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حقـوق شـهروندی آن بخـش از حقـوق اساسـی اسـت که در
قانـون اساسـی هر کشـوری شـکل «ملـی» به خـود میگیرد
و فقـط شـامل حال شـهروندان همان کشـور میشـود .حقوق
شـهروندی دربردارنـدۀ هـر سـه نسـل حقـوق بشـری اسـت:
حقـوق مدنی و سیاسـی ،حقوق اقتصـادی ـ اجتماعی ،و حقوق
همبسـتگی .در واقع ،حقـوق شـهروندی آمیختـهای اسـت از
وظایـف و مسـئولیتهای شـهروندان در قبـال یکدیگـر ،و در
برابر شـهر و دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی که تأمین آنها
بر عهدۀ مدیران شـهری ،دولت و بهطور کلی حکومت اسـت.
شـهروندی پایگاهی اسـت متعلق بـه همۀ افـراد عضو اجتماع
کـه دارای جایـگاه برابر و حقوق ،وظایف و تکالیف متناسـب با
این پایگاه هسـتند (نجاتی حسـینی  .)1380با وجود اتفاقنظر
در مورد اهمیت و ارزش شـهروندی ،فقدان ایدهای مشخص در
باب چیستی و دامنۀ مفهوم حقوق شهروندی منجر به آن شده
کـه حداقل حقوق بـه عنوان پایـۀ مطالبات حقوق شـهروندی
پذیرفتـه شـود و هر جامعـهای با توجـه به شـرایط و اقتضائات
خود به بسـط کمـی و کیفی آن بپـردازد.
تطـور در نقـش حوزۀ حکومتـی و دولت در فراینـد برنامهریزی
شـهری در جهان از دهۀ  50سـدۀ بیسـتم تا هزارۀ جدید ،که با
گذار از حکومت قاهر مرکزی و اعطای اختیارات و مسـئولیتها
بـه نهادهای حکومت محلی ،واگذاری فرایند تصمیمسـازی به
نهادهای اجتماعی و شـهروندان ،و ایفای نقش دولت به عنوان
«همـکار» در فرایندهـای توسـعۀ شـهری همـراه بوده اسـت،
ضـرورت «بازتعریـف مفهـوم شـهروندی و حقوق شـهری» را
مطرح کرده اسـت .همچنین فقدان حقوق شـهری مشخص و
تعریفشـده برای شـهروندان در قوانین در حوزۀ توسعۀ شهری
بـه طـور عام و حوزۀ طرحهـا و برنامههای موضعی و موضوعی
بـهطـور خاص ،و نیز برخـوردار نبودن حقوق مفـروض در متن
قوانین از ضمانت اجرایی الزم ،نیاز به بازتعریف و تدقیق در این

حقوق را با مشـارکت شهروندان تشـدید کرده است.
حکمروایی شایستۀ شهری ،به عنوان متأخرترین رویکرد در ادارۀ
امور شـهرها که در اواخر دهۀ  80نظریهپردازی شـده اسـت ،به
معنـای اثرگذاري همة اركان مؤثر شـهري بر مديريت شـهر با
تمام سازوكارهايي است كه رو به سوي تعالي شهر و شهروندي
مقابل نگاه سـنتی قرار دارد که در آن عرصۀ
داشـته باشـد؛ و در ِ
حکومتـی اختیـاردار دو عرصـۀ عمومي و خصوصی اسـت .این
حکمروایی زمانی محقق خواهد شـد که دولت محلی شـهری
توانایـی همـکاری و شـراکت بـا بخـش خصوصـی و نهادها و
سـازمانهای جامعۀ مدنی را برای ادارۀ امور محلی داشـته باشد
(تقوایـی و تاجـدار  .)1388ویژگی کلیدی شـهروندی ،ب ه عنوان
یکی از اصول برشـمرده شـده برای حکمروایی شایستۀ شهری
از سوی کمیتۀ اسکان بشر سـازمان ملل متحد (Auclair and
 )Jackohango 2009که آنرا از تابعیت صرف متمایز میکند،
اخالق مشـارکت است.
شـهروندی موقعیتی فعال و ناسـازگار با سلطه است .شهروندی
فعـال بـا فرد آغـاز میشـود چرا کـه بازتولیـد و بهبود شـرایط
سـاختار شـهروندی از طریـق اقدامـات فردی تحقـق مییابد.
بنابرایـن ،اصالحات سیاسـی بایـد با هدف بهبـود فرصتهای
شـهروندان بـرای اعمـال حقـوق و وظایـف خـود و به وسـیلۀ
اخلاق مشـارکت صـورت گیـرد (هاشـمی و دیگـران .)1388
تغییـر بنیادی در نگـرش موجود به موضوع شـهروندی نیازمند
ت حضور
اصالحات حقوقی و سیاسـی بهنحوی است که فرص 
و مشـارکت شـهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان فراهم
آید .بدینمنظور توسـعۀ ایدۀ ایجاد نهادهای شـهری ،که محل
همکاری شـهروندان در خلق دموکراسی و شیوههای زندگی به
شـمار میرونـد ،یکی از اصلیتریـن اقدامـات در جهت مداخلۀ
همۀ شـهروندان با زمینههای متفاوت در امور شـهری و تحقق
شـهروندی فعال خواهد بود.

دیواری که تاکنون میان حکمروایی و شـهروندی برپا شـده بر
مبنـای رویکـرد نظممحور در فرایند حل مشـکل بوده اسـت .از
میان برداشـتن این دیوار برای دسـتیابی به عدالـت در جوامع ،و
همین طور تحقق اهداف کلیدی حکمروایی شایسـتۀ شـهری،
امـری ضـروری اسـت کـه میتواند پیامدهایـی دوجانبـه برای
شـهروندان و حکومتهای محلی یا دولتهای شـهری داشـته
باشـد ،اعـم از بسـط تواناییهـای افـراد ،تقویت حـس اعتماد و
اطمینـان اجتماعی به حکومت محلی ،تقویت حس همیاری در
میان شـهروندان و مدیران شـهری ،حل مشـکالت شـهری از
طریق مشارکت شـهروندان ،و تقویت هویت شهری و احساس
تعلق به جامعۀ شـهری.

نمودار .۱سـه اصل کلـیدی تحـقق جامـعهای عادالنه و پویا
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بـهنظـر میرسـد کـه بازشناسـی و تبییـن حقـوق و وظایـف
شـهروندی و اتخـاذ رویکردهایـی بـر مبنـای آنهـا ،به ویـژه در
حوزۀ بهسازی و نوسازی شهری و توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسـمی کـه عرصههای خاص حضور و مشـارکت مـردم در
فرایند مدیریت و اجرای سیاسـتهای شهری است ،گامی اولیه
و اساسـی در تغییر جهت بهسـمت دستیابی به شهروندی فعال
باشد .اتخاذ سیاست بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی
بـه عنوان دسـتور کار جدید شـهری این هـدف را دنبال میکند
که در برنامهها و اقدامات توسـعۀ شـهری ،بـه همۀ ابعاد زندگی
شهری با رویکردی جامع و یکپارچه پرداخته شود و از این طریق
کیفیـت زندگی شـهروندان ارتقـا یابد .بازآفرینی پایدار شـهری
مـردم را در کانـون برنامههـا و سیاسـتهای خود قـرار میدهد
و تنهـا با حضـور فعال همۀ گروهها و اقشـار جامعـه امکانپذیر
میشـود ،و اعمـال تبعیـض به هر نحـو و در هر سـطحی مانع
تحقق آن خواهد شد .برای مقابله با انواع تبعیضهای جنسیتی،
قومـی ،زبانـی ،فرهنگی و  ...که منبعـث از زمینههای تاریخی و
فرهنگـی اسـت ،توجه دولت به حقوق شـهروندی ضـروری به

نظر میرسـد .تـا زمانی که عدالت در همۀ سـاحتهای حقوق
همـۀ افراد جاری نباشـد ،نمیتـوان انتظار شـکلگیری فرایند
بازآفرینـی پایـدار را داشـت؛ و از طریـق توجـه سـختگیرانه به
ایـن حقوق اسـت که حتی با وجود سـاختارهای قـوی موجود،
شهروندان خواهند توانست نقشهای مدنی ،سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی خـود را ایفا کنند.
در سـالهای اخیر ،اقدامات و برنامههای شرکت مادرتخصصی
عمران و بهسـازی شهری در جهت تحقق شهروندی در حوزۀ
بهسـازی و نوسازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
عمدتـ ًا در سـه سـرفصل اصلی آمـوزش و ترویج شـهروندی،
تثبیـت حقـوق و وظایـف شـهروندی ،و حمایت از شـهروندان
بـهمنظور مشـارکت آنـان در فرایندهـای بازآفرینی شـهری و
توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی دنبال شـده است.
اختصاص ویژهنامهای به موضوع شـهروندی و جنسـیت یکی
از گامهایـی اسـت کـه در زمینۀ آموزش و ترویج شـهروندی با
همـکاری دفتـر امـور زنـان و خانـوادۀ وزارت راه و شهرسـازی
بـه انجـام رسـیده اسـت .هـدف اصلـی از ایـن اقـدام ایجـاد
گفتمـان فعال در این زمینـه در میان جامعۀ تخصصی ،مدیران
و سیاستگذاران شهری و تمامی مخاطبان این نشریه و دعوت
به اندیشیدن و توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع در مسیر
ارتقای کیفیت زندگی شـهری اسـت .در پایان ،ضمن قدردانی
فراوان از اسـتاد محترم سـرکار خانم دکتر ژاله شـادیطلب و
سـایر اعضای کمیتـۀ علمی و همـکاران دفتر امور زنـان ،امید
داریـم با بهرهگیـری از دیدگاهها و تجربیات خوانندگان محترم،
گامهایـی پویـا و ثمربخش در این مسـیر برداریم.

