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 ریزي و توسعه شهريالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

  شهري ریزي برنامه و مدیریت بر تأثیرگذار مقرراتی حقوقی، محیط
 

  1نادر شکري
  ایران -شهرداري تهران-مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا

  چکیده
شناسند و از مختصات  فهمد، همگان شهر را میکه هرکس آن را به کار می برد، اجماالً معناي آن را میاز واژگانی است » شهر«

-تعریف قانونی شهر بی. اي از شهر شده است هاي علمی و تخصصی ویژهاند، اما در حوزه هاي گوناگون دانش، تعریفآن آگاه

با وجود این، . هاي اداري با مردم و با یکدیگر داردروابط دستگاه گمان نقش انکارناپذیري در گردش آسان امور اداري و تنظیم
اي خاص از حیات اجتماعی با نباید از یاد برد که شهر، بیش از آنکه مفهومی حقوقی باشد، مفهومی اجتماعی و معرف گونه

عی، ربطی وثیق با مفهوم قوانین و ریزي شهري مانند سایر مفاهیم اجتمااز این رو شهر و برنامه. هاي مربوط به خود استویژگی
  .مقررات و یا به طور کلی با حقوق دارد

پردازد، هدف آن برقراري حقوق، مجموعه قواعدي است که بر روابط اجتماعی حکومت دارد و به تنظیم روابط اجتماعی می
  .تضمین شده است) دولت(نظم و عدالت اجتماعی است و اجراي آن به پشتوانه قدرت عمومی 

هاي گوناگون مستلزم تدوین نظام محیط حقوقی دیدي نیست که تحقق اهداف عالی مدیریت شهري و تأمین نیازمنديتر
ریزي مناسب باشد تا از این منظر به برنامه ها میها و بخشنامهها و دستورالعملنامهشهري شامل قوانین و مقررات، ضوابط، آئین

  .در امور شهري دست یافت
ریزي شهري موجب توانا ساختن مدیریت شهري در مواجهه با رویکردها و قوقی حاکم بر مدیریت و برنامهتوجه به محیط ح

  .هاي جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و فناوري
ه، حقوق شهروندي، نظام حقوقی در ایجاد محیط حقوقی و مقرراتی حاکم بر مدیریت جامع شهري توجه به نکاتی از جمل

درجهت اجراي هر چه بهتر مدیریت (هاي تحقق بهینه آن مناسب  با ساخت و ساز متناسب با فرهنگ بومی، نظم عمومی و راه
  .، محیط زیست و سالمت با نگاه توسعه پایدار، پیش بینی مراجع حل اختالف، حایز اهمیت است)شهري

حتی (ریزي شهري نیاز همه جوامع  کردن قوانین در جهت مدیریت و برنامه  روز هضرورت تدوین محیط حقوقی جدید و ب
  .باشد و باید به آن توجهی ویژه شود می) یافته توسعه

  

  .ریزي، مدیریت شهري، شهرحقوق، قوانین، مقررات، برنامه: واژگان کلیدي
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