردمي و استفاده  از سيستم بانکي در چهارچوب سياست 
هاي پولي هماهنگ با برنامه، بازسازي  واحدهاي اقتصادي مناطق آسيب ديده و استراتژي دفاعي کشور تاکيد 
دارد. گروه هدف آن در مرحله اول، شهروندان هستند و به نظر مي رسد نوع مشارکت بيشتر از نوع کمك 

هاي مالي  و در سطح اجرايي است. 

قانون برنامه دوم توسعه 
بند هشت اهداف کالن قانون توسعه دوم بر تقويت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابير الزم براي نظارت 
شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه تاکيد دارد. در اين بند که يکي از شانزده مورد اهداف کالن کيفي قانون برنامه 
دوم توسعه است، زمينه مشارکت، نظارت بر برنامه هاي دولتي و گروه هدف مشارکت، شهروندان به صورت 

عام است.
بند نه از خط مشي هاي اساسي دوم بر واگذاري فعاليت هاي اجرايي، فرهنگي، هنري، ورزشي به   
تاکيد دارد.  به سياست گذاري و تصميم گيري و نظارت دولت  با توجه  مردم و تقويت مشارکت عمومي 
در اين بند مشارکت، در زمينه هاي فرهنگي و ورزشي است و سطح مشارکت، تصميم گيري و نظارت است 

و گروه هدف مشارکت را شهروندان تشکيل می دهند. 
در بند سيزده از خط مشي هاي اساسي دوم بر مشارکت بيشتر زنان و بانوان درامور اجتماعي تاکيد شده 
است. در اين بند به طور خاص هم زمينه مشارکت )اجتماعي( و هم گروه هدف مشارکت )زنان( مشخص 

شده است.
بند پانزده از خط مشي هاي اساسي سوم بر ايجاد زمينه هاي الزم جهت مشارکت فعال جوانان 
در  دارد.  داللت  پذيري  مسئوليت  و  تعاون  روحيه  تقويت  و  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي،  امور  در 
مشخص  )جوانان(  مشارکت  هدف  گروه  و  اقتصادي(  و  سياسي  )اجتماعي،  مشارکت  زمينه  بند،  اين 
شده است. نکته قابل توجه آن است که مشارکت در جهت تقويت روحيه تعاون و مسئوليت پذيري 
قرار گرفته  استفاده  بيشتري مورد  نظر  با دقت  مفهوم مشارکت  نشان مي دهد که  اين  جوانان است و 



است. 
و  تشويق   -1 دارد:  تأکيد  زير  نکات  بر  اساسي هشتم  هاي  از خط مشي  و سه  دو  یک،  بندهاي 
حمايت از ايجاد تشکل هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف؛ 2- توسعه نقش مردم در امور فرهنگي 
از طريق اصالح قوانين و مقررات و روش ها و حمايت هاي مالي و اعتباري از فعاليت هاي فرهنگي؛ 
3- گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر. در بند اول به روشني زمينه و گروه هدف مشخص 

شده است. 
تسهيالت  ايجاد  و  قانوني  هاي  افزايش حمايت  مبيَن  پانزدهم  اساسي  هاي  از خط مشي  یک  بند 
بر جذب  تأکيد  و  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  هاي  فعاليت  در  مردم  بيشتر  چه  هر  مشارکت  جهت 

سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني است.

برنامه سوم توسعه  قانون 
و  دولت  نظارت  و  حاکميت  اعمال  تقويت  و  ها  تصدي  کاهش  منظور  به  که  اول:  فصل  دو  ماده 
تبيين  امور،  اداره  تعاوني در  فراهم نمودن زمينه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش 
مطلوب   تحقق  زمينه  نمودن  فراهم  و  اجرا  و  ريزي  برنامه  در  استاني  و  ملي  واحدهاي  وظايف  دقيق 
در  را  الزم  ساختاري  اصالحات  برنامه،  اول  سال  طول  در  است  موظف  دولت  سوم،  برنامه  اهداف 

تشکيالت دولت  به عمل آورد.
در بند الف از ماده 161 فصل بيست و یکم بر  بازسازي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي  
و تاالرهاي نمايش در شهرهايي که بيش از پانزده هزار )15000( نفر جمعيت دارند تاکيد شده است.
 شهرداري هاي کشور مي توانند رأسًا يا با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي
 سينماهاي موجود از تسهيالت بانکي استفاده کنند. به نظر مي رسد مشارکت در اين ماده، واگذاري امور به 

بخش خصوصي است و زمينه هاي آن، بازسازي يا ساخت اماکن فرهنگي - هنري است. 
در بند ب از ماده 162 فصل بيست و یکم دولت موظف شده است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات 
قانوني الزم را در خصوص نحوه انجام فعاليت هاي فرهنگي دستگاه هاي اجرايي متولي امور فرهنگي اعم 
از دولتي، نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف سازي مسئوليت هاي دولت در قبال 
تحوالت فرهنگي، افزايش کارايي، حذف فعاليت هاي موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش 
هاي تأمين منابع، فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشارکت مردم در امور فرهنگي را در قالب طرح ساماندهي 
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امور فرهنگي به عمل آرود. اين ماده بر هموارسازي و کاهش موانع مشارکت مردم در امور فرهنگي تاکيد 
دارد و دولت را مکلف به ساماندهي امور فرهنگي مي نمايد. شهرداري در جايگاه نهاد عمومي غير دولتي که 

به امور فرهنگي نيز توجه دارد مي تواند موضوع اين ماده قرار گيرد.
 

قانون برنامه چهارم توسعه 
در ماده 37 فصل سوم، دولت موظف شده است که در جهت ايجاد فضا و بستر هاي مناسب، براي 
تقويت و تحکيم رقابت پذيري و افزايش بهره وري نيروي کار متوسط ساالنه سه و نيم درصد )3/5درصد( و 
رشد صادرات غير نفتي متوسط ساالنه ده و هفت دهم درصد )10/7درصد( و ارتقای سهم صادرات کاالهاي 
فن آوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد )2درصد( به شش درصد )6درصد( اقداماتي به عمل 
آورد. و نيز در بند ج اين ماده آمده است که زمينه مشارکت تشکل هاي قانوني  غير دولتي صنفي- تخصصي 
بخش هاي مختلف را در برنامه ريزي و سياست گذاري هاي مربوطه فراهم سازد. در اين ماده سطح مشارکت 

برنامه ريزي و سياست گذاري است.
کاهش  اجتماعي،  ثبات  و  عدالت  استقرار  منظور  به  است  مکلف  دولت  هشتم  فصل   95 ماده  در 
در کشور  درآمد  عادالنه  توزيع  و  درآمدي  هاي  فاصله دهك  کاهش  اقتصادي،  و  اجتماعي  هاي  نابرابري 
تأمين  منابع  هدفمند  و  کارآمد  تخصيص  طريق  از  فقرا،  توانمندسازي  و  محروميت  و  فقر  کاهش  نيز  و 
اجرا  به  و  کند  تهيه  را  اجتماعي  عدالت  و  فقرزدايي  جامع  برنامه هاي  پرداختي،  يارانه هاي  و  اجتماعي 
تهيه  مقررات و همچنين  بازنگري  به  نسبت  قانون،  اين  از تصويب  ماه پس  بگذارد؛ و ظرف مدت شش 
اشتغال،  ويژه  برنامه هاي  طراحي  بر  ماده  اين  د  بند  در  نمايد.  اقدام  ذيل  هاي  سياست  تحقق  براي  لوايح 
توانمندسازي، جلب مشارکت هاي اجتماعي، آموزش مهارت هاي شغلي و مهارت هاي زندگي، به ويژه براي 
جمعيت هاي سه دهك پايين درآمدي در کشور تاکيد شده است. اين ماده به منظور استقرار عدالت، کاهش 
نابرابري اجتماعي... به تقويت و ايجاد بعضي از راهکارها از جمله مشارکت اجتماعي مي پردازد. گروه هدف 

مشارکت، به طور خاص سه دهك پايين جامعه است.
در بند ه ماده 95 بر ارتقاي مشارکت نهادهاي  غير دولتي و مؤسسات خيريّه و حمايت های اجتماعی، 
از  اجتماعی  تامين  نظام  نهادهای مسئول در  و  ها  ای و دستگاه  منطقه  اقتصادی مديريت های  و  فرهنگی 
برنامه هاي فقرزدايي و شناسايي کودکان يتيم و خانواده هاي زير خط فقر، در کليه مناطق کشور تاکيد شده 
بند به تحديد سطح و گروه هدف مشارکت توجه شده است. زمينه مشارکت، فقرزدائي و  اين  است. در 



خدمات حمايتي از جمله شناسايي کودکان يتيم است، سطح مشارکت در سطح برنامه-ريزي و گروه هدف، 
مشارکت نهادهاي غير دولتي و موسسات خيريه است.

در بند ح ماده 95 بر اتخاذ رويکرد توانمندسازي و مشارکت محلي بر اساس الگوي نيازهاي اساسي 
براي  انگيزشي  نظام  طريق  از  اجتماعي،  ارائه خدمات  براي  محلي  توسط جوامع  نياز  تشخيص  و  توسعه 
پروژه هاي عمراني کوچك، متناسب با ظرفيت هاي محلي و با جلب مشارکت هاي عمومي تاکيد شده است. 

اين بند به مشارکت در سطح محله مي پردازد. 
در ماده 97 فصل هشتم، دولت مکلف است به منظور پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي، نسبت به 
تهيه طرح جامع کنترل کاهش آسيب هاي اجتماعي، با تأکيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر اقدام نمايد. 
بند ه اين ماده بر خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب هاي اجتماعي با مشارکت سازمان هاي 
غيردولتيتاکيد دارد. در اين بند زمينه خاص مشارکت، پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي و گروه هدف 

سازمان هاي غيردولتي است.
در بند ي ماده 97 بر تهيه و تدوين طرح جامع توانمند سازي زنان سرپرست خانوار با همکاري ساير 
سازمان ها و نهادهاي ذي ربط و تشکل هاي غيردولتي و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال 
اول برنامه تاکيد شده است. اين بند بر ضرورت مشارکت سازمان هاي غيردولتي در تدوين طرح توانمندسازي 

زنان تاکيد دارد. سطح مشارکت برنامه ريزي و گروه هدف تشکل های غير دولتي است.
عرصه  در  داوطلبانه  خدمات  و  مردمي  مشارکت هاي  توسعه  و  ساماندهي  بر   97 ماده  ک  بند  در 
بهبود  رويکرد  با  و  غير دولتي  خيريه  مؤسسات  از  حمايت  براي  الزم  اقدامات  و  برنامه ريزي  و  بهزيستي 
با مشارکت  فعاليت تاکيد شده است. اين بند به ساماندهي و بهبود مشارکت در زمينة خاص بهزيستي و 

موسسات خيريه و غيردولتي اشاره دارد.
بند و ماده 98 بر تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهاي  غير دولتي و شوراهاي 
اعمال  با  مدني،  نهادهاي  کيفي  و  کمي  گسترش  امکان  کردن  فراهم  و  کشور  پايدار  توسعة  در  اسالمي 
سياست هاي تشويقي تاکيد دارد. اين بند از حيث برنامه ريزي براي فعاليت هاي مشارکتي بسيار حايز اهميت 
است. زيرا بر تدوين طرح مشارکت در تمامي سطوح )نهادهاي مدني( و در تمامي گروههاي هدف ) مردم 

، سازمان ها ...( با مشارکت حداکثري در جامعه تاکيد دارد.
در ماده 104 فصل نهم دولت مکلف است، در خصوص رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود 
کيفيت کاال و خدمات، رقابت پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادالنه محصوالت و خدمات فرهنگي و ايجاد 
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بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي کافي براي عرضه محصوالت 
فرهنگي اقدام کند. که در بند الف اين ماده بر اصالح قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري، تقويت 
رقابت پذيري و فراهم سازي زمينه هاي بسط مشارکت مردم و نهادهاي  غير دولتي، صنفي و حرفه اي در امور 
فرهنگي و هنري تاکيد شده است. اين ماده به مشارکت نهادهاي غير دولتي در مباحث سخت افزاري فرهنگ 

تصريح دارد.
در ماده 106 فصل نهم دولت مکلف است به منظور تعميق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز 
حفظ هويت اسالمي- ايراني، اعتالي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني اقداماتی به عمل آورد. بند س 
اين ماده بر توسعه مشارکت هاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه ريزي، اقدام هاي الزم براي حمايت 
از هيأت هاي مذهبي و تشکل هاي ديني با رويکرد بهبود کيفيت فعاليت ها و پرهيز از خرافات و انحرافات 
تاکيد دارد. در اين ماده بر تقويت ارزشهاي ديني در قالب مشارکت هيات هاي مذهبي و تشکل هاي ديني 

تاکيد شده است. 
ماده 110  فصل نهم دولت را مکلف کرده است در جهت ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت 
و همزيستي مسالمت آميز ميان ملت ها در مناسبات بين المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگ ها و تمدن ها، اقدام  
کند. در بند و اين ماده بر بهبود ساختارهاي اجرايي و حمايت از تأسيس نهادهاي  غير دولتي به منظور تحقق 
عملي گفتگوي فرهنگ ها و تمدن ها، با رويکرد کاهش تصدي دولت و  غير دولتي شدن اين فعاليت تاکيد 

شده است.
در ماده 119 فصل دهم دولت موظف است به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقداماتي 
را به عمل آورد. در بند ط اين ماده بر تهيه سازوکارهاي الزم جهت توسعه مشارکت مردمي براي تأمين 
نظم و امنيت عمومي تاکيد شده است. در اين ماده زمينه مشارکت، نظم و امنيت عمومي و گروه هدف مردم 

است.
بر اساس ماده 126 فصل دهم به منظور به کارگيري جوانان در سازندگي و فعاليت هاي اجتماعي، وزارت 
جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شهرداري ها، دهياري ها، جمعيت هالل احمر و 
ساير دستگاه هاي ذي ربط مجازند در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و خدمات اجتماعي خود 
از ظرفيت جوانان کشور اعم از تشکل هاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده کنند. آيين نامه 
اجرايي اين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي 
کشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران رسيد. اين ماده تعدادي از نهادهاي دولتي و عمومي 



از جمله شهرداري ها را ملزم به استفاده از جوانان در فعاليت هاي اجتماعي مي کند. گروه هدف در اين ماده 
جوانان و زمينة مشارکت اجراي طرح هاي اجتماعي است. 

قانون شوراهاي اسالمي کشور
بند 5 ماده 71 بر برنامه ريزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، 

قانون  از  بند  اين  در  دارد.  تاکيد  ربط  ذي  دستگاه هاي  موافقت  با  رفاهي  امور  ساير  و  آموزشي  فرهنگي، 
شوراهاي اسالمي، زمينه هاي مشارکت اجتماعي، اقتصادي، عمراني و ساير امور رفاهي سخن رفته است و 

گروه هدف مشارکت مردم است.
بند 7 ماده 71 در خصوص تشکيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاوني هاي 
توليد، توزيع و مصرف، و نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي 

ذي ربط است.

طرح جامع شهر تهران
و حمايت  زندگي  کيفيت  ارتقای  براي  عمومي  مشارکت  بر جلب  شهر  توسعه  راهبردهاي   4-6 بند 
تاکيد  مناطق شهري  و  نواحي  با رويکرد محله-محوري در سطح محالت،  مردمي،  نهادهاي  و  از شوراها 
دارد. اين بند مشارکت را از منظر محله مورد بررسي قرار مي دهد و اين خود رويکردي نو محسوب می شود. 
به عالوه، مشارکت شهروندان همسو و مالزم نهادهاي مردمي و شوراها و تالشي براي همسو کردن تمامي 
گروه هاي هدف مشارکت است. زمينه مشارکت ارتقای کيفيت زندگي در محله  و گروه هدف مشارکت، 

شهروندان است. 
بند 6-9 راهبردهاي توسعه شهر بر ساماندهي مشارکت شهروندان در محالت شهري و به کارگيري 
نيروهاي مردمي با رويکرد محله محوري در مديريت بحران، همچنين ارتقای توان دفاعي و آستانه مقاومت 

مردم در برابر انواع مخاطرات تاکيد دارد. اين بند نيز به مشارکت شهروندان در محله 
می پردازد. زمينه هاي مشارکت، مديريت بحران و امنيت اجتماعي ، رواني و اقتصادي مردم مي باشد.

بند 2-17 راهبردهاي توسعه شهر از لزوم مداخله در بافت هاي فرسوده با تأکيد بر توانمندسازي و 
ايجاد مديريت هاي واجد  امکان پذير ضمن  به شيوه هاي  براي مشارکت  سازماندهي تشکل هاي محله اي 
شرايط و نهادسازي براي اين مداخالت با رويکرد حفظ و تداوم سکونت و هويت محله اي بحث می 
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بافت هاي  را  لزوم مشارکت تشکل هاي محله اي را خاطر نشان می کند و زمينه مشارکت  بند  اين  کند. 
فرسوده و هويت محله اي مي داند.

مشارکت  با  بهسازي  براي  تشويقي  سياست هاي  اعمال  دربارة  شهر  توسعه  راهبردهاي   17-5 بند 
مردم در محدوده هايي که نيازمند مقاوم سازي با حمايت، حفاظت، نگهداري، مراقبت، استحکام بخشي 

و تعمير است.

برنامه ريزان  نگاه  است.  برخوردار  بااليی  از ظرفيت هاي  مشارکت  در طرح جامع شهر،  در مجموع 
به مشارکت محله اين امکان را فراهم مي آورد که برنامه ريزي، نظارت و اجراي برنامه هاي محله توسط 
)عدم  مشارکت  زمينه هاي  حيث  از  نيز  کاستي هايي  طرح  اين  در  گيرد.  انجام  محله  همان  شهروندان 
در  مشارکت  عالوه،  به  شود.  می  ديده  مشارکت  هدف  گروه هاي  و  مختلف(  زمينه هاي  در  گستردگي 
شهر تنها به مشارکت محله ها منتهي نمي شود )هرچند از اهميت بسياري برخوردار است(؛ بلکه بعضي 
انرژي، ترافيك  از مشارکت ها در سطح کالن شهر و فرا محله اي مطرح است؛ براي مثال آلودگي هوا، 

و.... 

الیحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران
بند 64 طرح هاي موضوعي شهر تهران بخش اول بر ساماندهي مشارکت شهروندان در اداره امور شهر 

با رويکرد محله محوري تاکيد دارد.
در ماده 26 فصل سوم از بخش دوم، چشم انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه  اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران در سالهاي اجراي برنامه تعيين شده است. محور موضوع بند 8 چشم انداز شهروند مشارکت 
پذير است. در تعيين اهداف کلي براي توسعه اجتماعي و فرهنگي شهرداري بر ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي 
) ايمان و معنويت، آگاهي، اعتماد، مشارکت ( و توسعه مشارکت هاي مردمي و تشکل هاي مردم نهاد تاکيد 

شده است؛ و در بخش راهبردهاي توسعه اجتماعي و فرهنگي اقدامات ذيل توصيه شده است:
- مشارکت با نهادها و دستگاه هاي ذي ربط در شناسايي، پيشگيري و رفع آسيب ها و مسائل اجتماعي
- مشارکت با نهادها و دستگاه هاي ذي ربط در شناسايي، پيشگيري وکاهش تعارضات فرهنگي

- مشارکت با نهادها و دستگاه هاي ذي ربط در رسيدگي و حمايت از آسيب ديدگان
- همکاري با نهادها و دستگاه هاي ذي ربط در فقرزدايي، تأمين اشتغال و رفاه اجتماعي و رونق اقتصادي 

با تأکيد بر رويکرد توانمندسازي



- همکاري با نهادها و دستگاه هاي ذي ربط در توسعه نظم و امنيت اجتماعي و اخالقي
- همکاري با نهادها و دستگاه هاي ذي ربط در جهت تحکيم و تقويت نهاد خانواده

- ايجاد بستر مناسب براي مشارکت نهادهاي مردمي و آحاد اقشار اجتماعي در مديريت شهري
بر اساس ماده 28 بخش دوم، شهرداري تهران مکلف است با همکاري سازمان هاي دولتي و غيردولتي 
نسبت به تهيه طرح جامع توانمندسازي محله محور شهر تهران تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد؛ و در بند 
دو بر تسهيل مشارکت گروه هاي مختلف شهروندان در حوزه تصميم سازي و تصميم گيري، برنامه ريزي، اجرا 

و ارزشيابي فعاليت هاي خدماتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهر تاکيد شده است.
در بند 5 ماده 28 بخش دوم بر تشکيل صندوق هاي توسعه محله اي با مشارکت افراد، نهادها و معتمدين 

محلي تاکيد شده است.
ماده 29 بخش دوم، شهرداري تهران مکلف است با همکاري سازمان هاي دولتي و غيردولتي نسبت به 
تهيه طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار شهر تهران تا پايان سال اول برنامه 
اقدام نمايد و در بند دو، بر کاهش فقر قابليتي و تالش براي تأمين نيازهاي اساسي و ترويج فرهنگ تعاون 

و مشارکت هاي اجتماعي تاکيد شده است.
در ماده 30 بخش دوم، شهرداري تهران مکلف شده است با همکاري سازمان هاي دولتي و غيردولتي 
نسبت به تهيه طرح جامع مهار، کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي شهر تهران تا پايان سال اول برنامه اقدام 
نمايد و در بند پنج، بر شناسايي گروه ها وافراد در معرض آسيب هاي اجتماعي و خدمات رساني به موقع به 

آنان با مشارکت سازمان هاي غيردولتي تاکيد شده است.
بر اساس ماده 32 بخش دوم، شهرداري تهران مکلف است به منظور ساماندهي و افزايش مشارکت و 
نقش مردم، سازمان هاي مردم نهاد و شوراياري ها، در تهيه برنامه هاي محلي توسعه پايدار شهر تهران، اقدامات 

ذيل را انجام دهد:
-  تهيه و تدوين اجراي طرح جامع ظرفيت سازي مردم، محالت و سازمان هاي غيردولتي،  شوراياري 
با مشارکت سازمان هاي  اجتماعي  ارائه دهنده خدمات فرهنگي-  ها، موسسات خيريه و ساير موسسات 

غيردولتي و دولتي مرتبط تا پايان سال اول برنامه؛
- تهيه و تدوين بانك جامع اطالعاتي سازمان هاي غيردولتي، خيريه ها، موسسات ارائه دهنده خدمات 

فرهنگي- اجتماعي و ساماندهي آنها با رويکرد محله محور؛
- ايجاد پايگاه هاي توانمندسازي جامعه به منظور ظرفيت سازي و ارتقای توانمندي و جلب مشارکت 
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مردم در توسعه پايدار محالت به نحوي که تا پايان سال دوم برنامه در هر منطقه و در سال پاياني برنامه در 
هر ناحيه حداقل يك پايگاه توانمندسازي جامعه، فعال شده باشد.

- شناسايي تصدي هاي قابل واگذاري به سازمان هاي غيردولتي و خيريه ها در حوزه فرهنگي- اجتماعي 
و تدوين آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري اين تصدي ها تا پايان سال اول برنامه با مشارکت سازمان هاي 

غيردولتي؛
هاي  سياست  اعمال  با  غيردولتي  هاي  سازمان  کيفي  و  کمي  رشد  براي  مناسب  بسترهاي  ايجاد   -

تشويقي؛
-  ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي اين سازمان ها و طبقه بندي و نظارت بر آنها.

پنج ساله، موجبات  برنامه  تهران موظف است در طي سال هاي  ماده 152بخش سوم، شهرداري  در 
اجراي طرح تفصيلي جديد شهر تهران را که منطبق با سند طرح راهبردي - ساختاري )جامع( جديد شهر 
ماده )5(  به تصويب کميسيون  تهيه شده و  تهران مصوب )86/5/29( شوراي عالي مسکن و شهرسازي، 
رسيده است فراهم سازد. چشم انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه مناطق 22 گانه مبناي عمل در طي سال 
هاي برنامه است. در اين ماده، برنامه راهبردي مناطق 22 گانه شهرداري تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه 
داراي چشم انداز، اهداف، راهبردهاي توسعه مشخص مي شود. در اين بررسي مناطق 4، 9، 10، 11، 14، 
18، 19 و 21 به مشارکت شهروندان اشاره داشته اند. تنها در منطقه چهار به طور مبسوط به بحث مشارکت 
پرداخته شده است. در منطقه چهار راهبردهاي توسعه براي جلب مشارکت در بندهاي 1، 2، 4 و 7 تدوين 

شده است که به شرح ذيل است.
- جلب مشارکت مردم در فرآيند برنامه ريزي 

- ساماندهي سکونتگاه هاي موجود و جديد برپايه فضا و مشارکت محله اي
پشتيباني  و  فعاليت  جذب  براي  خصوصي  بخش  مشارکت  و  شهرداري  مديريتي  نظام  ساماندهي   -

خدماتي
پشتيباني  و  فعاليت  جذب  براي  بخش خصوصي  مشارکت  و  شهرداري  مديريتي  نظام  ساماندهي    -

خدماتي
در توضيح موارد فوق بايد گفت که اليحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران در بند 64 به صراحت به اصل 
مشارکت تمامي گروهها)شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد( در اداره امور شهر در کليه زمينه ها و سطوح 
تاکيد کرده است. در بخش هاي بعدي اين سند به  طور مشروح سطح، زمينه و گروه هدف مشارکت مشخص 
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شده است. از حيث زمينه هاي مشارکت بر فعاليت هاي خدماتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي شهر )بند2 ماده 
28(، کاهش فقر قابليتي )بند2 ماده 29(، کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي )بند 5 ماده30( و توسعه پايدار 
)ماده 32( اشاره شده است. در اکثر بندهاي مطرح شده سطح مشارکت تصميم گيري، برنامه ريزي و اجراء و 

تمامي گروه هاي هدف نيز مشخص شده است.  

جمع بندي و نتيجه گيري
با توجه به بررسي اسناد باالدستي، تغيير در مفهوم مشارکت از منظر سياست گذاران و برنامه ريزان در سه 
سطح قابل بحث است: سطح اول تدوين قانون اساسي، سطح دوم ضرورت برنامه ريزي در توسعه کشور و 
تدوين قانون توسعه و سطح سوم توليد اسناد بخشي در حوزه شهرداري و تدوين طرح جامع شهر تهران و 

اليحه برنامه پنجساله شهرداري.
سطح اول: در قانون اساسي مشارکت مردمي )در معناي عام(از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ و در 
مواردي زمينه ها و گروه هاي هدف و سطوح مشارکت را مشخص ساخته و حتي در اصل شش، مشارکت 

مردم را عملياتي کرده است.
سطح دوم: به لحاظ پرداختن به موضوع مشارکت)سطح، زمينه و گروه هدف( از قانون اول توسعه تا 
قانون چهارم توسعه افزايش کمي و کيفي، مبرز و مشخص است. در برنامه توسعه اول تنها به يك مورد از 
مشارکت در امور شهري بر می خوريم که هم از لحاظ زمينه و هم از لحاظ سطح و گروه هدف مشارکت، 
مبهم و غير شفاف است. در برنامه دوم توسعه قوانين نسبت به برنامه اول از رشد قابل قبولي برخوردار است؛ 
اما زمينه مشارکت به طور عام مطرح است و سطح و گروه هدف بجز در مواردی )زنان و جوانان( مشخص 
نشده است. نکته قابل توجه در اين برنامه ورود تشکل هاي تخصصي )هر چند به شکل مبهم و کلي ( به 

امر مشارکت  در حوزه شهري است.
در برنامه قانون توسعه سوم انتظار مي رفت که در جهت افزايش مشارکت )سطح، زمينه و گروه هدف( 
مواد قانوني بيشتري تدوين گردد. اما متن سند نشان از کاهش اين مواد قانوني دارد. به هر حال ويژگی اين 
سند در حوزه مشارکت شهروندان، توجه به مشارکت در امور فرهنگي و حذف موانع قانوني، شفاف سازي 

و حذف فعاليت هاي موازي در زمينه امور فرهنگي است.
در برنامه توسعه چهارم زمينه هاي مشارکت نسبت به برنامه هاي قبلي از رشد کمي و کيفي برخوردار 

بوده است . به عالوه در بند )و( ماده 98 بر تدوين طرح جامع مشارکت تاکيد شده است.
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سطح سوم: اسناد شهرداري تهران از حيث زمينه هاي مشارکت از قابليت بسياري برخوردار است. در 
طرح جامع شهر تهران زمينه مشارکتي ارتقای کيفيت زندگي در محله، مديريت بحران و امنيت در محله 
و توانمندسازي فراهم شده است. اليحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران زمينه هاي مشارکتي بيشتري از 
حوزه مديريرت شهري را پوشش داده است؛ از جمله زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، کاهش فقر 
قابليتي، کنترل آسيب هاي اجتماعي و... . همچنين به مشارکت گروه هاي مختلف همچون زنان و جوانان و 

سازمان هاي مردم نهاد نيز توجه شده است.
سياستگذاران و برنامه ريزان بر ضرورت مشارکت شهروندان در حوزه مديريت شهري تاکيد دارند و 
نيز تالش هايي در جهت تهيه و تدوين قوانين، برنامه ها و لوايح براي شفاف سازي و هموارسازي مشارکت 
مردمي، نهادهاي مردم نهاد و شوراهاي شهر در کشور و شهرداري تهران انجام شده است: گرچه به نظر 
مي رسد در تدوين قوانين از الگوي مشخص و جهت مند نظري و عملياتي پيروي نشده است. لذا پيشنهاد 
مي گردد يك الگوي خاص نظري و عملياتي در حوزه مشارکت شهري براي اين-گونه قوانين، برنامه ها و 

لوايح تدوين گردد. 
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