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 ایراهنمنویس پیش 

 های ایرانروابط فراملی شهربسط خواهرخواندگی شهری برای 

 

شهرها از مهمترین سکونتگاه های بشری هستند که در قرن اخیر بر اهمیت و قدرت آنها به طرز حیرت انگیزی افزوده شد. 

وند. ارتباطات بین شهری گرچه در با یکدیگر مرتبط می ش هادولتبر اساس اهمیت آنها در اقتصاد ملی، در کنار شهرها امروزه 

های مورد شود ولی خصوصیات محلی شهرها شامل اقتصاد محلی، مدیریت و داراییها و قوانین ملی انجام میوب سیاستچارچ

کنند. یکی از ابزارهای برقراری در برقراری ارتباط شهرها با یکدیگر در ورای مرزهای ملی نقش مهمی ایفا مینیز تقاضای جهانی 

این پیمان از آن زمان المللی، پیمان خواهر خواندگی است که از نیمه دوم قرن بیستم رواج یافت. ارتباطات بین شهری در سطح بین

ر در رفع مشکالت، تبادل تجربیات، یگهای مورد عالقه مشترک و کمک به یکدبرای انجام همکاری مشترک در زمینهبستری 

در پیمان خواهر خواندگی فرض بر ارتباط مردم با مردم است.  بوده فرت بین شهرها و مانند آنبازاریابی برای شهرها و تسهیل مسا

شود ولی متکی به ابتکار عمل های دولتی نیست. در این ارتباطات، است. این ارتباط گرچه در چارچوب مقررات ملی انجام می

 شوند. یمردم شهر، رابط بین شهرها محسوب م نشهرداران به عنوان نمایندگا

در قالب خواهر خواندگی بر اساس دستورالعمل شماره با نظایر خارجی خود در ایران، انعقاد پیمان های دوستی شهرها 

تفصیلی حاضر نیز در راستای راهنمای معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور انجام می شود.  13/3/88مورخ  34/3/50349

 موفقیت در برقراری دوستی های بین شهری و اجرای تعهدات طرفین است. تشریح فرایند و اقدامات الزم برای

 شهرها یخواهر خواندگاهمیت 

با توجه به اهداف خواهرخواندگی شهرها با یکدیگر، مناسبات بین این شهرها می تواند دارای تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و 

های شهر خواهر، می توان به منابع مناسبی برای کمک فرهنگی قابل توجهی برای طرفین باشد. در صورت استفاده حداکثر از قابلیت

های مدیریت شهری، بهبود جریان اطالعات، افراد و کاال بین شهرها، تبلیغ فراملی درباره شهر، به رشد اقتصاد محلی، بهبود روش

های مشترک و ... دست یافت. از این رو خواهرخواندگی شهرهای ایران ها، گسترش ارزشکمک به بهبود مناسبات سیاسی بین دولت
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ر کنار آن استفاده ساده و تشریفاتی از پیمان خواهر خواندگی یا بهره تواند منافعی برای کشور داشته باشد. دبا شهرهای خارجی می

هاست. با توجه به تأثیرات محیط فرهنگی شهرها و آید، از معایب مرتبط با این پیمانهایی که بوجود میبرداری نکردن از فرصت

اشتراکات و حداقل تضادها، اهمیت زیادی در  های شهرهای خواهر، انتخاب شهری با حداکثرمحیط سیاسی کشورها بر رفتار و قابلیت

 کسب حداکثر منافع از پیمان خواهر خواندگی شهری دارد.

 شهرها یخواهرخواندگاهداف 

های سعی در استفاده از عالقهخواهران شهرها با اهداف متنوعی با یکدیگر خواهر خوانده می شوند. آنها با تأسی از روابط انسانی 

ترغیب ساکنان یکدیگر به همکاری و هم افزایی برای حل مسائل شهری دارند. مهمترین اهدافی که شهرها مشترک شهروندان برای 

 کنند عبارتند از:در روابط خواهر خواندگی با یکدیگر، دنبال می

 .شهر خوب ایجادتالش برای محلی برای رویارویی با مسائل و مبادله تجربیات  .1

 خواهر برای تشویق گردشگری در سراسر جهان. هایهرهای محلی از خصوصیات شافزایش آگاهی .2

 های مؤثر برای رویارویی با مسائل شهری معاصر.راه حل ایجاد .3

 در شهرهای خواهر برای کمک به توسعه اقتصادهای محلی. یگذاریهسرما .4

 های مشابه بین شهرهای خواهر.های مشترک و داراییعالقه ایجاد .5

 .اندیگردر مقیاس جهانی با همزیستی مسالمت آمیز تشویق شهروندان به  .6

 یخواهر خواندگ فرآیند

در رابطه با شناخت شهر، برقراری ارتباط اولیه، تنظیم پیش نویس سند  یهایفرایند خواهر خواندگی در الگویی کلی شامل فعالیت

ر، انتقال سند به شهر طرف پیمان، مبادله پیمان خواهرخواندگی، تصویب سند توسط شورای اسالمی شهر، کسب موافقت وزارت کشو

ها انجام خواهد شد که تضمین کننده درستی ای از فعالیتاست. در هر مرحله مجموعهاجرایی پیمان، تنظیم برنامه  و رسمی سند

س برای بهبود های قابل دستربرداری از فرصتقابلیت بهره های جاری کشور و وجودها و ارزش، سیاستانتخاب، انطباق با قوانین

در ادامه برخی از مهمترین اقدامات مرتبط با انعقاد پیمان های خواهرخواندگی شهرهای ایران با شهرهای شرایط شهر خواهند بود. 
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خارجی، تشریح می شود. بررسی تقاضاهای شهرداری ها برای خواهرخواندگی با شهرهای خارجی بر اساس این راهنمای تفصیلی و 

 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور انجام می شود. 13/3/88مورخ  34/3/50349 دستورالعمل شماره

 شناخت شهر خواهر

هر شهری در جهان شایسته خواهری برای شهرهای ایران نیست. از این رو شناخت شهرهایی که برای خواهری شهرهای ایران 

اهمیت باالیی در موفقیت پیمان مناسب هستند، اولین گام در فرایند خواهر خواندگی شهرهای با یکدیگر است. این شناخت 

شهردار یا هر یک از شهروندان یا تواند در اتاق کار رهای مناسب میارد. شناخت شهخواهرخواندگی برای دستیابی به اهداف شهرها د

در این در پی تقاضای شهری خارجی یا در مالقات مقامات شهری یا پیشنهادی از سوی مقامات دولتی به شهردار و ... آغاز شود. 

های کشور در بر گیرنده آن از نظر مقررات و سیاست مرحله شهر طرف پیمان باید از ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و

بررسی و به خوبی  ،های قابل استفاده و تهدیدهای بالقوه حاصل از خواهر خواندگیملی، با دو هدف کلی شناخت اشتراکات و قابلیت

 د.نشناخته شو

های مشترکی داشته باشند، آگاهی از عالیق شهرها برای طرف از آنجا که شهرهای دارای عالیق مشترک بهتر می توانند فعالیت

و ها و مقررات محلی و ملی ، سیاستبه یکدیگربت نس شهروندان نگرش مثبتمقابل اهمیت زیادی دارد. این عالیق شامل 

در تداوم روابط بین امل مهم وعاشتراکات زبانی، تاریخی و دینی )و مذهبی( از ت. اسهای فرهنگی مشابه یا نزدیک به هم ارزش

ها را از بین ببرد و لفهتواند نقش سایر مؤهای فرهنگی میجوامع شهری خارجی در سطح قوی هستند. تضاد در برخی از این مؤلفه

 را دشوار یا غیر ممکن سازد.برقراری رابطه 

 های دوستیزمینه

اید قادر به برگزاری رخدادهای مورد عالقه دو طرف باشند. این توان بستگی به میزان عالیق و اشتراکات بواهر شهرهای خ

های اجتماعی و فرهنگی و امکانات سیاسی دارد. با توجه به روندهای کنونی مبادالت بین شهروندان شهرهای مختلف جهان، زمینه

ها و منافع شخصی، نیاز های فردی و دخالت کمتر دولتها به دلیل اتکا بر فعالیتینهفرهنگی بیش از اقتصادی اهمیت دارند. این زم

و با پیروی از منافع  های فرهنگی نیز امکان انجام دارندهای اقتصادی بدون توجه به زمینهبه تقویت دارند. در حالی که فعالیت

از این رو بهتر است که نیستند.  هاشهروندان قادر به انجام آن د و همهنانجام می شوشخصی و بی نیازی از پیمان خواهر خواندگی، 
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های های فرهنگی مانع از فعالیتتمرکز بر فعالیت روابط دوستانه شهرها همانند تجارب موجود در عرصه فرهنگی مورد توجه باشند.

مشترک، برگزاری دانشمندان  و دهای تاریخیدارای گستره وسیعی است که شامل بزرگداشت رخدافرهنگی عرصه  اقتصادی نیست.

جهانی یا های فرهنگی تاریخی مشترک، تمجید از ارزشهای محلی و های آموزشی مبتنی بر فرهنگ مشترک، انجام ورزشدوره

 محلی و مانند آن می شود.

واهر موجب های دوستی است. اشتراکات بین دو جامعه شهری ختبادل تجربه بین شهروندان و مقامات شهری از دیگر زمینه

موجب بهبود  دتوانهای قابل استفاده در شهرهای خواهر میهای زندگی نیز خواهد شد. از این رو آگاهی از روشاشتراک در روش

تواند با استفاده از می ،شود. مدیریت شهری نیز که به اقتضای خصوصیات محلی شهرها قابل شکل دادن است آنهاشیوه زندگی در 

 تواند بیشترین بهره را از این تبادل تجربه بین شهرها ببرد.یابد. حداقل شهرداری میتجربه طرفین بهبود 

 همسویی پیمان خواهرخواندگی با سیاست های جاری جمهوری اسالمی ایران

با توجه به حاکمیت قوانین و سیاست های جاری کشور بر همه مناسبات رسمی بین نهادهای رسمی عمومی داخلی با نظایر خود 

خارج، پیمان خواهر خواندگی نیز باید در چارچوب این قوانین و سیاست ها باشد. این سیاست ها و قوانین از مجاری رسمی دولتی در 

اعالم می شوند و وزارت کشور و امور خارجه بر همخوانی و تناقض های بین پیمان های خواهرخواندگی شهرها و سیاست ها و 

 قوانین کشور نظارت می کنند.

 عمومی قصد خواهر شدن با شهری دیگر اعالم

پس از شناخت درباره شهر مورد نظر برای عقد پیمان خواهری که معموالً توسط مقامات و افراد سرشناس یا پیشگام انجام 

شود. آنها در صورت کسب موافقت شهروندان و آگاهی از  اعالمشود، قصد این افراد برای خواهر خواندگی باید به شهروندان می

از این رو شهرداری به  هستند.مایل و عالقه آنها نسبت به شهر مقابل پیمان، مجاز به برقراری ارتباط رسمی برای تبادل پیمان ت

 تواند این قصد را به اطالع شهروندان برساند. هدف از این اعالم عمومی به شرح زیر است:نمایندگی از شهر می

 از پیمان.و ... ن المللی نظیر گمرک، استانداری، بهداشت، اتاق بازرگانی کسب حمایت سازمان های مربوط به مبادله بی .1

 های فرهنگی و مورد اعتماد شهروندان از پیمان.کسب حمایت شخصیت .2
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 .هاهای آنهای قابل استفاده در شهر مقابل و در نظر داشتن خواستدرباره فرصتبا شهروندان مشورت  .3

داوطلبانه و کسب و کارهای خصوصی از پیمان و ایجاد آمادگی برای بهره برداری کسب حمایت سازمان های غیر دولتی و  .4

 از فرصت های جدید.

اعالم موضوع خواهرخواندگی شهر ایرانی باید توسط شهرداری و به دو روش تبلیغ در محیط شهری و برگزاری همایش عمومی 

و در روش دوم، همایشی با اطالع  ر سطح شهر نصب می شوددانجام شود. در روش اول پیامی تبلیغی با محتوای مناسب و گویا 

اطالعات کافی درباره شهر مخاطب خارجی، اشتراکات طرفین، . در این همایش باید قبلی شهروندان در مکانی مناسب برگزار شود

مدیران سازمان های مرتبط و معتمدان منافع مورد انتظار و برنامه شهر در اجرای پیمان خواهر خواندگی به شهروندان ارائه شود. 

 شهر نیز به عنوان حامیان پیمان باید در این همایش دعوت شوند.با مناسبات خارجی در 

 متن پیمان

های فعالیت تمایالت دو طرفه شهرها به برقراری ارتباط با یکدیگر و زمینهو عالیق باید بیانگر متن پیمان خواهرخواندگی 

  ضروری است:، توجه به موارد زیر تنظیم این پیمان دراز این رو . باشدیکدیگر  مشترک و تسهیالت قابل استفاده در

 ها، منافع مشترک در ابتدای سند به عنوان مبنای تفاهم.عالقه های مشترک، شباهتذکر  .1

 .ی فعالیت مشترکهای اصلزمینهذکر  .2

 تشکیل گروه پیگیری اجرای پیمان.ذکر  .3

 شهرهای خواهر و نحوه تأمین هزینه سفرهای مقامات شهری.تسهیالت قابل استفاده شهروندان ذکر  .4

 های مشترک در چارچوب قوانین جاری کشورهای مربوطه و عدم مداخله این پیمان در نقض آنها.یادآوری قرار گیری فعالیت .5

 ای عملکرد هر شهر در اجرای پیمان و اعالم عمومی نتایج حاصل از آن.الزام به تهیه گزارش دوره .6

 ن برقراری پیمان و نحوه تمدید آن و زمان اعالم درخواست تمدید )قبل از انقضای پیمان(.ذکر زما .7

 .انگلیسیالمللی نظیر به زبانی بیننیز یکی ترجیحاً  و های پیمان به زبان فارسییکی از نسخهتحریر  .8
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 مبادله پیمان

 52بر اساس تبصره ماده شود. در ایران شهردار خواندگی بین دو شهر توسط نماینده عالی محلی امضاء و مبادله میپیمان خواهر

این پیمان را امضا و مبادله کند. در هنگام  دتوانمیاست و در مواقع رسمی و تشریفاتی نماینده شهر ( 1334قانون شهرداری )مصوب 

های فرهنگی، های مورد اعتماد در شهر در حوزهتن از شخصیت 3ی شهر )یا عضوی از آن( امضاء پیمان، حضور رئیس شورای اسالم

نفر از شهروندان در کسب و  5نهاد( و حداکثر علمی، دینی، اقتصادی و سیاسی، دو نفر از مسئوالن دو سازمان غیر دولتی )مردم

 شود.ده شهر در اجرای پیمان و تقویت ارزش آن میکارهای غیر مشابه نیز الزامی است. حضور این افراد موجب تحکیم ارا

 اجرای پیمان

موفقیت پیمان خواهرخواندگی مستلزم اجرای درست مفاد آن است. با توجه به نمایندگی شهرداری در مبادله پیمان بین شهرهای 

. شهرداری را بر عهده بگیرد ابلهای مشترک و تسهیل ارتباطات متقمسئولیت مدیریت فعالیت می تواندخواهر خوانده، این سازمان 

های مرتبط با این های اجتماعی عالقمند و توانا نیز در مدیریت فعالیتتواند از شهروندان و گروههای خود میبرای کاهش هزینه

 انجام )حداقل( اقدامات زیر ضروری هستند: ،پیمان، کمک بگیرد. برای تضمین اجرای درست پیمان و دستیابی به اهداف آن

 های داوطلب و دولت.تشکیل کمیته پیگیری اجرای پیمان با مشارکت شهرداری، شورا، بخش خصوصی، گروه .1

 .ها و تبادل اطالعات و عالیق از طرف هر دو شهرایجاد فضایی فیزیکی و مجازی برای آگاهی از فرصت .2

 اختصاص مسیرهای ارتباطی نظیر تلفن و فاکس برای برقراری رابطه طرفین. .3

 .ومی اطالعات فرهنگی، قانونی، اقتصادی درباره فعالیت در شهر مقابل برای کاهش تخلفات و تضادهااعالم عم .4

 .های اجرایی مشترک در شهرهای یکدیگرمشخص ساختن برنامه .5

 .ی در حال انجام برای تغییر بیشترهاو فعالیتشهر با نشان دادن تغییرات گزارش منظم )حداقل سالیانه( از وضعیت جاری  .6

 تهیه گزارش دوره ای و منظم از نحوه اجرای پیمان و نتایج حاصل از آن برای اعالم عمومی در شهرهای مقابل. .7
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 ........................پيوست:

:..........................شماره 

..........................تاريخ: 

 هاتقاضای خواهر خواندگی شهراسناد پشتیبان 

تقاضای رسمی شهرداری از طریق معاونت امور عمرانی استانداری به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال می شود. 

هر دریافت این تقاضا به معنی موافقت استانداری با برقراری پیوند خواهر خواندگی شهر به نمایندگی شهرداری متقاضی است. 

 تقاضای شهرداری برای برقراری خواهرخواندگی با شهر خارجی باید دارای اسناد پشتیبان زیر باشد.

شهر متقاضی )ایرانی(. در و  رد نظر برای برقراری ارتباطموشهر  یو اجتماع یاقتصاد ی،فرهنگ یتاز وضع ی تفصیلیگزارش .1

 این گزارش باید شباهت ها و تفاوت های قابل توجه هر دو شهر آشکار شوند.

 ها. یتدو شهر بر اساس واقع ینب یو همکار یدوست یها ینهزم مشخص کردن .2

 اسناد مکاتبات انجام شده بین شهرداری ها و اعالم تمایل طرف مقابل. .3

 .ها و فضای اینترنتیدو شهر در سطح شهر ینب یدوست یبرقرار یبرا ها یقصد شهردار یاعالم عمومتصویری از  گزارشی .4

 یگیرینحوه پ یابی،شامل اهداف قابل دست خواهر،با شهر  یحاصل از دوست یاز فرصت ها یبهره بردار یبرنامه عمل برا .5

 .طرف مقابلشهر قابل ارائه به شهروندان  یازاتاهداف، فرصت ها و امت

تن از افراد مهم در شهر  20دو شهر با امضاء حداقل  ینب یدوست یماناز پ یتحما یو آمادگ یاستقبال از دوست یانیهب یمتنظ .6

هنرمند مورد  2کسب و کار بزرگ در شهر،  یفرد دارا 3فرهنگ،  ی،مرتبط با کسب و کار، گردشگر یدولت یرمد 4شامل 

 یشورا یس)سمن(، فرماندار، شهردار، رئ یدولت یرغ یمسئول سازمان ها 2دانشگاه،  یعلم یئتعضو ه 2 ی،احترام عموم

از  یتو حما یاستقبال از دوست یدبا یانیهب ینزن باشند. در ا یدافراد با ینتن از ا 4نفر از شهروندان. حداقل  4شهر،  یاسالم

 آن به صراحت اعالم شود.

 .هاشهر ینب یخواهر خواندگ یمانت با انعقاد پبر موافق یشهر مبن یاسالم ینامه شورا یبتصو .7
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