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د  حاکمیتی است   مهم  اموراز    یکی  یگذارقانون در جوامع    ة عهد  بر   معموالً  یکموکراتکه 
مقنن مردم  ،مجالس  منتخب  نمایندگان  از  به  ،مرکب  امر    است.  بودن  مهم  و  پیچیده  علت 

ارتقا  ،دانانحقوق  یگذارقانون هدف  برشمرده  یبا  را  اصولی  قوانین،  این از  یکی    .اندکیفیت 
فرایند    اصول در  شهروندان  حداکثری  استگذارقانونمشارکت  آسیب ی  از  پیش.  روی    های 

کیفیت قوانین دارد، متروک شدن قانون و  که ریشه در عدم توجه به    ایران،ی  گذارقانونام  نظ
سرپیچی شهروندان از اجرای قانون است که در نهایت به تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد 

این   ارتقادر گرو بررسی را  آسیب انجامید. حل    موضوع ین  ا  قوانین است.  کیفیت  یهکارهای 
  را   ،کیفیت قوانین  یراهکار ارتقا  ةمثاببه    ،یگذارقانونارکت عمومی در  شم  نةزمیپژوهش در  

اهمیت می کتابخانهضرورت و  منابع  از  استفاده  با  نوشتار  این  توصیفی  ایبخشد.  با روش   ـو 
است. آن  مبانی و اهداف  ی و  گذارانونقتحلیلی به دنبال بررسی چیستی مشارکت عمومی در  

می در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق دارد که مشارکت عمو ن  پژوهش حکایت از آ  ةنتیج
  و   نویس قوانین، نظرات مردمپیشتهیة  حین  شود،  میملزم    گذارقانون  که مطابق آن  است ملت  

و  نفعذی اخذ  را  متخصصان  و  ممکن ان  جای  کند.    تا  لحاظ  قانون  متن  و  از  یکی  در  مبانی 
 . ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است  یرگذاقانونهمچنین اهداف مشارکت عمومی در 

تقنینی،  پیش:  یدیکل  هایواژه  نظامسیاست نویس  کلی  قوانین  ،یگذارقانون  های   ، کیفیت 
 . مشارکت عمومی
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 قدمه م
گذاری یکی از امور مهم حاکمیتی و عمومی است. زیرا نتیجة آن وضع قانونی فرایند قانون

که الزم بود  اجخواهد  و دولت  را تضمین میاالجرا است  آن  بنابراین میرای  توان گفت  کند. 
از اهمیت  13:  1397ت )اسالمی،  ترین منبع دانش حقوق قانون اسمهم این حد  به  با توجه   .)

برشمرده را  متعددی  اصول  قانون  کیفیت  ارتقای  اندیشمندان حقوق جهت  از  قانون،  یکی  اند. 
ذی حداکثری  مشارکت  اصول  قانوناین  فرایند  در  )عبدالهنفعان  است  شهربابکی،  گذاری  زاده 

 (. 761ـ  758: 1399

آسیب  از  قانونیکی  نظام  نظر ذیهای  ایران عدم مشارکت و عدم کسب  در  گذاری  نفعان 
پیش تدارک  و  تهیه  همکاران،  مرحلة  و  )عبداالحد  است  قوانین  ممکن 35:  1398نویس  که   )

(، متروک  123: 1401اوجاق، اسدی راد واست به عدم اجرای قانون توسط شهروندان )ابریشمی
زل اصل حاکمیت قانون بینجامد. علت این  (، و در نهایت تزل92:  1390شدن قوانین )میرزایی،  

با خواست واقعی شهروندان جست ها را میچالش قانون  بنابراین،  توان در مغایرت  وجو کرد. 
راه ارائة  چالشجهت  برای  قانونحلی  نظام  پرداخهای  ایران  این  گذاری  با  پژوهشی  به  تن 

 موضوع از ضرورت و اهمیت برخوردار است. 
ای، با روش توصیف و تحلیل  اند که با بررسی منابع کتابخانهآن  بر  محققان در این نوشتار

ها، به این سؤال پاسخ دهند که مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون چیست و مبانی و  داده
 اهداف آن کدام است.
پیشی  می در خصوص  تحقیق  نیستند. نة  برخوردار  الزم  غنای  از  حقوقی  مباحث  گفت  توان 

سازمانی، و نفعان، میان های متخصص، ذی ان صرفًا به ضرورت مشورت با گروه یکی از نویسندگ 
(. در اثری دیگر، نویسنده به صورت گذرا 155ـ    152:  1399عمومی اشاره کرده است )انصاری،  

مشارکت  لزوم  فرایبه  در  )اسالمی،  طلبی  است  زده  گریزی  تقنین  گزارش 62:  1397ند  در   .)
ای از صفحات یک کتاب به زبان انگلیسی است، س، که ترجمه های مجلپژوهشی مرکز پژوهش 

است  شده  ارائه  کشورها  از  بعضی  در  تقنین  فرایند  در  شهروندان  مشارکت  از  مصادیقی  صرفًا 
اث 11و    2:  1390)بیتام،   در  پژوهشگران  از  یکی  و (.  مستقیم  دموکراسی  دربارة  کلیاتی  رش 
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قانون اساسی ایران را شرح و   59و    58مختلف اصل  مستقیم ارائه داده و در دو گفتار ابعاد  غیر 
( که گسترة موضوعی آن غیر از موضوع این نوشتار 193و    180:  1387بسط داده است )رستمی،  

ری برای مشارکت عمومی معرفی شده های مجازی و اینترنت ابزا ای دیگر فناوری است. در مقاله 
حاکمی،   و  )رضایی جوزانی  تحقی 198:  1395است  در  گونه (.  دیگر،  پیش قی  نگاری نویس های 

دسته  مدل  سه  در  شده تقنینی  قلمداد  عمومی  مشارکت  فرایندهای  شامل  تکثرگرا  مدل  و  بندی 
یة نگرش این نوشتار به گفته از زاو یک از آثار پیش (. هیچ 253:  1399نژاد و عامری،  است )حبیب 

 اند.موضوع مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون نپرداخته 
برای پاسخ به پرسش تحقیق، ابتدا به مفهوم و مبانی و اهداف مشارکت عمومی در تهیه و  

هایی است  شرطتدارک قانون خواهیم پرداخت. ایجاد سازوکار مشارکت عمومی مستلزم پیش
خ  بررسی  بعد  قسمت  در  تحقق که  امکان  قانونی  ظرفیت  به  بخش  واپسین  در  شد.  واهد 

 ک قانون در نظام حقوقی ایران پرداخته خواهد شد.مشارکت عمومی در تهیه و تدار
 . مفهوم مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون 1

فرهنگ در  عمومی  مشارکت  لغوی  مفهوم  ابتدا  قسمت،  این  مفهوم  در  سپس  و  لغت  های 
 شود. میاصطالحی آن بررسی 

 . مفهوم لغوی مشارکت عمومی 1ـ  1
است و معادل  به واژة »مشارکت« ساخته شده    مشارکت عمومی از اضافه شدن واژة »عمومی«

، اسم مصدر »مشارکت«، که  نامة دهخدالغتدر    است.«  public participationاصطالح انگلیسی »
انبازی، حصه »شراکت،  معانی  در  اخذ شده،  عربی  زبان  بهرهداراز  و  دادن،    برداری، شرکت ی 

نس صفت  »عمومی«  واژة  همچنین  است.  آمده  ساختن«  معانی شریک  در  و  شده  تلقی  بی 
»منسوب به عموم، چیزی که شامل همه گردد، عام، کلی، آنچه متعلق و مربوط به عموم باشد، 

 1همگانی« و در مقابل خصوصی آمده است. 
فرهنگ »در  واژة  التین،  لغت  یک به  «  publicهای  شهروندان  »جمع  معنای  در  اسم  عنوان 

دولت، بخش، یا شهرداری« و »ساکنان یک ایالت یا شهر یا جامعه« و به عنوان صفت در معنای  
( است  آمده  جامعه«  همة  یا  ملت،  دولت،  یک  به  (. Campbell Black, 1968: 1393»مرتبط 
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اک گذاشتن بخشی از«، »تجربة شتر« در معانی »دریافت، داشتن یا به اparticipateهمچنین واژة »
با   مشترک  قسمت  از یک  بردن  »بهره  دیگران«،  با  مشترک  بخش  »داشتن  دیگران«،  با  مشترک 

 (.Campbell Black, 1968: 1275است )دیگران«، »شریک شدن« آمده  
توان گفت ترکیب »مشارکت عمومی« به معنای شریک شدن یا شرکت داشتن بنابراین می

ش یا  مردم  »قانونهروعموم  شدن  اضافه  با  است.  چیزی  در  فوق، ندان  عبارت  به  گذاری« 
گذار در امر تهیه گذاری« به معنای شریک شدن عموم مردم با قانون»مشارکت عمومی در قانون
 و تدارک قانون خواهد بود. 

 . مفهوم اصطالحی مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون 2ـ  1
گذاری را ایجاد فضای باز و فراهم کردن امکان قانون  در  یکی از نویسندگان مشارکت عمومی

کارایی تضمین  با هدف  مخالفان  و  موافقان  نظرات  اثربخشی  2استماع  نحو    3و  به  قوانین  الزم 
 (. 62: 1397معقول دانسته است )اسالمی، 

با    5داند مبتنی بر شراکتای میمشارکت فعال را رابطه   4سازمان همکاری و توسعة اقتصادی
گذاری ت که مطابق آن شهروندان به صورت فعاالنه در تعریف فرایند و محتوای سیاست لود

 (. OECD, 2001: 23نقش داشته باشند؛ اگرچه تصمیم نهایی با دولت است )
قانون در  مردم  مشارکت  از  پژوهشگران  از  به  یکی  عالیگذاری  حق  منزلة  جلوة  ترین 

اجتم  و  سیاسی  سرنوشت  تعیین  در  مردم  شکل  حاکمیت  دو  به  که  است  برده  نام  خود  اعی 
 (. 179: 1387است )رستمی، مستقیم و غیرمستقیم قابل اعمال 

مشارکت عمومی واقعی را گروهی از پژوهشگران توانایی و فرصت تأثیرگذاری بر فرایند 
مشتصمیم  طریق  از  عمومی  رایگیری  و  تصمیمورت  میان  طرفزنی  همة  و  های گیرندگان 

 (. 12: 1398اند )علیخانی و همکاران، شده تعریف کردهواقع یرتأثنفع و تحت ذی
با  را  آن  تفاوت  باید  قانون  تدارک  و  تهیه  در  عمومی  مشارکت  مفهوم  بهتر  تبیین  جهت 

قانونهمه و  تقنینی  نمایندهپرسی  با گذاری  کرد.  برجسته  امر    ساالر  »مشارکت«،  لفظ  الحاق 
قانهمه تنها  مردم  آن  در  که  تقنینی،  میونپرسی  خارج  موضوع  از  هستند،  )گذار  -Vidalشود 

Naquet, 2016: 19 زیرا در فرایند مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون، عموم مردم صرفا .)
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نها گیرنده  تصمیم  و  داشت  خواهند  مشارکت  قانون  نویس  پیش  متن  تهیه  نهاد  در  یی 
بیانگر نوعی راب لفظ مشارکت  برابری میان شهروندان و قانونگذاری خواهد بود. همچنین،  طة 

قانونقانون امر  در  سنتی  استگذار  در  Vidal-Naquet, 2016: 19)  گذاری  مشارکت  بنابراین،   .)
قانون از  قانون  تدارک  و  نمایندهتهیه  غیرمسگذاری  و  دور  تأثیری  آن  در  مردم  که  تقیم  ساالر، 

 شود. دارند، نیز متمایز می
از مشارک تعریف جامع  ارائة یک  قانون میبرای  تدارک  تهیه و  در  توان گفت:  ت عمومی 

قانون آن  مطابق  که  است  مردم  حقوق  از  یکی  قانون  تدارک  و  تهیه  در  ملزم »مشارکت  گذار 
نویس  ن پیشنفعان، شهروندان( را در زمان تهیه و تدویشود نظرات مردم )متخصصان، ذیمی

 «.قوانین اخذ کند و تا جای ممکن در متن قانون به کار گیرد
. مشورت  1یکی از پژوهشگران مشارکت عمومی را شامل سه مرحلة اجرایی دانسته است:  

های واقعی را نفعان نگرانی . مشورت با شهروندان. ذی3. مشورت با متخصصان؛  2نفعان؛  با ذی
گذارند و رابطة میان میق خود از موضوع را به اشتراک میکنند، متخصصان فهم عبرجسته می

درنظر میگرفتهموارد  را مشخص  آن  آثار  و  یا ذیشده  متضررکنند، شهروندان  هر  نفعانْ  از  ان 
بهترین  پیشنهاد قانون نتایج قانون  ارزیابی  بنابراین اغلب در خصوص فهم و  گذاری هستند و 
 (. Renn et al., 1993: 189کنند )قضاوت را می

 . مبانی مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون 2
مشارکت   تهیهموضوع  در  و    عمومی  قانون  کیفیت  ارتقای  جهت  در  بیشتر  قانون  تدارک  و 

  توان آن را از منظر حقوق بشری نیز مورد مطالعه قرار مقبولیت آن مطرح شده است. لیکن می
 راسی به تحلیل موضوع پرداخت. توان از زاویة اصول حاکم بر دموک داد. همچنین می

 . کیفیت و مقبولیت قانون 1ـ  2
های حقوقی  انون در پی شناخت مشکالت عملی در زمینة اجرای قانون در نظامکیفیت قمطالعة 

(. وقتی اندیشمندان در آثار خود مباحثی را تحت عنوان  13:  1400شهربابکی،  زاده  است )عبداله
یاویژگی قانون  عرضی  و  ذاتی  قانون  های  میاصول  قرار  مطالعه  مورد  )راسخ،  گذاری  دهند 
ن  (، در حقیقت در پی ارائة معیاری جهت شناسایی قانو 56:  1399انصاری،    ؛26و    15:  1385
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نمیبا تاریخی  نظر  از  هستند.  نظامکیفیت  و  منسجم  شروع  کیفیت توان  اندیشة  برای  را  مندی 
کیفیت آن سابقة 13:  1400شهربابکی،  زاده  قانون متصور بود )عبداله تأمل در باب قانون و   .)
می حتی  و  دارد  و  ت زیادی  )وکیلیان  گرفت  پی  افالطون  و  ارسطو  زمان  تا  را  آن  وان 

 (. 32: 1395ی، مالمیرمرکز
زاده  اصل حاکمیت قانون به منزلة مبنای نظری پرداختن به کیفیت قانون مطرح است )عبداله

دو  303:  1398شهربابکی،   امروزه  برداشت  (.  دارد؛  وجود  قانون  حاکمیت  از  عمده  برداشت 
(. در برداشت شکلی از حاکمیت قانون،  Rose, 2004: 460 & 464)  7وی و برداشت ماه  6شکلی 

مجموعه بر  بیشتر  قدرت،  از  سوءاستفاده  از  جلوگیری  تضمین برای  از  شکلیای  شامل  های  ـ 
محدودیت  و  قوانفرایندها  اساسی،  قانون  بر  مبتنی  رویههای  نهادیین  ترتیبات  تأکید ای،  ـ 

)مرکزمی با  58  و  57:  1385مالمیری،  شود  قانون،  حاکمیت  از  ماهوی  برداشت  طرفداران   .)
ارزش بنمالحظة  ویژگیهای  برخی  رعایت  به  قانون  کردن  ملزم  و  دیگر  ماهوی،  یادین  های 

می تفسیر  را  قانون  )مرکزحاکمیت  ب66:  1385مالمیری،  کنند  این  در  حاکمیت  رداشت (.  از  ها 
م قانون، ویژگی است.  اهمیت  دارای  قوانین  فینیس روشن های خاص  رز و  فولر و  بودن    8ثالً 

ویژگی از  را  میقانون  قلمداد  مهم  )های   ,Fuller, 1969: 63; Raz, 1983: 223; Skaanningکنند 

انین به این مهم  (. به طور خالصه، مبنای نظری ضرورت پرداختن به مسئلة کیفیت قو 452 :2010
مو بازمی اهداف  به  رسیدن  برای  قانون  وجود  صرف  که  بهگردد  در  جوامع  نظر  کارگیری  رد 

(؛ بلکه باید کیفیت قانون به لحاظ داشتن  302:  1398زاده شهربابکی،  قانون کافی نیست )عبداله
 های ذاتی و عرضی، مانند وضوح و شفافیت و ...، نیز مورد توجه قرار گیرد. ویژگی

بی نمونة قوانین  نیز  نظامدر عرصة عمل  نیست. یککیفیت در  کم  اقسام  های حقوقی  از  ی 
ناسب ندارند و این امر موجب  کیفیت قوانینی هستند که با نیازها و خواست عموم تقانون بی

آن می اجرای  مقابل  در  مقاومت عموم  قانون و  این قسم متروک شدن  از مصادیق  شود. یکی 
بی بهکیفیت  قوانین  ممنوعیت  قانون  ایران  حقوقی  نظام  از  در  دریافت  تجهیزات  کارگیری 

: 1401ق،  اوجاراد و اسدی شود )ابریشمی، است که در عمل اجرا نمی 1373اره، مصوب  ماهو 
مصوب  124 عمومی،  وظیفة  نظام  قانون  دیگر  مصداق  به  1363(.  اعزام  آن  مطابق  که  است   ،
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سال اجباری است. این قانون نیز با خواست و نیاز    18خدمت سربازی برای افراد ذکور باالی  
و عدم برخورد جدّی    9هزار مشمول غایب  900میلیون و    2جود حدود  عمومی تناسب ندارد. و

آن نشانبا  کیفری،  اجرای  ضمانت  وجود  با  )ابریشمیها،  است  موضوع  این  و  دهندة  راد 
 ن اصالح شوند.(. بنابراین، الزم است این قوانی124: 1401اوجاق، اسدی

ت روشن است. یکی از  ضرورت پرداختن به موضوع کیفیت قانون با توجه به آنچه گذش
:  1398زاده شهربابکی،  رش قانون در جامعه« )عبدالهوجوه بحث کیفیت قانون »میزان سطح پذی

( یا مقبولیت قانون است. شاید بتوان رعایت قانون از سوی بیشتر افراد جامعه را حاکی از  309
اجبار. بنابراین، در مبنای رضایت باشد نه ترس و  مقبولیت قانون دانست؛ البته در جایی که بر  

جا افراد  بیشتر  باور  گفت  باید  قانون  مقبولیت  و  تعریف  قانون  حاکمیت  بودن  برحق  به  معه 
)چلبی،   آن  از  پیروی  قبال  در  تکلیف  کیفیت  26:  1397احساس  از  وجه  این  ارتقای  برای   .)

علل اصلی    توان مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون را پیشنهاد داد. زیرا یکی ازقانون، می
مطالبات آحاد جامعه باشد و  مقبولیت قانون در جامعه آن است که قانون در کتاب برخاسته از  

 (.48:  1397قانون، در عمل، به این مطالبات جامة عمل بپوشاند )چلبی، 
ود دو نکته را باید در نظر داشت. اول اینکه هدف از ش وقتی از کیفیت قانون صحبت می 

های آن و حرکتی است که نتیجة آن ارتقای وضعیت قانون نسبت یژگیکیفیت قانون بهبود و 
به    به وضعیت بهتر  به وضعیت  از یک وضعیت  برای حرکت  اینکه  دوم  و  است  آن  پیشین 

)عبداله است  نیاز  شهربابکی،  راهکار  یکی  300:  1398زاده  کیفیت (.  ارتقای  راهکارهای  از 
ذی  و  عموم  نظرات  و  خواست  استماع  )عبدالهنفعا قوانین  است  متخصصان  و  زاده  ن 

که 759و    758:  1399شهربابکی،   صورتی  در  مستقیم   (.  مشارکت  با  قوانین  تدوین  و  تهیه 
تصویب قانون  که  شد  خواهد  القا  جامعه  به  این حس  شود  انجام  راه مردم  بهترین  حل  شده 

عقلی مشکل است و بدین وسیله قانون از یک بایستة تحت کنترل دولت به یک ارزش    برای 
 (.62:  1397تبدیل خواهد شد )اسالمی،  

قانون بنابر تدارک  و  تهیه  در  مشارکت عمومی  ایجاد سازوکار  به  الزام  مبانی  از  یکی  این، 
میت قانون دارد.  موضوع کیفیت قانون و مقبولیت قانون خواهد بود که خود ریشه در اصل حاک 
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در برابر اجرای قوانین مقاومتی شکل  به عبارت بهتر، برای اینکه اجرای قوانین تسهیل شود یا  
گذاری نهادینه شود، باید مشارکت عمومی در فرایند قانوننگیرد و احترام به قانون میان عموم  

 آور شناخته شود. به منزلة فرایندی الزام
 . اصول حاکم بر حقوق بشر 2ـ  2

دو جهت می از  را  بشر  تهیه وحقوق  در  مشارکت عمومی  مبنای  مثابة  به  قانون   توان  تدارک 
این  شناسایی  مستلزم  بشر  حقوق  تضمین  اینکه  اول  کرد.  باکیفیت    تحلیل  قوانینی  در  حقوق 

های ارتقای کیفیت قوانین تحقق فرایند مشارکت عمومی در تهیه و تدارک است و یکی از راه
از   است.  شناختهقانون  حقوق  از  یکی  دیگر،  تعیین  جهت  حق  بشر  حقوق  منزلة  به  شده 

ا راهسرنوشت  از  یکی  و  و  ست  تهیه  در  عمومی  مشارکت  سرنوشت  تعیین  حق  اعمال  های 
 رک قانون است. تدا

در تحلیل اول باید گفت اصل حاکمیت قانون رابطة بسیار نزدیکی با حقوق بشر دارد. این  
ذکر شده است: »برای اینکه بشر، به عنوان    10ة جهانی حقوق بشرپیوند عمیق در مقدمة اعالمی

ق بشر را حاکمیت  به شورش علیه استبداد و ظلم مجبور نشود ضروری است حقو آخرین راه،  
ایجاد و حقوق شهروندان Lautenbach, 2013: 54قانون حمایت کند.« ) (. زمانی که دموکراسی 

می شمرده  ایمحترم  اساسی(  قانون  )در  ایجاد  شود  اساسی(  قانون  از  )برخاسته  ضرورت  ن 
خواهد، در  شود، از او چه میه زمانی در امور او وارد میکس بداند حکومت چ  شود که هرمی

وظایف و تکالیفی دارد، و همة این موارد به شکلی روشن و ساده بیان شده  مقابل حکومت چه  
حقوق بشر تضمین شود، ابتدا باید اصل  (. بنابراین، برای اینکه  Dworkin, 2013: 9 & 10باشد )

خصوص برداشت ماهوی از آن، ایجاب . این اصل، بهحاکمیت قانون این حقوق را حمایت کند
برمی ناظر  که  قانونی  می  کند  وضع  شهروندان  حقوق  از  »ساده«  حمایت  و  »روشن«  شود 

ا توجه به اینکه یکی از ( یا به عبارتی دیگر باکیفیت باشد. ب303:  1398زاده شهربابکی،  )عبداله
رکت عمومی در تهیه و تدارک قانون است،  های ارتقای کیفیت قوانین توسل به فرایند مشاراه
 شود. مبنایی برای این فرایند در نظر گرفته میتوان گفت حقوق بشر از این حیث می
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توانایی شمول و توسعه   تعیین سرنوشت  آیا مفاد حق  باید بررسی شود  تا در تحلیل دوم 
رنوشت یکی از  تحقق مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون را دارد یا خیر. حق تعیین س

متعدحقوق شناخته اسناد  در  که  است  بشر  نسل سوم حقوق  در  بینشده  رسمیت  د  به  المللی 
مواد   در  است.  شده  متحد  76،  73،  55،  1شناخته  ملل  میثاقین    1مادة  ،  11منشور  از  مشترک 

فرهنگی 12حقوق مدنی و سیاسی  اجتماعی و  اقتصادی و  بر    1966مصوب سال    13، و حقوق 
ق جزء حقوق موضوعة مصوب سازمان  نوشت تأکید شده است. امروزه این ححق بر تعیین سر

بین حقوق  در  مسلم  حقوق  از  یکی  و  میملل  شمار  به  بشر  حقوق  از  بخشی  و  آید الملل 
بیرونی427:  1395  )عباسی، بعد  دو  دارای  سرنوشت  تعیین  حق  درونی   14(.  حق    15و  است. 

المللی و استقالل و عدم د خارجی و بینتعیین سرنوشت بیرونی به معنی حاکمیت مردم در بع
در   بیگانه  آن مداخلة  مردم امور  معنی  به  درونی  تعیین سرنوشت  و حق  و حق هاست  ساالری 

 (. 418و   417: 1395ای خود است )عباسی، هحاکمیت ملت در برابر دولت 
؛ اما  زدایی پیدا کردمفهوم حق تعیین سرنوشت در بعد بیرونی راه خود را از بستر استعمار

دودی تغییر الملل از دست داد. امروزه، موضوع تا حکم نقش پررنگ خود را در حقوق بینکم
 & Barten, 2015: 191کند )ا میتری ایفکرده و بعد درونی مفهوم حق تعیین سرنوشت نقش مهم

در نظر گرفت.    17دانست یا آن را یک فرایند   16توان یک نتیجه (. حق تعیین سرنوشت را می193
را    در آن  که  تعیین وضعیت و  صورتی  معنای  به  تعیین سرنوشت  بگیریم، حق  نظر  در  نتیجه 

، حق تعیین سرنوشت به  حقوق یک بار برای همیشه خواهد بود. اما اگر آن را یک فرایند بدانیم
معنای تعیین مسائلی چون توسعة اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به صورت پایدار و مستمر  

( بود  می Barten, 2015: 201خواهد  استدالل  چنین  پژوهشگران  از  یکی  تعیین (.  حق  که  کند 
نمی  محدود  استعمار  از  استقالل  لحظة  به  و صرفاً  است  مستمر  و  ثابت  ؛  شودسرنوشت حقی 

بلکه مردم باید بتوانند آزادانه توسعة اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند. این  
 Westernدر موضوع    18المللی دادگستری(. دیوان بین ,120Higgins :1994یک حق پایدار است )

Sahara19 ،با تأکید بر انتخاب آزادانة وضعیت سیاسی صحرای غربی توسط مردم ساکن در آن ،
)ح گرفت  نظر  در  فرایند  یک  را  سرنوشت  تعیین  مطالب  Barten, 2015: 201ق  به  توجه  با   .)
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شت )در بعد داخلی( موضوعی نیست که صرفاً در  توان ادعا کرد حق تعیین سرنو گفته، میپیش
های  یندگی محقق شود، بلکه حضور فعال و مشارکت مردم در عرصهچارچوب یک نظام نما

می زندگی  )دبیرنیا،  تواند  مختلف  بخشد  غنا  سرنوشت  تعیین  حق  مفهوم  (.  22:  1395به 
قانون امر  در  مشارکت عمومی  مصادیقبنابراین،  از  یکی  باید  را  تعیین سرنوشت    گذاری  حق 

 دانست که رعایت آن از الزام حقوقی برخوردار است. 
 . اصول دموکراسی 3ـ  2

موکراسی در طول زمان تکامل  دموکراسی یک امر در حال پیشرفت است و فهم ما از معنای د
ها، در  گیریاست. امروزه تجربة جدیدی از دموکراسی، به نام مشارکت عمومی در تصمیمیافته  

 :Creighton, 2005شود )گیری است که بخشی از تعریف دموکراسی در نظر گرفته میحال شکل

شاخصه1 از  مورد  دو  )چیتگران،  (.  برابری  دموکراسی  مسلم  و  مهم  و  111:  1397های   )
بنوا،   )دو  همگانی  نظریه115:  1378مشارکت  از  بسیاری  است.  معاصر  (  سیاسی  پردازان 

 :Creighton, 2005دانند )ی تعریف دموکراسی مدرن میهامشارکت عمومی را یکی از مشخصه 

اند: »دموکراسی بدون مشورت و مشارکت شهروندان پردازان اعالم کرده(. مثالً دو تن از نظریه1
 (. Pimbert & Wakeford, 2001: 23معناست.« )ر نهایت مفهومی پوچ و بید

فتار کند و قانون نباید مشتمل بر برابری یعنی دولت باید با همة افراد ملت به طور برابر ر 
(. بنا بر اصل برابری، همة افرادی که در 276و    275:  1395)عباسی،    تبعیض میان افراد باشد 
می زندگی  جامعه  بهره  کنند یک  قانون  وضع  از  اندازه  یک  شد به  خواهند  متضرر  یا  مند 

وجوه 111:  1397)چیتگران،   از  یکی  است.  مختلفی  وجوه  دارای  برابری  در   (.  برابری  آن 
برابر  سیاسی  از حقوق  مردم  که  است  آن  دموکراسی  در  اساسی  اصل  است.  سیاسی  حقوق 

حق را در امور عمومی ممکن است که مشارکت صاحب    برخوردار باشند و این حقوق برابر 
 (.121:  1378سازد )دو بنوا،  می 

انتخاب کردن و    شود حقامروزه، با آمدن عبارت مشارکت سیاسی آنچه به ذهن متبادر می
راسی غیرمستقیم است؛ اما مشارکت  انتخاب شدن در صحنة حاکمیت یا به عبارت مشهور دموک

های سیاسی آن به اصل دموکراسی و روش  شود. الزمة بازگشت سیاسی به این امر محدود نمی
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:  1378دهد )دو بنوا،  برداری از همة امکاناتی است که مردم را بیشتر به حاکمان پیوند میبهره
بنوا،  124 )دو  است  مشارکت  اصل  دموکراسی  اساس  سخن،  115:  1378(.  دیگر  به   .)

پایان دموکراسی نیست نماینده نهایت و  »بلکه دموکراسی همیساالری  باید خود را دوباره  ؛  شه 
( و امروزه مشارکت مستقیم مردم در تهیه و  Barraud, 2016: 5اختراع کند تا به خواب نرود.« )

 کرده است.  های دموکراسی است که بروز و ظهورن یکی دیگر از جلوهتدارک قانو 
می ایجاب  مشارکت،  و  برابری  یعنی  دموکراسی،  بنیادین  فرایند  اصول  در  مردم  که  کند 

به  انونق و  یابد  توسعه  باید  مشارکت  این  محدودة  باشند.  داشته  حداکثری  مشارکت  گذاری 
دموکرا تحقق  نشود.  محدود  نمایندگان  پیشانتخاب  معنای  به  از  سی،  قانون  به  احترام  گفته، 

در   را  شهروندان  ضرورتسوی  شناسایی  فرایند  در  شهروندان  اگر  داشت.  خواهد  های  پی 
وین قاعده مشارکت نداشته باشند، الزام درونی الزم برای احترام به قانون گذاری و نیز تدقانون

 (. 259: 1386را نخواهند داشت )نیاورانی، 
 مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون  ورد نظر از . اهداف م3

پردازان ایدة مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون دنبال یکی از اهداف مهمی که نظریه
 بخشی به قانون است. ود کیفیت تصمیمات و کارآمدی آن و مشروعیت کنند بهبمی
 . بهبود کیفیت قوانین1ـ  3

در بعد ماهوی و    رک قانون در پی بهبود کیفیت قوانینفرایند مشارکت عمومی در تهیه و تدا
( است  آن  دو Vidal-Naquet, 2016: 26شکلی  از  قانون  تدارک  و  تهیه  در  عمومی  مشارکت   .)

هبود کیفیت تصمیمات خواهد شد. اول اینکه به واسطة استفاده از خرد جمعی  جهت موجب ب
پیشنهاد میحلراه برای مشکالت عمومی  بهتری  به    شود.های  نظر عموم  کسب  با  اینکه  دوم 

گذاری بر اساس آن از عناصر مؤثر بر ارتقای کیفیت  شناسایی »نیازهای واقعی جامعه، که قانون
 کند. ( کمک می25: 1398زاده، و تقینژاد نون است« )حبیب قا

سیاست   یا  پروژه  یک  الزامات  و  اهداف  شدن  شفاف  به  اغلب  عمومی  مشارکت  فرایند 
می و  کمک  و کند  اجرا،  نحوة  موجود،  شرایط  دربارة  مهمی  اطالعات  معموالً  عموم 
دارندجایگزین احتمالی  طیف  Creighton, 2005: 18)   های  شهروندان  بیشتر  مشارکت   .)
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دیدگاهگسترده اطالعات،  از  اولویت تری  راهها،  و  به  حلها،  نتیجه  در  و  دارد  همراه  به  را  ها 
تصمیم استانداردهای  کمکارتقای  )می  گیری  راهکارهای OECD, 2001: 74کند  مردم  (. عموم 

می طرح  مسائل  برای  متعددی  و  بهتر  و  خمتفاوت  از  استفاده  موجب  کنند.  جمعی  رد 
 گیری بهتر خواهد شد.تصمیم 

از شاخصه  یکی  دیگر،  طرف  قانون از  قوانین  کیفیت  ارتقای  نیازهای های  اساس  بر  گذاری 
(. مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون 25:  1398زاده،  نژاد و تقی واقعی جامعه است )حبیب 

می  ارزش کمک  گ کند  نظر  در  تصمیمات  در  عموم  نظر  مورد  از های  یکی  بنابراین،  شود.  رفته 
 کارگیری مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون کمک به نیازسنجی تقنینی است.اهداف به 

 . کارآمدی قوانین 2ـ  3
ن را  تصمیمم  یک  اساس  میکارآمدی  بر  صرفاً  اندازهتوان  زمان  و  مثالً  هزینه  کرد.  گیری 

ع را از خود دور کند و در درازمدت  نفهای ذیممکن است یک تصمیم سریع باشد، اما گروه
(. در نگاه اول ممکن است فرایند Creighton, 2005: 18های اجتماعی شود )موجب بروز هزینه

رهزینه تلقی شود. اما با دقت بیشتر درک خواهد شد که  بر و پُمشارکت عمومی یک فرایند زمان
در   عمومی  میگیریتصمیممشارکت  موجب  دها  را  خود  مردم  تصمیم شود  دارای  گیریر  ها 

نقش اساسی بدانند. مشارکت در یک تصمیم به افراد احساس مالکیت در ارتباط با آن تصمیم 
(. بنابراین، Creighton, 2005: 19شوند )می  دهد و پس از اتخاذ آن مایل به مشاهدة کارایی آنمی

هزینه ترتیب  بدین  کرد.  خواهند  تالش  نیز  تصمیمات  اجرای  سیبرای  اجتماعی  های  و  اسی 
اثربخش اجرای  عمومی  مشارکت  یافت.  خواهد  کاهش  زیادی  مقدار  به  تصمیمات  تر اجرای 

آگاه شکند. زیرا شهروندان بهتصمیم را تضمین می  از تصمیمات  آن  دهخوبی  اند و در توسعة 
 اند. مشارکت داشته

 . تأمین مقبولیت قانون 3ـ  3
آور تحقق مشارکت عمومی  طور که یکی از مبانی الزامعموم، همانپذیرش قانون از سوی  

در تهیه و تدارک قانون است، یکی از اهداف این فرایند نیز خواهد بود. قانونی که حاکمیت  
بلکه مقبولیت آن وابسته به اجماعی است  برخوردذاتی    20کند از مقبولیتعرضه می ار نیست؛ 
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براین ضرورت دارد شهروندان )متأثران از قانون( در توسعة  که پیرامون آن شکل گرفته است. بنا
 (. Barraud, 2016: 20آن نقش داشته باشند )

یند کنندة مشارکت بیشتر عموم در تهیه و تدارک قانون باشد به فرا وضع قوانینی که تضمین
میقانون بیشتری  اعتبار  باگذاری  قانون  مخالف  شهروندان  از  بخشی  اگر  حتی  شند بخشد، 

(OECD, 2001: 74 راه دستیابی و حفظ مشروعیت پیروی از یک فرایند تصمیم .)  گیری است که
(. Creighton, 2005: 19توسط عموم قابل مشاهده و معتبر و همچنین با مشارکت عموم باشد )

گذار بدانند، به تصمیمات اتخاذشده اعتماد بیشتری خواهند  قانون  خود را در کنارمردم، وقتی  
 بینند. گذار میگیر و شریک قانونا خود را در جایگاه یک تصمیم داشت. زیر

 های مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون شرط . پیش 4
دشرطپیش که  است  شرایطی  قانون  تدارک  و  تهیه  در  عمومی  مشارکت  صورت های  ر 
یا در  فقدان آن  ی  درستی برا صورت تحقق بهها اصوالً مشارکت عمومی تحقق نخواهد یافت 

 نیل به اهداف خود عمل نخواهد کرد. 
 . شناسایی مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون در قوانین موضوعه 1ـ    4

ین مهم در بینی و شناسایی ا اولین شرط تحقق مشارکت عمومی در تهیه و ادارک قانون پیش 
قامات ر عدم صالحیت م قوانین موضوعه و اسناد باالدستی است. زیرا در حقوق عمومی اصل ب

)گرجی   است  اداری  و  می 117:  1396ازندریانی،  عمومی  امر  این  اساسی (.  قانون  در  تواند 
روپایی به آور شود. مثاًل بیش از سی و پنج کشور ا المللی الزام بین   بینی یا برابر یک کنوانسیون پیش 

آرهوس سا پیوسته   21کنوانسیون  اقتصادی  »کنوانسیون  عنوان  با  رسمی  طور  به  که  ملل اند  زمان 
گیری، و دسترسی به متحد برای اروپا در مورد دسترسی به اطالعات، مشارکت عمومی در تصمیم 

زیست  مسائل  در  می   22محیطی«عدالت  )شناخته  مادة  Creighton, 2005: 1شود  مطابق   این  123(. 
بند  کنو  و  اجرا و تضمین مشارکت 25آن   324مادة    1انسیون  متعهد شدند در جهت  ، دول عضو 

 گذاری، و هر اقدام الزم دیگری.گذاری، مقررات مومی اقداماتی انجام دهند؛ از جمله قانون ع 
الزام  یک  مستلزم وجود  نیز  مردم  از سوی  این حق  مطالبة  که  داد  توجه  مهم  این  به  باید 

ب مبنی  است.  قانونی،  باالدستی  قوانین  در  قانون،  تدارک  و  تهیه  در  عمومی  مشارکت  تحقق  ر 
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قانونی به    ظرفیت  مقاله  بخش  واپسین  در  ایران  اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  در  موجود 
 صورت مستقل بررسی خواهد شد.

 های الزم برای مشارکت عمومی . فراهم بودن زیرساخت 2ـ  4
عمو ساخت زیر  مشارکت  برای  الزم  دو  های  شامل  قانون  تدارک  و  تهیه  در  دسته می 

م و کسب اطالعات از عموم است. زیرا مشارکت های ناظر بر ارسال اطالعات به عمو ساخت زیر 
 (. Creighton, 2005: 86عمومی مستلزم یک ارتباط دوسویه و تعامل واقعی با عموم است ) 

 دم های الزم برای ارسال اطالعات به عموم مر. زیرساخت 1ـ  2ـ  4
برنامة   هر  دارد  درون  وجود  عمومی خوب  اطالعات  برنامة  یک  عمومی خوب  مشارکت 

(Creighton, 2005: 89یکی از ویژگی .) ها و جزء ضروری مشارکت خوب ارائة اطالعات واقعی
( است  عمومی  مشکالت  مورد  حق  Nabatchi & Leighninger, 2015: 25در  که  قوانینی   .)

اند. ی افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت کنند عنصر اساسمی  دسترسی به اطالعات را ایجاد
پیش اطالعات  به  دسترسی  )همچنین،  است  شهروندان  اقدام  بنابراین، OECD, 2001: 28نیازِ   .)

یک   در  اطالعات  به  مردم  دستیابی عموم  تضمین  به عموم  اطالعات  ارسال  برای  اقدام  اولین 
تحقق مشارکت  قانون الزم برای  قانوناالجراست.  در  آزاد و سالم  گذاعمومی  باید گردش  ری 

انجام  مشارکتی  بتوانند  مردم  آنکه  از  پیش  باشد.  داشته  وجود  دولت  و  مردم  میان  اطالعات 
طرفانه نیاز دارند تا با آگاهی کامل از چگونگی تأثیر یک تصمیم دهند، به اطالعاتی کامل و بی

 (. Creighton, 2005: 89بر منافعشان اقدام به مشارکت کنند )
دسترسی    کشورها  و  منفعل  دسترسی  دستة  دو  به  اطالعات  به  دسترسی  نحوة  به  توجه  با 

تقسیم  قابل  اطالعات  به  )فعال  درحالیOECD, 2001: 32 & 33اند  تعهد  (.  بر  قوانین  بیشتر  که 
از دولت  برخی  در  قوانین  متمرکزند،  منفعل(  )دسترسی  تقاضا  بر  مبتنی  اطالعات  ارائة  به  ها 

، نیوزلند، اسپانیا( بر انتشار فعال )دسترسی فعال( اطالعات کلیدی تأکید  ورها )مانند فنالندکش
( قانونOECD, 2001: 30دارند  صرف  زمینه،  این  در  وجود  (.  بلکه  نیست؛  کافی  گذاری 
هایی که رسیدن اطالعات مورد نیاز به شهروندان را تضمین کند به همان اندازه اهمیت سیاست 
 (.OECD, 2001: 32دارد )
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ا پیشیکی  زیرساخت  شرطز  ایجاد  قانون  تدارک  و  تهیه  در  مشارکت عمومی  تحقق  های 
های چاپی  های مختلفی وجود دارد، مانند جزوهالزم برای ارائة اطالعات به مردم است. روش

داده اینفوگرافیک،  نرمساده،  با  اجرا  قابل  نقشههای  )افزارها،  آنالین   & Nabatchiهای 

Leighninger, 2015: 26،)  نمایشگاه توجیهی،  مخازن  جلسات  ایجاد  خبری،  ویژة  روایت  ها، 
رسانه ارائة مصاحبة  پستی،  به صورت  اطالعات  انبوه  ارسال  اینترنت،  بستهاطالعاتی،  های  ای، 

رسانه )خبری  نمونهCreighton, 2005: 90-96ای  و  بستر  (،  بر  امروزه  که  دیگری  متعدد  های 
 .اندوین قابل ارائههای نتکنولوژی

 های الزم برای دریافت اطالعات از عموم شهروندان . زیرساخت 2ـ    2ـ    4
مشارکت   نیست.  عموم  به  اطالعات  ارائة  صرفاً  عمومی  »مشارکت  که  کرد  توجه  باید 

(.  Creighton, 2005: 7گیر و افراد خواستار مشارکت است.« )عمومی تعامل میان سازمان تصمیم
سخن،   دیگر  و  پبه  نظرات  که  شود  تعبیه  سازوکاری  باید  عموم،  به  اطالعات  ارائة  از  س 

 گیر بازگردد. اطالعات از طرف مردم به مرجع تصمیم 
گرفته کار  به  عمومی  مشورت  کسب  برای  کشورها  از  برخی  که  از  راهکاری  استفاده  اند 

که از دولت    های نوین و فضای سایبر است. مثالً ایاالت متحده بیش از سه دهه استفناوری
های نخستین آن در کند؛ که یکی از کاربریهای مربوط به آن استفاده میالکترونیک و فناوری

  2006نویسی پارلمان انگلیس را در سال  گذاری بود. سپس، بریتانیا سامانة عریضهدفاتر قانون
در   e-Democraciaاز مجموعه خدمات اینترنتی    Wikilegisها خدمت  ایجاد کرد. از دیگر نمونه

حاکمی،   و  جوزانی  )رضایی  است  برزیل  و  201ـ    199:  1395پارلمان  همکاری  سازمان   .)
ارتباطات و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  نیز  اقتصادی  بهبود    26توسعة  برای  ابزاری  منزلة  به  را 

 (.OECD, 2001: 50مشارکت به کشورهای عضو توصیه کرده است )
ایرا آیین  135به موجب مادة  ن  رویة کسب مشورت عمومی در  نامة داخلی مجلس  قانون 

شود، پس ها و لوایحی که تقدیم مجلس می بینی شده و مطابق آن یک نسخه از همة طرح پیش
از طریق رسانه باید به کسب  ها در اختیار عموم قرار میاز اعالم وصول،  که  نهادی  اما  گیرد. 



 

 
 40شماره  / يعموم  ق حقو دانشفصلنامه   

 

 
102 

شده مشخص نشده  اده از نظرات کسب تفنظرات عمومی بپردازد و همچنین نحوة بررسی و اس
 (. 156: 1399است )انصاری، 

 . آزادی بیان به عنوان اصل اساسی مشارکت عمومی 3ـ  4
اطالع نیازمند  عمومی  یک  مشارکت  از  باید  که  معنی  این  به  است؛  سازماندهی  و  رسانی 

داشته  د  یافته وجو طرف آزادی تشکل و آزادی بیان و از طرف دیگر یک جامعة مدنی سازمان
(. یکی از شرایط بنیادین ایجاد سازوکار مشارکت عمومی در تهیه و UNESCAP, n. d.: 2باشد )

تدارک قانون شناسایی و احترام به حق آزادی بیان در نظام حقوقی مربوطه است. زیرا مشارکت  
و مشورت در هر امری مستلزم اظهار عقیده و نظر در آن خصوص است. بنابراین، در صورت  

 گذاری در عمل ممنوع خواهد بود. ن حق آزادی بیان، مشارکت عمومی در قانوندافق
اگر چنین  کند نظرات مختلف انتقادی و اصالحی شنیده شود.  احترام به این اصل ایجاب می 

صورت به  شود و در غیر این  ها فقط از جهل و انحراف ناشی میفرض شود که همة تفاوت
قعیت یا منافع اقتصادی است، تحلیلی غیر واقعی انجام مو سبب رقابت برای کسب قدرت یا  

 :Rawls, 2005)   انگیزد.ظن و خصومت متقابل را برشده است یا بدتر از آن ممکن است سوء

(. رالز این تحلیل را برای توصیف عدم توافق اخالقی و مذهبی به کار برد. اما والدرون از این 58
عدالت و سیاست عمومی استفاده کرد با تأکید بر اینکه   نة تحلیل برای توضیح عدم توافق در زمی 

اختالفات حل  این  دارد  )والدرون،  ضرورت  را 137:  1397وفصل شود  این موضوع  والدرون   .)
داند و گذاری، تحت عنوان »احترام به عدم توافق و اصل مخالف وفادار«، می یکی از اصول قانون 

می  صرفًا  توضیح  نباید  فردی  هیچ  که  علنی   بهدهد  مخالفت  اجماع سبب  از  برخی  با  های اش 
توان (. بنابراین، می 138و    137:  1397اجتماعی خرابکار و خائن به جامعه تلقی شود )والدرون،  

گفت تا آزادی بیان و احترام به آن در جامعه نهادینه نشود، مشارکت عمومی در تهیه و تدارک 
 کت ابراز و استماع نظرات مختلف است.ار قانون تحقق نخواهد یافت. زیرا الزمة این مش

میثاق حقوق مدنی و سیاسی،    19و    18اعالمیة جهانی حقوق بشر و مواد    19و    18در مواد  
آزادی بیان یک حق شناسایی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آزادی بیان  

آزادی بیان در مطبوعات  ه  از راه سخن و گفتار و به طور شفاهی، نه به صورت مستقل، بلکه ب
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و آزادی بیان و نشر افکار در رادیو و    24و نشریات و در اصطالح »آزادی مطبوعات« در اصل  
 (. 172:  1395اشاره شده است )عباسی،  175تلویزیون در اصل 

 
های قانونی نظام حقوقی ایران در تحقق مشارکت عمومی در  . ظرفیت 5

 تهیه و تدارک قانون 
ر قانون اساسی، اسناد باالدستی، قوانین عادی، و مقررات موضوعة دیگر  د  های الزمظرفیت 

توان به نوعی به اصول و شرایط الزم برای تحقق مشارکت عمومی  دهندة آن است که مینشان
 در تهیه و تدارک قانون دست یافت. 

 های کلی نظام . مشارکت عمومی در قانون اساسی و سیاست 1ـ  5
یک   منزلة  به  قانون  اصمشارکت،  در  مختلف  موارد  در  کشور،  امور  ادارة  در  اساسی  ل 

اصل   در  کلی  به صورت  مهم  این  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  است.    6اساسی  متبلور شده 
اصول   در  مشارکت  دیگر  اشکال  به  آزادی    8و    7همچنین  به  مربوط  اصول  و  اساسی  قانون 

شوراها   موضوع  به  مربوط  اصول  و  مدنی  جامعة  و  و  اشاحزاب  )علیخانی  است  شده  اره 
تصویب  14:  1398همکاران،   زمان  در  است،  آمده  اساسی  قانون  در  مشارکت  اصل  گرچه   .)

قانون اساسی اساساً فرایند مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون به منزلة راهکاری جهت  
 . بدارتقای کیفیت قانون مطرح نبوده است تا با این عنوان در قانون اساسی انعکاس یا

پژوهش از  یکی  انجامدر  قانونهای  امر  زمینة  در  نظام شده  ارتقای  راهکار  گذاری، 
های کلی نظام معرفی شده است )کعبی و فتاحی  گذاری ایران استفاده از ظرفیت سیاست قانون

های کلی نظام ابزاری (. به عبارت دیگر، تأسیس حقوقی سیاست 113و    99:  1395زفرقندی،  
شتر اصول قانون اساسی و همخوانی بیشتر آن با شرایط متغیر )غالمی و بیاست برای انعطاف  

مهم64:  1392بهادری جهرمی،   طرفی  از  در (.  اساسی  قانون  از  بعد  که  حقوقی،  هنجار  ترین 
قانون    110اصل    1های کلی نظام موضوع بند  نظام حقوقی ایران قابل شناسایی است، سیاست 

 اساسی است. 
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نظام  سیاست  کلی  سال  نونقاهای  ابالغی  جزء  1398گذاری  در  بند    9،  مشارکت  9از   ،
الزامی کرده است: »جلب مشارکت حداکثری مردم، عمومی در قانون گذاری را با این عبارت 

گذاری«. آنچه در این  نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانوننفعان، و نهادهای قانونی مردمذی
از سیاست  نظام قانونقسمت  کلی  از مشارکت غیرمستقیم ارگذهای  ی مقرر شده چیزی فراتر 

مردم در قالب رأی دادن در انتخابات نمایندگان است. مقصود از این مشارکت استماع نظرات 
 نفان و متخصصان در فرایند تهیه و تدارک قانون است. عموم و ذی

ستی در نظام  دآور و باالهای حقوقی الزامهای کلی نظام از هنجار با توجه به اینکه سیاست 
بند   در  نیز  است،  ایران  شده،    110اصل    2حقوقی  تأکید  آن  اجرای  حسن  بر  اساسی  قانون 

توان گفت ظرفیت قانونی اولیه برای تحقق مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون اساسی  می
 ایجاد شده است. 

 . نقش قوانین عادی در تحقق مشارکت عمومی2ـ  5
قانونسیاست  نظام  کلی  ایران،  گ های  حقوقی  نظام  در  باالدستی  سند  یک  منزلة  به  ذاری، 

به   این مهم منوط  تهیه و تدارک قانون را مقرر کرده است. حال، تحقق  مشارکت عمومی در 
سازوکار   از  استفاده  نحوة  دقیق  فرایند  باید  عادی  قانون  است.  عادی  قانون  در  آن  شناسایی 

 لزامات مشارکت عمومی را مشخص کند. ا مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون و تحقق
فرایند  یک  منزلة  به  قانون  تدارک  و  تهیه  در  عمومی  مشارکت  موجود،  عادی  قوانین  در 

بر  آور کلی در قانونالزام از قوانین به صورت موردی  گذاری شناسایی نشده است. در برخی 
قانون   135شد، مادة    ره نفعان تأکید شده است. مثالً، چنان که پیش از این اشاکسب نظرات ذی

از همة طرحآیین نسخه  کرده یک  مقرر  داخلی مجلس  اعالم نامة  در مجلس  که  لوایحی  ها و 
می رسانهوصول  طریق  از  برای  شود  مقرره  این  شد  متذکر  باید  اما  برسد.  عموم  اطالع  به  ها 

اطالعات به  ة تحقق مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون کافی نیست. زیرا صرفاً فرایند ارائ
به و  نظرات شهروندان  دریافت  است. سازوکار  کرده  را مشخص  مردم  در عموم  آن  کارگیری 

 متن قانون مانده و اصوالً الزامی نیز نیست. 
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مادة   در  عمومی  مشورت  کسب  به  الزام  مصادیق  از  محیط    2یکی  مستمر  بهبود  قانون 
الزام ص1390وکار، مصوب  کسب  این  البته  است.  شده  مقرر  تدوین  رف،  و  اصالح  در جهت  اً 

وکار است. مطابق این ماده، دولت ملزم شده، در مرحلة بررسی  مقررات مرتبط با محیط کسب 
 نفعان را به صورت مکتوب اخذ کند.وکار، نظر ذیموضوعات مرتبط با محیط کسب 

 های کلی نظام بنابراین، اولین شرط برای جامة عمل پوشاندن بر مقررة مذکور در سیاست 
گذاری مبنی بر مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون و توسعه و تحول آن در نظام  انونق

حقوقی آن است که سازوکار ارسال اطالعات به عموم مردم، سازوکار کسب نظرات عمومی، و  
 سایر شرایط به صورت دقیق و شفاف در یک قانون عادی در مجلس تصویب شود. 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 
از  هیافته تهیه و تدارک قانون یکی  از آن است که مشارکت عمومی در  ای تحقیق حاکی 

گذار به اخذ نظرات تابعین قانون و ترتیب اثر دادن به آن  حقوق شهروندان و بیانگر الزام قانون
نویس قوانین است. در خصوص آثاری که مسئلة مشارکت عمومی در  حین تهیه و تدوین پیش

ارتقای کیفیت قوانین دارد باید گفت از یک طرف ارتقای کیفیت قانون    برتهیه و تدارک قانون  
آور فرایند مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون است و از طرف دیگر  یکی از مبانی الزام

یکی از اهداف مشارکت عمومی نیز بهبود کیفیت قوانین است. این فرایند از دو طریق به بهبود  
گذاری برای حل ؛ اول از طریق استفاده از خرد جمعی در قانونندک کیفیت تصمیمات کمک می

های موجود و دوم از طریق نزدیک کردن تصمیمات اتخاذی به خواست و نیاز مسائل و چالش
 عموم و در نتیجه تحقق مقبولیت قانون.

یافته به  تهیه و تدارک  با توجه  های تحقیق، مبنی بر شناسایی مفهوم مشارکت عمومی در 
و آثار آن بر ارتقای کیفیت قوانین، همچنین، با توجه به اینکه تحقق مشارکت عمومی در   ونقان

گذاری یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت  های کلی نظام قانونتهیه و تدارک قانون در سیاست 
 شود جهت حل مشکالت در زمینة کیفیت قوانین: قوانین معرفی شده است، پیشنهاد می

می با تصویب یک طرح راجع به تحقق مشارکت عمومی، تهیه و  . مجلس شورای اسال1
 ها و لوایح تقدیمی به مجلس الزامی کند.تدارک قانون، این فرایند را در خصوص طرح
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. در جهت آشنایی بیشتر مردم با فرایند مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون، دولت  2
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،    3اصل    8و بند    2د  بر اساس وظایف خود، ناظر بر بن

 اقدامات الزم را از طریق رسانه و مطبوعات انجام دهد.
. مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای وظایف خود ناظر بر نظارت بر حسن اجرای  3

تواند مواردی را که در مصوبة مجلس از فرایند مشارکت عمومی در  های کلی نظام میسیاست 
  گذاری اعالم کند.های کلی نظام قانونهره برده نشده مغایر سیاست یه و تدارک قانون بته
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 ها یادداشت 
 

دهخدالغت.  1 دیجیتال(  نامة  فیزیکی    )نسخة  نسخة  اساس  در   15بر  دسترسی  قابل   جلدی، 
http://dehkhoda.ut.ac.ir :(.28/01/1400. )آخرین مشاهده 

2. effectiveness 
3. efficiency 
4. organization for economic co-operation and development (oecd) 
5. partnership 
6. formal conception of rule of law 
7. substantive conception of rule of law 
8. clarity 

9 .  :(: 24/01/1401 پایگاه خبری ایسنا )آخرین مشاهده 

https://www.isna.ir/news/1400011707895 / 
10. Universal Declaration of Human Rights 
11. Charter of the United Nations 
12. International Covenant on Civil and Political Rights 
13. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
14. external 
15. internal 
16. self-determination as result 
17. self-determination as process 
18. international court of justice (ICJ) 
19. Available in »https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/061-19751016-

ADV-01-00-EN.pdf« (Last visited 2022/04/21) 
20. légitimité /legitimacy 
21. aarhus convention 
22. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on 
Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to 
Justice in Environmental Matters 

شخص از نسل حاضر و آینده در یک محیط زیست  حق زندگی هر    . به منظور مشارکت در حمایت از1. مادة  23
بهروزی و  سالمتی  برای  این  مناسب  مواد  با  مطابق  باید  عضو  هر  اطالعات،   او،  به  دسترسی  حق    کنوانسیون 

 کند.  محیطی را تضمینو دسترسی به عدالت در زمینة موضوعات زیست گیری،عمومی در تصمیممشارکت 
گذاری، و سایر اقدامات الزم برای ایجاد  گذاری، مقرراتضروری قانون  ت. هر عضو باید اقداما3مادة    1. بند  24

در این   ، و دسترسی به عدالت مندرج مشارکت عمومی  ی به اطالعات،مقررات مربوط به دسترس   سازگاری میان
روشن، شفاف، و سازگار با   کنوانسیون و همچنین اقدامات اجرایی مناسب به منظور ایجاد و نگهداری چارچوبی

 اجرای مقررات این کنوانسیون را اتخاذ کند. 
25. Available in  »https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf « 
(Last visited 2022/04/19). 
26. information and communication technologies (ICTs) 
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