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حق بر شهر  

رانيقم، قم، ا ديدانشگاه مف المللنيارشد حقوق ب يکارشناسساناز کاميارراد 

رانيتهران، ا ،يدانشگاه عالمه طباطبائ  يق عمومحقو ارياستاد هداوند مهدی  

رانيتهران، ا ،يارشد حقوق بشر دانشگاه عالمه طباطبائ  يکارشناس صفرعلي کاميارراد 

 چکیده
داده  در خود جای  را  جهان  جمعيت  از  نيمي  از  بيش  محيط شهرها  تخریب  و  شهرها  تسخير  زیست   اند. 

بر شهر و شهروندانجبران  آسيب   از   شهرنشين  جمعيت  از  توجهي   قابل  وارد كرده است. بخش  ناپذیری 
 رفاه  و   انساني   كرامت  با  مطابق  زیستي   مطلوب  معيارهای   به  رسيدن  برای  اند.بهرهبي   بشری  حقوق

باید ایده  رعایت  اساسي   اصولي   شهروندان،  شهر  بر  حق  جنبششود.  وسيله  به  اخيرا  كه  است  های  ای 
این حق   تأمين حقوق بنيادین بشر مورد بررسي قرار گرفته است.  اجتماعي و متفكران حقوق شهری جهت

بين اسناد  در  كه  است  بشری  حقوق  انواع  از  است.یكي  شده  شناسایي  كشورها  داخلي  و  جامعه    المللي 
اند، اما شهر موضوعي مهندسين بخشي از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهميت رعایت آن نموده

كوشد نوشتار مي تواند مورد توجه قرار گيرد. این  ی نيست؛ از نظر حقوقي نيز مي منحصر به دانش شهرساز
با معرفي حق بر شهر، نقش این حق بنيادین بشری را تفسير و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت 

 از آن را بازشناسد.

 ،یحقذذوق شهرسذذاز ،یبشذذر، حقذذوق شذذهر نیادیحق بر شهر، حقوق بن  واژگان کلیدی:

 .مسئول  یهانهاد
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 مقدمه

ام، شهر كوچكي در حال  ام را در آن سپری كرده»كنار روستایي كه من دوران كودكي
را   بلدوزرها  است.  پيچيده  حوالي  آن  در  گوگرد  بنزین،  نفت،  بوی  است؛  شدن  ساخته 

زدهمي جنگل  به  كه  ميبين   نظاره  را  جدید  شهری  برآمدن  همان  اند.  از  درست  كن ... 
ب توجه   ميموقع  فكر  این  به  شد:  جلب  شهر  مسئله  و  ه  روستا  به  شهر  حمله  كه  كردم 

فضاهای سنتي به هيچ وجه تصادفي و محدود به این یا آن محله نيست، بلكه این شهری  
این جمالت بخشي از سخنان هانری    1گستر است.«ای جهانشدن، این صنعتي شدن پدیده 

حق بر   برای نخستين بار از ایده  1968ل  پيشروی نظریه حق بر شهر است كه در سا  2لوفور، 
سر   پشت  را  خود  آغازین  روزهای  شهرنشيني  گسترش  كه  هنگامي  گفت.  سخن  شهر 

كرد كه حقوق شهر و شهرنشينان در چنگال  بيني ميای را پيش گذاشت، لوفور آیندهمي
تسخير مي و  تضييع  و سياست  اقتصادی  رو  گردد. در دههتوسعه  اخير روند  ر های  شد  به 

شهرهایي شده كه زاویه جدیدی از موضوعات  شهرنشيني در جهان، منجر به ظهور كالن
شهر توسعه  اگرچه  است.  گشوده  را  شهرسازی  و  ميحقوقي  زمينهها  توسعه  تواند  ساز 

3اقتصادی و اجتماعي گردد، اما در مقابل ظهور این پدیده مشكالتي را نيز به همراه دارد. 

بر   بسياری  های آینده دارند.  محيط زیست و ساكنان آن، نسل حاضر و نسلشهرها تأثير 
شهروندان   رفاه  و  ایمني  عمومي،  برای سالمت  را  جدیدی  تهدیدات  شهرنشيني  افزایش 

نتيجه جرم  و  بيماری  فقر،  آلودگي،  ازدحام،  است.  كرده  و   ایجاد  سریع  گسترش 
نشده برنامه آن  ریزی  و  است  مكانشهرها  كه  حال  عين  در  را  محسوب  ها  حياتي  هایي 
شهرهای مترقي بر مبنای معيارهای    4است.شوند به مركز انبوهي از مشكالت بدل كرده  مي

بنا شدهزیست قانوناند. شهر عدالتمحيطي  و  بنيادین  مدار ميمحور  بازتاب حقوق  تواند 

(  1398كتابكده كسری،    هد:)مش  و دیگران  ایمان واقفي  ترجمه،  (1)  شهر  سياست،  فلسفه،  ،. آنری لوفر و دیگران1

 . 12ص 

2. Henri Lefebvre.

غمامي،    .3 تهران؛مجيد  راهبردی   مجموعه شهری  مطالعات طرح  كالبدی  گزیده  و    توسعه  مطالعات  مركز  )تهران: 

. 9( ص 1383تحقيقات شهرسازی و معماری ایران، 

4. Hussin Shamsuddin, “Safe City Concept and Crime Prevention through

Environmental Design (CPTED) for Urban Sustainability in Malaysian Cities”, 

American Transactions on Engineering & Applied Sciences, Vol. 2, No. 3, (2013), 

at 224. 
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در اعالميه جهاني حقوق    1948بشر باشد. حقوق بشر تنها محدود به حقوقي كه در سال  
شدهبش درج  حق  ر  شهرنشيني  به  افراد  تمایل  و  شهرها  گسترش  با  امروزه  نيست.  اند، 

نام حق بر شهر در به  ناشناخته ماندهحال شكلجدیدی  آنجایي   است. از   گيری است كه 
مقاالت   و  كتب  گذردمي  سال  60  از  بيش   بشر  حقوق  جهاني  اعالميه  تصویب  زمان  از  كه

 .  است شده  نگاشته بشر حقوق خصوص   مختلف در های زبان  به بسياری
حق   اهميت  و  اندگشته  محدود  اعالميه  در  شده  شناخته  بشر  حقوق  بيان  به  تأليفات  اكثر

شناسان پيشگامان شناسایي حق بر  نگرفته است. مهندسين و جامعه  قرار  توجه  مورد  شهر  بر
مغفول    شهر در ایران هستند اما در ميان حقوقدانان این حق كه ریشه حقوق بشری دارد،

بين  اسناد  در  است.  برنامه  مانده  دارد.  وجود  شهر  بر  حق  در خصوص  معيارهایي  المللي 
 اند. داده سازی حق بر شهر انجامهایي برای مفهوماسكان بشر ملل متحد و یونسكو تالش

، اساسنامه شهر  2000در سال    حقوق بشر در شهر  حفاظت از  منشور اروپایي  تصویب
سال   در  برزیل  ب،  2001در  حق  جهاني  سال    شهر  رمنشور  و    ،2004در  حقوق  منشور 

نيز   2010و منشور حق بر شهر مكزیكوسيتي در سال    2006ی مونترآل در سال  هامسئوليت
بين نمونه اسناد  از  ميهایي  شهر  بر  حق  زمينه  در  آنالمللي  در  كه  حقوق  باشند  به  ها 

ا است.  شده  پرداخته  در شهر  دولت  مسئوليت  و  و   الملليبين   بشر  حقوق  سنادشهروندان 
این   شایسته،   زندگي  بر  حق  یا  و  توسعه  بر  حق  حيات،  حق  عناوین   تحت  داخلي كشورها،

نهادهای   بر  را  متعددی  سلبي  و  ایجابي  تكاليف  این حق  اند.  قرارداده  شناسایي  مورد  را  حق
بر شهر    .كندمي  تحميل  شهروندان  حقوق  از  حفاظت   جهت  عمومي  و  دولتي مفهوم حق 

بيان   به  سخن  آغاز  است.  شده  شناخته  كمتر  بلكه  ناشناخته،  نگویي   اگر  ما  حقوق  در 
ی اعمال این حق، یعني شهر اختصاص داده شده است و سپس با تعاریفي كه از  محدوده

گردد، اهميت آن نمایان خواهد شد.حق بر شهر ارائه مي

 مفهوم شهر . 1
آیند،  ها به وجود نميها و فروشگاهخيابان ها وشهرها از كنار ه  گذاشتن و پيوستن كوچه

شهرها فقط مكاني برای رفت و آمد و رسيدن از جایي به جایي دیگر نيستند و شهرها تنها  
بخش، فعال  ها ه  نيستند. شهرها موجودیتي زنده، حياتمكاني برای زیستن و تجمع انسان

زایيده انسانو  اجتماعي  نيازهای  است  ی  بدیهي  و  هستند  شكل  ها  شهر  در  هرآنچه  كه 
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ما در جهان    1های انساني است. یابد بر تجلي خواستهشود و جریان ميگيرد، ساخته ميمي
زندگي شهری، هيچ دو  كني ؛ عليای زندگي ميشدهشهری رغ  قدمت ظهور شهرها و 

طرح فرایندها  از  متنوعي  مجموعه  اساس  بر  شهرها  نيستند.  ه   مشابه  عينا  ریزی  شهری 
فعاليتشونمي ماهيت  اندازه،  مانند  عواملي  به  كه  گروهد  تركيب  اقتصادی،  های  های 

 2آن با سایر شهرها و موقعيت آن بستگي دارند. اجتماعي و رابطه
شهرسازی،   نگاه  از  شهرها  است.  دشوار  بسيار  شهر  از  یكسان  معني  بر  كردن  توافق 

خاكي دست یافته است    كرههایي هستند كه در آنها آدمي به تصرف و استفاده از  كانون
شوند، همچنين نمودار  گذارند و ه  از آن متأثر ميكه ه  بر نواحي اطراف خود تاثير مي

بر و  هستند  آدمي  اجتماعي  و  اقتصادی  مي  احتياجات  گسترش  نيازها،  این   3یابند. اساس 
جغرافيایي    كنند. به عقيده آنان، شهر منطقهشناسان از زاویه دیگری به شهر نگاه ميجامعه

افراد در   تراك  جمعيت در آن وجود داشته و  است كه دارای جمعيت مشخصي بوده و 
ای عمدتاً دارای شهرداری است. شهر آن به امور غيركشاورزی اشتغال دارند. چنين منطقه

ي و بر اساس بلوغ فكری انسان  ت يجمعتوان از نگاه تاریخي و بدون توجه به مالک  را مي
ها نه بر مبنای  جایي است كه تمدن بر توحش چيره گشته و روابط انسان تعریف كرد. شهر
طبيعي  مدني  4آزادی  آزادی  اساس  بر  مي  5كه  تقسيمات    6گيرد.شكل  قانون  نظر  از 
كه در محدوده جغرافيایي بخش واقع شده و   شهر محلي است با حدود قانونيكشوری، »

اشتغال و سایر عوامل، دار  از بافت ساختماني،  با ویژگي  اینظر  های خاص خود  سيمایي 
صنعت،    بوده تجارت،  كسب،  مشاغل  در  آن  دائمي  ساكنان  اكثریت  كه  طوری  به 

و خدمات  اداریفعاليت  كشاورزی،  از    های  شهری  خدمات  زمينه  در  و  داشته  اشتغال 

مامفورد  .1 شهرهالویيز  فرهنگ  و،  شهرسازی  تحقيقاتي  و  مطالعاتي  مركز  )تهران:  مقدم  اقوامي  عارف  ماری،  مع  ، 

. 11( ص 1385

مارک،    .2 مصرفجين  و  اشهرها  زا،  الياس  نصرالدین  مشكيني؛  )تهرانبوالفضل  راضي  اشرف  و  مقدم  مركز ده   :

 . 18و 14  ص( ص1391تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی، 

.  25( ص  1395)تهران: انتشارات مجد،   شهر در پرتو رویه قضایيغالمرضا كاميار،  .3

 دهد. هر كاری را كه مایل است انجام ميان آزادی طبيعي: انس .4

 دهد. مغایر قانون نباشد، انجام  تواند هر كاری را كهدني: انسان ميآزادی م.5

 . همان .6
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خودكفایي نسبي برخوردار وكانون مبادالت اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و سياسي حوزه  
1.« و حداقل دارای ده هزار نفر جمعيت باشد   پيرامون خود بوده ذجذب و نفو 

منشور مونترال كه در زمينه حق بر شهر تدوین شده است، شهر را به معنای »سرزمين و  
مي زندگي  ارزشفضای  آن  در  كه  صلح،  داند  بردباری،  و  تحمل  انساني،  كرامت  های 

، عنوان شهر  جهاني حق بر شهر  منشوردر    2یابد.«برابری ميان تمام شهروندان گسترش مي
اطالق    به هر شهر بزرگ، كوچك، شهرستان، مركز استان، حومه، سكونتگاه یا نظایر آن

سازماندهي شده است. این  شهر  شهرداری یا كالن  باعنوان واحدی محلي  كه به  گرددمي
مي روستایي  نيمه  یا  روستایي  شهری،  فضای  شامل  شهر  از  عن تعریف  به  شهر  وان  شود. 

مداخله   آن  مدیریت  در  كه  است  بازیگراني  و  مؤسسات  تمام  شامل  عمومي  فضای 
دستگاهمي دولتي،  مقامات  قانونكنند؛  مشاركت  های  نهادهای  قضایي،  و  گذاری 

  3های اجتماعي و جامعه به صورت كلي از این جمله هستند.ها و سازماناجتماعي، جنبش 
گردد كه دایره شمول حق بر شهر تنها محدود  يبا تعاریفي كه از شهر بيان شد، مشخص م

نمي شهری  مناطق  زیستبه  و  شهرها  تمامي  بر  و  از كالنگاهگردد  انساني  شهرهای  های 
شهرک تا  برميبزرگ  در  را  روستاها  و  داخلي  ها  قوانين  اساس  بر  آنكه  از  اع   گيرد؛ 

گردد یا نه. كشورها آن منطقه شهر محسوب مي

 . پیشینه حق بر شهر 2
شهر  بر  حق  جامعه  4مفهوم  توسط  بار  فرانسوی،  اولين  فيلسوف  و  در    لوفور   هنریشناس 

جامعه  1968سال   استاد  لوفور  زمان،  آن  در  گردید.  دانشكده مطرح  در  شهری  شناسي 
نانتر جامعه دانشگاه  كه جنبش   5شناسي  جایي  مِي  بود؛  بر   1968های  برخي  گردید.  آغاز 

باورند كه عقاید لوفور بر ج  به نوعي    1968نبش مي  این  در فرانسه تأثير گذاشته است و 
لوفور در كتاب خود به شرح    6ساز این جنبش گردیده است.نظریه حق بر شهر وی زمينه

. 1362قانون تقسيمات كشوری مصوب   4ماده  .1

2. The Montréal Charter of Rights and Responsibilities, 2006, Article 1.

3. World Charter for the Right to the City, Social Forum of the Americas - Quito -

July 2004, World Urban Forum - Barcelona - September 2004, Article I, part 4. 

4. The Right to The City.

5. Nanterre University.  

6. Ana Ugranyes et el, Cities for All: Proposals and Experiences toward the Right

to the City (Chile: Habitat International Coalition (HIC), 2010) at 14. 
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پردازد كه شهر را تبدیل به كاالیي كرده است  داری بر شهرها ميتأثير منفي اقتصاد سرمایه
مي بكار  سرمایه  انباشت  برای  فقط  بركه  لوفور  پدیده، رود.  این  ساختن  معكوس  ای 

دهد كه ساكنان شهر خواستار كنترل بر ساخت فضای شهری شوند. مواجهه با  پيشنهاد مي
سازی فضای شهری، استفاده تجاری  تأثيرات نشأت گرفته از نئوليبراليس  مانند خصوصي

سياسي   مفهوم  تا  داشت  آن  بر  را  لوفور  صنعتي،  و  تجاری  مناطق  برتری  و  شهرها  از 
سرمایهجدی منافع  با  كه  شهری  دهد؛  ارائه  را  شهر«  بر  »حق  نام  به  شده  دی  احاطه  داری 

انسان نجات  از  لوفور  نيست.  مردم  به  متعلق  دیگر  شهری است،  عمده  بازیگر  بعنوان  ها 
مي عالي  حمایت  كيفيت  ایجاد  آن،  ساكنان  به  شهر  بازگرداندن  بر  شهر،  بر  حق  كند. 

ع به  شهر  ساخت  و  همه  برای  تمركز زندگي  جمعي  زندگي  برای  تالقي  نقطه  نوان 
نوشته  1كند. مي سراسر  در  كه  مشتركي  همانا  وجه  دارد،  جریان  شهر  درباره  لوفور  های 

توسعه با  نوزده   قرن  از  كه  است  معاصر  شهر  بر  افزایش  سرمایه  نقدی  و  صنعتي  داری 
كه سملت  –دولت   همانطور  بيست   قرن  در  است.  رفته  زوال  روبه  مدرن  داری  رمایههای 

عرصه سوی  تمامي  به  جامعه  بود،  درآورده  خود  سلطه  تحت  را  اجتماعي  زندگي  های 
سازمانجامعه مصرف  و  بوروكراتيك  ميای  داده  سوق  نهیافته  بلكه  شد.  مصرف  تنها 

های لوفور بعنوان طرحي سياسي برای نجات  فضاهای اجتماع نيز تحت كنترل بود. تالش
 2گردید. يفرد از ظل  و ست  محسوب م

دهه   همچون  اندیشه  1990در  دیگری  محققان  توسط  لوفور  كه    هاروی  دیویدهای 
مي بيان  امروزی  شهرهای  در  را  لوفور  اندیشه  گرفت.  اهميت  قرار  بررسي  مورد  كرد، 

تأثيرپذیری بسياری از    ویشهر است.    رنظران ایده حق بترین صاحبهاروی یكي از مه 
ا  لوفور دو  هاروی  است.  لداشته  به شهر  و حق  فضا  توليد  خود  ویده  مطالعات  در  را  فور 

مي دهه  دهدبسط  شهر  هرچند  دو   1960.  هر  هستند؛  متفاوت  كامال  امروزی  شهر  و 

1. Charlotte Mathivet, “The Right to the City: Keys to Understanding the Proposal

for “Another City is Possible”, (2010),  op.cit. at 21. 

2. Mustafa Dikeç, “Justice and the Spatial Imagination”, Environment and

Planning A, Vol. 33, (2001), at 1789. 
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تر  محققان، لوفور و هاروی، در آرای خود نياز به كنترل دموكراتيك و مشاركت گسترده
 1اند.در شهرها را بيان كرده

سال بين  شمردم  بر  حق  نگارش  در  های  بارها  یك ،  و  بيست  قرن  ابتدای  تا  هر 
بيجنبش  را  شهر«  بر  »حق  شهری،  از های  برخي  كردند.  فریاد  بدانند،  را  آن  نام  آنكه 
هایي كه مستقيماً به »حق بر شهر« اشاره داشتند به این قرار هستند: مبارزه برای حق  جنبش 

قرن   اوایل  در  آفریقای جنوبي  دوربان  در  حاشي 21بر شهر  از  نشين ه، جنبش  بمبئي  در  ها 
كوندروس 1986سال   لوس  ویال  جنبش  جنبش    2،  مالكيت،  سلب  عليه  شيلي  در 
جنبش  خانمانبي مسكن،  از  برخورداری  حق  برای  آرژانتين  در  ماردلپالتا  در  ها 
برای  خانمانبي »ساختن شهر  نام  با  آفریقا  در  بر شهر  و جنبش حق  ژاپن  در  اوزاكا  های 

مردم«.   به دست  و  سال مردم  پررنگ شدن جنبش در  با  بعد  و های  اجتماعي شهری  های 
جنبش  سرمایههمچنين  ضد  محيط  های  طرفدار  و  و  داری  سياتل  جنبش  مانند  زیست 

»خيابانجنبش  رادیكال همچون  شهری  بگيرید«های  پس  را  این    3ها  تا  شد  زیادی  تالش 
4مفهوم از شكل نظری و فلسفي به عرصه واقعي زندگي منتقل شود.

   تعریف حق بر شهر . 3
های اساسي باشند كه كرامت  هایي برای تحقق تمام حقوق بشر و آزادیرها باید مكانشه

را  مردم  همه  جمعي  رفاه  توليد    و  برای  كامل  احترام  همچنين  و  عدالت  و  برابری  در 
سكونت نماید.  اجتماعي  تضمين  افرادگاه  توسعه    همه  برای  الزم  شرایط  یافتن  حق 

كننده حق بر شهر بيان  5سياسي خود در شهر را دارد.  جتماعي، اقتصادی ومحيطي، ازیست
امكان ایجاد شهری است كه مردم بتوانند در آن با كرامت زندگي كنند؛ جایي كه مردم 

از ساختار آن شناخته مي منابع  بعنوان بخشي  امكان توزیع یكسان همه  شوند و جایي كه 
به اطالعات وجود دارد.    همانند كار، سالمتي، آموزش و مسكن و مشاركت و دسترسي 

1. Marina Faetanini, Urban Policies and the Right to the City in India, Rights,

Responsibilities and Citizenship (India: The United Nation Educational, Scientific 

and Cultural Organization, 2011) at 2. 

2. Villa los Condors.

3. Reclaim the Streets.

ب  و  حبيبي  محسن  .4 »حق  اميری،  باشد«،  مری   باید  آنچه  و  هست  آنچه  مطلوب  شهر  و  موجود  شهر  شهر؛  ه 

 . 19ص  ،(1394، ) 2، شماره 5شناسي ایران، پایيز و زمستان، دوره های انسانپژوهش

5. World Charter for the Right to the City, Article I, part 2.1.
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مواجه   بشری  نيازهای  با  كه  شهرهایي  خلق  منظور  به  است،  همگان  حق  شهر  بر  حق 
مساوی  مي حقوق  هستند،  آن  خواستار  كه  شهرهایي  ساخت  برای  باید  مردم  همه  شوند. 

انجام  ای است كه همه افراد در  حق بر شهر به معنای حق زندگي در جامعه  1داشته باشند. 
نيز   آن  انجام  برای  و  هستند  آزاد  مشابه  و  یكسان  طور  به  دارند،  تمایل  آن  به  كه  آنچه 

 2شوند.حمایت مي
مي واقع  درخواست  مورد  شهر  بر  مبنای حق  بر  كه  مسكن،  حقوقي  شامل حق  شوند 

در   مشاركت  طبيعت،  به  دسترسي  پایدار،  و  سال   زیست  محيط  سال ،  آشاميدني  آب 
ار، تحصيل، سرگرمي و تفریح، سالمتي، حق بيان و تجمع هستند كه  گيری، حق كتصمي 

به طور واحد جمع شده بر شهر  قالب حق  بر شهر درخواستي اخالقي   3اند.همه در   4حق 
پایه بنيادین عدالت  بر اصول  از حق، حقي چندجانبه  است كه  منظور  گذاری شده است. 

شود، بلكه حق  ت یا خدمات نمياست. تنها شامل حق بر فضای عمومي یا حق بر اطالعا
بخش  از  هریك  آن  در  كه  است  تماميت  تشكيل  بر  را  واحد  كل  یك  از  جزئي  ها 

عدالت    5دهند. مي اصول  مبنای  بر  شهرها  به  دوباره  اندیشيدن  معنای  به  شهر  بر  حق 
تمامي  موثر  اجرای  با  بشری  حق  این  است.  پایداری  و  دموكراسي  برابری،  اجتماعي، 

بين  بشر  راهالحقوق  دنبال  به  پایدار  توسعه  اهداف  و  با  حلمللي  مواجهه  موارد  در  هایي 
آینده،   و  )حال  تمام ساكنان  بر شهر حقوق  مبنا حق  این  بر  است.  بوده  مشكالت شهری 
موقت و دائمي( برای استفاده، تصرف، توليد، اداره و لذت بردن از شهرها و روستاهای  

تعریف، این  مبنای  بر  است.  پایدار  و  سياسي،    امن  مدني،  حقوق  تمامي  شهر  بر  حق 
برمي در  را  زیستي  محيط  و  فرهنگي  اجتماعي،  كنوانسيوناقتصادی،  در  كه  ها،  گيرد 

 اند. بيني شدهالمللي موجود پيش ها و معاهدات حقوق بشر بين پيمان
بر    6حق بر شهر »غيرقابل تقسي « این معنا است كه تحقق كامل و موثر حق  به  است، 

گونه استثنا و همچنين  ند احترام، حفاظت و اجرای تمامي حقوق بشر بدون هيچشهر نيازم 

1. Charlotte Mathivet, op. cit. at 21.

2.  Peter Marcuse, “Rights in Cities and the Right to the City”, Cities for All:

Proposals and Experiences toward the Right to the City, (Chile: Habitat 

International Coalition (HIC), Place of Publication: Publisher, 2010) at 88. 

3. Ibid. at 88-89.

4. A Moral Claim.

5. Ibid. at 42.

6. Indivisible.
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بيني كرده است. این حق، یك حق  باشد كه حق بر شهر پيش اجرای اصول و حقوقي مي
توزیعي« منافع    1»جمعي و  مبنای  بر  به تمام ساكنان  متعلق  بعنوان یك حق جمعي،  است. 

برداری از محيط زندگي خود است و بعنوان  رهمشترک آنان برای مشاركت در ایجاد و به
باید برای همه افراد    این حقوق  2های حال و آینده است. یك حق توزیعي، متعلق به نسل

كنند بدون هيچ شكلي از تبعيض بر اساس  در شهرها زندگي مي  موقتيطور دائ  یا  كه به
گرایش  جنسيتي،  سني،  عقيدهوضعيت  مذهبي،  زباني،  جنسي،  یا  ای،  های  نژادی  منشأ 

كنند شده باشد. شهرها خود را متعهد ميقومي، سطح درآمدی، شهروند یا مهاجر تضمين 
فراه تا سياست برای  را  زنان در شهرهاكردن فرصتهای عمومي  برای  برابر  اتخاذ    های 

زنان، عليه  تبعيض  اشكال  كليه  منع  كنوانسيون  در  كه  محيطاجالس  نمایند  زیست    های 
)  (،1992)ریو   زنان  جهاني  متحد  دومين   و(  1995كنفرانس  ملل  بشر  اسكان   برنامه 

در    ها برای تحقق این سياست  باید  بودجه دولتي  ي از منابعاند.  يان شدهب  (1996  استانبول )
ابزار و شاخص  عمل ایجاد  اهدافو  این  به  بر دستيابي  نظارت  برای  در طول زمان    هایي 

3كنار گذاشته شود. 

آسيبگروه  افراد  و  حق  ها  بهره پذیر  ازبر  حفاظت   مندی  برای  ویژه  ، اقدامات 
. را دارندتبعيض    حفاظت در برابرو    اساسي خدمات  ترسي به  دس   توزیع منابع،  ،گيیكپارچ

منشور بر شهر،  در  افراد و گروه اندذكر گردیدهپذیر  آسيب  هایگروه   جهاني حق  ي  های: 
موقعيت در  یا  فقر  وضعيت  در  محيط  كه  لحاظ  از  كه  هستند،  هایي  خطرناک  زیستي 

بيماریزندگي مي تهدید  معرض  )در  دارند(كنند  قرار  قها  ناتوان  ،  افراد  ربانيان خشونت، 
مطابق با شرایط هر شهر،  های دیگر كه  ، پناهندگان و تمام گروه اجباری  جسمي، مهاجران
به   باید  ابتدا  در  هاگروه  این   در.  هستند  ساكنان  بقيه  به  توجه  با  نامساعد در یك وضعيت

مسئول    ا شهره  .شود  توجه  كودكان   و   زنان )به خصوص زنان سرپرست خانوار(  سالمندان،

1. Collective and Diffuse.

2. Global Platform for the Right to the City, “The Right to the City Building

another Possible World”, Pp. 11&12. Available at: http:// www. Right to the city 

platform. org. br/ book-the-right-to-the-city-building-another-possible-world/ last 

seen: 2018/10/20. 

3. Renato Cymblista, The Challenges of the Democratic Management in Brazil:

The Right to the City (Brazil: Ford Foundation, 2008) at 49. 

http://www.shahrsazionline.com/5657/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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در شهر   آنان  مشاركت  فضایي جهت  ایجاد  و  افراد  از  گروه  این  آزادی  و  حفظ حقوق 
 1. باشندمي

تعریف حق بر شهر از دیدگاه لوفور. 1-3
تصاحب    حق  است:  اساسي  حق  دو  شامل  شهر  بر  حق  لوفور،  نظریات  اساس  بر 

مشاركت.  2)اختصاص(  حق  بر   3و  ساكنان  حق  معنای  به  شهری  فضای  تصاحب  حق 
روزمره زندگي  در  شهری  فضای  از  كمال  و  تمام  تصاحب استفاده  همچنين  است.  شان 

فضای از فيزیكي استفاده شامل حق زندگي كردن، بازی كردن، كار كردن، تصرف و
حق مشاركت ناظر   4شود. حق داشتن مسكن یكي از اشكال تصاحب شهر است.شهری مي

در هر سطحي از    -حوری در هر تصميميبر این است كه شهروندان باید نقشي اساسي و م
ایفا كنند.   -گيری كه باشدتصمي  همه شهروندان   5كه منجر به توليد فضای شهری شود، 

جزئيات، تعریف، اجرا و توزیع مالي و مدیریت  حق مشاركت مستقي  یا توسط نماینده در  
شهری  سياست بودجه  و  عمومي  بههای  شفافيت،  را  افزایش  است  كارایيمنظور  قالل  و 
سازمان  ،عمومي  ادارات و  مردمي  محلي  در    6دارند.های  مشاركت  حق  شهروندان  همه 
ریزی، وضع، نظارت، مدیریت، بازسازی و بهبود شهرها دارند. فقدان سازوكارها و برنامه

بر   نهادهایي كه مشاركت شهروندان را در مدیریت شهر تضمين كند، نقض آشكار حق 
است. نه    7شهر  تأكيد  تنها  این حق،  شهری  اجتماعي  زندگي  در  شهروندان  مشاركت  بر 

كند بلكه از منظر این حق، مشاركت در زندگي سياسي، مدیریت و اداره كردن شهر مي
از اهميت بسيار باالیي برخوردار است. حق بر شهر متضمن حقي نيست كه از باال به افراد  

حق    8ندگي سياسي شهر است.اعطا شود و بين آنان توزیع گردد، بلكه حقي برای تغيير ز

1. World Charter for the Right to the City, 2004, Article II, Part.4.

2. Appropriation.

3. Participation.

4.  Don Mitchellm, The Rights to the City: Social Justice and the Fight for Public

Space (New York: The Guilford Press, 2003) at 19. 

5. Tovi Fonster, Tovi, “The Right to the City and Gendered Everyday Life”, Cities

for All: Proposals and Experiences toward the Right to the City ( Chile: Habitat 

International Coalition (HIC), 2010), at 65. 

6. World Charter for the Right to the City, Article II, part 1.2.

7. Renato Cymblista, op. cit. at 49.

8. Mustafa Dikeç, op. cit. at 1790.
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جنبه بود  آن  آغازگر  لوفور  كه  شهری  افراد بر  و  شهر  ساكنان  زندگي  از  مختلفي  های 
برمي را در  از فضاهای  مختلفي  استفاده  از  از ساكنان شهر هستند. ترس  نيمي  زنان  گيرد. 

های شهری امری است  ها، وسایل حمل و نقل عمومي و پارکعمومي به خصوص خيابان
شود. از نظر لوفور تغيير جامعه بدون تغيير نع اعمال حق بسياری از زنان بر شهر ميكه ما

كند.  معناست و روابط اجتماعي جدید، فضایي جدید را اقتضا ميفضای متناسب با آن بي
بدون  افراد  حيات  و  اجتماعي  روابط  كه  نيست  ظرفي  مانند  صرفا  شهر  در  فضا  بنابراین 

پ بلكه فضای شهری خود شكلتأثيرپذیری در آن جریان  و  روابط آن  دهندهيدا كند،  ها 
 1شود. سبب غني و یا فقير شدن حيات مي

تعریف حق بر شهر از دیدگاه دیوید هاروی . 2-3
پارک« »رابرت  شهر  تعریف  از  شهر  بر  حق  تعریف  برای  هاروی  مي  2دیوید  كند. آغاز 

تالش ترین  شهر موفقد: »كنيشهر را اینگونه تعریف م شناس شهری،، جامعهرابرت پارک
مي  بشر است زندگي  آن  در  ميل خود شكل دهدتا جهاني كه  مطابق  را  اگر شهر  كند   .

جهاني باشد كه انسان خلق كرده، در عين حال جهاني است كه انسان محكوم است از این  
بدون داشتن درک درست از  طور غيرمستقي  و  بهپس در آن زندگي كند. بنابراین انسان  

به عقيده   3رده است«. هيت كاری كه انجام داده، با ساختن شهر خود را نيز بازآفریني كما
منابع شهری  به  دیوید هاروی، حق بر شهر مفهومي فراتر از آزادی فردی برای دسترسي 
است؛ حق بر شهر، حقي برای تغيير دادن خودمان به وسيله تغيير دادن شهر است. این حق  

ی اجرای آن به اعمال قدرت جمعي، برای تغيير شكل فرایند  یك حق مشترک است و برا
شهرها  بازسازی  و  ایجاد  آزادی  است.  نياز  با    4شهرسازی  از  یكي  خودمان  همچنين  و 

هاروی شهر را از رهگذر    5ترین حقوق بشر است.شدهترین و در عين حال فراموشارزش
داند و به همين دليل  في مياقتصاد سياسي به عنوان تجلي جذب مازاد سرمایه و ارزش اضا

ان، سال  گيری انقالب شهری )شهر تهرتا شكل حق به شهر  نتری، مينو صدیقي كسمایي، »از مطالبهكال. عبدالحسين 1

 . 56ص  ،(1396) ،23شناختي شهری، تابستان، سال هفت ، شماره معه(«، مطالعات جا1357

2. Robert Ezra Park.

3.  David Harvey, “The Right to the City”, New Left Review, September-October,

Vol. 53, (2008), at 23. 

4. The Freedom to Make and Remake our Cities.

5. Ibid.
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ميان توسعه سرمایه نزدیكي  بيند. توسعه شهر همواره شيوه  داری و توسعه شهر ميارتباط 
بحرانسرمایه از  عبور  برای  بقای  داری  لوفور  برخالف  هاروی  است.  بوده  آن  ذاتي  های 
ی ایده حق  رو بيند و از همين داری را نه در توليد فضا كه در سلب مالكيت فضا ميسرمایه

 1. یابدرفته ميبر شهر را در شهرهای امروز به طور روزافزوني از دست

   شهر  بر  حق با  حقوق شهروندی  رابطه .4
.  كني   تعریف  را  شهروندی  واژه  است   الزم  ابتدا  شهر،  بر  حق   با  شهروندی  رابطه   بيان  برای
و   باشدمي  مندبهره  رأی   حق  از   كه   است  شهر  -دولت  یك  عضو   شهروند  تاریخي،   نظر  از
 2. كندمي  مشاركت  شود،مي  ناميده  سياست  امروز  كه  چيزی  و  اجتماعي  مه   تصميمات  در
از   برخوردار   سویي  از  كه  دولت  یك  با   رابطه  در  است  فردی  شهروند  سياسي،   دانشنامه  در

3. دارد  عهده  به  هایي تكليف  دولت  برابر  در  دیگر  سوی  از  و  است   مدني  و  سياسي   حقوق

لوفو  عقاید  تعریف  در  رسمي  شهروندی  طریق  از  سياسي  جامعه  یك  در  عضویت  ر، 
را اساس برخورداری    4ملت  -رغ  تفكری كه عضویت دولت شود؛ به بيان دیگر، علينمي

مي تلقي  شهروندی  حقوق  سكونت از  بر  مبتني  را  عضویت  شهر  بر  حق  داند. مي  5كند، 
بهره شهر  بر  حق  از  شهر  در  ساكن  مياشخاص  ایمند  در  چهارچوب  شوند.  مفهوم  ن 

گردد. چنانكه حق بر شهر، ساكنان شهری و شهروندان را در  شهروندی مجددا تنظي  مي
مي جمع  ه   كه  كنار  اشخاصي  است؛  شهر  بر  حق  اصلي  محور  روزمره  زندگي  كند. 

كنند و ه  فضای  دهند، ه  در شهر زندگي ميكارهای روزانه خود را در شهر انجام مي
باشند. در حق بر  ند، كساني هستند كه دارای حق بر شهر قانوني ميكنشهری را ایجاد مي

شهر، ساكنان شهری در تصميمات چه داخل و چه خارج از قالب رسمي دولت مداخله  
سرمایهمي محل  همچون  تصميماتي  مشاغل  كنند؛  ایجاد  محل  دولتي،  ذخایر  گذاری 

های نوساز و  ن ایجاد خانهاندازی سيست  حمل و نقل عمومي جدید یا مكاجدید، محل راه
شوند. لذا تعداد تصميماتي  دیگر تصميماتي كه منجر به خلق فضاهای جدیدی در شهر مي

1. Ibid. at 33.

.41( ص  1396تهران: انتشارات مجد،  )حقوق شهری و شهرسازی  غالمرضا كاميار، .2

 . 43همان، ص  .3

4. Nation-state Membership.

5. Inhabitance.
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مي شهر  بر  حق  لوای  در  شهری  ساكنان  بسيار  كه  برآیند،  آنان  اتخاذ  درصدد  توانند 
توانند تحت تأثير حقوق شهروندی آن را  تر از تصميماتي است كه شهروندان ميگسترده

كنند. كنت  مجموعه  1رل  یك  شهر  بر  حق  بيان  بنابراین  را  تكاليف  و  حقوق  از  خاص  ای 
حيطهمي در  كه  شهروندی  حقوق  با  كه  تعریف   دارد  مدني  و  سياسي  تكاليف  و  حقوق 
 شود، متفاوت است. مي

 های حقوق بشر . جایگاه حق بر شهر در میان نسل 5
داده    تشكيل اس زندگي بشر راها است كه اسای از حقوق و آزادیمجموعه  حقوق بشر

از حوزه  این  نسل    تاریخي  برهه  هر  در  زماني  مقتضيات  به  توجه با  حقوق است.  سه  به 
در نتيجه روند كند.  يم  تأمين بشر را  های  خواسته  از  بخشي  كدام  هربندی شده كه  تقسي 

بشر نسل به  های مختلف آن شكل گرفت و در هر دورهتاریخي تحول حقوق  نسبت  ای 
ي از حقوق بشر، توجه بيشتری صورت گرفت. نسل اول حقوق بشر یا حقوق مدني و  برخ

دارد  سياسي تأكيد  فرد  اصالت  بر  كه  است  حقوقي  الزمهشامل  حق  .  این  عدم   هااعمال 
دولت است  مداخله  آنها  ميها  و  وادار  آزادیرا  در  دخالت  از  تا  فردی  سازند  های 

نسل دوم حقوق بشر تحت عنوان  د. پاسخگویي باشن  ورزند و در برابر آن متعهد به ممانعت
فرهنگي   و  اجتماعي  اقتصادی،  استقرار  حقوق  و  عمومي  نفع  و  اصالت جمع  بر  تأكيد  با 

اجتماعي و عدالت  داشت   نظر  ،برابری  مداخله دولت  این بر  است.  به   ه  بشر  از حقوق  نسل 
بي آن به معنای تالش  است كه جنبه ایجا  عدم انجام عمله   و    مای ه  تعهد به انجاگونه

زمينه و  امكانات  ایجاد  برای  و  دولت  حقوق  از  شهروندان  برخورداری  جهت  الزم  های 
ميآزادی خود  سوم  2باشد.های  نسل  »حقوق  همبستگي ،  جمعي«حقوق  »حقوق  یا  به   3« 

بشر ابنای  تساوی  و  برابری  شد  معنای  متولد  بيست   قرن  اوایل  از    هاز  پس  دوران  در  و 
ه است. اكنون نسل اول و دوم حقوق بشر به تنهایي  ملل متحد باليدن گرفت سيس سازمان  أت

های  توانند زیست بهتر بشر را تضمين كنند. برای جبران نارسایي در حقوق بشر نسلنمي

1. Mark Purcell, “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the

Capitalist World order”, International Journal of Urban and Regional Research, 

Vol. 27, No. 3, (2003), at 577-578. 

حقوق   .2 تحقيقات  مجله  پایدار«،  توسعه  و  زیست  محيط  بشر،  »حقوق  جهرمي،  افتخار  زمستان، ي،  گودرز  و   پایيز 

. 13(، ص 1388)، 50شماره  

3. Collective/Group Rights.
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حقوق    نسل سوم حقوق بشر كه دربرگيرنده  1اول و دوم، حقوق جدیدی ضروری است. 
ز اهداف نسل سوم حقوق  آینده بشر است. ا  باشد، متناسب با اقتضائات اكنون وجمعي مي

ت مناسب أبشر،  شرایط  استمين  تحقق  ي  آن  در  بشر    اهداف  كه  حقوق  دوم  و  اول  نسل 
نسل سوم    رو به نوعي مكمل حقوق مورد توجه دو نسل قبل است. این   . ازگردد  امكانپذیر

شده است و ها استوار  هایي برخوردار است كه حق بر شهر نيز بر آنحقوق بشر از ویژگي
 توان حق بر شهر را در زمره این نسل از حقوق بشر دانست:از این منظر مي

ویژگي اساسي نسل سوم این است كه این حقوق صرفا با تالش همه عوامل اجتماعي  −
افراد، دولت انجمن یعني  بين ها،  المللي، تحقق خواهند  های عمومي و خصوصي و جامعه 

ح   2یافت. جمله  از  نيز  شهر  بر  نميحق  كه  است  عهده  قوقي  بر  تنها  را  آن  تحقق  توان 
بر اساس منشور جهاني حق بر شهر، همه شهروندان حق مشاركت در  دولت ها گذاشت. 
ریزی، وضع، نظارت، مدیریت، بازسازی و بهبود شهرها دارند. فقدان سازوكارها و برنامه

بر    نهادهایي كه مشاركت شهروندان را در مدیریت شهر تضمين كند، نقض آشكار حق 
3شهر است.

بُعد جمعي زندگي بشر توجه دارد. ارزش− به  با این حقوق  حقوق همبستگي  هایي كه 
مي قرار  توجه  كه  مورد  هستند  منافعي  و  خيرها  بلكه  ندارند،  تعلق  خاصي  فرد  به  گيرند 

همه   و  نيستند  فردی  به خيرهای  تقسي   قابل  سال   زیست  محيط  و  توسعه  همچون صلح، 
همه ساكنان    بر اساس منشور جهاني حق بر شهر،  4ر جمعي از آن منتفع گردند. باید به طو 

بهره شهری  منابع  از  باید  پروژهشهر  تحقق  برای  شهر  دیگر  بعبارت  شوند.  و  مند  ها 
عادالنه،  گذاریسرمایه توزیع  معيارهای  تحقق  طریق  از  را  شهری  جامعه  منافع  ها، 

زیس پایداری  و  فرهنگ  به  احترام  همه شهروندان در  تاقتصادی،  رفاه  و تضمين  محيطي 
نسل برای  طبيعت،  با  هماهنگ  نظر  وضعيت  در  كل  به صورت یك  آینده  و  امروز  های 

به    5گيرد.مي متعلق  اموال عمومي و خصوصي  و  به  شهر و شهروندانفضاها  ای  گونهباید 

»ب  و  چيصلح  محمدعلي  .1 درگاهي،  فصلنامه  رامين  مردمي«،  یا  جمعي  حقوق  همبستگي:  حقوق  ماهيت  ررسي 

 . 147ص  ، (1392) ، 14پژوهش حقوق عمومي، زمستان، سال پانزده ، شماره 

. همان .2

3. Renato Cymblista, op. cit. at 49.

. 32ص  ،(1390)، 4، شماره 41گي«، فصلنامه حقوق، زمستان، دوره  باقر انصاری، »مباني حقوق همبست .4

5. World Charter for the Right to the City, Article II, part 2.1.

http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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درآمدهای    1محيطي در اولویت باشد. استفاده شوند كه منافع اجتماعي، فرهنگي و زیست
های  ید باید به نفع برنامهآمي  دستهای عمومي بهگذاریای كه از طریق سرمایهالعادهفوق

های  هایي كه در موقعيتمندانه برای بخش اجتماعي و تحقق حق مسكن و زندگي كرامت
گردد.  هستند، صرف  سياست  2خطرناک  اجرای  و  تدوین  منافع جمعي  در  عمومي،  های 

 3بایست بر حق مالكيت فردی ارجحيت داشته باشد. فرهنگي و اجتماعي مي
محد− سو  یك  از  آزادی  همبستگي  و  ميل  خالف  بر  چون  است؛  آزادی  ودكننده 

آن عهده  بر  را  تعهداتي  مياشخاص،  قرار  تقویتها  دیگر  سوی  از  و  برابری  دهد  كننده 
حق بر شهر نيز بعنوان یك حق    4كند.ها هموار مياست، چون زمينه را برای رفع نابرابری 

همچنين مبتني بر برابری و   ها در نظر دارد وبشری تعهداتي را برای ساكنان شهر و دولت
صرف انساني  هر  كه  معنا  این  به  است.  تبعيض  و عدم  فرهنگ  قوميت،  مليت،  از  نظر 

انسان بودن شایسته بهره به دليل  تنها  به  همچنين    5مندی از این حق است.جنسيت  تساوی 
عموم   رفاه  سطح  افزایش  به  منجر  كه  است  مدني  جامعه  اركان  همه  مشاركت  معني 

بایست پذیر؛ ميهای آسيبشهرها از طریق سياست تبعيض مثبت به نفع گروه  6گردد.مي
موانع سياسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي را بردارند، موانعي كه در حقيقت آزادی و  

مي محدود  را  شهروندان  سياسي،  برابری  مشاركت  و  شخص  كامل  رشد  مانع  و  كنند 
7شوند.ياقتصادی، فرهنگي و اجتماعي مؤثر وی در شهر م

بنابر مراتب فوق، حق بر شهر از جمله حقوق نسل سوم است كه مباني آن را حقوق  
نسل اول و دوم همچون حق حيات، حق مسكن مناسب، حق بر محيط زیست سال ، حق  

دهد كه تحقق آن نيازمند همكاری  سالمتي و حق بر رفت و آمد آسان و ایمن تشكيل مي
هروندان است.و تالش دولت، نهادهای خصوصي و ش 

1. Ibid. part 2.2.

2. Ibid. part 2.5.

3. Ibid. part 2.4.

 . 34باقر انصاری، همان، ص . 4

شناسي ایران، مجله جامعه  شهر: آزمون نظریه لوفور در تهران«،پور، »جنسيت و حق به  الدن رهبری، محمود شارع.  5

 .188ص  ،(1393) ، 1، شماره 14هار، دوره ب

محمد راسخ، محمد، فائزه عامری، »رویكرد نظری به مفهوم حق نسل سوم«، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، بهار    .6

 . 169-193ص ص ،(1392)، 39پانزده ، شماره  ال و زمستان، س

7. World Charter for the Right to the City, Article II, Part.4.
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 الملل . اسناد متضمن حق بر شهر در عرصه بین 6
اعالميه    نه تنها ارتباط نزدیكي باكه  است    حقوق بشر  مفهوم گستردهشهر بخشي از    رحق ب

برنامه  .  دهددارد، بلكه حقوقي فراتر از آن را نيز مدنظر قرار مي  متحد  جهاني سازمان ملل
اند كه حق بر شهر را بعنوان بخشي از یك  ردهو یونسكو تالش ك  1اسكان بشر ملل متحد

گسترده زمينهبرنامه  در  مفهوم  تر  بشر  سياستحقوق  سوق  آنان  هدف  كنند.  های  سازی 
بر شهر را   اسنادی است كه حق  پایداری و همچنين توسعه  و  به گسترش عدالت  شهری 

دولتداشته  بيان برخي  منطقهاند.  سطح  در  حق ها  اسناد  محلي  و  ملي  تصویب  ای،  وقي 
المللي ها در سطح بين ترین آنكردند تا حقوق بشر را در مفهوم شهری وارد كنند. پيشرفته

از   بيش  توسط  بود كه  بشر در شهر  برای حفاظت حقوق  اروپایي  امضا    400منشور  شهر 
جوالی   در  برزیل  شهر  اساسنامه  همچنين  محلي،    2001گردید.  قلمرو  در  شد.  تصویب 

و   مونترال«  در  »منشور  و  مكزیكوسيتي«  و  سال»منشور  اكوادور«  »اساسنامه  اخير  های 
تنظي  گردیدند.  بر شهر  از سازمانشبكه  2»بوليویا« درباره حق  ایاالت  ای  های عمومي در 

سال   در  منظور  این  به  نظریه    2007متحده  این  جذب  نيز  دانشگاهيان  شدند.  تشكيل 
ا در تورنتو، رم و برلين، سوئد و دیگر  ای حق بر شهر رهای چندجانبهگردیدند. كنفرانس 
های جهاني، قوانين ملي و منشور شهرها  همچنين این حق در پيمان  3نقاط بررسي كردند.

ترین اسنادی كه در زمينه حق بر  در سراسر جهان تأیيد شده است. در ذیل برخي از مه 
 گردد. شوند، معرفي مياند و اجرا ميشهر تدوین گردیده

اروپایي حفاظت از حقوق بشر در شهر منشور  .1-6
اروپا در شهراز  حفاظت    یيمنشور  بشر  اصول    4،حقوق  و  ساكنان شهری  اساسي  حقوق 

  سنت شهر    حاكميت حقوق بشر در شهر الزم است را گرد آورده است.  اساسي كه برای
سال    دنيس  در  شهری،  2000فرانسه  رساند    است  اولين  تصویب  به  را  منشور  این   وكه 

توان از  های این منشور را مياند. ریشهآن را امضا كرده  یيشهر اروپا  350بيش از  تاكنون  
پنجاهمين سالگرد اعالميه جهاني حقوق بشر در سال    تكنفرانسي در بارسلونا كه به مناسب 

1. UN-Habitat.

2. Charlotte Mathivet, op. cit, at 22-23.

3. Mark Purcell, “Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City”,

Journal of Urban Affairs, Vol. 36, No.1, (2013), at 141. 

4. The European Charter for Human Rights in the Cities, 2000.
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بيش    ،دنيس برگزار شد. پس از آن در كنفرانس دوم كه در سنتیافت  ،برگزار شد  1998
شود و  ها هر دو سال یكبار برگزار ميب رساندند. این كنفرانس شهر آن را به تصوی  70از  

 است. ي این منشوریهای اجراگذاری مشكالت و خالقيتفرصتي برای به اشتراک

اساسنامه شهر در برزیل. 2-6
قاعده برای  شده  انجام  اقدامات  اولين  از  آغاز  یكي  برزیل  در  شهر،  بر  حق  ساختن  مند 

سازمان كه  جایي  شهرهای    هاگردید؛  فقيرنشين  مناطق  از  شهر  بر  حق  از  حمایت  برای 
فعاليت كردند.  شروع  بعنوان  بزرگ  اغلب  كه  فدرال  قانون  تا  شد  موجب  آنان  های 

مند  شود، تنظي  گردد كه به طور جامع توسعه شهری را قاعدهشناخته مي  1»اساسنامه شهر«
قانون    183و    182ست كه مواد  شهر، قانون فدرال برزیلي ا  است. در واقع اساسنامهكرده  

فدرال سال   نظام  1988اساسي  ماده  مند ميرا  بيان مي  182كند.  اساسي فدرال  كند  قانون 
سياست تضمين  كه  را  خود  شهروندان  توسعه  و  شهر  اجتماعي  عملكرد  باید  شهری  های 

.  ابزار اصلي و اوليه برای سازماندهي زمين شهری است  2كند. همچنين برنامه جامع شهری
ای و چه نوع تصرفي از هر بخش از زمين  طرح جامع باید تعریف كند كه چه نوع استفاده

ایفا مي را  اجتماعي خود  نقش  تمام امالک  اطمينان حاصل گردد كه  تا  كنند.  شهر شود 
قانون اساسي فدرال به بيان حق مالكيت اموال بوسيله ساكنان یك شهر كه از آن   183ماده 

پردازد. این اقدامات حق مالكيت را  كنند، ميشان استفاده ميخانوادهبعنوان خانه خود یا  
 3كند. برای شخص تضمين مي

است:   اصل  سه  متضمن  برزیل  شهر  و   –1اساسنامه  شهر  اجتماعي  عملكرد  مفهوم 
یكي    4مدیریت دموكراتيك شهر.   –3ها و منافع شهری و  توزیع عادالنه هزینه  –2اموال؛  

اساسنامه،  این  عناصر  سكونت  از  شناختن  رسميت  شهرهای  گاهبه  در  غيررسمي  های 
های اقتصادی و دولتي رسمي وارد كرد.  ها را در بخش برزیلي است كه در طول زمان آن

توسعه كه  كرد  مشخص  قانون  این  در    همچنين  یا  رسمي  بخش  در  )چه  شهری  زمين 

1. City Statute.

2. Municipal Master Plan.

3. Furbino Bretas Barros  et al, “Commentary on the City Statute”, Cited in: Marcio

Fortes, Billy Cobbett, The City Statute of Brazil a Commentary, 1st Edition, 

(Brazil: Cities Alliance and Ministry of Cities, 2010), at 91. 

4. Evaniza Rodrigues et al, “Popular Movements and the City Statute”,  op.cit. at

25. 
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نه فقيرنشين(  مبادلهمحالت  ارزش  بوسيله  باید  توس تنها  بلكه  آن  استفاده  ای  ارزش  ط 
اجتماعي از زمين و مناطق اطراف آن تعيين شود. دولت برزیل باید صریحا شناسایي كند  
كه فضای شهری عالوه بر كاركرد پيچيده اجتماعي، كاركرد اقتصادی نيز دارد؛ البته این  
به معنای اتخاذ اقدامات ورای حقوق مالكانه نيست، بلكه صرفا در جستجوی تعادلي ميان  

كند كه  ع مالكيت خصوصي با نيازهای اجتماعي ساكنان شهر است. این قانون بيان ميمناف
مالكيت مه  نگرانيحقوق  از  و تر  پایدار  به صورتي  این حق هنوز ه   نيست.  های دیگر 

هماهنگ   و  همسو  اجتماعي  مصرف  ارزش  با  باید  اما  پابرجاست،  خود  جای  در  محك  
 1تأمين كند.  باشد و سه  كافي نيازهای اجتماعي را 

منشور جهاني حق بر شهر. 6-3
منشوری  شهر و مهمترین اقدام در ایجاد آن، بر حق  زمينة  در جهاني سند ترین معروف 
 2005 در سال آن نهایي نسخة كه است 2بر شهر« حق جهاني  »منشور عنوان با جهاني
از جانب جامعه مد شده تدوین  باید  اقداماتي  منشور،  این  و  است. در راستای  ني، محلي 
المللي اتخاذ شود تا همه مردم با كرامت های بين های داخلي، نمایندگان و سازماندولت

گردد به اقدامات مقدماتي »دومين  كنند. نقطه آغازین این فرآیند بازميدر شهرها زندگي  
برزیل در سال    ریودوژانيروكه در    3كنفرانس ملل متحد در زمينه محيط زیست و توسعه«

زمين«  1992 »اجالس  عنوان  به  و  شد  اصالح    4برگزار  ملي  اجالس  است.  شده  شناخته 
نيروهای    7های كموني )عمومي( ای سازمانو جبهه قاره  6هبيتات المللي  ائتالف بين   5شهر، 

پيش  برای  را  در شهر خود  اسكان  در خصوص  معاهده  امضای  و  »برای    8نویس  عنوان  با 
شهرک عادالنه،  شهرها،  روستاهای  و  پایدار« ها  و  همان   9دموكراتيك  در  كردند.  متحد 
المللي هبيتات، بعنوان بخشي از اقدامات مقدماتي اجالس زمين، اجالس  سال ائتالف بين 

1. Mark Purcell, op. cit. at 142-143.

2. The World Charter on the Right to the City, 2004.

3. II United Nations Conference on Environment and Development, Held in Rio de

Janeiro, Brazil, in 1992. A/CONF.151/26 (Vol. I, 12 August 1992). 

4. Earth Summit.

5. The National Forum for Urban Reform (FNRU).

6. Habitat International Coalition (HIC).

7. the Continental Front of Communal Organizations (FCOC).

8. Urbanization.

9. Just, Democratic and Sustainable Cities, Towns and Villages.
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ریزی كرد. چند سال  زیست، فقر و حق بر شهر را در تونس برنامه  المللي درباره محيطبين 
ی با عنوان »به سوی شهر یونسكو نيز مشاركت خود را در حقوق شهر   1995بعد در اكتبر  

های برزیلي منشور حقوق بشر آغاز كرد. در همان سال سازمان  1همبستگي و شهروندی«
برجسته دیگر رویداد  دادند.  ارتقا  را  بر  در شهر  منشور جهاني حق  ایجاد  به  منجر  كه  ای 

بود؛ جایي    2000شهر گردید، »اولين مجمع جهاني ساكنان شهری« در مكزیك در سال  
كردند. در  كشور شركت  35های اجتماعي از  ها و جنبش نماینده از سازمان  300ریبا  كه تق 

سازی یك  كنندگان مفهوممدت طرح »بازاندیشيدن درباره شهر از جانب مردم«، شركت
آرمان جمعي را مورد بحث قرار دادند. آرماني كه ساخت شهرهای دموكراتيك، فراگير،  

آورد. یك سال بعد در زمان  ليدی و امن را به ارمغان ميتوآموزشي، قابل زندگي، پایدار، 
 2مندسازی منشور آغاز گردید. اولين اجالس اجتماعي جهان، فرآیند قاعده

مطابق اصول   از شهرها  استفاده عادالنه  بعنوان حق  را  این حقوق  بر شهر   منشور حق 
مي تعریف  اجتماعي  عدالت  و  انصاف  دموكراسي،  و  پایداری،  ترویج  این  كند.  انتشار 

ابتدا   در  بود.  گرفته  سرچشمه  التين  آمریكای  مدني  جامعه  از  جهاني  سطح  در  منشور 
های مدني كه  های اجتماعي و سازمانمنشور بعنوان سند سياسي بود كه مربوط به جنبش 

المللي و دیگر شد و بتدریج به مقامات محلي و اعضای بين مند بودند، ميبه موضوع عالقه
3ي، خصوصي و اجتماعي گسترش یافت. های عموم بخش 

های مونترالمنشور حقوق و مسئولیت. 4-6
های اجتماعي مدني، منشور حقوق و  شهر و گروهبعد از طي مذاكرات طوالني بين دولت

تصویب شد. توافق شد كه    2006های مونترال توسط شهرداری مونترال در سال  مسئوليت
تفاه  یك  سند  شهرداری  4نامه این  این    بين  به  را  شهروندان  منشور،  باشد.  شهروندان  و 
مي تعریف  ميصورت  زندگي  شهر  قلمرو  در  كه  فردی  »هر  كه  كند:  معنا  این  به  كند«، 

ملت برای عضویت در جامعه سياسي شهری نياز نيست. منشور    -شهروندی رسمي دولت
جدید برای    دهد و تعداد زیادی حقوقمستقيما به حقوق بشر سازمان ملل متحد ارجاع مي

1. Toward the City of Solidarity and Citizenship.

2.  Enrique Ortiz Forez et al The Right to the City around the World (Latin

America: Habitat International Coalition, 2006) (2006), at 6. 

3. Ibid. at 8.

4. Memorandum of Understanding.
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مي پيشنهاد  تصمي شهروندان  در  مشاركت  نظير  حقوقي  مسكن  گيریدهد.  شهری،  های 
مناسب، حقوق فرهنگي، امنيت فيزیكي، خدمات شهری و توسعه پایدار. این منشور بيشتر  
این   از  كه شهروندان  كند  تضمين  تا  است  و شهروندان  دولت  ميان  مشترک  بيانيه  مشابه 

بهره خواهندحقوق  الزم  مند  شهرداری  برای  منشور  كه  هرچند  اما  شد.  است  االتباع 
دارد: »هر شهروندی بيان مي  32شهرداری از نظر قانوني متعهد و ملزم به آن نيست. ماده  

طرح    1تواند شكایتي را نزد مرجع صالح اداری كه باور دارد كه به او ستمي روا شده... مي
اقد برای  مبنایي  عنوان  به  منشور  این  بهكند.  یا شبه قضایي  قالب قضایي  قانوني در  كار  ام 

به كوشش    2رود.«نمي قادر  او  است  توجه  درخور  وی  ادعای  كه  كند  فكر  دادرس  اگر 
وجود ندارد تا دادرس گزارشي را    یبرای اقامه دعوی است. اگر نتواند، هيچ چاره دیگر

اعتبار دهد را  ادعای وی  كن   منتشر كند  كه  احضار  را  بن و شهرداری  ابراین هرچند كه  د. 
الزام قانوني  نظر  از  اما  است،  شده  تصویب  كامل  منشور  به طور  آن  حقوق  و  نيست  آور 

 3مدون نشده است. 

منشور حق بر شهر مکزیکوسیتي. 5-6
سال   اوایل  در  مكزیكوسيتي  شهر  بر  حق  به  2007منشور  و  گرفت  به  شكل  رسمي  طور 

اقدام یكسری  پس  آن  از  شد.  پيشنهاد  فدرال  ارتقای  دولت  و  ترویج  برای  عمومي  ات 
ها و تبادل تجربيات در شهرهای مختلف كشور صورت  منشور و هماهنگ كردن فعاليت

طور رسمي فرایند ایجاد منشور را آغاز كرد. در آن زمان  دولت به   2008پذیرفت. در سال  
نتایج مثبت بسياری برای آینده شهر« »این تالش  رئيس دولت مكزیكوسيتي تأكيد كرد: 

گذاری  خواهد داشت و متعهد شده است كه به پيشنهادات گوش فرا دهد و مجلس قانون
های عمومي و شكل  را برای ایجاد سندی قانوني دعوت كند؛ سندی كه تعهدات، سياست

تكميل    2009نویس منشور در اوایل سپتامبر  جدیدی از مدیریت را ارائه خواهد داد. پيش 
 2010جهت ارزیابي ارائه گردید. در نهایت در سال    شد و به رئيس دولت مكزیكوسيتي

1. Ombudsman.

2. Montreal Charter of Rights and Responsibilities, Article 32.

3. Mark Purcell, op. cit. at 143-144.
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شد. تصویب  و  ایجاد شهری    1امضا  بود.  مشخصي  اهداف  و  موضوعات  متضمن  منشور، 
زیست فرد،  به  لذتمنحصر  و  پایدار  دموكراتيك،  عادالنه،  برانگيختن  پذیر،  بخش، 

م فعال،  شهروندی  ایجاد  اجتماعي،  بافت  تقویت  اجتماعي،  سازمان  و  فرآیندهای  سئول 
جمله این  از  حمایتگر  و  عادالنه  شهری  اقتصاد  بهایجاد  گستردهاند.  با  طور  منشور  تر، 

رواني  عميق و  سياسي  سرزميني،  فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادی،  محروميت  دالیل  ترین 
مي آنمواجه  برای  ميشود.  اجتماعي  پاسخ  دنبال  به  بهها  »شهر  رویكرد  با  و  مثابه    گردد 

ای است كه خواهان ارتباط  شك حق بر شهر، رویكرد پيچيدهكند. بيه ميیك كاال« مقابل
حقوق بشر در مفهوم كلي با دموكراسي در ابعاد گوناگون آن است. منشور مكزیكوسيتي  
با الهام از منشور جهاني حق بر شهر، این حق را به عنوان حق استفاده منصفانه شهرها از  

 2كند. دالت اجتماعي تعریف مياصول پایداری، دموكراسي، انصاف و ع
مي ما  كه  »شهری  عنوان  حول  منشور  پایهمحتوای  اهدافي  و  شده  خواهي «  گذاری 

است. اجرای كامل حقوق بشر در شهر، عملكرد اجتماعي شهر، زمين و اموال، مدیریت 
و   شهر  انرژی  و  ميراث  طبيعي،  منابع  پاسخگوی  و  پایدار  مدیریت  شهر،  دموكراتيك 

آن،   اهداف  پيرامون  این  جمله  از  شهر  امكانات  از  منصفانه  و  دموكراتيك  برخورداری 
شهرهای جهان و در  ترین كالنهستند. حق به شهر به عنوان حقي چندوجهي در پرجمعيت

روابطي چندوجهي با مناطق پيراشهری و برای كاستن از فشار بر محيط طبيعي، باید بينشي  
رشته متخصصان  رویكرد  از  كه  باشد  تجربهداشته  و  شهر  به  مربوط  مختلف  های  های 

و  حرفه فردگرایي  از  و  رود  فراتر  دارند،  ذهن  در  شهر  از  دولتي  ادارات  در  آنچه  و  ای 
و  مصرف دموكراسي  كه  دارد  تأكيد  شهر  به  حق  منشور  درگذرد.  نيز  شهر  بودن  محور 

پدیده  بشر  بروحقوق  خاص  مكاني  در  و  خاص  مردمي  برای  كه  نيستند  انتزاعي  ز  هایي 
نمي همين  یابند.  ولي  به رسميت شناخت،  برای شهر  را  زندگي شهری درخور  توان حق 

حق را از پيرامون آن دریغ كرد. ضرورت نگاه یكپارچه به شهر و مناطق پيراشهری هشدار  
دهه در  در  داده شده  تغييرات  ایجاد  و  بازنگری  و  دارد  قرار  كار  دستور  در  های گذشته 

م و  توزیع  توليد،  به  الگوهای  است. حق  به شهر ضروری  برای تحقق حق  موجود  صرف 

1. María Lorena Zárate, “Mexico City Charter: The Right to Build the City We

Dream About”, Cities for All: Proposals and Experiences toward the Right to the 

City, (Chile: Habitat International Coalition (HIC), 2010), at 260-261. 

2. Ibid.
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برای حمایت ابزاری  مكزیكوسيتي،  منشور  در  و  شهر  مدیریت شهری  ميان  دوسویه  های 
های  شهروندان شامل بحث و گفتگو، شكل گرفتن، انتقال، تدقيق و تجربه كردن دیدگاه

زهای جامعه در حال و  سازی با توجه به نياپراكنده برای باز توزیع فضا، ثروت و تصمي 
 1آینده است.

. برنامه منشور جهاني برای حقوق بشر در شهر 6-6
بين   برنامه» ترویج  در  مشاركت  منظور  به  بشر در شهر«  برای حقوق  المللي  منشور جهاني 

متحد و دولت بر شهر توسط »شهرهای  بشر و حق  در    2011های محلي« در سال  حقوق 
شد.  تصویب  ایتاليا  به  بر    2فلورانس  كه  شهری  به  نسبت  ساكنان  همه  برنامه،  این  اساس 

مناسب   تا شرایط زندگي  عنوان یك جامعه سياسي محلي تشكيل شده است، حق دارند 
برای همه مردم تضمين شود و همزیستي خوبي ميان همه ساكنان و ميان آنان با مقام محلي  

های  ی در سياستگيرحق مشاركت در مدیریت شهری و سياسي و تصمي   3برقرار گردد. 
عدم   و  مرد  و  زن  برابری  حق  خشونت،  هرنوع  برابر  در  امنيت  بر  حق  محلي،  عمومي 

بهره و  اخالقي  و  روحي  فيزیكي،  توسعه  بر  كودكان  حق  حقوق  تبعيض،  تمام  از  مندی 
المللي حقوق كودک، حق دسترسي به خدمات عمومي،  شناسایي شده در كنوانسيون بين 

عات، حقوق فرهنگي همچون حق بر آموزش، حق بر مسكن  آزادی مذهب، عقيده و اطال 
پایدار،   شهری  توسعه  بر  حق  سال ،  غذای  و  آب  بر  حق  ایمن،  و  مناسب  اقامتگاه  و 
و   ترافيك  آزار ساكنان همچون  و  اذیت  سال ، كاهش دالیل  محيط زیست  به  دسترسي 

جهاني برای  افزایش كيفيت هوا از جمله حقوقي بشری در شهرهاست كه در برنامه منشور  
  4حقوق بشر در شهر شناسایي شده است. 

 . 25-24 صو مری  اميری، همان، ص  يبيمحسن حب .1

2. Global Charter-Agenda for Human Rights in the City, United Cities and Local 

Governments (CGLU), Florence (Italy), 11 December 2011. 

3. Ibid. Para I.

4.  Available at: https:// www. uclg-cisdp. org/ sites/ default/ files/ UCLG_ Global_

Charter Agenda _HR _City_0.pdf, last seen: 2019/11/28. 
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کنفرانس ملل متحد درباره مسکن و توسعه شهری پایدار. 7-6
ملل  اسكان  برنامه  به  معروف  پایدار  شهری  توسعه  و  مسكن  درباره  متحد  ملل  كنفرانس 

كند كه در آن حق بر  طرحي را معرفي مي  1برگزار شده است،   2016كه در سال    3متحد  
گردد. در این كنفرانس سه ركن اصلي  عنوان عنصری جهت توسعه شهری تلقي ميشهر ب

 برای حق بر شهر تعریف شده است:
دسترسي به مسكن مناسب برای همه ساكنان یكي    2توزیع منصفانه منابع از نظر مكاني:−

مه  چالش از  هستند.ترین  مواجه  آن  با  شهرها  امروزه  كه  است  و    3هایي  تعداد  همچنين 
از    كيفيت آن  به  كودكان  و  زنان  امن  دسترسي  و  شهری  مشتركات  و  عمومي  فضاهای 

های آن ممكن است  به عالوه مناطق شهری و ساختمان  4جمله مسائل بحراني شهرها است.
با حوادثي طبيعي همچون سيل و زلزله مواجه شوند. ایجاد محيطي ایمن و مقاوم در برابر 

كنند، باید  پذیر زندگي ميهای آسيبمحيطمحيطي برای اشخاصي كه در  خطرات زیست
   5در اولویت قرار گيرد.

ها برای  مدیریت شهری و حفظ ظاهر شهرها چالش اصلي دولت  6نمایندگي سياسي: −
زیستي شهرها است. همچنين هسته اصلي حق  تضمين امنيت اجتماعي، اقتصادی و محيط  

یا دائمي، خواه  دهند كه شامل همه ساكنابر شهر را شهروندان تشكيل مي ن خواه موقت 
مي غيررسمي  یا  تصمي قانوني  همه  برنامهگيریشود.  و  عمومي  خدمات  درباره  ریزی  ها 

7شهری باید با مشاركت ساكنان )شامل زنان بدون تبعيض( صورت پذیرد. 

فرهنگي: − و  اقتصادی  اجتماعي،  بر مدل  8تنوع  را  اقتصادی  رشد  كه  شهرسازی  های 
بشر آسایش  و  مي  خوشبختي  ميترجيح  ضایع  و  تخریب  را  شهر  بر  حق  كنند. دهند، 

فقدان   است:  مواجه  مشكالتي  با  امن  معيشت  و  آسایش  به  برای دستيابي  جمعيت شهری 

1. United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development

(Habitat III), 2016. 

2. Spatially Just Resource Distribution

3. Habitat III, Para. 19.

4. Ibid. Para. 20.

5. Ibid. Para. 26.

6. Political Agency.

7. Ibid. Para. 28-29 -32.

8. Social, Economic and Cultural Diversity.
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و سرمایهسياست مناطق شهری ك گذاری  در  مشاغل  گذاری  از  فقدان حمایت  و  درآمد 
مندی از نيازهای  بهرهشهری از این جمله هستند. معيارهای اصلي رفاه ساكنان شهر شامل  

بشری جهاني، دستيابي به اهداف اقتصادی و اجتماعي و افزایش شادی و كيفيت زندگي  
ایمني و امنيت بعد اصلي حق بر شهر است كه بواسطه ارتكاب    1است. بر  به عالوه، حق 

رفته   تحليل  شهرها  در  خشونت  و  آسيبجرای   قشر  و  و  است  زنان  خصوص  به  پذیر 
2دهد. تأثير قرار ميدختران را تحت  

ميدولت مولفهها  قضایي  توانند  طریق  از  و  خود  ملي  قوانين  طریق  از  را  فوق  های 
پيشنهاد   با  كه  دارد  قصد  برنامه  این  درآورند.  اجرا  به  صحيحي  نحو  به  و  كنند  اصالح 

3ها و اقداماتي، حق بر شهر را كه یك حق جمعي است تحقق بخشد.سياست

 ای حق بر شهر  . مسئولین حفظ و اجر7
آنچه نسل سوم حقوق بشر با خود به ارمغان آورده است، حمایت از حقوق بشر در سطح  
جمعي، عالوه بر سطح فردی است و این حق باید از سوی نهادهای مختلف مورد حمایت  
و   مطالبه  داشتن« همانا حق  »حق  معاني  از  یكي  قرار گيرد. در عرصه حقوق،  و حفاظت 

معن  بدین  است.  حقادعا  این  چون  كه  مقابل،  ا  در  هستند؛  غير  بر  ادعای  حقيقت  در  ها 
حق اینگونه  اجرای  و  انجام  در  غير  ميوظيفه  نمایان  الزمه  ها  دیگر،  عبارت  به  شود. 

حق بر شهر نيز    4هایي فرض وظيفه خاصي در طرف دیگر است. برخورداری از چنين حق
ها، شهروندان و شهر به اتحاد دولتبا این تعریف از حق بيگانه نيست. برای تحقق حق بر  

آن و  است  نياز  خصوصي  دارند.  بخش  برعهده  شهر  بر  حق  اجرای  برای  را  وظایفي  ها 
ای، شهری  های ملي، استاني، منطقهالمللي، دولتمنشور جهاني حق بر شهر، نهادهای بين 

بيان   از حقوق  و دفاع  منشور ميو محلي را مسئول اجرای موثر  دو گروه   5داند.شده در 

1. Ibid. Para. 34 -35.

2. Ibid. Para. 38.

3. Ibid. Para. 87.

:  ی بر مباحث نظر  یبشر در جهان معاصر؛ درآمد  حقوق  ،يفاطمد يس  یشود به: محمد قار  رجوع  شتريمطالعه ب   ی. برا4
دفتر  منابع  و  قلمرو  ،يمبان   ،يمفاه دانش،    شهر  يحقوق   یهاپژوهش  و  مطالعات  موسسه)تهران:    سوم  چاپ  ك ،ی، 

. 40-52( صص 1390

5. World Charter for the Right to the City, Article XVII, part, 1.
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دولت و بازیگران غيردولتي بيشترین مسئوليت را در حفاظت از حق بر شهر و اجرای آن  
 برعهده دارند. 

دولت . 1-7
هاست؛ زیرا  خصوص رعایت حقوق بشر و یا نقض آن، مسئوليت بيشتر متوجه دولت  در

از نقض  ها هستند كه بيشترین ابزار و امكانات مالي و معنوی را برای جلوگيری  این دولت
حقوق بشر متضمن    1حقوق بشر و همچنين تضمين حمایت از حقوق بشر در اختيار دارند.

4و تعهد به ایفا.   3، تعهد به حمایت 2ها است؛ تعهد به احترامسه شكل از تعهد برای دولت

گردد. حال در تعهد به احترام دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان مي
به حمایت مكلف به بازداشتن دیگران از مداخله و در تعهد به ایفا ملزم به   آنكه در تعهد

 5انجام اقدامات ضروری در تأمين محتوای حق است. 
به رسميت  برای  بر اساس منشور جهاني حق بر شهر، دولت مكلف است اقداماتي را  

ی ضروری  هانظير تدوین برنامه  ؛شهر توليد و ترویج نمایند  رحفاظت از حق بشناختن و  
پایداربرای   منشور توسعه  این  در  مندرج  اصول  با  مطابق  سي شهرها  ایجاد  های  ست ، 

تصویب    جامعه مدني برای ترویج توسعه پایدار در شهرها،  مشاركتي با مشاركت گسترده
بين  بر  المللي و منطقهو اجرای معاهدات حقوق بشری و دیگر اسناد  به ایجاد حق  ای كه 

منابع  دولت   6كنند. شهر كمك مي ها مسئوليت دارند تا توزیع عادالنه اجتماعي و فضایي 
اجتماعي را در تفاسير حق    -تضمين و مشاركت سياسي و تنوع اقتصادی   شهری موجود را

ایجاد یك چش دولت  7بر شهر لحاظ و تقویت كنند. و  بر شهر  اعمال حق  برای  انداز  ها 
هستند.   متمركز  شهروندان  با  نزدیك  گفتگوهای  بر  عملياتي  چارچوب  و  استراتژیك 

تا به وسيله همه ابزارهای مناسب و با اتخاذ  ها باید تمام اقدامات الزم را اتخاذ كنند  دولت

،  2شنامه گوهرشاد، زمستان، سال دوم، شماره  ها در قبال حقوق بشر«، پژوهمحمد اسحاق دانش، »تعهدات دولت  .1

 . 1ص ، (1395)

2. Obligation to Respect. 

3. Obligation to Protect.

4. Obligation to Fulfill.

. 257-256مي، همان، صص فاطمحمد قاری سيد .5

6. World Charter for the Right to the City, Article XXI, part II.

7. Eva Garcia Chueca, The Right to the City Building another Possible World

(Brazil: Global Platform for the Right to the City, 2016) at 29. 

http://www.shahrsazionline.com/4204/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
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آن  یابند.  دست  شهر  بر  حق  كامل  تحقق  به  سياسي  و  نظارتي  قانوني،  باید اقدامات  ها 
های جامعه مدني را تضمين كنند؛ این امر از طریق طراحي  مشاركت شهروندان و سازمان

تصمي برنامه مشاركتي،  و  شفاف  س های  نظارت  و  برنامه  اجرای  محقق  گيری،  ياسي 
كاركنان مسئول تحقق این    ها باید در خصوص اجرای حق بر شهر بهشود. همچنين آنمي

توليدشده را توسعه  حق آموزش دهند، سطح آگاهي های عمومي را ارتقا دهند و دانش 
بخشند. شهرها رویكردهای مختلفي را در راستای عملي كردن حق بر شهر مورد پذیرش 

منشور شهر، تصویب قوانين شهری كه حقوق بشر و حق بر شهر را  اند. تصویب  قرار داده
كند، تأسيس دیوان محلي برای رسيدگي به شكایات مردم و ایجاد یك دپارتمان  تضمين  

جمله این  از  شهر  بر  حق  تضمين  برای  تعهدات  دولت  1اند.شهری  تا  دارند  مسئوليت  ها 
بين  بشر  قوانين حقوق  با  را  تطبي قانوني خود  ایجاد  المللي  به  قادر  و در عين حال  دهند  ق 

 های قانوني باشند تا به درک ابعاد و اجزای مختلف حق بر شهر كمك كنند. چارچوب
اقدامات  سياست افزایش  و  ایجاد  كليد  هستند،  منطبق  شهر  بر  حق  با  كه  شهری  های 

ها باید یك مكانيزم سياسي در سطح محلي در راستای تحقق این حق هستند. این سياست
مشاركتي را برای تسهيل گفتگوهای سياسي بين سطوح ملي و فرامليتي و نيز بين بازیگران  

به غيردولتي،  و  سازماندولتي  گروهویژه  كه  مدني  جامعه  حاشيههای  را  های  شهر  نشين 
مي دولتمعرفي  كند.  ایجاد  تحقق  كنند،  برای  كافي  بودجه  تأمين  مسئوليت  همچنين  ها 

آ دارند.  را  شهر  بر  ظرفيتحق  و  مناسب  دولت  موزش  نقش  تقویت  برای  نيز  سازی 
است. دولت با  ضروری  انطباق  برای  تشویق بخش خصوصي  را جهت  باید چارچوبي  ها 

ها قوانين اساسي  استانداردهای حقوق بشر و حق بر شهر به وجود آورند. برخي از دولت
عالي ایجاد  برای  را  توسعه  خود  شهر  بر  حق  برای  حقوقي  پایه  نهادهای  دادهترین  یا  اند 
 2اند. های مشاركتي برای اجرای آن ایجاد كردهدولتي خاصي یا مكانيزم

دولت شورای  نقش  متعدد  اسناد  در  بشر  حقوق  گسترش  و  حفاظت  در  محلي  های 
بند   در  مثال  طور  به  است.  شده  شناسایي  متحد  ملل  سازمان  بشر  گزارش   26حقوق 

A/HRC/30/49   های محلي در حفاظت از  قش دولتشورای حقوق بشر در خصوص ن
دولت این  نزدیك  رابطه  به  بشر  با  حقوق  آنان  برخورد  و  شهروندان  نيازهای  با  ها 

1. Ibid. at 30.

2. Ibid. at 30-31.
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گزارش به طور صریح به    42موضوعات حقوق بشری تأكيد شده است. همچنين در بند  
بشر در شهر مي از  شناسایي حقوق  اصلي حمایت  بازیگران  عنوان  به  را  و شهرها  پردازد 

شر معرفي و دولت محلي و مردم را از نظر اخالقي و قانوني تابع اصول حقوق بشر  حقوق ب
 1داند.مي

نهاد قضایي نيز به عنوان بخشي از دولت، نقش حياتي در حفاظت از حقوق و تضمين  
مي بازی  عادالنه  قوانين  برعهده  حاكميت  را  بر شهر  اعمال حق  مسئوليت  نهاد،  این  كند. 

های قضایي موثر و كافي جهت اتخاذ اقدامات  شهر نياز به مكانيزمدارد. حمایت از حق بر  
ها و مراحل مختلف قضایي دارد. همچنين نهاد قضایي مسئوليت آموزش  قانوني در دادگاه

2. قضات را به منظور اجرا و تفسير درست حق بر شهر برعهده دارد

بازیگران غیردولتي . 2-7
گيری شهر را دارند. چندین  ر ایجاد و شكلشهروندان ه  حق و ه  مسئوليت مشاركت د
گروه توسط  كه  گذشته  خودمدیریتي  مسكن،  تجارب  تهيه  زمينه  در  محلي  جوامع  و  ها 

خود   شهروندان  پذیرفته،  صورت  فرهنگي  توسعه  و  معيشت  تأمين  خدمات،  ارائه 
. كنندیافته را نشان داده است كه نقش كليدی را در پيشبرد حق بر شهر بازی ميسازمان

برای   سياسي  و  اجتماعي  فرآیندهای  در  مشاركت  مسئوليت  و  حق  نيز  مدني  جامعه 
از طریق گروه یا  به صورت فردی  بر شهر را چه  از حق  ها، جوامع و درخواست و دفاع 

انجمن سازمان )از جمله  غير دولتي، جنبش ها، سازمانها  اتحادیههای  اجتماعي،  های  های 
سازمان دیگركار،  و  كارگری  ذیگروه  های  گروههای  چنين  دارد.  مشاركت  نفع(  هایي 

گروه و  زنان  حاشيهبرابر  ميهای شهری  پرورش  را  »  3دهند. ای  مثال  طور  بستر جهاني  به 
در سائوپائولو   2014مدني است كه در سال  ای از چند سازمانی حق بر شهر«، مجموعهبرا

ارائه تعریفي جدید، كامل و المللي و  با هدف گسترش حق بر شهر در سطوح محلي و بين 
بين  ائتالف  )برنامه اسكان بشر  دموكراتيك از توسعه شهری ایجاد گردید.  المللي هبيتات 

1. Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human Rights –

Final Report of the Human Rights Council Advisory Committee, Human Rights 

Council, A/HRC/30/49, 7August 2015. 

2. Eva Garcia Chueca, op. cit. at 31.

3. Ibid. at 29.



277 | کاران کاميارراد و هم

متحد( شبكه  1ملل  ائتالف،  این  است.  جهاني  بستر  این  از  جزئي  كه  نيز  است  جهاني  ای 
پایداری زیست برابری جنسيتي،  اجتماعي،  از عدالت  و  برای حمایت  محيطي و گسترش 

يشرفت حقوق بشر در زمينه مسكن و زمين در مناطق شهری و روستایي تشكيل گردیده پ
حرفه  2است. مشاغل  صاحبان  و  تحقيقاتي  و  آموزشي  مراكز  )معماران،  همچنين  ای 
و  برنامه افزایش، حمایت  برای  مهندسان و وكال( در یك موقعيت كليدی  ریزان شهری، 

گرفته قرار  شهر  بر  حق  خلق  شهروند  3اند. تحقق  حق  از  شهروندمدار  جامعه  یك  در  ان 
بر روند شكلمدار برخوردار ميفضای شهری و ایجاد شهر قانون گيری شهر شوند. آنان 

با بهرهنظارت مي برابر تخلفات گستردهكنند و  ابزار قانوني در  به  مندی از  ای كه شهر را 
  كنند.كند، سكوت نميیك كانون بزرگ جمعيتي نا ایمن تبدیل مي

بخش خصوصي نيز باید در یك چارچوب قانوني و احترام به حقوق بشر فعاليت كند. 
فعاليت باید  بخش  عهده  این  به  اجتماعي  مسئوليت  چارچوب  در  را  خود  اقتصادی  های 

گيرد تا اهداف اجتماعي را در اولویت قرار دهد و رویكردهای فراگير و پایدار شهرنشيني  
در خصوصي  نهادهای  كند.  تضمين  مي  را  اجرا  را  عمومي  عملكردهای  یا  حاليكه  كنند 

مي ارائه  را  اساسي  ویژهخدمات  مسئوليت  استانداردهای  كنند،  با  تا  دارند  عهده  بر  ای 
شهرها باید مشاركت نمایندگان    4حقوق بشر  مطابقت داشته باشند و باید پاسخگو باشند.

برنامه در  را  خصوصي  تالشبخش  و  اجتماعي  بهای  اقتصادی  توسعه  های  هدف  ا 
بر  منشور جهاني حق  در  ارائه شده  اصول  مطابق  ساكنان  ميان  برابری كامل  و  همبستگي 

5شهر، تضمين كنند. 

 گیرینتیجه

تاریخي دیرینه  همراه  سه  تمدن  و  نماد قانون، شهر  و  انسان  فكری  بلوغ  نشانه  اند. شهرها 
ریشه در اعماق تاریخ  ها هستند. شهرنشيني  رشد فرهنگ و آغاز دوران یكجانشيني انسان

دارد. شهر رد پای هنر در فضا است؛ تصویری واقعي از قاب زندگي كه همچون موسيقي،  

1. Habitat International Coalition (HIC).

2.  Available at: https://www.hic-net.org/  Global Network For the Right to Habitat

and Social Justice, last seen:2019/11/29. 

3. Eva Garcia chueca, op. cit. at 29.

4. Ibid. at 32.

5. World Charter for the Right to the City, Article II, Part.5.

https://www.hic-net.org/
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مي معماری  و  نقاشي  و  چش شعر  و  دلنشين  جامعهتواند  باشد.  و نواز  عدالت  به  كه  ای 
آن   است  پایبند  نميبرابری  گرفتار  گفتار،  بند  در  عدالت  را  اجرای  حقوق  هدف  كند. 

بر جامعنامهاست.  انسانریزی  كه  اندیشهنگر  پایه  را  شهر  محوری  در  دهد،  قرار  ورزی 
 نماید.  ضروری مي

گذرد،  های ظهور آن بيش از پنجاه سال ميای است كه از اولين بارقهحق بر شهر ایده
به خود جلب كرده  اما تنها در دهه است؛ زماني كه مشكالت و    اخير است كه نظرها را 
بيش معضالت شهرنش نمایان شده  يني  پيش  انساناز  قرار  الها را تحت  اند و زندگي  شعاع 

اند. شهرها از هدف اوليه خود كه همانا تأمين رفاه و آسایش شهروندان بوده است، داده
اند كه بيش از بيش حقوق ساكنان خود  اند و تبدیل به مراكز پرجمعيتي شدهفاصله گرفته
ر سالمتي، حق بر مسكن مناسب، حق بر محيط زیست  كنند. حق حيات، حق برا نقض مي

ند كه با گسترش  هست  سال  و هوای پاک و حق رفت و آمد آسان در شهر از جمله حقوقي
 اند.طلبي و فردگرایي دادهاند و جای خود را به منفعتشده گرفتهشهرها نادیده

و دوم حقوق    آن را حقوق نسل اول  است. مباني   سوم  نسل  حقوق   جمله   از   شهر   بر  حق
انجمن افراد، دولت  تالش  و  همكاری  به  نياز  این حق  تحقق   دهد.بشر تشكيل مي های  ها، 

با تالش همه عوامل اجتماعي ظهور    االمللي دارد و صرفعمومي و خصوصي و جامعه بين 
هایي كه در این حقوق مورد توجه قرار  یابد. همه ساكنان شهر بایستي از ارزشو بروز مي 

برابری و عدم  گيرند  مي بر  مبتني  این حق  منتفع گردند، چراكه  به طور جمعي و مساوی 
 تبعيض است. 

برگزاری   با  متحد  ملل  شهری  سازمان  توسعه  و  مسكن  درباره  متحد  ملل  كنفرانس 
مكزیك، پایدار و  برزیل  همچون  كشورهایي  و  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای   ،
ن  اندیشه عمل  ورطه  به  را  شهر  از  كردهحمایت  همت  زدیك  اسنادی  تدوین  به  و  اند 
اند. اند كه حق بر شهر را شناسایي و نهادهای مسئول حفاظت از آن را تعيين كردهگماشته

علي ایران  ما  این آسيبكشور  و هجوم  از رخنه  اینكه  نبوده  رغ   امان  در  و معضالت  ها 
ند انجام  آن  اعمال  و  این حق  شناسایي  در جهت  اقدامي  تاكنون  فجایع    ادهاست،  است. 

انساني كه در سال یا  ما وارد طبيعي  بر مردم  مادی و روحي  اخير خسارات جسمي،  های 
سازد. تصویب قوانين مرتبط با شهر و  است، ضرورت اتخاذ تدابيری را آشكار مي  آورده

-شهرها بخصوص در كالن  –شهروندان و تنظي  منشور برای هر شهر به صورت جداگانه  
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های شهرهای مختلف را به طور مجزا مشخص كند و نهادهای مسئول را  تواند ضعفمي
 موظف به اجرای آن سازد تا از بروز دیگر وقایع دلخراش جلوگيری شود. 

این نوشتار معرفي حقي است كه سخن گفتن از آن در شرایط فعلي شهرها ضرورت  
نهاد بر  را  راه  تا  است،  علمي  مجامعه  فعاليت  و يهایي كه در عرصه عمل  بگشاید  كنند، 

چراغي باشد كه ضمن شناسایي مشكالت، درصدد رفع و پيشگيری از احتمال وقوع آنان  
برای كالن بر شهر  منشور حق  تدوین  برآید.  آتيه  مناطق شهری  شهردر  دیگر  حتي  و  ها 

تواند نخستين قدم در راه حمایت و حفظ حقوق شهر و ساكنان آن باشد.مي
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