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1399 ـ تهران



 سخن ناشر

 مطالب یفهرست اختصار

 مقدمه

 حق بر شهر ینظر یمفهوم و مبانفصل اول: 

 حق بر شهر تیگفتار اول: مفهوم و اهم

 میمبحث اول: مفاه

 حق بر شهر یاصطالح فیبند اول: تعر

 الف ـ مفهوم حق

 شهر هوشمند -1

 داریشهر پا -2

 ب ـ مفهوم شهروند

 و حق بر شهر یج ـ مفهوم حقوق شهروند

 شمندانیاند یبند دوم: حق بر شهر در آرا

 الف ـ لوفور

 یب ـ هارو

 و ضرورت حق بر شهر تیمبحث دوم: اهم

 گفتار دوم: مبانی حق بر شهر

 اول: حق بر زندگی شهری و برخورداری از رفاه و امنیت شهریمبحث 

 یشهر یبند اول: حق بر زندگ

 یبه خدمات شهر یبند دوم: حق بر دسترس

 بر شهر ندگانیبند سوم: حق آ

 یشهر تیارم: حق بر مالکبند چه

 مبحث دوم: مشارکت شهروندی

 ها طرح یو مشارکت در اجرا یریگ میبند اول: مشارکت در تصم

 در مدیریت شهر یمدار و قانون ییبند دوم: شفافیت، پاسخگو

نهاد  مردم یها و سازمان ها یرایدر شوراها، شورا یبند سوم: لزوم مشارکت شهروند
(NGO)ها  

 بند چهارم: حق بر اطالعات شهری

 یبخش خصوص یپنجم: تعهد اجتماعبند 

 یشهرو پایدار   بند ششم: توسعة عادالنه
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 و حق بر شهر یفصل دوم: امنیت، آزاد

 و حق بر شهر تیگفتار اول: امن

 یخصوص میو حر تیاول: امن مبحث

 یو حوزة عموم تیمبحث دوم: امن

 یاسیدر حوزة س تیاول: امنبند 

 یدر حوزة اقتصاد تیبند دوم: امن

 یفریدر حوزة ک تید سوم: امنبن

 و حق بر شهر یگفتار دوم: آزاد

 تردد در شهر یاول: آزاد مبحث

 ، مطبوعات و مذهب در شهرانیب یمبحث دوم: آزاد

 انیب یبند اول: آزاد

 مطبوعات یبند دوم: آزاد

 مذهب یزادبند سوم: آ

 یو انتخابات در حوزة شهر التیاجتماعات، تشک یمبحث سوم: آزاد

 اجتماعات در شهر یبند اول: آزاد

 در شهر التیتشک یبند دوم: آزاد

 انتخابات در شهر یبند سوم: آزاد

 پوشش در شهر یمبحث چهارم: آزاد

 و حق بر شهر یو فرهنگ ی، اقتصادیفصل سوم: حقوق اجتماع

 مقدمه

 و حق بر شهر یگفتار اول: حقوق اجتماع

 و حق بر شهر ستیز طیمبحث اول: سالمت و مح

 آلودگی هوا، آب شرب، غذا، دفع زباله و محیط پاكمبحث دوم: 

 هوا یبند اول: آلودگ

 عیها و صنا ها، کارگاه از کارخانه یهوا ناش یآلودگ -1

  یموتور هیاز وسائط نقل یناش یآلودگ -2

  و متفرقه یخانگ ،یاز منابع تجار یناش یآلودگ -3

 آب شرب و دفع زباله یبند دوم: آلودگ

 سبز یبه فضا یمبحث سوم: حق دسترس

 مهیو ب یبه دارو، خدمات درمان یمبحث چهارم: دسترس

 گفتار دوم: حقوق اقتصادی، خدمات عمومی و حق بر شهر



 مبحث اول: حق بر استخدام در محیط شهری

 مبحث دوم: حق بر مسکن

 ونقل عمومی پایدار مبحث سوم: حمل

 و فرسوده در شهر یخیتار یها حق بر بافت: مبحث چهارم

 و حق بر شهر یگفتار سوم: حقوق فرهنگ

 مبحث اول: حق بر آموزش در شهر

 یشهر یدر فضا یفرهنگ یها تیمبحث دوم: حق بر فعال

 ها در شهر و سنت یفرهنگ یها داشت مناسبتیمبحث سوم: حق بر گرام

 یشهر یها طیدر مح حیو تفر یمبحث چهارم: حق بر شاد

 و حق بر شهر یاجتماع یها فصل چهارم: گروه

 مقدمه

 گفتار اول: کودکان و حق بر شهر

 مبحث اول: کودکان کار و حق بر شهر

 یمبحث دوم: کودك و حق بر شهروند

 بند اول: مفهوم شهر دوستدار کودك

 یشهر یفضا جادیشهر دوستدار کودك از منظر ا یها یژگیبند دوم: و

 گفتار دوم: سالمندان و حق بر شهر

 مبحث اول: مفهوم شهر دوستدار سالمندان

 و سالمندان یشهر یمبحث دوم: فضا

 گفتار سوم: زنان و حق بر شهر

 اول: شهر دوستدار زنان مبحث

 و زنان یشهر یمبحث دوم: فضا

 سبز و معابر یبند اول: فضاها

 ونقل عمومی بند دوم: وسایل حمل

 در شهر یاجتماع یهاتیحث سوم: زنان و فعالمب

 تیمعلول یگفتار چهارم: حق بر شهر و افراد دارا

 یشهر یو فضا تیمعلول یمبحث اول: افراد دارا

 و اشتغال تیمعلول یمبحث دوم: افراد دارا

 گفتار پنجم: حق بر شهر و پناهندگان و مهاجران

 ت از حق بر شهریها و حما شفصل پنجم: چال

 مقدمه

 حق بر شهر یها گفتار اول: چالش



 یت شهریریت مشارکت ساکنان و شهروندان در مدیمبحث اول: وضع

 مات تعهدشدهیت تحقق تصمیمبحث دوم: وضع

 یو اجتماع یت حقوق فرهنگیمبحث سوم: وضع

 ت از حق بر شهریاجرا و حما گفتار دوم: ضمانت

 یمبحث اول: کنترل بودجة عموم

 مبحث دوم: تعهدات دولت

 یعموم یها استیسمبحث سوم: 

 یش مشارکت شهروندیمبحث چهارم: افزا

 ها یارینهاد و شورا مردم یها ت سازمانیمبحث پنجم: تقو

 ها وستیپ

  و عمل در حق بر شهر دهیا یزمان سهیمقا

European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City 
Global Charter-Agenda for Human Rights in the City 

Gwangju Declaration on Human Right City 
World Charter for the Right to the City 

Sustainable Development Goals (Goal 11)  

  فهرست منابع
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This book invites the readers to the city where they can enjoy urban living 

opportunities and access to urban services and facilities equally and 

without discrimination. The book provides the residents with all the rights 

they are entitled to in the city, and live with dignity and in peace. It 

promotes the idea that citizens of the city should know their rights, and by 

empowering themselves, should claim their rights. It advocates residents’ 

participation in the decision making process as well as the management of 

the city.  Therefore, the book studies the different aspects and 

characteristics of the  citizen’s right to the city where the majority of the 

world’s population live in. It first presents the theoretical views on the right 

to the city and focuses on the ideas of Henri Lefebvre and David Harvey 

and looks at the concept and the foundation of the right to the city. The 

book then examines civil and political rights of the residents, underlining 

security and public freedoms, as well as economic, social and cultural 

rights, discussing rights related to   employment, housing, transportation, 

health, education, environment, culture and happiness, among others. The 

book also presents the rights of vulnerable groups in the city, including 

children, women, the elderly, persons with disability, and migrants. It 

finally deals with both challenges the residents face in the city and how to 

protect their right to the city. We hope that the implementation of the right 

to the city would play a key role in sustainable development of the cities 

and communities. 
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