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Abstract 
AbstractSociety today is made up of diverse individuals of varying ages, 
sexes, ethno-racial backgrounds and physical abilities. Gender, race, 
disability and age are at the root of much discrimination in societies. 
Planning theory and practice has become more conscious in recent times 
of the need to cater for a diverse range of needs and preferences. 
Planning for diversity is an approach which takes into account the needs 
of different groups of people. Planning operates within a legislative 
framework, which sets requirements for fair treatment. It is necessary to 
pass and amend an extensive body of legislation to address the 
discrimination experienced by certain groups. The purpose of this study 
is to analyze the legal frameworks of planning for diversity and difference 
in Iran emphasizing the approvals of the municipality and the Islamic 
Council of Tehran. Document analysis has been used to collect data. 
Using the content analysis method and coding process in MAXQDA 
software, the Constitution, the national development plans laws, the 
Islamic Consultative Assembly’s approvals, the government executive 
regulations, approvals of the Supreme Council of Urban Planning and 
architecture and approvals of the municipality and the Islamic Council of 
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Tehran are analyzed in terms of addressing the needs of diverse social 
groups. The results of analyzing legislative documents, in addition to 
extracting the main categories and sub-categories of rights and needs of 
groups from the laws, show that the Supreme Council of Urban Planning 
has not addressed the needs of children, the elderly and women and the 
duties of the executive bodies in its approvals. At the local level, Tehran 
has addressed the needs of the disabled, children and partly the elderly 
in its approvals, executive regulations and operational plans, but women 
have been neglected. 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Society today is made up of diverse 
individuals of varying ages, sexes, races 
and ethnic backgrounds, physical abilities, 
and faiths. Gender, race, disability and age 
are at the root of much discrimination in 
societies. Planning theory and practice has 
become more conscious in recent times of 
the need to cater for a diverse range of 
needs and preferences. Planning for 
diversity is a social interpretation of 
planning for cities and is an approach 
which takes into account the needs of 
different groups of people. 

Planning operates within a legislative 
framework, which sets requirements for 
fair treatment. The growing body of 
equality legislation makes it clear that 
there is a requirement to ensure that 
issues of diversity are fully considered in 
all policy developments, as well as the 
delivery of goods and services. It is 
necessary to pass and amend an extensive 
body of legislation to address the 
disadvantage and discrimination 
experienced by certain groups.  

The legislation sets out the corporate 
duties of local authorities with respect to 
equalities issues and provides the context 
to planning effectively for these groups; 
therefore, identifying and analyzing the 
gaps of legal frameworks supporting 

planning for diversity and difference in 
Iran can guide future decisions and 
practices of our country's urban planning 
legislatures at national and local level to 
recognize the rights and needs of diverse 
social groups of the city and to deal with 
discrimination in urban planning 
measures. 

The studied areas are first Iran and then 
the city of Tehran in terms of laws 
supporting the rights and needs of 
different social groups in the city. In 
addition to legal documents at the national 
level, the legislative documents of Tehran 
are studied as the capital and the most 
populous city of the country with a 
population of 8,693,706 people and spatial 
and social inequalities against various 
social groups based on numerous 
academic studies, which can guide local 
legislation for other metropolises of our 
country.  

2. Research Methodology 
The purpose of this study is to analyze the 
legal frameworks of planning for diversity 
and difference in Iran emphasizing the 
approvals of the municipalities and the 
Islamic councils of Tehran and Rasht. This 
study in terms of purpose is an applied one 
and in terms of methodology, is a 
descriptive-analytical study. 
Documentation method has been used for 
data collection and content analysis 
method and coding process in MAXQDA 
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software has been applied for data 
analysis. Analytical units of this research 
are the Constitution, the national 
development plans laws, the approvals of 
the Islamic Consultative Assembly, the 
government executive regulations and 
instructions, the approvals of the Supreme 
Council of Urban Planning and 
Architecture and the approvals of the 
municipality and the Islamic Council. 
Sampling is made at the levels of phrases, 
sentences, clauses and chapters of the 
above-mentioned legislative documents. 
The messages that this research seeks are 
the rights and needs of various social 
groups in the city. To achieve the purpose 
of this research, the main and sub-
categories of the rights and needs of the 
various social groups referred to in the 
legislative documents are extracted using 
the coding or categorization process in the 
MAXQDA software to identify and analyze 
gaps and shortcomings of the legislative 
documents. 

3. Research Findings 
The results of analyzing legislative 
documents, in addition to extracting the 
main and sub-categories of rights and 
needs of groups from the laws, show that 
the Supreme Council of Urban Planning 
has not addressed the needs of children, 
the elderly and women and the duties of 
the executive bodies when developing and 
implementing urban development plans 
and projects, in its  approvals. At the local 
level, Tehran has addressed the needs of 
the disabled, children and to some extent 
the elderly in its approvals, executive 
regulations and operational plans, but 
women have been neglected and this city 
has any executive regulation on women’s 

needs that can serve as a legal document 
in this regard to guide practices of 
executive bodies.  

4. Conclusion 
Developing and enacting laws to support 
planning for diversity and difference is the 
first step, and having urban environments, 
facilities and amenities friendly to 
different social groups that meet their 
different spatial needs is subject to the 
implementation of rules and regulations.  
Failure to enforce many of these rules and 
regulations will result in their 
neutralization and ineffectiveness.   

It is hoped that identifying and 
analyzing the gaps of legal frameworks 
supporting planning for diversity and 
difference in Iran and the city of Tehran 
can guide future decisions and practices of 
our country's urban planning legislatures 
at national and local level to recognize the 
rights and needs of diverse social groups 
of the city and to deal with discrimination 
in urban planning measures. 
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 چکیده

چکیدهجامعۀ امروز از افراد گوناگون با سنین، جنسیت ها، نژادها و پیشینه های قومی و توانایی  
های جسمی گوناگون تشکیل شده است. جنسیت، نژاد، معلولیت و سن، ریشۀ بسیاری از تبعیض 

از رسانی به طیف متنوعی    ریزی اخیراً از ضرورت خدمت  ها در جوامع هستند. نظریه و عمل برنامه
 ریزی برای تنوع و تفاوت، تفسیری اجتماعی از برنامهاست. برنامه    شدهتر  نیازها و ترجیحات آگاه  

 گیرد. برنامه  های اجتماعی مختلف را در نظر می  ریزی برای شهرها و رویکردی است که نیازهای گروه 
زاماتی را برای برخورد و  این چهارچوب الکند که  می    ریزی در درون یک چهارچوب قانونی فعالیت

های    دهد. تصویب و اصالح قوانین به منظور مقابله با تبعیضی که گروهرفتار منصفانه قرار می  
این که مسائل مرتبط با تنوع در سیاستگذاری   میخاص تجربه   از  ها و   کنند و حصول اطمینان 

گرفته    هاریزی    برنامه  نظر  اشوند، ضروری  می  در  واکاوی خالء است. هدف  مطالعه  این  های    ز 
با تأکید بر مصوبات شهرداری و    های قانونی برنامهچهارچوب   ایران  ریزی برای تنوع و تفاوت در 

شورای اسالمی تهران است. این مطالعه به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی 
است.  با استفاده از روش تحلیل شده  ار گرفته  ها، روش اسنادی بک   تحلیلی است. برای گرآوری داده 

های توسعه،  افزار مکس کیو دی اِی، قانون اساسی، قوانین برنامه  محتوا و فرایند کد گذاری در نرم
های اجرایی دولت، مصوبات شورای عالی شهرسازی و    نامهمصوبات مجلس شورای اسالمی، آیین  

های اجتماعی از نظر پرداختن به حقوق و نیازهای گروه  مصوبات شهرداری و شورای اسالمی تهران  
گذاری عالوه بر استخراج مقوله   شوند. نتایج تحلیل محتوای اسناد قانونمی  متنوع در شهر تحلیل  

دهد در مصوبات شورای عالی شهرسازی به    میها، نشان  های اصلی و فرعی حقوق و نیازهای گروه 
عالی   قانوعنوان  به  ترین مرجع  و معماری کشور  و مقررات شهرسازی  و تصویب ضوابط  تهیه  نی 

 کلیدواژه ها: 
کلیدواژه ها:تنوع، برنامه ریزی  
برای تنوع و تفاوت، چهارچوب 

های قانونی برنامه ریزی، حقوق  
و نیازهای فضایی، گروه های  

 اجتماعی متنوع
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واکاوی چهارچوب های قانونی برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت در ایران با تاکید بر مصوبات . فضیلت طهری، مهین نسترن و پرویز اجاللی 
 شهرداری و شورای اسالمی شهر رشت 

ها و   های اجرایی هنگام طراحی و اجرای برنامه  نیازهای کودکان، سالمندان و زنان و وظایف دستگاه
نامه  است. در سطح محلی، شهر تهران در مصوبات، آیین   نشدههای توسعه شهری پرداخته  پروژه  

برنامه و  اجرایی  سالمندان   های  حدودی  تا  و  کودکان  توانخواهان،  نیازهای  به  خود  عملیاتی  های 
 اند. مانده پرداخته، اما زنان مغفول 

 

 مقدمه ١
جامعۀ امروز از افراد گوناگون با سنین، جنسیت ها، 

های جسمی و  نژادها و پیشینه های قومی، توانایی  
تشکیل   متنوع  و  گوناگون  )است  شده  باورهای 

Heriot-Watt University & ODPM, 2005: 11)  .
ها منجر به تبعیض و محرومیت می    برخی از تفاوت

، معلولیت و  شوند و برخی دیگر نه. جنسیت، نژاد
  های کلیدی و ریشۀ بسیاری از تبعیض سن موضوع  

 . (Reeves, 2005: 8)ها در جوامع هستند 

 -تقریباً یک نفر از هر هفت نفر جمعیت جهان
نفر میلیارد  یک  از  هستند.    -بیش  معلولیت  دارای 

ای در مورد موانعی وجود دارد که کننده    شواهد قانع
شمو  به  دستیابی  برای  و معلوالن  اقتصادی  ل 

آن   با  هستنداجتماعی  مواجه  اشکال    .ها  موانع 
عنوان   (به  گرفته  کالبدی  موانع  از  دارند،  مختلفی 

محدودیت   ویژگی  مثال،  از  ناشی  محیط  های  های 
شده) تا موانع نگرشی (مثالً، مفاهیم از پیش  ساخته  
کلیشهتصور   و  تبعیض  شده  باعث  که  می    هایی 
قضاوت   عدم (UN, 2013: 10). شوند) و   دسترسی 

آمیز در جامعه، زندگی را برای معلوالن  های تبعیض  
ها به حقوق و خدمات   کرده و از دسترسی آندشوار  

اساسی مانند مشارکت در فرایند سیاسی، دستیابی  
فعالیت   در  مشارکت  و  عدالت  و به  اقتصادی  های 

 (UNDP, 2013: 4). کندمی    اجتماعی مهم جلوگیری
از یک    بیش بیش  از جمله  از مردم جهان  نیمی  از 

و  بزرگ  شهرهای  در  حاضر  حال  در  کودک  میلیارد 
زندگی   .  (UNICEF, 2012: iv)کنند  می  کوچک 

ها هستند، ها آکنده از نابرابری  بسیاری از این مکان  
مندی از حقوق، نابرابری در توزیع   نابرابری در بهره

دکان برای زنده  قدرت و منابع و نابرابری شانس کو

 
1 The Center for Economic and Social Rights (CESR) 

حقوق اقتصادی و   مرکزماندن و پیشرفت در آینده (
از  ٢٠١٧،  ١اجتماعی یکی  زندگی  نامناسب  شرایط   .(

استگسترده   کودکان  حقوق  نقض  نبود  . ترین 
زیرساخت و  ایمن  و  مناسب  نظیر    مسکن  هایی 

و شکوفایی    ماندن  فاضالب، زنده  و   های آبسیستم
از آنجا که کودکان   .کندکودکان را بسیار دشوار می

مراقبت بقا،  استاندارد    حق  و  کافی  بهداشتی  های 
آن   کامل  تکامل  و  رشد  از  که  دارند  را  ها  زندگی 

از شرایط محیطی    می  پشتیبانی باید    ای بهره کند، 
را ممکن  مند   این حقوق  سازد می  شوند که تحقق 

.(Unicef, 2012: 14)  
مدت  که  است  موضوعی  سالمندان  بشر    حقوق 

مورد    ,Megret)است  شده  واقع  غفلت  هاست 
. تعداد سالمندان به سرعت در حال رشد (37 :2011

است با این حال توجه کافی به موضوعات مختلفی  
آن   با  روزانه  است  ممکن  روبروکه  نمی    ها  شوند، 

نشان  بررسی   شود. نقض  میها  که  حقوق   دهد 
نظام   بطور  اغلب  و  روزانه  رخ  سالمندان    می مند 

طور منفی تحت  تواند به  دهد. زندگی سالمندان می  
آزادی   و  حقوق  محدودیت  عدم تأثیر  و  هایشان 

). vonپاسخگویی به نیازهای خاصشان  قرار بگیرد
, 2020: 183)der Decken&  Arnauld    زنان نه تنها

تجربه    شهرها را به روشی متفاوت از مردان درک و
های   کنند، بلکه از فضاهای عمومی نیز به روش  می

کنند. فراتر از ترس و خطرات    می  مختلفی استفاده
ناشی از خشونت و حمله آشکار، زنان و دختران در  

جنبه   جنسیتی  تمام  تبعیض  با  روزمره  زندگی  های 
در حالی که بسیاری از شهرها قطب    .هستندروبرو  

فرهنگی   زندگی  و  اشتغال  اقتصادی،  رشد  های 
نابرابری   به  منجر  شهرنشینی  شدید  هستند،  های 

گزینی و به  اجتماعی، محرومیت، جدایی    - اقتصادی

http://www.cesr.org/
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Andreas%20von%20Arnauld&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Andreas%20von%20Arnauld&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Kerstin%20von%20der%20Decken&eventCode=SE-AU
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شدهحاشیه   آنان  خود   راندن  بر  عالوه  است. 
های سیاستگذاری    شهرنشینی، عدم وجود چهارچوب

) حاکمیتی  چهارچوبو  البته  قانون  و  گذاری)    های 
شمول، حساس نسبت به جنسیت و پشتیبان  همه  
 پذیر منجر به روند های محرومیت   های آسیبگروه  

شده   شهری  توسعه  در   ,UN-Habitat)است  زا 
2012: 1-2) . 

برنامه   از  "مصلحت  هدف  شناسایی  ریزی 
عمومی"   ١همگانی" "منفعت  از   2یا  عمل  سپس  و 
ها است. با این حال، ها و به نیابت از آن  طرف آن  

ریزان  است که برنامه    شده  دادهبارها و بارها نشان  
گروه اقلیت    منافع  کودکان،  زنان،  مانند  های  هایی 

ها را درحالی که   قومی، معلوالن، فقرا و دیگر گروه
کنند  کنند برای همه و به نفع همه اقدام می  میادعا  

دهه  رانده    یهحاش  به اوایل  از  میالدی    ١٩٦٠اند. 
دیدگاه که  از    هنگامی  اشکالی  دربارۀ  انتقادی  های 

در  برنامه   پیچیده  گوناگونی  و  تنوع  این  که  ریزی 
نادیده   را  شهری  به   میزندگی  شروع  گرفتند، 

برنامهظهورکردند تفکر  با ،  که  هایی  رویکرد  ریزی، 
هم افرادی  مثابه  به  شهری  و  شهروندان  انند 

تعریف  یک بد  و  کلی  برداشتی  سادگی  به  جور_که 
می برخورد  است_  عمومی  منفعت  از  را  شده  کرد 

نخستین حمله  نپذیرفت. از  بعد  به    چهل سال  ها 
ریزی یعنی  کنندۀ برنامه    فرضیات و اقدامات همگون

یکم،  و  میالدی و اوایل قرن بیست    ٩٠از اواخر دهۀ  
به ساکنانشان  و  شهرها  دل    تنوع  اصلی  موضوع 

ریزی و های تفکر و عمل برنامهها و دغدغه  نگرانی  
تبدیل شهری  نظریۀ  کلی  طور  است شده    به 

(Fincher & Iveson, 2008, vii: 2) . 

علی   که  کسانی  این  برای  بر  انتقادات  این  رغم 
برنامه که  می  باورند  همچنان  ابزار    ریزی  تواند 

عدالت   برای  مبارزه  در  شهر  ارزشمندی  به  حق  و 
کارگیری    باشد، شناسایی چهارچوب جدیدی برای به

مهم    برنامه بسیار  معاصر  شهرهای  در  ریزی 
و   .(Bridge & Watson, 2011: 407)است نظریه 

رسانی به  ریزی اخیراً از ضرورت خدمات    عمل برنامه
 

1 Public good 

آگاه   ترجیحات  و  نیازها  از  متنوعی  شده  تر  طیف 
برنامه  است.   تفاوت ریز رویکرد  و  تنوع  برای  ی 

برنامه تفکر در مورد  برای  ریزی    چهارچوب جدیدی 
ارائه   جستجوی  میشهرها  در  چهارچوب  این  کند. 

فرصت  برجسته و  تعهدات  اجتماعی  کردن  های 
است  برنامه  :Fincher & Iveson, 2008)ریزی 

vii). تفسیری    برنامه تفاوت،  و  تنوع  برای  ریزی 
برای شهرها و رویکردی است  ریزی  اجتماعی از برنامه
گروه   نیازهای  نظر  که  در  را  مختلف  اجتماعی  های 

پرسش  (Reeves, 2005: 182)گیرد  می این  حال   .
چهارچوب  میمطرح   نقش  که  قانونی  شود  های 

 ریزی در پاسخگویی به نیازهای گروه پشتیبان برنامه  
 های اجتماعی متنوع در شهر چیست؟  

یک برنامه درون  در  قانونی    ریزی  چهارچوب 
قانونی الزاماتی را این چهارچوب کند که می   فعالیت

قرار می رفتار منصفانه  و  برخورد  برای    برای  و  دهد 
شوند، حتی هنگامی  می  افرادی که متحمل تبعیض  

خبری و نه از  که این تبعیض ناشی از ناآگاهی و بی
روی قصد و نیت باشد، خسارت و غرامت مقرر می  

 ,Heriot-Watt University & ODPM)کند  
رشد قوانین مرتبط با    . چهارچوب در حال(19 :2005

اطمینان از این که مسائل مرتبط    برابری برای حصول
تمام سیاست در  کامل  به طور  تنوع  ها،   گذاری  با 

و    هاریزی  برنامه   کاالها  تدارک  و  تهیه  همچنین  و 
گرفته   نظر  در  ضروری  می  خدمات  شوند، 

 ,Sheffield Hallam University & ODPM)است
2004: ii)  ای از    تصویب و اصالح چهارچوب گسترده

قوانین به منظور مقابله با محرومیت و تبعیضی که  
تجربه  گروه خاص  است.    می  های  ضروری  کنند، 

تصمیم  مراجع  سازمانی  وظایف  که  مهمی    قوانین 
ا برابری  گیری محلی را در رابطه با موضوعات مرتبط ب

ریزی مؤثر و کارا کنند و بستر را برای برنامه  مقرر می  
گروه   فراهم  برای  هدف   Greater)کنند  میهای 

London Authority, 2007: 11)  . 

در   تکاملی  حال  در  و  پیچیده  قانونی  چهارچوب 
بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد که برای ترویج  

2 Public interest 
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شناختن نیاز های متنوع  رسمیت  برابری فرصت و به  
های  ها در جامعه، تعهدات و مسئولیت  افراد و گروه

گیری    مشخصی را بر عهده مقامات و مراجع تصمیم
می قرار  عمومی  طو  بخش  به  فزایندهدهد.  ای،    ر 

گیری محلی  مسئولیت اصلی بر عهدۀ مراجع تصمیم  
دادن تعهد خود به ارائۀ خدمات    است که در نشان

ممکن   که  کسانی  جمله  از  همه،  به  باال  کیفیت  با 
رسمیت    اند و بهاست تا پیش از این محروم بوده  

فعال باشند. قانون حدود اند، پیش    نشده  شناخته
گیری محلی باید تأمین    راجع تصمیمحداقلی را که م 

می تعیین   Heriot-Watt University)کند  کنند، 
& ODPM, 2005: 38)  علی اگرچه  تغییرات  .  رغم 

کشور   از  بسیاری  در  برابری  بهبود  هدف  با  قانونی 
تعصب   پرستی،  نژاد  سنی،  تبعیض  جهان،  های 
مذهبی، تبعیض جنسیتی و تبعیض نسبت به افراد  

اثرات و  این    معلول  اجتماعی  و  اقتصادی  منفی 
است، اما کن نشده  طور کامل ریشه  ها به  تبعیض  

تدوین و تصویب قوانین پشتیبان به ویژه در سطح  
ریزی  محلی از ارکان اصلی اثربخشی اقدامات برنامه 

 شهری است.  

مسکن   و  نفوس  عمومی  سرشماری  آخرین 
تعداد دقیق    ١٣٩٥کشورمان در سال   آماری دربارۀ 

ارائهتو جامعۀ  نکرده    انخواهان  آمار  طبق  است. 
درصد از جمعیت   ۱۵تا   ۱۰جهانی، توانخواهان حدود  

می تشکیل  به  را  محاسبه  دهند.  یک  با  عبارتی 
میلیون نفر دچار    ۸سرانگشتی، در کشور ما حداقل  

انواع معلولیت هستند. بر اساس اطالعات موجود، 
و   میلیون  پو  ۴۰۰یک  تحت  توانخواه  شش  هزار 

سازمان بهزیستی هستند. جمعیت کودکان صفر تا  
که حدود   ١٩١٩٢٦٦٥ساله کشورمان    ١٤ است  نفر 
می  ٢٤ تشکیل  را  جمعیت  از  سهم  درصد  دهند. 

ساله و باالتر از کل جمعیت کشورمان    ٦٥سالمندان  
ساله    ٦٤تا    ٦٠درصد است که با احتساب    ٦حدود  

به   سهم  این  می  ٩ها  از  درصد  زنان  سهم  رسد. 
حدود    ٧٩٩٢٦٢٧٠معیت  ج کشورمان   ٤٩نفری 

). همانطور که  ١٣٩٥،  ١درصد است (درگاه ملی آمار

 
1 National Statistics Portal 

شد جامعۀ امروز از افراد گوناگون با  تر مطرح  پیش  
قومی،  های  پیشینه  و  نژادها  ها،  جنسیت  سنین، 

متنوع توانایی   و  گوناگون  باورهای  و  جسمی  های 
سن  است. جنسیت، نژاد، معلولیت و    شدهتشکیل  
از تبعیض  موضوع   ها  های کلیدی و ریشۀ بسیاری 

سیاست   هستند.  جوامع  های  در  فرآیند  و  ها 
توانند ناخواسته نسبت به برخی از  ریزی می  برنامه
افراد غیر حساس باشند و ممکن است  گروه   یا  ها 

بخش   از  برخی  برابر  در  جامعه  ناخواسته،  های 
ی اساسی  ها شوند. حال برخی پرسش  قائل    تبعیض

چهارچوب دربارۀ  پژوهش  ضرورت  های    دربارۀ 
برنامه پشتیبان  تفاوت   قانونی  و  تنوع  برای  ریزی 

شود: وضعیت کشورمان در  می  درکشورمان مطرح  
ریزی شهری  این زمینه چگونه است؟ سازوکار برنامه  

چهارچوب   کدام  از  برای  کشورمان  قانونی  های 
نیازهای متفاوت گروه های اجتماعی    پاسخگویی به 

مختلف در شهر برخوردار است؟ کدام قوانین، آیین  
های اجرایی و مصوبات، وظایف سازمانی مراجع  نامه  

برنامه  تصمیم را در زمینۀ  و محلی  ملی  ریزی  گیری 
کنند؟ شورای عالی    میبرای تنوع و تفاوت مشخص  

ترین مرجع تهیه  شهرسازی و معماری به عنوان عالی  
ضواب تصویب  معماری  و  و  شهرسازی  مقررات  و  ط 

کشور و شهرداری و شورای اسالمی شهر تهران (به  
عنوان نمونۀ موردی در سطح محلی) تا چه اندازه در  

اند؟ خالء تدوین، تصویب و اصالح قوانین موفق بوده  
کاستی و  چهارچوب    ها  موجود های  قانونی  های 

های فوق  چیست؟ این مطالعه برای پاسخ به پرسش  
 است. شده جامان

واکاوی خالء مقاله  این  از  های چهارچوب   هدف 
ریزی برای تنوع و تفاوت    های قانونی پشتیبان برنامه

شهرداری مصوبات  بر  تأکید  با  ایران  شورای    در  و 
این   به  دستیابی  برای  است.  تهران  شهر  اسالمی 

ریزی    هدف مفاهیم تنوع و تفاوت و رویکرد برنامه
های قانونی    وت تشریح و چهارچوببرای تنوع و تفا

ریزی برای تنوع و تفاوت   المللی پشتیبان برنامهبین  
می    به بیان  خالصه  پیشینه  طور  سپس  شوند. 
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گیرد.  تحقیق در کشورمان مورد مرور اجمالی قرار می  
چهارچوب  اصالح  و  تصویب  که  این  به  توجه  با 

یت ای از قوانین به منظور مقابله با محرومگسترده  
گروه   که  تبعیضی  تجربه  و  شهرها  در  خاص  های 

جمهوری  می اساسی  قانون  است،  ضروری  کنند 
برنامه قوانین  ایران،  اقتصادی، اسالمی  توسعۀ  های 

شورای   مجلس  مصوبات  فرهنگی،  و  اجتماعی 
آیین   دستورالعمل  نامه  اسالمی،  اجرایی،  و های  ها 

عالی    بخشنامه شورای  مصوبات  دولت،  های 
ازی و معماری و منشور حقوق شهروندی در  شهرس

اسالمی   شورای  و  شهرداری  مصوبات  و  ملی  سطح 
شهر تهران در سطح محلی از نظر پرداختن به حقوق 

گروه نیازهای  با    و  شهر  در  متنوع  اجتماعی  های 
استفاده از روش تحلیل محتوا و فرایند گذاری در نرم  

آنجا که    شوند. ازتحلیل می    ١افزار مکس کیو دی اِی
گیری ملی  این قوانین وظایف سازمانی مراجع تصمیم  

و محلی را درباره موضوعات مرتبط با برابری مقرر و  
های  ریزی مؤثر و کارا برای گروه    بستر را برای برنامه

فراهم   واکاوی    میهدف  و  بنابراین شناسایی  کنند، 
چهارچوب  خالء   برنامه های  پشتیبان  قانونی    های 

تواند راهنمای تصمیم  رای تنوع و تفاوت می  ریزی ب 
گذاری برنامه  ها و اقدامات آیندۀ مراجع قانون  گیری  

در   محلی  و  ملی  سطح  در  کشورمان  شهری  ریزی 
به   گروه  رسمیتجهت  نیازهای  و  حقوق   شناختن 

های اجتماعی متنوع در شهر و مقابله با تبعیض در  
 ریزی شهری باشد. اقدامات برنامه

 نی نظری مبا ٢

 تنوع و تفاوت  ٢٫١
ادبیات   در  گوناگونی  معانی  دارای  تنوع  اصطالح 
شهری است در میان طراحان شهری به اختالطی از  

متنوع کالبدی  (طراحی  ساختمان  می  اطالق    )انواع 
برنامه   میان  در  معنای  شود،  به  ممکن است  ریزان 

نژادی  کاربری   و  طبقاتی  ناهمگونی  یا  مختلط  های 
گران  شناسان و تحلیل  . در میان جامعه  قومی باشد 

 :2005 ,رود (میکار  فرهنگی عمدتاً در معنای دوم به  

 
1 Maxqda 

4Fainstein,   .(  ویژگی و  به  خصوصیات  تنوع  های 
شناختی و فرهنگی قابل  سه بعد اجتماعی، جمعیت

به طیف  به  تنوع  هستند.  تنزل  و  شدت    تقلیل 
با   افراد  از  اجتماعزمینه  متنوعی  جمعیت های  و    ی 

کند که در شهر زندگی و  می  شناختی مختلف اشاره  
.  (Leicester city council, 2012: 2)کنندمی  کار  

با   گوناگون  افراد  از  امروز  جامعۀ  که  معنا  این  به 
قومی،  های  پیشینه  و  نژادها  ها،  جنسیت  سنین، 

متنوع توانایی   و  گوناگون  باورهای  و  جسمی  های 
اشده    تشکیل است  است.  ممکن  مختلف  فراد 

باشند و ممکن است دربارۀ نیازهای مختلفی داشته 
-Heriot)باشند  نداشته نظر هایشان اتفاق اولویت

Watt University & ODPM, 2005: 11)  به عقیدۀ .
ناشی   جا  این  از  سردرگمی  ریوز  که  میدوری  شود 

ها منجر به تبعیض و محرومیت می  برخی از تفاوت  
رخی دیگر نه. جنسیت، نژاد، معلولیت و  شوند و ب 

  های کلیدی و ریشۀ بسیاری از تبعیض سن موضوع  
. بنابراین  (Reeves, 2005: 8)ها در جوامع هستند  

در   تفاوت  معنای  به  نخست  تفاوت  مفهوم 
 نیازهاست.  

مهم   نکته  تفاوت  مفهوم  دوم  معنای  درک  برای 
  های اجتماعی مختلف این است که تفاوت بین گروه  

منتج از اقدامات    ٢ها و نتایجدر برخورداری از فرصت  
طیف    برنامه توسط  پیوسته  طور  به  شهری  ریزی 

ها و روندکارها که برخی از  ای از سیاست  گسترده  
دهند و دیگران را به    مردم را در جریان اصلی قرار می

بازتولید    می  حاشیه  ,Fincher)شود  می  رانند، 
ریزی بر تخصیص و  ای برنامه  ه. سیاست  (1 :2003

گروه به  منابع  تأثیرگذار   توزیع  مردم  مختلف    های 
های برنامه  هستند. اثرات اجتماعی توزیعی سیاست  

برنامهریزی خنثی و بی   بلکه  ریزی    طرف نیستند. 
که چه کسانی به چه  این پتانسیل را دارد که بر این
می پیدا  دسترسی  بگذارد. منابعی  تأثیر    کنند، 

برنامهسیاست   های  فرآیند  و  می    ها  توانند  ریزی 
گروه از  برخی  به  نسبت  افراد    ناخواسته  یا  ها 

غیرحساس باشند و ممکن است ناخواسته، در برابر  

2 Outcomes 
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بخش از  تبعیض    برخی  جامعه  شوند  قائل  های 
(Sheffield Hallam University & ODPM, 

دوم    . بنابراین مفهوم تفاوت در معنای(5 ,4 :2004
فرصت   از  برخورداری  در  تفاوت  معنای  و به  ها 

ریزی شهری برای  نتایجی است که اقدامات برنامه  
 کنند. می شهروندان فراهم

رویکرد برنامه ریزی برای تنوع و    ٢٫٢
   تفاوت

ریزی برای تنوع و تفاوت را با یک  بحث رویکرد برنامه
ریزی اجتماعی  کنیم: چگونه برنامه  پرسش آغاز می  

می شهرهای  شهری  در  عدالت  توسعه  به  تواند 
توان  کند؟ در پاسخ به این پرسش می  معاصر کمک  

برنامه  گفت   از  "مصلحت  هدف  شناسایی  ریزی 
ز طرف  و سپس عمل ا  همگانی" یا "منفعت عمومی"

ها است. با این حال، بارها و ها و به نیابت از آنآن  
ریزان منافع    است که برنامه  شدهداده  بارها نشان  

اقلیتگروه   کودکان،  زنان،  مانند  قومی،    هایی  های 
می  ها را در حالی که ادعا  معلوالن، فقرا و دیگر گروه  

اقدام   همه  نفع  به  و  همه  برای  به میکنند    کنند 
ریزی در واقع    اند. در این راستا، برنامهرانده  حاشیه

گرایی    برای ارائه یک نقاب قدرتمند تحت عنوان عام
کار کسانی  آن  می  برای  خاص  منافع  که  بر  کرد  ها 

است. شده  داده  الذکر برتری  های فوق  منافع گروه  
ریزان  ها نتیجه شکست برنامه  عدالتیتداوم این بی  

داشتن تأثیر کافی بر تغییرات شهری نبوده  در زمینۀ  
ریزی    کارگیری خود برنامهاست. بلکه در عوض به  

گرفته  است، که مکرراً حقوق مردم به شهر را نادیده  
 & Bridge)است    کرده  عدالتی کمک  است و به بی

Watson, 2011: 407). 

آن چه در این موقعیت مهم است این است که 
 های ذینفع و گروه   ود دارد. گروهبین مردم تنوع وج

رسمیت    های خاص وجود دارند که بههای با ویژگی  
ها ضروری است. اما آن چه مهم است    شناختن آن

گروه بین  تفاوت  که  است  پیوسته    این  به طور  ها 
ها ای از فرآیند ها و سیاست    توسط طیف گسترده

دهند و   میکه برخی از افراد را در جریان اصلی قرار  
به را  بازتولید  می    حاشیه  دیگران  شود.  میرانند 

ریزی جزء آن دسته از سیاست  های برنامهسیاست  
های خاصی تنوع  هایی هستند که در ابتدا به روش  

توانند منجر  دهند و از سوی دیگر می  می  را تشخیص  
. برای  (Fincher, 2003: 1)ها شوند  به تداوم تفاوت  
رغم این انتقادات بر این باورند که    کسانی که علی

می  برنامه   همچنان  در  ریزی  ارزشمندی  ابزار  تواند 
مبارزه برای عدالت و حق به شهر باشد، شناسایی  

ریزی در    کارگیری برنامه  چهارچوب جدیدی برای به
است   مهم  بسیار  معاصر   & Bridge)شهرهای 

Watson, 2011: 407). 

برنا ریوز  دوری  عقیدۀ  و  مه  به  تنوع  برای  ریزی 
برنامه از  اجتماعی  تفسیری  برای    تفاوت،  ریزی 

های   شهرهاست و رویکردی است که نیازهای گروه
می نظر  در  را  مختلف   ,Reeves)گیرد  اجتماعی 

. در این تفسیر عمیقاً اجتماعی از برنامه  (182 :2005
شیوۀ  یا  مفهومی  چهارچوب  دو  برای شهرها،  ریزی 

کار    ارد که باید به طور همزمان بهد  مشاهده وجود
برنامه  گرفته   نخست،  طیف  شوند.  برای  ریزی 

آن  از  و  زندگی  شهرها  در  که  افرادی  از    متنوعی 
ریزی برای تنوع است و کنند، که برنامهمی  استفاده  

ها و ساز و کار های نهادی  ریزی زمینه    دوم، برنامه
گونه دست به  برابری  مشوق  و  مروج  که  در  ای  رسی 

مکان   برنامه  همۀ  که  باشد  کاهش  ها  برای  ریزی 
ریزی برای    . برنامه(Fincher, 2003: 2)تفاوت است  
شیوه   گروه  تنوع،  درباره  تفکر  از  افراد  ای  از  هایی 
ویژگی   تفاوت دارای  دلیل  به  که  است  خاص  های 

  ای در برنامه هایشان با جریان اصلی به توجه ویژه  
دارن نیاز  نیازهای همه گروه ریزی    د. در نظر گرفتن 

های اجتماعی متنوع و رسیدگی به آن نیازها توسط  
شمول، بسیار    گرا و همهریزی برابری    رهیافت برنامه

است حیاتی  و   Greater London)مهم 
Authority, 2007: 6)  ریزی برای کاهش  . در برنامه

نابرخورداری    های تثبیت  تفاوت شده، محرومیت و 
نی یک مفهوم اصلی و اولیه است، به این معنا  مکا

ها و  های یک مکان موجب ایجاد فرصت  که ویژگی  
می   مردم  برای  زندگیموانعی  افراد  که    شود. جایی 

ایجاد  می تفاوت  مکان  می  کنند،  زیرا  از  کند،  ها 
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امکانات، حمل    ترکیب از  متغیری  و    و های مختلف 
زیرساخت عمومی،  اجتما  نقل  کالبدی  های  و  عی 

می  هستند که بر تحرک و دسترسی تأثیر  برخوردار  
 . (Fincher, 2003, 3)گذارد 

چهارچوب های قانونی بین المللی  ٢٫٣
پشتیبان برنامه ریزی برای تنوع و 

 تفاوت 
بین   اسناد  ملل  در  سازمان  منشور  همچون  المللی 

 )،۱۹۴۸(  ٢بشر حقوق جهانی )، اعالمیۀ۱۹۴۵(  ١متحد
 حقوق میثاق و ) ۱۹۶۶(٣سیاسی مدنی و حقوق میثاق

اصولی۱۹۶۶(  ٤اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، بر   ( 
انتقال  قابل  چون کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر  

مندی  ، بهره(UN, 1948)کلیۀ اعضای خانواده بشری 
آزادی و همۀ  تمام حقوق  اين    از  در  های ذكر شده 

تمايزی، به ويژه از حيث  گونه  ها بدون هيچ    اعالميه
سياسی، منشا    نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيدۀ

وضعيت   هر  يا  والدت  ثروت،  اجتماعی،  يا  ملی 
مندی از تأمین اجتماعی  ، حق بهره  (UN, 1945)ديگر

در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری، 
تمام   از  برخورداری  در  زنان  و  مردان  مساوی  حق 

اقتصا این  حقوق  در  آمده  فرهنگی  و  اجتماعی  دی، 
ها، حق برخورداری کودکان از تدابیر حمایتی    میثاق
،  ، جنسنژاد، رنگ  از حيث  تبعيض  گونه  هيچ  بدون
  يا اجتماعي، مكنت   و منشاء ملي  اصل  ، مذهب،زبان

. عالوه بر این  (UN, 1966)استيا نسب تأکید شده 
هایی نیز با تأکید بر حقوق ها و میثاق    اسناد، اعالمیه

های اجتماعی متنوعی چون  و نیازهای متفاوت گروه
به زنان  و  سالمندان  کودکان،  تصویب   توانخواهان، 

ملی   قوانین  تصویب  راهنمای  و  مبنا  که  رسیدند 

 
1 Charter of the United Nations 

2 Universal Declaration of Human Rights 1948 
3  International Covenant on Civil and Political Rights 
1966 
4  International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights 1966 
5  The Declaration on the Rights of Mentally Retarded 
Persons (1971) 

پذیر در کشورهای   های آسیبمرتبط با حقوق گروه  
 مختلف جهان هستند.  

سال   حقوق  ١٩٧١در  اعالمیۀ  افراد    میالدی 
ذهنیعقب سال    ٥ماندۀ  در  آن  از  پس    ١٩٧٥و 

معلوالن اعالمیۀ حقوق  دومین     ٦میالدی،  عنوان  به 
 سند ویژۀ افراد دارای معلولیت، به تصویب رسیدند.

ها نخستین اسناد سازمان ملل هستند  این اعالمیه  
پردازند. برنامه    که به طور خاص به افراد معلول می

معل برای  اقدام  راهبرد  ١٩٨٢(  ٧والنجهانی  یک   (
جهانی است که برای دستیابی به مشارکت کامل و  
فراهم   ها  کشور  برای  کاری  برنامۀ  معلوالن،  برابر 

کند، و این نشانگر تغییر بسوی رویکردی مبتنی  می
است. بشر  حقوق  بین بر  معلوالن    سال  المللی 

) بر  ١٩٨٢) و دهۀ معلوالن سازمان ملل متحد ( ١٩٨١(
نکته نگرش  می  تأکید    این  که  اجتماعی  کنند  های 

همچون موانعی در برابر تحقق تمامی حقوق بشر و 
کنند. قوانین استاندارد برابر  می  برابری معلوالن عمل  

فرصت   معلوالنسازی  برای  سال    ٨ها   ١٩٩٣در 
تصویب   برای  میالدی  راهنمایی  قوانین،  این  شد. 

یجاد فرصت  سیاستگذاری، اقدام برای رفع موانع و ا
برابر برای افراد دارای معلولیت در جامعه و توسعه  

افراد دارای معلولیت در سال    ٩است. میثاق حقوق 
المللی برای  میالدی به عنوان یک معاهدۀ بین    ٢٠٠٦

و  بشر  حقوق  کلیۀ  تضمین  و  از  محافظت  ترویج، 
معلولیت  آزادی   دارای  افراد  همه  اساسی  های 

 .)٢٠١٥ن ملل متحدد، شد (وبسایت سازماتصویب 

ملل سال    ۱۶در    ١٠اتحادیۀ  میالدی،    ۱۹۲۴سپتامبر 
این   را تصویب می  ١١اعالمیۀ حقوق کودک ژنو  کند، 

بین   معاهدۀ  اولین  حقوق  اعالمیه  مورد  در  المللی 

6  The Declaration on the Rights of Disabled Persons 
(1975) 
7  World Programme of Action concerning Disabled 
Persons (1982) 
8  Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities (1993) 
9  The Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD) 
10 The League of Nations 
11 Geneva Declaration 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
https://www.humanium.org/en/geneva-declaration/


 

249 

 . ۲۷۴تا  ۲۳۹ صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

واکاوی چهارچوب های قانونی برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت در ایران با تاکید بر مصوبات . فضیلت طهری، مهین نسترن و پرویز اجاللی 
 شهرداری و شورای اسالمی شهر رشت 

ویژه حقوق  فصل  پنج  در  که  است  به    کودکان  ای 
در   .دهدهایی به بزرگترها می  کودکان و مسئولیت  

ملل، م  ۱۹۵۹سال   سازمان  عمومی  مجمع  یالدی 
  ۱۰کند كه در  می    را تصویب  ١اعالمیۀ حقوق كودك

دهد. در حالی که    می  اصل حقوق كودكان را شرح
است و  نشده  این متن توسط همه کشور ها امضا  

اصول آن صرفاً از جنبه راهنما بودن ارزش دارد، راه  
  .کندمیرا برای اعالمیۀ جهانی حقوق کودکان هموار  

میالدی توسط سازمان ملل، سال جهانی   ۱۹۷۹سال 
میالدی،    ۱۹۸۹نوامبر سال    ۲۰در    .کودک اعالم شد

کودک حقوق  مجمع    ٢میثاق  توسط  آرا  اتفاق  به 
تصویب   ملل  که  عمومی سازمان  آن،   ۵۴شد  مادۀ 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را شرح  
ارۀ حقوق دهد. میثاق حقوق کودک، سندی درب می  

است. رسیده  تصویب  بشر است که به سرعت به  
شود  می  المللی تبدیل  این سند به یک معاهدۀ بین  

توسط   تصویب  از  پس  در    ۲۰و   ۲کشور، 
 وبسایتشود (االجرا می  میالدی الزم    ۱۹۹۰سپتامبر

میثاق، برای رسیدگی  ) این  2020،  ٣سازمان هیومنیوم
در   کودکان  نیازهای  نامناسب  و  ناکافی  بیان  به 
توسعۀ شهری، مبنای یک رویکرد مبتنی بر حقوق را  

دولتمی  فراهم ملی    کند.  كه  ۱۹۵های   كشوری 
كردند، وظیفه دارند  را تصویب   میثاق حقوق کودک

حمایت  محلی  سطح  در  کنوانسیون  این  اجرای  از 
 (Flanders Cushing & van Vliet, 2016: 1)كنند

میالدی برنامۀ    ۱۹۸۲  مجمع جهانی سالمندی در سال
اقدام دربارۀ سالمندی وینبین    را تصویب   ٤المللی 

كرد، که متعاقباً توسط مجمع عمومی سازمان ملل به  
می   سختی  به  سند  این  رسید.  به  تصویب  تواند 

بیانیۀ  خودی   شود.  توصیف  حقوقی  ابزار  یک  خود 
نیز    ۱۹۹۲سال    ٥دیسالمن  عمومی  مجمع  میالدی 

تقریباً نتوانست به طور کامل به مسائل مربوط به  
اشاره  برای   کند.  حقوق  متحد  ملل  سازمان  اصول 

 
1 Declaration of the Rights of the Child 
2 Convention on the Rights of the Child 
3 Humanium 
4 Vienna International Plan of Action on Ageing 
5 Proclamation on Ageing 

که دو بار در مقدمه و یک   ۱۹۹۱در سال  ٦سالمندان
بار در رابطه با ارائه خدمات مراقبتی به حقوق بشر 

یه کرد. برنامۀ  کند، شروع به تغییر این رومی  اشاره  
در سال    ٧المللی اقدام درباره سالمندی مادریدبین  
کند، به  میالدی، که نسخۀ وین را به روز می    ۲۰۰۲

خاطر تمرکز بیشتر روی حقوق بشر و کوشش جاه  
سالمندی   جهانی  های  پیامد  با  مقابله  برای  طلبانه 

از برجسته   توجه است.قابل   برنامه، در برخی  این 
اهداف و    ترین  بشر  حقوق  کامل  "تحقق  به  خود 

  های اساسی همه افراد مسن"  و "تضمین بهره   آزادی
مندی کامل از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

اشخاص و از بین بردن همۀ   و حقوق مدنی و سیاسی
  می انواع خشونت و تبعیض علیه سالمندان" اشاره  

"حقوق"   بجای  مادرید  برنامۀ  وجود،  این  با  و کند. 
سیاست   و  "اهداف"  روی  بیشتر  تعهد،  احساس 

  ۲۰۱۲. در سال  (Megret, 2011: 48-49)تمرکز دارد  
میالدی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه  

را با عنوان "به سوی یک سند قانونی بین    ۱۳۹/۶۷
از  حمایت  و  ترویج  برای  یکپارچه  و  جامع  المللی 

و کرامت سالمندان" تصویب آن  کرد که    حقوق  در 
تصميم عمومی  دائمی    مجمع  كارگروه  كه  گرفت 

پیشنهاد های مرتبط با یک سند قانونی   ٨سالمندی
المللی برای ترویج و حمایت از حقوق و کرامت  بین  

سالمندان را در نظر بگیرد. ظاهراً این تصمیم مجمع  
از شروع روند تهیۀ پیش   نویس یک  عمومی حاکی 

بشر سالمندان  ,Poffe)است    میثاق جدید حقوق 
2015: 591) . 

میالدی، کشورهای عضو سازمان ملل    ۱۹۶۷در سال  
زنان علیه  تبعیض  رفع  بیانیۀ  تصویب   ٩متحد  را 

کردند، که بیانگر این موضوع است که تبعیض علیه  
زنان جرمی است علیه کرامت انسانی و از كشورها  

اقدامات  می   و  مقررات  رسوم،  "قوانین،  كه  خواهد 
كنند، و حمایت قانونی  ز علیه زنان را لغوآمی تبعیض  

6 The 1991 UN Principles for Older Persons 
7 Madrid International Plan of Action on Ageing 
8 The Open-Ended Working Group on Ageing 
9  Declaration on  the Elimination of Discrimination 
against Women 

http://www.humanium.org/
https://www.humanium.org/en/declaration-rights-child-2/
https://www.humanium.org/en/convention/
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کمتر   كنند.كافی از حقوق برابر زنان و مردان را برقرار  
از یک سال بعد، پیشنهادی برای یک معاهدۀ الزام  

 UNITED)آور قانونی در مورد حقوق زنان ارائه شد  
NATIONS, 2014: 5)    اشکال همۀ  رفع  میثاق 

میالدی توسط    ۱۹۷۹در سال   که  ١تبعیض علیه زنان
در   و  به تصویب رسید  ملل  مجمع عمومی سازمان 

الزم    ۱۹۸۱سال   جامعمیالدی  شد،  و    االجرا  ترین 
بینمفصل   توافق  دنبال    ترین  به  که  است  المللی 

بر   میثاق  این  که  حالی  در  است  زنان  پیشرفت 
بینچهارچوب   بشری  حقوق  موجود    های  المللی 

این معاهدات    کند کهمی  متکی است، خاطر نشان
حقوق   از  کامل  استفادۀ  و  برخورداری  تضمین  برای 

کافی   زنان  اشکال  بشر  همۀ  رفع  میثاق  نبودند. 
ها را ملزم به رفع هرگونه  دولت   تبعیض علیه زنان

بهره در  زنان  علیه  حقوق   تبعیض  همه  از  مندی 
می فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  کند    مدنی، 

(UNICEF, 1999: 13)  زنان تنها هنگامی  . حقوق بشر
پیشینه   با  زنانی  فرهنگی، که  جغرافیایی،  های 

شدند و برای  مذهبی، نژادی و طبقاتی مختلف جمع  
شدند به عنوان یک    بهبود وضعیت زنان سازماندهی

متحد   ملل  سازمان  زنان  دهه  در  جهانی  جنبش 
این دهه بود که ۱۹۸۵-۱۹۷۶( ) ظهور کرد. در طول 

ن کنفرانس زنان از جمله  سازمان ملل متحد از چندی
) مکزیکوسیتی  کپنهاگ  ۱۹۷۵کنفرانس  کنفرانس   ،(

)۱۹۸۰) نایروبی  کنفرانس  و  تا )حمایت۱۹۸۵)  کرد 
برای   را  راهکارهایی  و  ارزیابی  را  زنان  وضعیت 

تهیه زنان  چهارمین    .کند  پیشرفت  مهم  نتیجۀ 
میالدی،    ۱۹۹۵کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال  

این اسناد حاکی   بود  ٢لیاتی پکناعالمیۀ و بستر عم
از تعهد جامعه جهانی برای پیشرفت و توانمندسازی  

های عمومی و خصوصی زنان و رفع موانع در حوزه  
را  زنان  کامل  مشارکت  تاریخ  طول  در  که  هستند 

 .(Aragon & Miller, 2017: 154)اند محدود کرده 

 
1  The Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW) 

 پیشینۀ تحقیق ٢٫٤
کم بسیار  در    مطالعات  دربارۀ  شماری  کشورمان 

های اجتماعی  قوانین پشتیبان حقوق و نیازهای گروه
چهارچوب   شهر،  در  پشتیبان  مختلف  قانونی  های 

ریزی شهری از منظر پاسخگویی به نیازهای    برنامه
های اجتماعی متنوع و واکاوی خالء های متفاوت گروه

است. لذا تمرکز  شده    ضوابط و مقررات موجود انجام
مطالعه  برنامه    این  پشتیبان  قوانین  برای  بر  ریزی 

تنوع و تفاوت در کشورمان، وجه تمایز این تحقیق از  
از   برخی  به  ادامه  در  است.  مرتبط  مطالعات  سایر 

 پردازیم.  این مطالعات می

سال   در  شیرزاد  و  به    درمقاله  ١٣٩٧گرجی  ای 
 و شهر در ناتوان و معلول افراد جایگاه بررسی

قانون هایظرفیت   و بین   گذاری   حمایتی  المللی 
 بر معلوالن حق بر تأکید با معلوالن حقوق از داخلی

پس  می شهر بین   قوانین سیر واکاوی از پردازند. 
داخلی و  باره، در المللی  قانون   سیر بررسی به این 

داخلی  مناسب   به توجه  کیفیت زمینۀ  در گذاری 
عالی   شورای مصوبات  بر  تأکید  با شهری  سازی 

  تهران شهر اسالمی شورای  و معماری و شهرسازی
 و عرصۀ تصویب در مدخل  ذی  نهاد   دو به عنوان

 حقوق و شهری  مدیریت با مرتبط مصوبات اجرای
 دو   این سازی   رویۀ تصمیم توجه میزان و   شهری 

  .پردازندمی   ناتوان افراد و معلوالن وضعیت به نهاد
حقوق شهری به حقوق گیرند توجه  ها نتیجه می  آن  

افراد معلول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و  
لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیالت شهری،  

مدخل  های ذی    امری ضروری و نیازمند توجه دستگاه
 ).2018، ٣(گرجی و شیرزاد است

در سال   مقاله    ١٣٩٧سعیدی  بررسی در  به  ای 
) در پرتو  ١٣٨٣معلوالن (مفاد قانون جامع حمایت از  

بین   (کنوانسیون  معلوالن  حقوق  و ٢٠٠٦المللی   (
کردن نقاط ابهام موجود در قانون مذکور می  برطرف

او این  بر  عالوه   اسالمی جمهوری  تعهدات پردازد. 
معلوالن   مشارکت حقوق آورعناصر الزام   دربارۀ  ایران 

2 The Beijing Declaration and Platform for Action 
3 Gorgi & Shirzad 
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 اب و حقوق داخلی و المللیبین  حقوق منظر دو از را
 رویکرد با و الذکر   فوق مهم سند دو به خاص توجه

کند و در پایان میبررسی   سند دو این تطبیقی بین 
ها و تضمینات ماهوی و  گیرد با لحاظ حقمی  نتیجه  

وضعیت   رویه بشری،  حقوق  اسناد   در موجود ای 
سازی   زمینۀ  تواندنمی   ایران  موضوعه حقوق برابر 

 به  رسیدن تا و کندفراهم   معلوالن برای را ها  فرصت
وجود  زیادی فاصله اسناد، این موصوف در وضعیت

 دو دولت در تکلیفی  مقررات و  قوانین دارد. همچنین 
 مختلف های   زمینه در  رفاهی، و مدنی حوزۀ

به   ، ...و اجتماعی تأمین  آموزشی، اشتغال، توانبخشی،
  نابرابری هنگفت و هایهزینه   و فراگیر نبودن دلیل
نظارت،   فقدانِ  و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  های

 نتوانسته کافی اجرایی ضمانت و  کنترل ارزشیابی، 
منصفانه   برابر  موقعیت  و زندگی برای را ایو 
،  ١(سعیدی کند فراهم   جامعه از  قشر این مشارکت

2017 ( 

ای به این موضوع در مقاله    ١٣٨٣جاللی در سال  
پردازد که تاکنون وضعیت زنان موضوع بیش از    می
بین    ٢٠ حقوقی  رفع  سند  اعالمیۀ  جمله  از  المللی 

) زن  علیه  هرگونه  ١٩٦٧تبعیض  محو  کنوانسیون   ،(
بین   منشور  یا  زنان  علیه  حقوق تبعیض  المللی 

سازمان  ) و قطعنامۀ کمیسیون مقام زن  ١٩٧٩زنان(
است. او ضمن پرداختن به  ) بوده  ١٩٩٣ملل متحد (
بین مفاد حقوق  به  تازه  نگاهی  با  زنان،  الملل 

) زنان  علیه  تبعیض  )  ١٩٧٩کنوانسیون محو هرگونه 
به مواردی همچون برابری حقوق زن و مرد در کلیۀ  
رفع  اقتصادی،  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  ابعاد 

امکانات برای شرکت تبعیض شغلی علیه زنان، ایجاد  
فعال زنان در امور ورزشی و حق زنان در استفاده از  

بازنشستگی، بیمه   جمله  از  مختلف  اجتماعی  های 
می   اشاره   ... و  پیری  دوران  و  بیکاری  کند.  بیماری، 

توسط   منشور  این  احتمالی  تصویب  سپس شرایط 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و موانعی که در برابر  

وانسیون حقوق زن در ایران وجود  تصویب و اجرای کن
 

1 Saeedi 
2 Jalali 
3 Mohammadzadeh 

گیرد با  می  کند. او در پایان نتیجه  دارد را ترسیم می  
به   کنوانسیون  به  پیوستن  ایران در  به تالش  توجه 

می اصالحات  نظر  و  تغییرات  باید  کشور  این  رسد 
مفاد   با  داخلی  حقوق  انطباق  جهت  را  متعددی 

 ). 2004، ٢(جاللی دهدکنوانسیون انجام 

ترین حقوق    ای به تبیین مهمده در مقاله  محمدزا
حقوق شهروندی   منشور  اساس  بر  زنان  شهروندی 
حق  حیات،  حق  تابعیت،  حق  آموزش،  حق  شامل 
آزادی بیان و عقیده، حق سکنی، حق سالمت (حق  
و  بهداشتی  تسهیالت  و  ها  برنامه  از  زنان  استفاده 
حق  امنیت،  به  دستیابی  حق  مناسب)،  درمانی 

رکت سیاسی، مشارکت شهروندان در  مشارکت (مشا 
ادارۀ شهرها و مشارکت اجتماعی)، حقوق اقتصادی،  
و   ورزشی  امکانات  به  دستیابی  حق  و  اشتغال  حق 
تفریحات سالم اشاره می پردازد. او در پایان نتیجه  

کلی  می مانند  نواقص  و  برخی مشکالت  گیرد وجود 
و   اساسی  قانون  با  منشور  مواد  برخی  تضاد  گویی، 

گونه که باید گردیده آن  ان ضمانت اجرا موجبفقد
حقوق شهروندی زنان از قاطعیت و پذیرش همگانی  

 ). 2017 ٣(محمدزاده برخوردار نگردد

 روش تحقیق ٣
خالء واکاوی  مطالعه  این  از  چهارچوب   هدف  های 

ریزی برای تنوع و تفاوت  های قانونی پشتیبان برنامه
شهردا مصوبات  بر  تأکید  با  ایران  شورای    ریدر  و 

اسالمی شهر تهران است. این مطالعه از نظر هدف  
تحلیلی  از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی  

ها، روش اسنادی و برای    است. برای گردآوری داده
داده   تحلیل محتوا که یک سنجۀ  تحلیل  ها، روش 

افزار  بدون مزاحمت است و فرایند کدگذاری در نرم
اِی   دی  کیو  گرفته  مکس  تحلیل    شدهبکار  در  اند. 

به مسائل  محتوا، محقق طبقه   مربوط  منابع  از  ای 
کند    اجتماعی به خصوص اسناد مکتوب را بررسی می

فاضل٤(ببی اشکال  ۷۲۲،  ۱۳۹۲،  ٥،  جزو  قوانین   .(
مناسب برای تحلیل محتوا هستند. واحدهای تحلیل  

4 Babbie 
5 Fazel 
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آن درباره  که  خاصی  واحدهای   _ تحقیق  ها این 
گیرد_ قانون  های توصیفی و تبیینی صورت میگفتار 

برنامه قوانین  اقتصادی،    اساسی،  توسعۀ  های 
شورای   مجلس  مصوبات  فرهنگی،  و  اجتماعی 

آیین   دستورالعمل  نامه  اسالمی،  اجرایی،  و های  ها 
عالی    بخشنامه شورای  مصوبات  دولت،  های 

و  شهروندی  حقوق  منشور  معماری،  و  شهرسازی 
شهرداری تهران    مصوبات  شهر  اسالمی  شورای  و 

ها، ها، جمله  گیری در سطوح عبارت    هستند. نمونه
الذکر  گذاری فوق  های اسناد قانون    بند ها و فصل

ای از  ها به عنوان مجموعه    است. در این روش واژه
ها و گیرند و عبارت  ها مورد مطالعه قرار می  کمیت  

قشی پیدا می  ها و بند ها نیز چنین نگاه حتی جمله  
ای  کنند و پژوهشگر بر اساس دانش خود یا مطالعه  

ها،    کوشد تا در یابد آیا تکواژهدهد می  می    که انجام
پیام    ها، جمله  عبارت نمایندۀ  قادرند  ها،  بند  یا  ها 

  ). پیام۷۱-۷۰،  2016،  ١هایی باشند (قائدی و گلشنی
های   نیاز  و  حقوق  تحقیق،  این  نظر  مورد  های 

 های اجتماعی متنوع در شهر هستند.  وهگر 

مهم ترین مرحله از تحلیل داده های کیفی مرحلۀ  
مرحله   این  در  است.  بندی  مقوله  یا  کدگذاری 
داده  معنادارترین بخش های  بتواند  باید  پژوهشگر 
بازیابی کند. آنچه در   و  ها را سازماندهی، مدیریت 
این مرحله انجام می گیرد فشرده ساختن داده ها در 

مقوله هایی از  واحدهای قابل تحلیل از طریق ایجاد  
(حریری است  ها  واقع  ٢٤١،  ١٣٨٥،  ٢داده  در   .(

مفاهیم   به  ها  داده  تبدیل  تحلیلی  فرایند  کدگذاری 
(مفهوم سازی)، فروکاهی، تبدیل مفاهیم به مقوله  
ها، طبقه بندی مقوله ها و تعیین روابط میان آن ها  
است. در تحلیل محتوا عمدتاً محقق به دنبال تبدیل  

له های اصلی و فرعی و تعیین روابط  داده ها به مقو
(بهشتی است  ها  آن  این  ٥١،  ١٣٩٥،  ٣میان  در   .(

می   استفاده  استقرایی  کدگذاری  روش  از  مطالعه 
شود. در این نوع کدگذاری محقق باید به دقت داده 
ها را بررسی کرده و با استفاده از داده ها کدهای الزم  

ذاری  ). در جریان کدگ٥٤،  ١٣٩٥را بسازد (بهشتی،  
شوند و با دقت    های مجزا خرد می  ها به پاره باز، داده

ها و  گیرند و از جهت شباهت    مورد بررسی قرار می
شوند. فرآیند مرتبط  ها با یکدیگر مقایسه می  تفاوت  

مقوله به  ها  مقوله  کدگذاری    کردن  فرعی  های 
شود، زیرا کدگذاری در محور یک  محوری نامیده می
ها را در سطح ویژگی  گیرد و مقوله  مقوله صورت می  

می مرتبط  یکدیگر  به  ابعاد  و  و   ها  (استراوس  کند 
). برای دستیابی به هدف تحقیق، با  2011،  ٤کوربین

مقوله   یا  گذاری  کد  فرایند  از  در  استفاده  بندی 
های اصلی و فرعی  افزار مکس کیو دی اِی مقوله  نرم

گروه   نیازهای  و  اسنا  هاحقوق  متن  قانونی  از  د 
خالء  می  استخراج تا  واکاوی   شوند  و  شناسایی  ها 

شوند.  

 

 

 
1 Ghaedi & Golshani 
2 Hariri 

3 Beheshti 
4 Straus & Corbin 
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 حاضر)   ق ی ، (منبع: تحق maxqdaنرم افزار   ط ی کدها در مح   ی ر ی و شکل گ   ن ی مقوله ها از متن قوان   / م ی استخراج مفاه   ١  شکل 

 

های مورد مطالعه ابتدا کشور ایران و سپس  محدوده  
شهر تهران از نظر قوانین پشتیبان حقوق و نیازهای  

های اجتماعی مختلف در شهر هستند. عالوه    گروه
قانون  اسناد  ملی،  قانون گذاری در سطح  اسناد    بر 

پرجمعیت   و  پایتخت  عنوان  به  تهران  شهر  گذاری 
جمعیت   با  کشور  شهر  و   ۸۶۹۳۷۰۶ترین  نفری 

گروه  نابرابری علیه  اجتماعی  و  فضایی  های  های 

دانشگاهی   تحقیقات  استناد  به  متنوع  اجتماعی 
گذاری در سطح  تواند راهنمای قانون  پرشمار، که می

کالن دیگر  برای  رشد    محلی  درحال  های  شهر 
شوند. ارائۀ آمار جمعیتی  می    کشورمان باشد مطالعه

ور ایران و کالن شهر  های اجتماعی مختلف کش  گروه
های مورد    تواند به شناخت بهتر محدوده  تهران می

 کند. مطالعه کمک 

 
 و شهر تهران   ران ی مختلف کشور ا   ی اجتماع   ی گروه ها   ی ت ی آمار جمع ١  جدول 

١٣٩٥سرشماری سال  ١٣٩٥سرشماری سال  درصد تعداد    درصد تعداد  
 _ ٨٦٩٣٧٠٦ کل جمعیت شهر تهران  _ ٧٩٩٢٦٢٧٠ کل جمعیت کشور 

٢/٥٠ ٤٣٦٩٥٥١ جمعیت زنان  ٤٩ ٣٩٤٢٧٨٢٨ جمعیت زنان   
٨/٤٩ ٤٣٢٤١٥٥ جمعیت مردان  ٥١ ٤٠٤٩٨٤٤٢ جمعیت مردان   

٤/١٧ ١٥١٦٥٥٢ جمعیت کودکان  ٢٤ ١٩١٩٢٦٦٥ جمعیت کودکان   
ساله و  ٦٠جمعیت سالمندان  

 باالتر 
٣/٩ ٧٤١٤٠٩١ ساله و  ٦٠جمعیت سالمندان   

 باالتر 
٧٥/١٢ ١١٠٨٤٣٤  

٧٥/١ ١٤٠٠٠٠٠ جمعیت توانخواهان  ٣/١ ١١٥٠٠٠ جمعیت توانخواهان    
 ) ١٣٩٥منبع: درگاه ملی آمار (

 



 
 

254 

 . ۲۷۴تا  ۲۳۹ صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

واکاوی چهارچوب های قانونی برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت در ایران با تاکید بر مصوبات . فضیلت طهری، مهین نسترن و پرویز اجاللی 
 شهرداری و شورای اسالمی شهر رشت 

 ها و بحثیافته ٤
قوانین و مقررات پشتیبان برنامه   ٤٫١

 ریزی برای تنوع و تفاوت در ایران 
 مرتبط با توانخواهانقوانین  ٤٫١٫١

قانون   اسناد  دهد می    گذاری نشانتحلیل محتوای 
ایران،  اسالمی جمهوری اساسی قانون متن در

 مورد یک گروه اجتماعی خاص، به عنوان  توانخواهان
 حقوق به به تبع، اند ونگرفته    قرار قانونی شناسایی 

 است،نشده   صریحی اشاره نیز  هاآن   وضعیت ویژۀ
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر    ۲۹اصل  در   تنها

، ١از کار افتادگی و حوادث و سوانح (مجلس خبرگان
با حقوق است. اولین قانون مرتبط شده ) بیان 1979

مقررات  و  "ضوابط  شهر  در  معلوالن  های  نیاز  و 
معلولین"   مرور  و  عبور  برای  معماری  و  شهرسازی 

د معماری  و  عالی شهرسازی  سال  مصوب شورای  ر 
در    ۱۳۶۸ معلولین  حرکت  تسهیل  برای  که  است 

ریزی و طراحی  سطح شهر بر رعایت ضوابط برنامه  
طرح اجرای  و  تصویب  بررسی،  تهیه،  های    هنگام 

شهرک شهری،  مجتمع  توسعه  و  های    سازی 

کند. وزارت مسکن    ساختمانی و مسکونی تأکید می
و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این  

نماید (دبیرخانه  ربط کسب    بط را از مراجع ذیضوا
ایران معماری  و  شهرسازی  عالی   ).2009،  ٢شورای 

مادۀ   ج  بند  در  آن  از  سوم    ۱۹۳پس  برنامه  قانون 
سال   در  مناسب    ۱۳۷۹توسعه  اماکن  به  سازی 

اشاره می   و خصوصی)  (دولتی  آیین عمومی  و   شود 
های    دستگاهنامۀ اجرایی آن در همان سال وظیفۀ  

های غیر دولتی را در زمینۀ    اجرایی دولتی و سازمان
ساختمان  سازی  مناسب   و  و هایاماکن   دولتی 

  ها را در زمینۀ مناسب   خصوصی و وظیفۀ شهرداری
های  های راهنمایی و محل  سازی معابر عمومی، چراغ  
وسیلۀ   توقف  برای  توقفگاه  ویژه  در  معلوالن  نقلیه 

ب عمومی  بیان  ه  های  (معاونت میوضوح  کند 
رئیسبرنامه راهبردی  نظارت  و  ، ٣جمهورریزی 
های چهارم و پنجم توسعه    ). در قوانین برنامه2000

سازی معابر  نیز مناسب    ۱۳۸۹و    ۱۳۸۳های  در سال  
و فضاهای عمومی شهری و روستایی مورد تأکید قرار  

برنامه   (معاونت  راهبردی  گرفت  نظارت  و  ریزی 
برنامۀ ششم  2000،  2004جمهور،    سرئی اما در   ،(

 است.مانده مغفول 

 
 توانخواهان در شهر   ی ازها ی حقوق و ن   بان ی پشت   ی مل   ن ی قوان   ٢  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 
های    قوانین برنامه

 توسعۀ ملی 
 ٩٧، بند ح مادۀ ٣٠، بند الف مادۀ ١٣٧٩مصوب قانون برنامۀ سوم   ١٩٣بند ج مادۀ 

و بند ب   ٣٩، بند ج و د مادۀ ١٣٨٣قانون برنامۀ چهارم مصوب  ١٠١و بند ج مادۀ 
قانون برنامۀ ششم   ٨٠و بند ج مادۀ١٣٨٩قانون برنامۀ پنجم مصوب  ١٦٩مادۀ 

 ١٣٩٥توسعه مصوب 
های کلی سیاست 

نظام ابالغی مقام 
معظم رهبری مصوب  

 ١٣٨٥و  ١٣٨١

 بخش ایثارگران  ٩بخش شهرسازی و بند  ١١بند 

 
1 Council of Experts 
2 Secretariat of the Supreme Council of Urban 
Planning and Architecture of Iran 

3 Vice President for Strategic Planning and 
Oversight 
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 مادۀ/ بند  قوانین 
مصوبات مجلس  

 شورای اسالمی 
قانون جامع حمایت از حقوق  ٥و  ٤، ٢، مادۀ ١٣٦٩قانون کار مصوب   ١١٩مادۀ 

نقل ریلی شهری و   و حمل  ۀحمایت از سامان ۀالیح ٢، مادۀ ١٣٩٧معلوالن مصوب 
 ١٣٨٥مصوب    حومه

های اجرایی   نامهآیین 
 دولت

قانون برنامه سوم توسعه    ١٩٣نامۀ اجرایی بند ج مادۀ آیین  ٩و  ٥، ٤،  ٣، ٢، ١مادۀ 
اجرایی مادۀ دوم قانون جامع حمایت از   ۀنام  آیین ٥و  ٤و  ٣، مادۀ ١٣٧٩مصوب 
 تشکیل ستاد هماهنگی مناسب ۀنام  تصویب ٣و  ٢، مادۀ ١٣٨٤مصوب   معلوالن

 ١٣٩٤مصوب   سازی کشور
ی  هادستور العمل 

  بخشنامهاجرایی و 
 دولت یها

تدابیر بخش    ٢٦، بند ١٣٧٠مصوب  وزارت کشور ۴۴۲۶/ ۳۳/۳شماره  ۀبخشنام 
نقل عمومی و  و  های حمل العمل اجرایی اصالح ساختار سامانه دستور ٤الف مادۀ 

العمل   دستور ٩مادۀ  ٣، بند ١٣٨٥مصوب   شهری نقل درون و ساماندهی حمل
  برداری آن کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره واگذاری اتوبوس از وزارت ۀنحو

 ١٣٨٥مصوب 
مصوبات شورای عالی  

 شهرسازی و معماری 
معلولین  ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور  ٣و  ٢و  ١بند 

و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی    ١٣٦٨مصوب 
 ١٣٩٨و اصالح آن در سال   ١٣٧٨حرکتی مصوب 

منشور حقوق 
شهروندی مصوب 

١٣٩٥  

 ١١١و  ٥مادۀ 

 منبع: تحقیق حاضر بر مبنای اسناد قانون گذاری 

 

  ١٣٨٣ل  قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در سا
و اصالحیۀ آن    ١٣٨٤نامۀ اجرایی آن در سال  و آیین  

کردن امکان    با تأکید مجدد بر فراهم  ١٣٩٧در سال  
بهره و  ساختمان    دسترسی  از  معلوالن  و مندی  ها 

مکمل   خدماتی،  وسایل  و  معابر  و  عمومی  اماکن 
آیین    ٨که در مادۀ  ویژه آن  است. به  قوانین پیشین

نون به تشکیل ستاد هماهنگی و  نامۀ اجرایی این قا
  ١٣٩٤سازی کشور اشاره و در سال  پیگیری مناسب  

  تشکیل این ستاد که وظیفۀ نظارت بر امر مناسب 
شد. مجلس و دولت در سال  سازی را دارد، تصویب  

مناسب    ١٣٨٥ العمل،  دستور  و  الیحه  چندین  در 
وسایل   را  سازی  معابر  ساماندهی  و  عمومی  نقلیۀ 

رار دادند. اما در منشور حقوق شهروندی  مورد نظر ق 
رغم اعتقاد _علی  ١٣٩٥مصوب هیات وزیران در سال  

 
1 The Council of Ministers 

صاحب   از  با  بسیاری  آن  مغایرت  بر  مبنی  نظران 
و  اصول  با  تعارض  و  عادی  قوانین  و  اساسی  قانون 

الملل و حقوق بشر و فقدان  مقررات آمرۀ حقوق بین  
حق   به  الزم_اگرچه  حقوقی  و  قانونی  ضمانت 

بهداشتی  تو امکانات  از  برخورداری  در  انخواهان 
 شده  ) اشاره2016،  ١درمانی و آموزشی (هیات وزیران

تبصره و  ماده  اما  آن  است،  حق  دربارۀ  به  ای  ها 
وجود   شهر  عمومی  اماکن  و  فضاها  به  دسترسی 

 ندارد. 

آیین   اجرایی، دستور    نامهمرور کلی مصوبات،  های 
بخشنامهالعمل   و  از  های    ها  توانخواهان  با  مرتبط 
نشان    ١٣٥٨سال   امروز  به  نظر  میتا  از  که  دهد 

اشاره   موضوعات  جامعیت  و  تأکید  استمرار  تعداد، 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/527954
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/527954
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وضع   که  اگرچه  نیستیم.  مواجه  نقصانی  با  شده 
در   موفقیت  حصول  و  است  نخست  گام  قوانین 
مرحله اجرا متأثر از عوامل متعدد دیگری است که  

شد. در شکل های  خواهد    ارهها اش  در ادامه به آن
باز و کدگذاری محوری در نرم   زیر فرایند کدگذاری 

مقوله شناسایی  برای  اِی  دی  کیو  مکس  های    افزار 

اصلی و فرعی حقوق و نیاز های توانخواهان مستخرج  
برنامه   قوانین ملی پشتیبان  و  از متن  ریزی شهری 

 زیرکد برای نشان دادن ارتباط بین مقوالت،- مدل کد
ها، خالء ها و کاستی    آمده است. با استخراج مقوله

های قانونی قابل شناسایی و تحلیل  های چهارچوب  
 هستند 

 

 
  ق ی (منبع: تحق   ی حقوق توانخواهان از متن اسناد قانون   ی مقوله ها   / م ی مفاه   یی شناسا   ی باز برا   ی کدگذار   ند ی فرا   ٢  شکل 

 حاضر) 
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(منبع:    ی حقوق توانخواهان از متن اسناد قانون   ی و فرع   ی اصل   ی مقوله ها   یی شناسا   ی برا   ی محور   ی کدگذار   ند ی فرا ٣  شکل 

 حاضر)   ق ی تحق 

 

دهند   می  نشان  کدگذاری  جداول  که  همانطور 
عمومی،   های  ساختمان  و  اماکن  سازی  مناسب 

مناسب سازی معابر و وسایل نقلیۀ عمومی، مقوالت  
 پرتکرار در اسناد قانونی هستند. 
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 حاضر)   ق ی توانخواهان (منبع: تحق   ی ها   از ی حقوق و ن   ی و فرع   ی اصل   ی ها نشان دادن ارتباط مقوله    ی برا   رکد ی ز - دل کد   ٤  شکل 

 

 

 قوانین مرتبط با کودکان  ٤٫١٫٢
اسالمی  هیچ جمهوری  اساسی  قانون  اصول  از  یک 

ها نپرداخته    ایران به کودکان و حقوق و نیاز های آن
اصل   بندهای  از  یکی  در  تنها  دربارۀ  که    ۲۱است، 

دولت  توسط  جهات  تمام  در  زنان  حقوق  تضمین 
گذار اساسی ایران به حمایت از کودکان    است، قانون

که سایر  این  است بدون    کرده  سرپرست اشاره  بی
بیان را  نیاز های کودکان در شهر  و  کند. در    حقوق 

های توسعه نیز تنها در قانون برنامۀ  قوانین برنامه  
ۀ مدارس استثنایی و مدارس  پنجم توسعه بر توسع

و  ریزی  برنامه  (معاونت  نیاز های خاص  با  کودکان 
جمهور، رئیس  راهبردی  شده ۲۰۱۰  ١نظارت  تأکید   (

سازی فضاها و  است و مواردی از اشاره به مناسب  
برنامه و  کودکان  برای  شهر  عمومی  ریزی    اماکن 
بهداشتی   آموزشی،  مراقبتی،  درمانی،  امکانات 

حی و سایر تسهیالت ویژۀ کودکان دیده ورزشی، تفری
  ۀ قانون اجاز  ۳۱و    ۲۸،  ۲۶،  ۲۴،  ۲۳شود. در مواد    نمی

کنوانسیون   به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری  الحاق 

 
1 Vice President for Strategic Planning and Control 

کودک  برخورداری    ۱۳۷۲مصوب    حقوق  حق  صرفاً 
بهداشتی آموزشی،  امکانات  از  و    کودکان  درمانی 

نه  تفریحی و به ویژه حق کودکان معلول در این زمی 
است. در "مصوبۀ شورای  شده  شناخته  رسمیت    به

ها در مورد طرح شهر دوستدار کودک"    عالی استان
و "دستور العمل شهر های دوستدار    ۱۳۸۹در سال  

ویژگی   اصول،  برای  کودک:  راهبردی  ضوابط  و  ها 
ها و دهیاری  ها" مصوب سازمان شهرداری  شهرداری  

سال   در  کشور  نیاز  ۱۳۹۷های  به  فضایی  ،  های 
مراقبتی،  امکانات  از  اعم  شهر  در  کودکان  متفاوت 

مناسب   و  سرگرمی  و  تفریح  وسایل  بازی،  سازی 
نقلیۀ عمومی (کمیسیون فرهنگی شورای عالی استان  

ها در این زمینه اشاره  ) و وظایف شهرداری  ۲۰۱۰،  ٢ها
های  شده   شهر  العمل  دستور  وجود  این  با  است، 

غنای  از  کودک  و    دوستدار  الزم  نظری  و  محتوایی 
نیست. در منشور حقوق شهروندی    کافی برخوردار

بهداشتی   امکانات  به  تنها  کودکان  هم  برای  درمانی 
است. شورای عالی شهرسازی و معماری  شده    اشاره

2 Cultural Commission of the Supreme Council of 
Provinces 
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عالی عنوان  تصویب   به  و  تهیه  قانونی  مرجع  ترین 
در   کشور  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط 

به   کودک"  مهد  معماری  طراحی  ضوابط  "ضوابط 
استقرار مهد برای  انتخاب مکان مناسب  به    مربوط 

تاکنون مصوبه    ۱۳۸۳است و از سال  پرداخته  کودک  
به   شهر  عمومی  اماکن  و  فضاها  تجهیز  درباره  ای 

 است.  یاز کودکان نداشتهامکانات موردن 

 
 کودکان در شهر   ی ها   از ی حقوق و ن   بان ی پشت   ی مل   ن ی قوان ٣  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 
های    قوانین برنامه

 توسعه 
قانون برنامۀ پنجم   ١٩، بند ه مادۀ ١٣٨٣قانون برنامۀ چهارم مصوب   ٩٥بند ه مادۀ 

 ١٣٩٥قانون برنامۀ ششم توسعه مصوب  ٨٠، بند ح مادۀ ١٣٨٩مصوب 
مصوبات مجلس  

 شورای اسالمی 
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به   ٣١و  ٢٨، ٢٦، ٢٤، ٢٣مادۀ 

قانون حمایت از کودکان و  ٤و  ٢، مادۀ ١٣٧٢مصوب  کنوانسیون حقوق کودک
 ١٣٨١نوجوانان مصوب 

های    دستور العمل
  بخشنامهاجرایی و 

 دولت یها

و  ١٣٨٩ها در مورد طرح شهر دوستدار کودک مصوب مصوبۀ شورای عالی استان 
های کشور:  ها و دهیاری   دستور العمل شهرهای دوستدار کودک سازمان شهرداری

 ١٣٩٧ها مصوب ها و ضوابط راهبردی برای شهرداری اصول، ویژگی  
عالی  مصوبات شورای 

 شهرسازی و معماری 
 ١٣٨٣مصوب  صورتجلسه ضوابط طراحی معماری مهد کودک

منشور حقوق 
شهروندی مصوب 

١٣٩٥  

 ٤مادۀ 

 منبع: تحقیق حاضر بر مبنای اسناد قانون گذاری 

 

های قانونی مرتبط با نیازهای  به طور کلی چهارچوب  
پشتیبان قوانین  با  مقایسه  در  شهر  در    کودکان 

حقوق توانخواهان از تعدد، تکرار و گستردگی دامنه  
هستند. با وجود  موضوعات بسیار کمتری برخوردار  

که حدود چهار دهه از تصویب نخستین قانون  این  
  مرتبط با حقوق و نیاز های کودکان در کشورمان می 

نشدن ضوابط و مقرراتی در  گذرد، تهیه و تصویب  
ازی و عدم تعیین  این زمینه در شورای عالی شهرس

های دولتی و وابسته به دولت    تکلیف برای دستگاه

کلیۀ طرح و شهرداری   در  بخش خصوصی  یا  و    ها 
سازی  های آتی و در دست تهیه شهرسازی، شهرک  

های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور  و مجتمع  
تأمل  در زمینۀ توجه به نیاز های فضایی کودکان قابل  

زیرکد -ری محوری و مدل کداست. در جدول کدگذا
مقوله   های  زیر  نیاز  و  حقوق  فرعی  و  اصلی  های 

ها، خالء ها و  است. با استخراج مقوله    کودکان، آمده
های قانونی قابل شناسایی و های چهارچوب  کاستی  

 تحلیل هستند.
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 حاضر)  ق ی (منبع: تحق  ی حقوق کودکان از متن اسناد قانون  ی و فرع  ی اصل  ی مقوله ها  یی شناسا   ی برا  ی محور  ی کدگذار   ٥ شکل 

 

همانطور که جدول کدگذاری محوری نشان می دهد  
لحاظ استانداردهای طراحی دوستدار کودک هنگام  
خدمات   از  برخورداری  حق  و  مهدکودک  احداث 

قانو اسناد  در  پرتکرار  مقوالت  درمانی،  نی  بهداشتی 
 هستند. 

 

 
کد ٦  شکل  مقوله   ی برا   رکد ی ز - مدل  دادن  فرع   ی اصل   ی ها نشان  ن   ی و  و  قوان   ی ازها ی حقوق  در  تحق   ی مل   ن ی کودکان    ق ی (منبع: 

 حاضر) 
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 قوانین مرتبط با سالمندان ٤٫١٫٣
های توسعه کشور    در قانون اساسی و قوانین برنامه

تأمین   از  برخورداری  در  سالمندان  حق  به  تنها 
بهداشتی و خدمات  و    اجتماعی  اشاره شده  درمانی 

خدمت   به  مکلف  بهزیستی  شده سازمان    رسانی 
قانونی که به صراحت   احکام  از  تنها موردی  است. 

مکلف    دولت را به ساماندهی و توانبخشی سالمندان
قانون برنامۀ سوم    ۱۹۲بند الف مادۀ    ۵ساخته، جزء  

مادۀ   بند ط  به موجب  که  قانون    ۹۷توسعه است 
یافت. در اجرای این حکم، دولت  برنامۀ چهارم ادامه  

نامۀ اجرایی، تعدادی از دستگاه های    با تصویب آیین
و   راه  وزارت  بهزیستی،  سازمان  جمله  از  اجرایی 

، سازمان تربیت بدنی و ...  هاشهرسازی، شهرداری  
ها و وظایف خود  کرد تا در حوزه مأموریت  را مکلف  

خدمات  ارائه  جمله  از  سالمندان  خاص  های  نیاز 
بهداشتیرفاهی تخصیص  ،  توانبخشی،  و  درمانی   ،

سالمندان   برای  مسکن  بازسازی  و  تعمیر  یارانه 
حمایت   تأمین  فیزیکی  نیازمند،  فضای  و  مالی  های 

ایجاد تسهیالت فرهنگی، تفریحی و  مناسب جهت  
ورزشی، ایجاد ساختار مطلوب در فضا های مختلف  
شهری و امکانات و تسهیالت مناسب جهت ورزش  

تأمین   را  سالمندی  مرکز  دوران  (وبسایت  نمایند 
اسالمی،   شورای  مجلس  های  ).  ۲۰۰۴پژوهش 

سیاست   منظور  به  برنامههمچنین  ریزی،   گذاری، 
هماهنگی و  دستگاه    ساماندهی  بین  امور  های  این 

تشکیل سالمندان  ملی  شورای  اما    اجرایی،  شد. 
از   و  نبوده  محسوس  چندان  شورا  این  فعالیت 

های اجرایی در این زمینه نیز  اقدامات سایر دستگاه  
است (شیرازی خواه،    نشدهگزارش مستندی منتشر  

تر این که این حکم قانونی در قانون  ). نکتۀ مهم  ۲۰۱۰
نشد و با توجه به عدم  برنامۀ پنجم توسعه تمدید  

تصویب الیحه حمایت از حقوق سالمندان، مستند  
و   سالمندان  امور  ساماندهی  برای  دیگری  قانونی 

نداشت. این حکم مجدداً  حمایت جامع از آنان وجود  
قانون برنامۀ ششم توسعه    ۸۰بند ج مادۀ    ۲در جزء  
 شد. تمدید 

 
 سالمندان در شهر   ی ازها ی حقوق و ن   بان ی پشت   ی مل   ن ی قوان ٤  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 
قانون اساسی مصوب  

 ٢٩و  ٢١اصل  ١٣٥٨

های    قوانین برنامه
 توسعه 

قانون   ٩٧، بند ط مادۀ ١٣٧٩قانون برنامۀ سوم مصوب  ١٩٢بند الف مادۀ  ٥جزء 
قانون برنامۀ ششم توسعه مصوب   ٨٠، بند ج مادۀ ١٣٨٣چهارم مصوب برنامۀ 
١٣٩٥ 

های اجرایی   نامهآیین 
 دولت

  ۀقانون برنام ۱۹۲مادۀ   بند الف ٥ اجرایی جزء ۀنام  آیین ١٦و  ١٥، ١٢، ١١، ٢مواد 
 نامه اجرایی شورای ملی سالمندان) (آیین  ١٣٨٣مصوب   سوم توسعه

مصوبات شورای عالی  
 ١٣٨٧مصوب   سالمندان مناسب  هاي ضوابط طراحي معماري خانه شهرسازی و معماری 

منشور حقوق شهروندی  
 ٥مادۀ   ١٣٩٥مصوب 

 منبع: تحقیق حاضر بر مبنای اسناد قانون گذاری 
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قابل از نکته  حمایت  الیحه  که  است  آن  مالحظه 
سالمندی   حقوق  منشور  به  که  سالمندان  حقوق 

در دولت در حال تدوین است   مشهور است همچنان 
و تا امروز برای بررسی و تصویب به مجلس شورای  

است. مادۀ دوم این الیحه به  نشده  اسالمی ارسال  
  سازي محيط زندگي با نيازهاي فرد سالمند   مناسب 

چون  پرداخته   مواردی  به  ماده  این  ذیل  است. 
،  اص ويمحيط زندگي سالمند با نيازهاي خمطابقت  

ويژه  تحت مراقبتقرار گرفتن   هاي    بخش  در  هاي 
فرد   استقالل  كاهش  در صورت  غيردولتي  يا  دولتي 

ارتقاء كيفيت زندگي و آسايش جسم و روح    ،سالمند
برخورداري از    ورساني  خدمتهای  پروژه در سالمند 

مراكز   در  سالمند  ويژه  اجتماعي  و  فضاي خصوصي 
توانبخشي و  مجلس    درماني  های  پژوهش  (مرکز 

اسالمی) عالی    است.شده  اشاره    شورای  شورای 
عالی عنوان  به  معماری  و  مرجع    شهرسازی  ترین 

قانونی تهیه و تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی  
  هاي   خانهضوابط طراحي معماري  تنها به تصویب "

تا امروز ضوابط و سالمندان  مناسب اکتفا کرده و   "
مناسب   زمینۀ  در  اماکن مقرراتی  و  فضاها  سازی 

های اداری،  ها، ساختمان  عمومی شهر شامل پارک  
وسایل   و  و معابر  دسترسی  برای  عمومی  نقلیۀ 

استفاده سالمندان، توسط این مرجع تهیه و تصویب 

ع  نشده شورای  انفعال  و  است.  شهرسازی  الی 
برای   تکلیف  تعیین  زمینۀ  در  های    دستگاهمعماری 
ها و یا بخش    دولتی و وابسته به دولت و شهرداری

کلی آتی و در دست تهیه    طرح  ۀخصوصی در  های 
های مسکونی و   سازی و مجتمع  شهرسازی، شهرک

کشور   سراسر  نیازهای  ساختمانی  رعایت  زمینۀ  در 
قابل   سالمندان  حقوق   تأملفضایی  منشور  است. 

بهره حق  بر  تأکید  به  تنها  نیز  مندی    شهروندی 
کرده  سالمندان از امکانات بهداشتی درمانی بسنده  

 است. 

تصویب و  کار   تدوین  بهآقوانین  و    برای روز    مد 
سالمندان   امور  هم   است  ضروریساماندهی  که 

امور این  پشتوان  اکنون  برخوردار    ۀاز  کافی  قانونی 
ن .  ندنیست  چهارچوبمی    ظربه  قانونی    رسد  های 

با  نیازهای سالمندان در شهر در مقایسه  با  مرتبط 
و   تکرار  تعدد،  از  کودکان  حقوق  پشتیبان  قوانین 
برخوردار  کمتری  بسیار  موضوعات  دامنۀ    گستردگی 
کد  مدل  و  محوری  کدگذاری  جدول  در    - هستند. 

های اصلی و فرعی حقوق و نیاز های  زیرکد زیر مقوله  
ها، خالء ها    است. با استخراج مقولهلمندان آمده  سا

های قانونی قابل شناسایی  های چهارچوب    و کاستی
 و تحلیل هستند. 

 
(منبع:    ی حقوق سالمندان از متن اسناد قانون   ی و فرع   ی اصل   ی مقوله ها   یی شناسا   ی برا   ی محور   ی کدگذار   ند ی فرا 7 شکل 

 حاضر)   ق ی تحق 

 
 



 

263 

 . ۲۷۴تا  ۲۳۹ صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

واکاوی چهارچوب های قانونی برنامه ریزی برای تنوع و تفاوت در ایران با تاکید بر مصوبات . فضیلت طهری، مهین نسترن و پرویز اجاللی 
 شهرداری و شورای اسالمی شهر رشت 

همانطور که جدول کدگذاری محوری نشان می دهد  
اجتماعی،  بیمۀ  و  درمانی  بهداشتی  خدمات  ارائۀ 

 مقوالت پرتکرار در اسناد قانونی هستند. 

 

 
  ق ی (منبع: تحق   ی مل   ن ی سالمندان در قوان   ی ازها ی حقوق و ن   ی و فرع   ی اصل   ی ها نشان دادن مقوله    ی برا   رکد ی ز - مدل کد   ٨  شکل 

 حاضر) 

 

 قوانین مرتبط با زنان  ٤٫١٫٤
در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  

  ، سیاسی  ،انسانی  حقوق   ۀاز هم به برخورداری زنان  
است، شده    اشاره  فرهنگی  و  اجتماعی  ،اقتصادی

خاص   بیمه  به  معطوف  هم  یکم  و  بیست  اصل 
بی   و  سالخورده  زنان  و  است بیوگان  سرپرست 

خبرگان،   برنامه  ۱۳۵۸(مجلس  قوانین  در  های  ). 
زنان   اجتماعی  بیمه  سرانه  حق  تأمین  به  توسعه 

وسرپرست   طریق    توانمند   خانوار  از  زنان  سازی 
(معاونت   های شغلی مناسب   تیابی به فرص  دست
،  ۱۳۸۳جمهور، ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامه
اشاره۱۳۸۹ در  شده    )  و است.  حقوق  منشور 

  های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران   لیتئومس
 ۱۳۸۳مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  

های    قانون حمایت از حقوق و مسئولیتکه پیرو آن  
عر  در  المللی  صهزنان  بین  و  داخلی  توسط    های 

تصویب شد   ۱۳۸۵مجلس شورای اسالمی در سال  
زیست سالم،   بر حقوق زنان در برخورداری از محیط

درمانی، آموزشی، ورزشی و فرصت امکانات بهداشتی  
به   و  در  های شغلی  معلولیت  دارای  زنان  ویژه حق 

برخورداری از امکانات آموزشی و توانبخشی (شورای  
است. در  ) تأکید شده  ۱۳۸۳الی انقالب فرهنگی،  ع

منشور حقوق شهروندی نیز در مواد متعددی به حق  
و  ورزشی  آموزشی،  امکانات  از  برخورداری  در  زنان 

بهداشتی   فرصت  تفریحی،  و  شغلی  درمانی  های 
مناسبشده  پرداخته   به  اگرچه  سازی    است. 

قلیۀ  نفضاهای و اماکن عمومی شهر، معابر و وسایل  
 است.نشده ای عمومی و تأمین امنیت زنان اشاره 
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 زنان در شهر   ی ازها ی حقوق و ن   بان ی پشت   ی مل   ن ی قوان ٥  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 
قانون اساسی  

 ١٣٥٨مصوب 
 ٢١و  ٢٠اصل 

های    قوانین برنامه
 توسعه 

، ٩٦، بند ج مادۀ  ٣٠، بند د مادۀ ١٣٧٩قانون برنامۀ سوم مصوب  ١٥٨بند الف و ب مادۀ 
قانون برنامۀ  ١١١و بند الف مادۀ ١٠١، بند الف و ج مادۀ ٩٨، بند ه مادۀ  ٩٧بند ی مادۀ 

  ٨٠، بند ت مادۀ  ١٣٨٩قانون برنامۀ پنجم مصوب  ٣٩، بند ج مادۀ ١٣٨٣چهارم مصوب  
 ١٣٩٥قانون برنامۀ ششم توسعه مصوب

ت مجلس  مصوبا
 شورای اسالمی 

  المللی های داخلی و بین های زنان در عرصهقانون حمایت از حقوق و مسئولیت ٢مادۀ 
 ١٣٨٥مصوب 

مصوبات شورای  
عالی شهرسازی و 

 معماری 

های مؤثر در مدیریت   ها و نهاد های سازمان رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست
 ١٣٩٧مصوب  های کشور گاه توسعه سکونت

ور حقوق منش
شهروندی مصوب 

١٣٩٥  

 ١٠٣و  ٨٩، ٨٣، ١١، ٣مادۀ 

مصوبات شورای  
عالی انقالب  

 فرهنگی 

های زنان در نظام   لیتئومنشور حقوق و مس ١٠٢و  ٨٤، ٥٨،  ٥٣، ٥٠، ٤٩،  ٤٨، ١٣مادۀ 
ها و راهبرد های    سیاست ٤مادۀ  ٢٦و  ١٣، ١٠، بند ١٣٨٣مصوب   جمهوری اسالمی ایران

 ١٣٨٦ارتقای سالمت زنان مصوب 
 منبع: تحقیق حاضر بر مبنای اسناد قانون گذاری 

 

سازی فضاها و اماکن  تنها مستند قانونی که مناسب  
عمومی شهر را مورد نظر قرار داده راهبرد های ارتقای  

ها و   است که شهرداری  ١٣٨٦سالمت زنان در سال  
ساخت و تجهیز  وزارت راه و شهرسازی را مکلف به  

ویژۀ زنان (شورای    مدارس و مراکز فرهنگی و ورزشی
انقالب فرهنگی،   علی    کرده  )١٣٨٦عالی  رغم  است. 

نیاز   و  این که سابقۀ تصویب قوانین مدافع حقوق 
می   باز  پیش  به چهار دهه  در کشورمان  زنان  های 
در   و معماری  عالی شهرسازی  تاکنون شورای  گردد، 

است و تنها نداده  توجهی انجام  این زمینه اقدام قابل  
" مرجع  این  در  مصوبۀ  جنسیتی  عدالت  رویکرد 

نهاد  سازمان  های   سیاست و  در    ها  مؤثر  های 
" است که در  های کشور  سکونتگاه ۀمدیریت توسع 

سازی    سند "نهادینهتصویب و مقرر شد    ١٣٩٧سال  
سیاست در  جنسیتی  توسعه    عدالت  های 

ظرف مدت شش ماه تهیه    های کشور"  گاهسکونت
شود. این سند قانونی در صورت تهیه و تصویب می  

برای   و شهرداری   دستگاهتواند  دولتی  یا   های  و  ها 
های آتی و در دست   بخش خصوصی در کلیه طرح

شهرک شهرسازی،  مجتمع  تهیه  و  های    سازی 
در زمینۀ رعایت  مسکونی و ساختمانی سراسر کشور  

 کند.  تکلیف حقوق و نیاز های فضایی زنان تعیین 

دهد  می  الذکر نشان  مرور اجمالی اسناد قانونی فوق  
اینعلی در    رغم  زنان  حق  بر  اسناد  این  در  که 

امکانات و تسهیالت مختلف در شهر  از  برخورداری 
سیاست    ٤مادۀ    ١٣است، اما غیر از بند    شدهتأکید  

قانونی   الزام  زنان،  ارتقای سالمت  راهبرد های  و  ها 
ریزی احداث این تسهیالت وجود ندارد،  برای برنامه  

نیاز به  از جمله    های فضایی همچنین  زنان درشهر 
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سازی فضا ها و اماکن عمومی شهر، معابر،  مناسب  
  های حمل   ها و پایانه   نقلیۀ عمومی، ایستگاهوسایل  

نقل  و  عمومی و سایر تجهیزات مرتبط با حمل    نقل  و
اشاره   هیچ  جدول نشده  ای  عمومی  در  است. 

های    زیرکد زیر مقوله  -کدگذاری محوری و مدل کد 
است. با و فرعی حقوق و نیاز های زنان آمده  اصلی  

های چهارچوب ها، خالء ها و کاستی  استخراج مقوله
 های قانونی قابل شناسایی و تحلیل هستند.

 

 
ها   یی شناسا   ی برا   ی محور   ی کدگذار   ند ی فرا ٩  شکل  فرع   ی اصل   ی مقوله  ا   ی و  زنان  قانون حقوق  اسناد  تحق   ی ز متن    ق ی (منبع: 

 حاضر) 

 

همانطور که جدول کدگذاری محوری نشان می دهد  
اجتماعی   بیمۀ  و  زنان  اشتغال  افزایش فرصت های 

 مقوالت پرتکرار در اسناد قانونی هستند. 
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کد ١٠  شکل  مقوله    ی برا   رکد ی ز - مدل  دادن  فرع   ی اصل   ی ها نشان  ن   ی و  و  قوان   ی ازها ی حقوق  در  تحق   ی مل   ن ی زنان    ق ی (منبع: 

 حاضر) 

 

های قانونی  واکاوی چهارچوب  ٤٫٢
ریزی برای تنوع و پشتیان برنامه 

تفاوت در سطح محلی: مصوبات  
 شهرداری و شورای اسالمی تهران

ریزی  ها و مصوبات پشتیبان برنامهنامه  قوانین، آیین  
برای تنوع و تفاوت باید بتوانند در قالب مصوبات،  

برنامهبخشنامه   و  توسعۀ  ها  در    های  شهری 
یابند و زمینۀ  ها استمرار نهادهایی همچون شهرداری

عینیتاجرایی   و  آن    شدن  فراهم  یافتن  شود.  ها 
و مقررات مرتبط با حقوق  همگام با تصویب ضوابط  

تا به    ۱۳۶۴و نیازهای معلوالن در سطح ملی، از سال  
شورای   و  شهرداری  توسط  متعددی  مصوبات  امروز 

مناسب   زمینه  در  تهران  اماكن  سازی  اسالمی شهر 
و معابر و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه  عمومي  
ساز و گواهی    و  صدور هرگونه مجوز ساختهنگام  

 است. شده  ویبتص کار پایان

"مصوبۀ   مصوبات  این  همه  عطف   مناسبنقطۀ 
معلولین   و  جانبازان  برای  شهری  فضاهای  سازی 

های راهنمایی،   " و بحث تجهیز چراغجسمی و حرکتی
پیاده سطح  نمودن  در   برجسته  تمهیدات  روها، 

مناسب توقفگاه و  عمومی  فضاهای   های  سازی 
مصوبات   جامع  تفریحی(سامانه  و  شورای  ورزشی 

) و سپس برنامۀ  ٢٠٠٧و    ٢٠٠٥اسالمی شهر تهران،  
عملیاتی پنج ساله اول و دوم شهرداری تهران و بحث  
احداث تسهیالت فرهنگی و ورزشی ویژۀ معلوالن و  

شبکه مناسب  پایانه سازی  دسترسی،  و   های  ها 
حمل دسترسی   و تسهیالت  تسهیل  برای  نقل 

)  ٢٠١٤٣،  ٢٠٠٩  (شهرداری تهران، معلوالن و سالمندان
ها در   العمل  های اجرایی و دستور نامه است. آیین 

های اجرایی از   کنار قوانین، اسناد راهنمای تمام نهاد
معاونت مهندسان   جمله  شهرداری،  گوناگون  های 

مناسب فرایند  در   ... و  پیمانکاران  سازی   مشاور، 
 فضاها و اماکن عمومی شهر هستند.  

 
 توانخواهان در شهر تهران   ی ازها ی مصوبات مرتبط با حقوق و ن ٦  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 

شورای   مصوبات 
 شهر 

  سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی  مناسبمصوبۀ  
های شهری    سازی فضا  مناسب  ۀلحاق دو بند ذیل مادۀ واحده مصوب، ا١٣٨٤مصوب  
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الزام اداره کل تربیت بدنی  ،  ١٣٨٦مصوب    و معلولین جسمی و حرکتی  برای جانبازان 
الیحه برنامه جامع مدیریت پایدار ورزش شهر تهران با    ۀاستان تهران به تهیه و ارائ 

 ١٣٨٨مصوب  همکاری شهرداری تهران

های بخشنامه  
 شهرداری 

های شهرسازی و معماری    تسهیالت الزم در زمینهرفاه معلولین و ایجاد  مصوبۀ  
عمومی  اماکن  در  موانع  رفع  کلیه    ۀبخشنام،  ١٣٦٤مصوب    و  به  تهران  شهردار 

مناطق   شهرداران  مشاوران،  سازمان  ۲۲معاونان،  و  شرکت گانه  و  تابعه  ها  های 
های  ها و ساختمان سازی معابر، پارک مناسب، بخشنامۀ  ١٣٨٤مصوب    شهرداری

 ١٣٨٦مصوب   میعمو

های  برنامه
 عملیاتی 

 ١٣٨٨مصوب  تهران داریپنج ساله اول شهر  ۀبرنام   ١١٢و  ٥٩، ٥٢، ٤٧، ٢٧ مادۀ
ساله    ۀبرنام   ١١٠و    ٨٦،  ٥٩،  ٣٦،  ٢١،  ٨  موادو   پنج  تهران دوم  عملیاتی    شهرداری 

 ١٣٩٣مصوب 

سایر  مصوبات 
ذی سازمان  های 
 مدخل 

 ١٣٨٧مصوب   ها آپارتمان ضوابط و مقررات احداث هتل و هتل

 ر مبنای اسناد قانون گذاری منبع: تحقیق حاضر ب

 

شهر   اسالمی  شورای  کودک  دوستدار  شهر  مصوبه 
عملی و  تحقق  جهت  در  کوچکی  گام  شدن  تهران، 

کالن این  در  کودک  دوستدار  شهرهای  شهر  اصول 
  ۀ نام   آیینمالحظه آن است که  است و نکته قابل  

این مصوبه با مضمون ارتقاء تسهیالت حمل  اجرایی  
و  سازی فضاها و اماکن عمومی شهر    نقل، مناسبو  

/  ١٤ریزی امکانات فرهنگی و اجتماعی مورخ    برنامه
توسط شورای اسالمی شهر تهران تصویب   ١٣٩٤/  ٧

شهر   اسالمی  شورای  مصوبات  جامع  (سامانه  شد 
های عملیاتی پنج ساله اول    ). در برنامه٢٠١٥تهران،  

و دوم شهرداری تهران نیز بر اقداماتی همچون ایمن  
پیاده  سازی خیابان های منتهی به مدارس،    روها و 

ارائه خدمات شبانه و  روزی    احداث مراکز نگهداری 
ها برای  پذیر، استانداردسازی پارکبه کودکان آسیب  

تهران،   (شهرداری  تأکید شده  ٢٠١٨،  ٢٠٠٩کودکان   (
است

. 

 
 تهران مصوبات مرتبط با حقوق کودکان در شهر  ٧  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 

شورای   مصوبات 
 ١٣٨٨مصوبۀ شهر دوستدار کودک  شهر 

های نامه  آیین
 ١٣٩٤نامۀ اجرایی مصوبه شهر دوستدار کودک مصوب آیین اجرایی شورای شهر 

http://laws.tehran.ir/Law/ImageText/1465
http://laws.tehran.ir/Law/ImageText/2047
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های  برنامه
 عملیاتی 

و    ١٠٢و بند چ مادۀ    ١٣٨٨برنامۀ عملیاتی پنج ساله اول مصوب    ١١٨و    ٤٢مادۀ  
 ١٣٩٣برنامۀ عملیاتی پنج ساله دوم  ١٠٤ض، ظ، غ و ف مادۀ بندهای ح، 

 منبع: تحقیق حاضر بر مبنای اسناد قانون گذاری 

 

مورخه   تهران  شهر  اسالمی   ۲۳/۸/۱۳۹۱شورای 
مصوبۀ شهر دوستدار سالمند را به عنوان گامی در  

 بخشیدن به اصول و ویژگی  جهت تحقق و عینیت
کرد. این   ار سالمندان تصویبهای شهرهای دوستد

های   سازی ایستگاه مصوبه به مواردی چون مناسب
پارک   بهداشتی عمومی،  ها، سرویس  اتوبوس،  های 

ساختمانوسایل   عمومی،  و   نقلیۀ  تجاری  های 
مسکونی و فراهم کردن امکانات و خدمات ورزشی و 
مصوبات   جامع  (سامانۀ  سالمندان  برای  تفریحی 

براساس  پردازد.   ) می۲۰۱۱شهر تهران،  شورای اسالمی  
این مصوبه شهرداری موظف بود یک ماه بعد از ابالغ  

ارائ دستور  آن، چگونگی  به    ۀالعمل  خدمات 
کند که با گذشت  ارائهسالمندان را به شورای شهر  

تهیه  هنوز  سال  برنامۀ   نشده هفت  در  است. 
عملیاتی پنج سالۀ اول و دوم شهرداری تهران نیز به  

مناسب همچون  ایمن موضوعاتی  و  سازی   سازی 
 است.  شده نقلیۀ عمومی پرداخته معابر و وسایل

 
 مصوبات مرتبط با حقوق سالمندان در شهر تهران ٨  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 

شورای   مصوبات 
 ١٣٩١مصوبۀ شهر دوستدار سالمند مصوب بند الف، ب و ج مادۀ یک   شهر 

های  برنامه
 عملیاتی 

اول مصوب    ١١٢و    ٥٩مادۀ   ساله  پنج  عملیاتی  مادۀ  ١٣٨٨برنامۀ  و    ٨٦و    ٨و 
 ١٣٩٣برنامۀ عملیاتی پنج سالۀ دوم مصوب   ١٠٤بندهای گ و ل مادۀ 

 منبع: تحقیق حاضر بر مبنای اسناد قانون گذاری 

 

مصوبه شورای   در  تهران  عنوان   اسالمی شهر  با  ای 
جامع آموزش،    ۀ الزام شهرداری تهران به تدوین برنام "

سازماندهی  و  تهران   زنان  توانمندسازی  شهر  "، در 
" تهیۀ  به  مکلف  را  جامع    ۀاليح شهرداری  برنامه 

در شهر   زنان   دهيسازي و سازمان آموزش، توانمند
است.   نشده تصویب" کرد که این الیحه هنوز  تهران 

شهرداری   دوم  و  اول  سالۀ  پنج  عملیاتی  برنامه  در 

تهران بر موضوعاتی همچون احداث مراکز فرهنگی، 
های بانوان، مراکز   هنری و ورزشی ویژۀ بانوان، پارک

 روزی به زنان آسیب نگهداری و ارائۀ خدمات شبانه
بازارچه و  اجتماعی  خود دیدۀ  زنان   های  اشتغالی 

(شهرداری   آسیب خانوار  سرپرست  زنان  و  پذیر 
 است.   شده ) تأکید۱۳۹۳،  ۱۳۸۸تهران، 

 
 مصوبات مرتبط با حقوق زنان در شهر تهران ٩  جدول 

 مادۀ/ بند  قوانین 
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شورای   مصوبات 
 شهر 

  سازی و سازماندهی  جامع آموزش، توانمند  ۀالزام شهرداری تهران به تدوین برنام 
 ١٣٩٢مصوب   در شهر تهران زنان

های  برنامه
 عملیاتی 

و بندهای ب،   ١٣٨٨ساله اول مصوب   ٥برنامۀ عملیاتی  ١١٣و  ٧٣،  ٤١، ٣٩مادۀ 
ساله دوم    ٥برنامۀ عملیاتی    ١٠٤و بند ج و ح مادۀ    ١٠٣و مادۀ    ١٠٢ج، ح و خ مادۀ  

 3١٣٩مصوب 

 منبع: تحقیق حاضر بر مبنای اسناد قانون گذاری 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع ٥
می  قانون و ت گذاری  باشند  پیشگام  و  نوآورانه  واند 

کنندۀ تغییرات   دهنده و تسریع همچون عامل شتاب
تواند ماهیتاً ضد تبعیض  گذاری می کند. قانون عمل

های دیرینه   برداشتن نابرابری  میان باشد یا برای از
شوند،   نمی  برداشته ای که طور دیگری هرگز از میان

بگیرد. تدوین  بر  ا دراقدامات مثبت و تبعیض مثبت ر 
های برابر، آگاهی   و تصویب قوانین مرتبط با فرصت

تبعیض اثرات  را   از  کنونی  اقدامات  از  برخی  آمیز 
از طریق   داده افزایش است  ممکن  است. کشورها 

 وضع قوانین حقوق بشری یا وضع قوانینی که گروه
دهند،   می پوشش قرار های خاصی از افراد را تحت

ضمانتدر   اساسی  قانون  برابری   چهارچوب  های 
ارائۀ ضمانت ارائه در چهارچوب  کنند.  برابری  های 

اساسی تضمین می مثابه   قانون  به  برابری  که  کند 
شرط است که در تمام   و  یک حق انسانی بدون قید
 شود. می گرفته کار موارد دیگر وضع قوانین به 

حق با  مرتبط  ملی  قانونی  اسناد  و  بازبینی  وق 
گروه  کشورمان  نیازهای  در  متنوع  اجتماعی  های 

 ای از قوانین، آییندهد که طیف گسترده می  نشان
ها و مصوبات ملی   العمل های اجرایی، دستور  نامه

شهر   در  توانخواهان  متفاوت  فضایی  نیازهای  به 
اند و از این حیث با خالء و کاستی مواجه   پرداخته

در شهر تهران مصوبات،    نیستیم. در سطح محلی نیز
های عملیاتی متعددی توسط   ها و برنامه بخشنامه 

به   پاسخگویی  برای  شهرداری  و  اسالمی  شورای 
 نیازهای فضایی متفاوت این گروه تدوین و تصویب

پیش شده که  همانطور  گفته  است.  آیین تر   شد 

ها در کنار قوانین،   های اجرایی و دستورالعمل نامه
راه نهاداسناد  تمام  جمله   نمای  از  اجرایی  های 

های گوناگون شهرداری، مهندسان مشاور،   معاونت
تهیه و  پروژه پیمانکاران  مجریان  و  های  کنندگان 

مناسب فرایند  در  شهری  و  توسعه  فضاها  سازی 
 و که قوانینجایی اماکن عمومی شهر هستند. از آن

حقوق  مقررات  همچون توانخواهان  پشتیبان 
نبود   و اجرایی ضمانت  خالء با قوانین دیگر از  بسیاری 

نظارتی های  کار  و  علی  روبرو ساز   رغم  هستند، 
 رعایت زمینۀ در پیشرو مقررات و ضوابط تصویب

شاهد اجرا و   توانخواهان، همچنان حقوق وضعیت و 
از ساختمان  بهره   پروژه  برداری  و  های  های عمومی 

 استانداردهای الزم هستیم. توسعۀ شهری فاقد 

نیازهای  و  حقوق  پشتیبان  قوانین  زمینۀ  در 
به صرفاً  شهر  در  حق  رسمیت    کودکان  شناختن 

کودکان در برخورداری از امکانات و تسهیالت مختلف  
در  آنچنان   اجازکه  جمهوری    ۀ قانون  دولت  الحاق 

و منشور    اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک
تأکید   حقوق  این  بر  شهروندی   است، شده  حقوق 
ای از قوانین  کافی نیست. بلکه وجود طیف گسترده  

الزامات  های اجرایی وابسته به آن  و ضمانت   از  ها 
بررسی   نشان  است.  قانون    میها  در  که  دهد 

برنامه قوانین  مصوبات    اساسی،  و  توسعه  های 
و  کودکان  به  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 

آن   در شهر  متفاوتشان  ایسته  که شچنان  نیازهای 
است. تنها در مصوبۀ شورای    نشده  است، پرداخته

ها در مورد طرح شهر دوستدار کودک و عالی استان  
سازمان   کودک  دوستدار  شهرهای  دستورالعمل 

و دهیاری  شهرداری   اصول، ها  از  برخی  های کشور 
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ها و ضوابط راهبردی طراحی و ایجاد شهرهای  ویژگی  
آمده   از  دوستدار کودک  و  است که  غنای محتوایی 

قرار  پوشش    نظری الزم و کافی و جامعیت برای تحت
شهر   در  کودکان  متفاوت  فضایی  نیازهای  دادن 

 نیستند.  برخوردار 

در این زمینه تدوین و تصویب مصوبۀ شهرهای  
و   شهرسازی  عالی  شورای  توسط  کودک  دوستدار 
معماری و تهیۀ ضوابط آن توسط مرکز تحقیقات راه، 

و دیگر  مسکن و شهر  راه و شهرسازی  وزارت  سازی 
ذی   تکلیف  مراجع  تعیین  برای  های    دستگاهربط 

ها و یا بخش    دولتی و وابسته به دولت و شهرداری
کلیه طرح آتی و در دست تهیه    خصوصی در  های 

های مسکونی و   سازی و مجتمع   شهرسازی، شهرک
کشور سراسر  نیازهای    ساختمانی  رعایت  زمینۀ  در 

کود محلی  فضایی  سطح  در  است.  ضروری  کان 
شورای اسالمی و شهرداری تهران در مصوبات، آیین  

برنامه  نامه   و  اجرایی  به های  خود  عملیاتی  های 
 اند.  نیازهای کودکان در شهر پرداخته

رغم غفلت قانون اساسی از وضعیت، حقوق  علی  
قانون    ١٩٢مادۀ  و نیازهای سالمندان در جامعه، در  

 آن،   اجرایی  ۀ نام   آیینو سپس  سعه  سوم تو  ۀبرنام 
دستگاه از  اجرایی  تعدادی  سازمان    های  جمله  از 

شهرداری   شهرسازی،  و  راه  وزارت  ها، بهزیستی، 
 ... تا در حوزه    شدند   مکلف  سازمان تربیت بدنی و 

  نیازهای خاص سالمندان   ،ها و وظایف خود   مأموریت
نبودن فعالیت  نمایند. اما به علت محسوس  را تأمین  

ساماندهی و هماهنگی این  شورای ملی سالمندان در  
بین دستگاه اجرایی  امور  نبود ضمانت    های  های  و 

  از اقدامات دستگاه اجرایی و ساز و کار های نظارتی،  
منتشر  مستندی  گزارش  زمینه  این  در  اجرایی    های 

ه و تصویب نشدن الیحه  . همچنین تهیاست  نشده
عالی   شورای  انفعال  و  سالمندان  حقوق  از  حمایت 
تصویب  و  تدوین  زمینه  در  معماری  و  شهرسازی 

آیین   و  سالمند  دوستدار  شهرهای  نامۀ  مصوبه 
وظیفۀ   آن،  دستورالعمل  یا  های    دستگاهاجرایی 
ها و یا بخش    دولتی و وابسته به دولت و شهرداری

کلیه طرح تهی   های  خصوصی در    ۀ آتی و در دست 

و مجتمع شهرسازی، شهرک و    سازی  های مسکونی 
کشور   سراسر  نیازهای  ساختمانی  رعایت  زمینۀ  در 

 فضایی سالمندان دقیقاً مشخص نیست.  

بند الف مادۀ    ٥جزء  بنابراین تنها مستند قانونی  
برنام   ١٩٢ آیین    سوم توسعه  ۀقانون  اجرایی  و  نامه 

قانون    ٨٠بند ج مادۀ    ٢آن است که مجدداً در جزء  
تمدید   توسعه  ششم  محلی، برنامۀ  سطح  در  شد. 

و  مصوبات  در  تهران  شهرداری  و  اسالمی  شورای 
های عملیاتی خود حقوق و نیازهای سالمندان    برنامه

آیین   چه  اگر  دادند  قرار  نظر  مورد  اجرایی  را  نامه 
تهران   شهرداری  سالمند  دوستدار  شهر  مصوبۀ 

 است.  نشده  تاکنون تهیه و تصویب

و  درباره چهارچوب   های قانونی پشتیبان حقوق 
برنامه قوانین  شهر،  در  زنان  توسعه    نیازهای  های 

ها    دچار خالء و کاستی جدی هستند و در متن آن
یابی به    سازی زنان از طریق دست   توانمندصرفاً به  

مناسب  فرصت شغلی  در  شده    اشاره  های  است. 
ا  متعددی  قانونی  و  اسناد  حقوق  منشور  جمله  ز 

زنان،مسئولیت   و    های  حقوق  از  حمایت  قانون 
زنان    مسئولیت شهروندی، های  حقوق  منشور  و 

محیط   از  برخورداری  در  زنان  سالم، حقوق  زیست 
درمانی، آموزشی، ورزشی و فرصت امکانات بهداشتی  

به شغلی  اما شده  شناخته    رسمیت  های  است، 
شد تأکید بر حقوق کافی   تر بیانهمانطور که پیش  

گسترده   طیف  وجود  بلکه  و  نیست،  قوانین  از  ای 
آن  ضمانت   به  وابسته  اجرایی  الزامات  های  از  ها 

سازی فضاها    است. تنها مستند قانونی که مناسب
و   داده  قرار  نظر  مورد  را  شهر  عمومی  اماکن  و 

به  شهرداری   مکلف  را  و شهرسازی  راه  وزارت  و  ها 
 مدارس و مراکز فرهنگی و ورزشی  ساخت و تجهیز

زنان   زنان  کردهویژه  سالمت  ارتقای  های  راهبرد   ،
 مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی است.  

و شورای   دولت  اسالمی،  انفعال مجلس شورای 
برانگیز  عالی شهرسازی و معماری در این زمینه تأمل  

نامۀ اجرایی تنها مصوبۀ شورای عالی در  است. آیین  
خصو تصویب  این  و  تهیه  نیز  است،   نشدهص 

ها و   های دولتی و شهرداری  دستگاهبنابراین تکلیف  
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های آتی و در دست   طرح  ۀیا بخش خصوصی در کلی 
شهرک شهرسازی،  مجتمع  تهیه  و  های    سازی 

در زمینۀ رعایت  مسکونی و ساختمانی سراسر کشور  
حقوق و نیازهای فضایی زنان دقیقاً مشخص نیست.  

رغم در نظر گرفتن نیازهای    محلی نیز علیدر سطح  
برنامه   در  زنان  متفاوت  پنج  فضایی  عملیاتی  های 

سالۀ اول و دوم شهرداری تهران، این شهر مصوبه یا  
نامۀ اجرایی ندارد که بتواند به عنوان یک سند  آیین  

از   اعم  اجرایی  نهادهای  اقدامات  راهنمای  قانونی 
های گوناگون شهرداری، مهندسان مشاور،  معاونت  

تهیه   پروژهپیمانکاران،  مجریان  و  های   کنندگان 
 ری در این زمینه باشد.  توسعۀ شه

برنامه   پشتیبان  قوانین  تصویب  و  ریزی  تدوین 
برای تنوع و تفاوت گام نخست است و برخورداری  

ها و امکانات و تسهیالت شهری دوستدار  از محیط  
نیازهای    گروه به  پاسخگو  و  مختلف  اجتماعی  های 

شدن ضوابط  ها منوط به اجرایی    فضایی متفاوت آن
نشدن بسیاری از این قوانین  اجرایی    و مقررات است.

ها  اثر شدن آن  شدن و بی  و مقررات موجب خنثی  
گفته  می بر  مروری  سیاست    شود.  اظهارات  و  ها 

ریزان و مدیران شهری  دانان، برنامه  گذاران، حقوق  
نشدن قوانین  تواند مبین دالیل اجرایی  به خوبی می  

تماعی مختلف  های اجو مقررات مدافع نیازهای گروه
آگاه١باشد.   و   حقوق از شهروندان نبودن )  خود 
آن،    مطالبه سازمان٢نکردن  کوتاهی  متولی  )  های 

فرهنگ   و  آگاهآموزش  زمینۀ  در  کردن    سازی 
  شان در شهر و ضرورت مناسبشهروندان از حقوق  

های اجتماعی مختلف،  سازی محیط شهر برای گروه  
فعال  ٣ سازمان)  م  نبودن  نبود  ٤نهاد،  ردم  های   (

قوه،   میان سه  هماهنگی  و  مرجع  ٥همکاری  نبود   (
مستقل ملی برای نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات، 

آگاه  ٦ ها و   کنندگان و مجریان برنامهتهیه   نبودن ) 
از   سازو    ساخت عوامل های توسعۀ شهری و   پروژه

مربوطه،   مقررات  و  فراهم  ٧قوانین  نبودن  ) 
برای  ها   زیرساخت نیاز  مورد  مالی  منابع  و  الزم  ی 

و   قوانین  طوالنی  ٨اجرای  تهیه، )  فرایند  شدن 
) عدم تدوین  ٩تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات و  

های اجرایی که وظایف   نامهبه موقع و پیوسته آیین  
مسئولیت   دستگاه  و  مشخص  های  را  اجرایی  های 

از اجرایی   ترین  مهم کند  و دالیل  ضوابط    نشدن 
نیازهای گروه های اجتماعی مختلف    مقررات مدافع 

 در شهر هستند. 

ها و کاستی    امید است شناسایی و واکاوی خالء
چهارچوب   برنامه  های  پشتیبان  قانونی  ریزی  های 

بتواند   تهران  شهر  و  ایران  در  تفاوت  و  تنوع  برای 
تصمیم مراجع  گیری    راهنمای  آیندۀ  اقدامات  و  ها 

ریزی شهری کشورمان در سطح    رنامهگذاری ب قانون  
شناختن حقوق و  رسمیت  ملی و محلی در جهت به  

های اجتماعی متنوع در شهر و مقابله  نیازهای گروه  
 ریزی شهری باشد.با تبعیض در اقدامات برنامه 
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