اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي»

مقدمه
 .1سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ازجمله سازمانهايي است كه بحث تغيير ساختار آن در
طي سالهاي اخير همواره مورد توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي بوده است .طرح حاضر درواقع
ششمين طرح طي  9سال اخير است كه تغيير ساختار و جايگاه سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
مشخصات طرح
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گردشگري را در ساختار و تشكيالت كالن دولت هدف قرار داده است .مهمترين دليل پيگيري تغيير ساختار
اين سازمان ،نظارتپذير شدن مستقيم عملكرد اين دستگاه اجرايي توسط مجلس و حصول اطمينان از حركت
هدفمند و بايسته جهت تحقق اهداف اين بخش در افق چشمانداز بيستساله است.
 .2مطالعه تطبيقي انجام شده در ساختار  50كشور دنيا نشان ميدهد كه  15كشور داراي وزارتخانه مستقل
گردشگري هستند و در  35كشور نيز امر گردشگري يا در ديگر وزارتخانهها سازماندهي شده و يا اينكه داراي

شماره چاپ:
818

ساختاري غير از وزارتخانه هستند .بررسيهاي صورت گرفته در اين كشورها نشان ميدهد ،گردشگري در
كشورهايي كه داراي وزارتخانهاي مستقل براي اين امر نيستند عموماً ذيل وزارتخانههاي اقتصاد ،ورزش،

تاريخ چاپ:

فرهنگ ،صنعت و تجارت و بعضاً ذيل وزارت حملونقل سازماندهي شده است.

1396/12/25

 .3طرح «تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي» با يك ماده و دو تبصره در جلسه علني
مورخ  1396/1/29اعالم وصول شده است .براساس اين طرح سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري با

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي

دفتر :مطالعات
فرهنگي

كليه اختيارات و وظايف فعلي به وزارتخانه تبديل خواهد شد .اين طرح با الحاق يك تبصره به آن با هدف جلوگيري
از افزايش نيروي انساني ،امكانات و بارمالي براي وزارت جديد و بهالتبع آن رفع ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي،
در تاريخ  1396/9/6به تصويب كميسيون مشترك رسيده است .با اين مقدمه گزارش حاضر پس از بيان ديدگاههاي
موافقان و مخالفان طرح از منظر حقوقي و مديريتي راهكارهاي الزم را ارائه خواهد كرد.

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
27015594-2

ارزيابي طرح
الف) ديدگاههاي موافق تبديل سازمان به وزارتخانه
 .1تشكيل وزارت گردشگري موجب ارتقاي روابط اين وزارتخانه با قوه مقننه خواهد شد كه اين امر به نوبه خود

تاريخ انتشار:
1397/1/20

مزاياي تقنيني و نظارتي متعددي بههمراه خواهد داشت .تشكيل اين وزارتخانه موجب نظارت مستقيم مجلس
بر جهتگيريهاي كالن و عملكرد دولت بر حوزههاي مهم ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شده و
تضمين ميكند كه تغييرات (برنامه ،ساختار ،مديران و )...در اين حوزه متناسب با اقتضائات دستيابي به اهداف
توسعهاي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري تنظيم شود.
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 .2تجربه سالهاي اخير حاكي از آن است كه خطمشيگذاري و نظارت قوه مجريه بر حوزههاي ميراث فرهنگي و گردشگري از
طريق تأسيس شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و براي هماهنگ و همراه نمودن همه نهادهاي ذينفع براي كمك به
حوزههاي ميراث فرهنگي و گردشگري مؤثر واقع نشده است .با توجه به عدم توفيق اين شورا براي ايفاي رسالت پيشبيني شده،
بهنظر ميرسد تشكيل وزارتخانه پيشنهادي فرصتي را ايجاد ميكند تا همكاري ساير وزارتخانهها با متوليان اصلي گردشگري و
ميراث فرهنگي جلب و تضمين شود.
 .3در شرايط فعلي معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري پاسخگويي مستقيم نسبت به
مجلس شوراي اسالمي ندارد و بازخواست از رئيسجمهور براي موارد جزئي صحيح نيست .در صورت تبديل اين سازمان به
وزارتخانه ،وزير ذيربط مستقيماً در برابر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي پاسخگو خواهد بود و در سياستگذاري و
برنامهريزي براي انجام وظايف اين حوزه از ديدگاه صاحبنظران و كليه ذينفعان بهرهمند خواهد شد.
 .4انتزاع اين سازمان و تبديل آن به وزارتخانه از بار سنگين مسئوليتهاي رياستجمهوري كاسته و سازماندهي وظايف آن در
قالب وزارتخانه مستقل يا قرار گرفتن در كنار ساير وزارتخانهها كه وظايفشان بيشترين قرابت را با وظايف اين سازمان دارد،
ميتواند در پيشبرد امور مؤثر باشد.
 .5با در نظر داشتن تشكيالت فعلي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري كه مشابه ساير وزارتخانههاست و نيز
رديفهاي مصوب بودجههاي جاري و عمراني در قانون بودجه ،با ايجاد وزارت ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مشكل
قابل توجهي در جهت افزايش تشكيالت دولتي ايجاد نخواهد شد.
ب) ديدگاههاي مخالف تبديل سازمان به وزارتخانه
 .1وزارتخانه مهمترين دستگاه اجرايي و اداري كشور است كه بخشي از اهم وظايف دولت در آن سازماندهي شده است .وزارتخانه
سازماني ستادي براي ايفاي بخشي از وظايف كالن و حاكميتي دولت است .با توجه به ماده ( )8قانون مديريت خدمات كشوري كه
امور حاكميتي را تعريف كرده ،طبق بند «الف» اين ماده ،صرفاً سياستگذاري ،برنامهريزي و نظارت در بخش ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري در زمره امور حاكميتي است (نه امور تصديگري آنها) كه واگذاري آنها به يك وزارتخانه قابل قبول است،
اما واگذاري ساير امور محوله به سازمان مزبور به يك وزارتخانه موجه نيست .در رابطه با اين سازمان ما با مجموعهاي از وظايف
حاكميتي و كالن منسجم و مرتبط به ميزاني كه تأسيس وزارتخانهاي جديد را توجيه كند مواجه نيستيم.
 .2هرچند در نظام اداري تغيير و تحول ساختاري همواره يكي از اولين اقدامات اصالحي مورد توجه بوده است ،اما بايد توجه
داشت ساختار تنها يك جزء از نظام اداري و اجرايي كشور است .مشكالت سازمانهاي اداري كشور ضمن آنكه ناشي از نقص
ساختاري است ،محصول ضعف سبك رهبري و مديريت ،نظامها و روشهاي انجام كار ،نامشخص بودن يا ابهام در قوانين ،مقررات،
اهداف و راهبردها ،مسائل مربوط به مديريت منابع انساني ،فرهنگ سازماني ضعيف و نظير اينهاست كه اصالح آنها تاحدودي
دشوارتر و از نظر زماني ديربازدهتر است .بنابراين چنانچه اعتالي نظام اداري مد نظر باشد ،ساختار سازماني فقط يكي از عوامل
توانمندسازي آن محسوب ميشود.
 .3چنانچه هدف طراحان ،نظارت مستقيم مجلس شوراي اسالمي باشد ،در حال حاضر نيز مجلس محترم به طرق مختلف ازجمله
اعمال اصالحاتي در آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و وضع قوانين خاص ،ميتواند نظارت بيشتر خود را بر سازمان اعمال
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كند .عالوهبر آن اين امر از طريق نظارت بر اعتبارات مصوب در قوانين بودجه ميسر خواهد شد .ضمن آنكه سؤال از رئيسجمهور
نيز امكانپذير است و لذا ضرورتي به تغيير شخصيت حقوقي و ساختار سازمان جهت تقويت امر نظارت مجلس شوراي اسالمي
وجود نخواهد داشت.
 .4مطابق اصل هفتادويكم قانون اساسي ،مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون
وضع كند .بنابراين مجلس حق وضع قانون در اصالح تشكيالت كالن دولت را هم دارد ،اما اگر در بعضي از اصول ديگر قانون
اساسي تأمل كنيم متوجه خواهيم شد كه بهطور ضمني حقوقي هم براي قوه مجريه در نظر گرفته شده است .لذا بدون مشاركت و
همكاري دولت ورود مجلس شوراي اسالمي به تغييرات گسترده تشكيالتي دولت منطقي نخواهد بود.
 .5بهموجب تبصره ماده واحده پيشنهادي دولت موظف شده تغييرات در شرح وظايف وزارتخانه جديد را حداكثر ظرف مدت يك
سال براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند .نكته قابل تأمل اين است كه چنين امري مستلزم تكليف دولت به ارائه
اليحه است درحالي كه براساس اصل هفتادوچهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي تقديم لوايح قانوني از اختيارات هيئت وزيران
قلمداد شده است و مطابق نظريات شوراي نگهبان تكليف دولت به تقديم اليحه توسط مجلس مغاير اين اصل از قانون اساسي تلقي
ميشود .بنابراين تبصره پيشنهادي مغاير اصل هفتادوچهارم قانون اساسي است.
 .6اگرچه تبصره « »3طرح مصوب كميسيون مشترك راهكار الزم را براي جلوگيري از گسترش وزارتخانه جديدالتأسيس
پيشبيني كرده است لكن تجربيات مشابه نشان ميدهد كه تبديل سازمان به وزارتخانه حداقل در ميانمدت به گسترش ساختار و
تشكيالت كالن دولت منجر خواهد شد .لذا بهنظر ميرسد كه تبصره « »3طرح مصوب نميتواند رافع ايراد اصل هفتادوپنجم قانون
اساسي باشد.
رويكردهاي مربوط به تغيير ساختار
با توجه به ديدگاه موافقان و مخالفان طرح پيشنهادي ،سابقه تشكيالتي سازمان ،طرحهايي كه طي  9سال اخير در دستور كار
مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته و تجربه ساير كشورها سه رويكرد در قبال سازمان كار و شكل حقوقي اين سازمان متصور است:
رويكرد اول ـ تغيير شخصيت و شكل حقوقي اين سازمان از طريق تبديل آن به وزارتخانه مستقل
اتخاذ اين رويكرد با مشكالت عديدهاي همچون عدم كفايت وظايف حاكميتي اين سازمان براي تشكيل يك وزارتخانه مستقل،
گسترش حجم و اندازه دولت ،عدم بررسي و آسيبشناسي الزم براي اتخاذ راهكار مناسب در كنار تغيير شخصيت حقوقي اين
سازمان ،بيتوجهي به نقش و نظر دولت در تصميمگيري راجع به ساختار و تشكيالت كالن دولت ،مغايرت طرح با اصل هفتادوپنجم
قانون اساسي به لحاظ عدم پيشبيني اعتبارات مورد نياز طرح و مغايرت طرح با اصل هفتادوچهارم قانون اساسي بهدليل اينكه دولت
را مكلف به ارائه اليحه كرده ،مواجه است كه در صورت اتخاذ چنين راهكاري اين مباحث بايد مد نظر قرار گيرند.
رويكرد دوم ـ حفظ وضع موجود با تقويت سازوكارهاي نظارتي مجلس شوراي اسالمي بر عملكرد اين سازمان
اتخاذ رويكرد دوم به معناي پذيرش جايگاه فعلي سازمان بهعنوان يكي از نهادهاي تابعه رياستجمهوري است .عمدهترين مشكلي
كه در اين حالت وجود دارد ماهيت و نقش وظايف اين سازمان است كه قرابت كمي با جايگاه فعلي دارد .ضمن اينكه هرگونه ضعف
و نارسايي در انجام وظايف و تكاليف اين سازمان مستقيماً به رئيسجمهور منتقل ميشود .تقليل بعد نظارتي مجلس و كاهش
پاسخگويي سازمان از ديگر تبعات حفظ وضع موجود سازمان است .در صورت اتخاذ رويكرد دوم منطقيتر آن است كه نمايندگان
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مجلس شوراي اسالمي با اعمال اصالحاتي در آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و يا وضع قانون خاص ،راهكارهاي ديگري را
براي تقويت امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي تحت نظر مستقيم رئيسجمهور ازجمله سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري اتخاذ كنند.
رويكرد سوم ـ منفك شدن اين سازمان از نهاد رياستجمهوري و سازماندهي اين سازمان ذيل وزارتخانههاي ديگر
نتايج مطالعه تطبيقي صورت گرفته در اين مطالعه نشان ميدهد گردشگري در كشورهايي كه وظايف اين حوزه در كنار ساير
وزارتخانهها قرار گرفته است ،عموماً ذيل وزارتخانههاي اقتصاد ،ورزش ،فرهنگ ،صنعت و تجارت و بعضاً ذيل وزارت حملونقل
سازماندهي شده است .در شرايط حاضر با توجه به اينكه «اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت» در دستور كار مجلس شوراي
اسالمي قرار دارد ،ميتوان در قالب اين اليحه با مشاركت دستگاههاي ذينفع و اخذ نظر دولت ،سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي را ذيل يكي از وزارتخانههاي كشور سازماندهي كرد .انتخاب وزارتخانه مورد نظر الزاماً بايد با رعايت ابعاد مختلف
موضوع نظير سنخيت وظايف ،حجم و گستردگي وظايف و حيطه وظايف و مسئوليتهاي وزير و با مشاركت فعال دولت مورد
بررسي و دقت الزم قرار گيرد تا مشكالت فعلي به نحو ديگري بروز ننمايد.
جمعبندي و پيشنهاد
 .1سابقه موضوع ،مطالعات مقدماتي و اخذ نظرات كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه نشان ميدهد كه انتخاب هر يك از
راهكارهاي ارائه شده نيازمند مطالعه ،بررسي و تبيين دقيق نقاط قوت و ضعف هر يك از آنهاست .در صورتيكه قانونگذار به دنبال
تقويت بعد نظارتي مجلس شوراي اسالمي است اين امر را ميتواند از طرق ديگر ازجمله وضع قانون خاص يا اعمال اصالحاتي در
آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي تأمين كند .لذا پيشنهاد ميشود ضمن رد كليات طرح ،ابتدا بررسي كاملي
درخصوص وضعيت فعلي اين سازمان و آثار و تبعات هريك از راهكارهاي سهگانه فوق صورت پذيرد و سپس
نمايندگان محترم بر آن اساس راهكار اصلح را انتخاب كنند.
 .2تجربيات متعدد شكست خورده در اصالح ساختار دستگاههاي اجرايي كشور نشان از ضعف در تئوري دولت و پارادايم مشخص
در حوزه ساختار كالن دولت در كشور دارد كه بارها ساختارهاي موجود را دچار تغيير و بازگشت به ساختار قبلي كرده است .ضعف
در نگاه واحد و فهم مشترك از ساختار و تشكيالت دولت به تصميماتي منجر شده كه نتيجه آن آشفتگي و سردرگمي نظام اداري
است و هرگز به تقويت پاسخگويي و شفافيت دولت منجر نشده است .همچنين انرژي و منابع فراواني مصروف بررسي ،تصويب و
اجراي سياستهايي شده كه در ميان خيل وسيع مشكالت و معضالت كشور ،كمترين نتيجه مثبت را به همراه داشته است.
بنابراين شايسته است بهجاي تغييرات موردي و موضعي كه غالباً بدون بررسي و پشتوانه نظري كافي صورت ميپذيرد و مصاديق
متعددي از شكست اهداف مورد نظر از تغييرات ساختاري را ميتوان برشمرد ،وقت آن است كه مجلس شوراي اسالمي
بازنگري در تشكيالت كالن دولت را از طريق تصويب قانون و پيشبيني سازوكارهايي كه موجبات اجراي قانون را
فراهم سازد ،از دولت مطالبه كند .البته چنانچه مجلس در مورد نقشها و وظايف دولت نظريات خاصي داشته باشد ميتواند
اهداف و استراتژيهاي بلندمدتي را براي دولت تعيين و در نتيجه تشكيالت متناسب آن را ايجاد كند.
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