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هدف
این راهنما ،که به دقت تهیه شده است ،تنها جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزینی برای مشاوره حقوقی ،مالی و یاا
سایر مشاورههای تخصصی نیست درباره موضوعات مختلف نیست .راهنمای پای

رو باه صاورت اجماالی باه مساا

پیچیده میپردازد و جز یات کلیدی ممکن است در آن لحاظ نشده باشد .شهرداریها مسؤول تصمیمگیریهای محلی از
جمله پیروی از اساسنامههای اجرایی ،مقررات یا آییننامههای محلی هستند.
محتوای راهنما بر مبنای مقررات موجود تهیه شده است .این مقررات در معار
آییننامههای محلی ،سیاستها و شیوهها نیز در معر

تیییار قارار دارناد .مقاررات و

تیییر هستند .کاربرانی که اقدام یا تصمیم محلی خاصای را ماد

نظر دارند نباید تنها به این راهنما تکیه کنند و باید همه اطلاعات حقوقی (و ساایر اطلاعااتم منادرر در ایان راهنماا را
بررسی کنند .کاربران تنها مسؤول موارد استفادهشان از راهنما هستند.

مقدمه
قانون  2۰۰1شهرداری و سایر قوانین شام مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیمگیریها و خدماترسانی
شهرداری هستند.
در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری ،مفادی برای دسترسی
عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شدهاند.
شهرداریها ،برای ایجاد موازنه بین این دو اص بالقوه متضاد با فشارهایی روبرو خواهند بود.
در همین راستا ،راهنما و منابع مرتبط اطلاعاتی را در زمینههای زیر ارا ه کردهاند:
 الزامات مورد نیاز برای تضمین صداقت و شفافیت شهرداریها
 محرمانگی و حریم خصوصی
 قوانین و گزینههای پاسخگویی و یکپارچگی پی

روی شهرداریها

قوانین و مقررات مورد اشاره در این راهنما در وبسایت قوانین الکترونیک در دسترس قرار دارند.
نسخه پیدیاف راهنمای اعضای شورای شهر –  2۰14توسط وزارت امور شهرها و مسکن تهیه شده است .این
راهنما منبعی متعالی از اطلاعات درباره نق

شورا و اعضای آن ،حاکمیت و قانونگذاری در حوزه شهری ،زمیناه ماالی،

برنامهریزی کاربرد اراضی ،مسکن ارزانقیمت و پاسخگویی و شفافیت است.
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پاسخگویی ،شفافیت و محرمانگی به چه معناست؟
مردم باید بدانند:
پاسخ گویی اصلی کلی است که باعث میشود دولتها (از جملاه شاهرداریهام باه ماردم پاساخگو باشاند و
مسؤولیت اقدامات ،تصمیمات و سیاستهایشان را به عهده بگیرند.
شفافیت اصلی کلی است که باعث میشود دولتها به شکلی آشکار و قاب مشاهده فعالیت کنند و فعالیتهاا و
تصمیمگیریهایشان نیز صادقانه و شفاف باشد و در دسترس مردم قرار بگیرد.
محرمانگی اصلی کلی است که باعث میشود محدودیتهایی مناسب یا ضاروری بارای دسترسای عماوم باه
اطلاعاتی لحاظ شود که ممکن است در اختیار دولت باشاد .محادودیتهای اعمالشاده بارای حفاظ حاریم خصوصای
اشخاص از جمله محدودیتهای فوق است.
پاسخگویی ،شفافیت ،محرمانگی و سیاستها
تضمین پاسخگویی و شفافیت عملیات شهرداری بخشی از وظیفه شورای شهر است .شهرداری باید سیاستهایی
را برای تضمین پاسخگویی و شفافیت در برابر مردم اتحاذ کند و در حفظ آنها بکوشد.
شهرداری باید سیاستهایی را جهت شفافیت در سایر حوزهها نیز اتخاذ کند و سعی در حفظ آنها داشاته باشاد.
این حوزهها شام موارد زیر میشوند:
 فروش یا سایر روشهای تیییر مالکیت زمین
 استخدام کارکنان
 خرید کالاها و خدمات
 تعیین زمان و نحوه ارا ه اطلاعیه به مردم
 تفویض قدرت و وظایف
برخی از شهرداریها تصمیم به اتخاذ سیاستهایی در سایر حوزههاا نیاز کردهاناد .رفتاار کارکناان و اساتفاده از
رسانههای اجتماعی از جمله این حوزهها هستند.
به صورت کلی ،شهرداریها مسؤول تعیین محتوا و سبک سیاستهایشان هستند.
رویهها و سیاستهای شهرداری باید شفاف و دسترسپذیر باشند و اقدامات روزانه شهرداری نیز باید از شافافیت
برخوردار باشد.
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توجه به مسأله محرمانگی در این سیاستها نیز ضروری است .به عنوان مثال ،باید به تادوین الزامااتی اندیشاید
که به ح مشکلات حوزه حفظ حریم خصوصی کمک میکنند.
بسیاری از شاهرداریها راهنماای سیاساتهای مخصاوص باه خودشاان را تهیاه کارده و آن را سان

بناای

تصمیمگیریهای معقولشان قرار دادهاند .این راهنما تضمینکننده انسجام و یکدستی فرایناد پیادهساازی و اساتفاده از
سیاستها است و به ایجاد توازن بین شفافیت و محرمانگی نیز کمک میکند .راهنمای سیاستها نوعی مرجاع و منباع
اطلاعاتی برای شورا ،مدیران شهرداری و عموم مردم به شمار میرود .از آنجا که سیاستها و روندهای شهرداری بسایار
متنوع هستند ،این راهنما نیز میتواند بسیاری از کارکردها و مسؤولیتهای شهرداری را مد نظر قرار دهد و به هدایتگر
و ابزار آموزشی ارزشمندی برای اعضای شورا و کارکنان جدید تبدی شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این موضوعات ،به بند ( 224شورا – نق م قانون  2۰۰1شهرداری و قاوانین
کلی مربوطه مراجعه کنید.

مأموران و دفاتر پاسخگویی
شهرداریها ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارند که به آنها در تقویت صداقت و شفافیت دفااتر عماومی کماک
میکند.
شهرداریها ممکن است آییننامههایی را برای تحقق اهداف زیر تصویب کنند:
 انتصاب مأمور عالی صداقت :وظیفه این مقام انجام مستق مأموریتهایی است که شاورا باه او محاول کارده
است .این وظایف شام نظارت بر نحوه پیادهساازی (1م مرامناماه اعضاای شاورا و هیأتهاای محلای و (2م
دستورالعم ها ،قوانین و سیاستهای حاکم بر رفتار اخلاقی اعضاای شاورا و هیأتهاای محلای .ماأمور عاالی
صداقت ممکن است ،در قالب وظایف  ،موظف به تحقیاق و تفحاد دربااره درخواساتها ماردم و اعضاای
هیأتهای محلی باشد و بررسیهایی را درباره موارد نقض مرامنامه از سوی اعضای شورای شهر انجاام دهاد.
در صورتی که نقض مرامنامه از سوی یکی از اعضای هیأتهای محلی تأیید شود ،شاهرداری میتواناد او را ،
در قالب توبیخ یا تعلیق دریافت دستمزد تا  9۰روز ،مجازات کند.
 انتصاب بازرس شهرداری :وظیفه این مقام بازرسی مستق تصمیمات ،پیشنهادات و اقدامات انجامشده یا نشده
در جریان اداره شهرداری ،هیأتهای محلی یا شرکتهای وابسته به شهرداری است .این بازرسیها بر اسااس
قوانین شهرداری انجام میشود.
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 انتصاب حسابرس ک  :این مقام به مدیران شهرداری کمک میکند تا در قبال وظایف نظارتی خاود و مادیران
شهرداری بر بودجه عمومی و حفظ ارزش سرمایه مصرفی در عملیات شهری پاسخگو باشاند .حساابرس کا
باید وظایف

را به صورت مستق انجاام دهاد .مساؤولیتهای حساابرس کا باا مساؤولیتهای حساابرس

شهرداری همپوشانی ندارد.
 راهاندازی سامانه ثبتنام عمومی لابیگران :شهرداری ،علاوه بر راهاندازی این سامانه ،اقدامات دیگری را نیز در
همین حوزه انجام میدهد .تدوین مرامنامه لابیگرها ،انتصاب ساردفتردار لابیگرهاا و ممانعات از لاابی گاری
مقامات دولتی سابق برای مدتی مشخد
شهرداریها ممکن است به صورت اشتراکی و با هماهنگی با یکدیگر از خدمات مقامات و سامانه فوق بهرهمناد
شوند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر ،به بخ

پنجم قانون (بند  223۲1تا 223۲24م و مقررات کلی مراجعه کنید.

مرامنامه
اهمیت فزاینده پاسخگویی و صدافت باعاث شاده اسات شاهرداریها مرامناماههایی را بارای اعضاای شاورا و
هیأتهای محلی تدوین کنند .برخی از شهرداریها دستورالعم ها ،قوانین و سیاستهای دیگری را برای رفتاار اخلااقی
اعضایشان تدوین و تصویب کردهاند.
مرامنامهها ماهیتی اختیاری دارند و شهرداریها میتوانند خود محتوا و سابک مرامنامههایشاان را تعیاین کنناد.
برخی از مسا مشترکی که در همه مرامنامهها مد نظر قرار دارند عبارتند از:استفاده از منابع شهرداری ،هادایا و مزایاا و
رفتار اعضا در جلسات.
برای کسب اطلاعات بیشتر ،به بندهای  223۲1تا  223۲8قانون و همچنین مقررات کلی مراجعه کنید.
اجرای سایر قوانین ممکن است مستلزم تدوین مرامنامههایی کلی یا اختصاصی باشد کاه در شاورای شاهر نیاز
اجراپذیر هستند .به عنوان مثال ،بند  7۲1قانون  1992مقررات ساختمانسازی (BCAم شهرداریها را ملزم به تدوین و
اجرای مرامنامهای میکند که مأمور عالی نظارت بر ساختمانسازی و بازرسان مربوطه موظف به پیروی از آن هستند.
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بازرسی جلسات علنی و غیرعلنی
فرایندهای شفاف تصمیمگیری را میتوان بخشی از شالوده حاکمیت مطلوب شاهرداریها دانسات .ایان قاانون
دربردارنده مفادی است که به رفتار اعضا در جلسات و حق مردم برای شرکت آنها اشاره دارند.
یکی از قوانین کلیدی شفافیت در شهرداریها لزوم برگزاری علنی جلسات شاهرداریها و هیأتهاای محلای و
امکان حضور مردم در این جلسات است .البته ،با تعداد محدودی استثنا نیز در این زمینه روبرو هستیم .جلسااتی کاه باا
هدف دادخواهی یا بررسی مسا مربوط به شخصی خاص صورت میگیرند از جمله این اسثنا ات هستند.
عبارت «جلسه» تا حدودی در قانون تعریف شده است .بر اساس تعریف ارا هشده در قانون ،منظور از جلسه «هر
گونه جلسه عادی ،ویژه یا  . . .اشورا ،هیأت محلی یا یکی از کمیتههای آنها است» .البته ،این تعریف تصویری کام از
مفهوم جلسه ارا ه نمیدهد.
هنگامی که شورا یا هیأت محلی امکان گردهمآیی ،علنی یا غیرعلنی برگازار کاردن جلساه بار اسااس ماهیات
موضوع ،مح جلسه و نحوه مستندسازی آن آن (شاباهتها و تفاوتهایشاان باا نحاوه مستندساازی جلساات شاورا و
هیأتهای محلیم (اعلان عمومی ،تهیه صورتجلسه و . . .م را بررسی میکند باید ملاحظات مهم زیر را مد نظار داشاته
باشد:
 آیا موضوع جلسه موضوعی است که معمولا در جلسات شورا ،کمیته یا هیأت محلی مطرح میشود؟
 آیا منابع شهرداری در این جلسه مصرف میشوند؟
 چند نفر از اعضای شورای شهر یا کارکنان آن در جلسه حضور دارند و چه نقشی بر عهدهشاان گذاشاته شاده
است؟
 اهمیت شفافیت در تصمیمگیریهای شهر
همه میتوانند خواستار بررسی مطابقت جلسات غیرعلنی با این قانون یا آییننامههای اجرای شهرداری باشند.
شهرداریها ممکن است بازرس مستقلی را ،که وظیفه ارا ه گزارش و پیشنهاد به شورا را باه عهاده دارد ،تعیاین
کند .در صورتی که شهرداری بازرسی را به این مقام منصوب نکند ،باازرش انتااریو وظاایف بازرسای مربوطاه را انجاام
میدهد .درصورت وجود بازرس جلسات محلی ،بازرس انتاریو قادر باه بررسای شاکایات مرباوط باه جلساات غیرعلنای
نخواهد بود.
خدمات انتظامی و هیأتهای مدارس قوانین مختلفی درباره جلسات دارند که در سایر قوانین قید شدهاند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قوانین مربوط به جلسات محلای و مساا مربوطاه ،باه بنادهای ،239 ،238
 239۲1و  239۲2قانون و همچنین مقررات کلی مراجعه کنید.
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تضاد منافع
اعضای شورا و اعضای هیأتهای محلی وظایفی قانونی و اخلاقی به عهده دارند که باید ،در صورت مواجهاه باا
تضاد منافع ،مد نظر قرار دهند .برخی از این وظایف در قانون تضاد منافع شهرداری گنجانده شدهاند .اما سایر قوانین یاا
مقررات مربوطه نیز ممکن است در این زمینه صادق باشند (از جمله مرامنامه محلی اعضای شورام.
قانون تضاد منافع شهرداری مجموعهای از قوانین و مقررات اخلاقی را برای اعضاای شاورا و هیأتهاای محلای
تدوین کرده است .این قوانین ،به جز چند مورد استثنا ،در صورتی درباره اعضای شورا و هیأتهای محلی صدق میکنند
که این اعضا در موضوعی خاص ،که قرار است در جلسات شورا (یا هیأت محلیم اظهار نظر یا رای داشته باشاند ،دارای
منافعی مالی باشند.
مقررات حکم میکند که اعضای دارای منافع مالی ،به جز در موارد استثنا ،اقدامات زیر را انجام دهند:
 درباره منفعت مد نظر و ماهیت آن ،پی

از مطرح شدن در جلسه ،شفافسازی کنند.

 در مباجثهها یا رأیگیریهای مرتبط با موضوع مد نظر شرکت نداشته باشند.
 پی  ،حین و پس از برگزاری جلسه ،تلاشی برای تأثیرگذاری بر تصمیمگیریها نداشته باشند.
 در صورتی که جلسه غیرعلنی شود ،بلافاصله مح را ترک کنند.
تخطی از قانون مجازاتهایی بالقوه را به همراه دارد که اخرار یکی از آنها است دادگاههاا وظیفاه تأییاد یاا رد
موارد نقض قانون را به عهده دارد .برای کسب اطلاعات بیشتر به قانون تضاد منافع شهرداری مراجعه کنید.
این قانون دربردارنده قوانین اخلاقی مختد کارکنان شهرداری نیسات .شاهرداریها بایاد سیاساتهای خااص
خودشان را در این زمینه تدوین کنند.

آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی
قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی (MFIPPAم در همه شهرداریهای انتاریو ،هیأتهای مادارس،
هیأتهای خدمات انتظامی و بسیاری از نهادهای محلی دیگر صدق میکند.
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این قانون به آزادی اطلاعات میپردازد و حقوق مهمی را برای مردم قا است .امکان ارا ه درخواسات دریافات
اسناد شهرداری و دسترسی به طیف وسیعی از آنها در این قانون مد نظر قارار گرفتاه اسات .قاانون آزادی اطلاعاات و
حفظ حریم خصوصی از حریم خصوصی و محرمانگی نیز محافظت میکند .برخی اساناد افشااناپذیر هساتند و یاا تنهاا
بخشی از آنها میتواند در دسترس عموم قرار بگیرد.
مردم ،در صورت نارضاایتی از تصامیمات شاهرداری دربااره درخواستشاان بارای دریافات اطلاعاات ،میتوانناد
شکایاتشان را به مأمور عالی اطلاعات و حریم خصوصی انتاریو تسلیم کنند.
قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی مقرراتی را برای گردآوری ،اساتفاده و افشاای اطلاعاات شخصای
وضع کرده است .بر اساس این مقررات ،اعضای شورا (و کارکنانم ،در اکثر ماوارد ،بایاد باه حاریم خصوصای اشاخاص
احترام بگذارند و تنها ،بر اساس مقررات موجود ،به گردآوری استفاده و افشای این اطلاعات بپردازند .به عنوان مثاال ،باا
توجه به شرایط ،اعضای شورا و کارکنان ممکن است بتوانند یا نتوانند مجوز دسترسی به اطلاعاتی شخصی را باه دسات
بیاورند که در جریان انجام وظایفشان به آنها نیاز دارند .این موقعیت ممکن است به معنای این باشد که کارکناان نیاز
ممکن است در شرایطی خاص قادر به ارا ه اطلاعات شخصی به اعضای شورا نباشند.
قوانین شهرداری در حوزه آزادی اطلاعات بر محرمانگی سایر اطلاعاات (علااوه بار اطلاعاات شخصایم نظاارت
میکند .سایر قوانین و مقررات (از جمله آییننامههای محلیم نیز بر اطلاعات محرمانه خصوصای و ساایر اطلاعااتی کاه
باید محرمانه باقی بمانند نظارت دارند.
حریم خصوصی و سایر مسا حوزه محرمانگی از جمله ملاحظات عملی و قانونی مهمی هستند که باید مد نظار
اعضا و کارکنان شورا قرار بگیرند .مشاوران (و کارکنانم ممکن است بخواهند با مسؤولیتهایشان در این زمینه و قوانین
و سیاستهای مربوطه آشنا شوند.
قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی به تازگی اصلاح شده است .برخی از تیییرات جدید این قانون ،کاه
از اول ماه ژانویه سال  2۰16میلادی لازمالجرا شده است ،در ادامه ،به اختصار ذکر شدهاند:
 ملزم کردن مؤسسات موضوع قانون به تضمین تدوین ،مستندسازی و اجارای اقادامات مناساب جهات حفاظ
سوابق؛ این اقدامات باید با قوانین و مقررات ثبت مطابقت داشته باشند
 جرم تلقی کردن هر گونه تیییر ،پنهانسازی یا نابودی سوابق با هدف سلب آزادی اطلاعات و در نظار گارفتن
مجازاتی  5هزار دلاری برای خاطیان.
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سیاستهای شهرداری در زمینه ثبت و حفظ اطلاعات
در این قانون و سایر قوانین ،مفاد مشخصی درباره دسترسی عموم به برخی اطلاعات ثبتشده و مساؤولیت کلای
این نهاد برای حفظ و نگهداری این اطلاعات لحاظ شده است.
به صورت کلی:
 هر کس میتواند به بررسی اطلاعات ثبتشده در شاهرداری بپاردازد .ایان اقادام بایاد تحات نظاارت کارمناد
شهرداری صورت بگیرد ،در همه زمانهای مناسب قاب انجام است و موضوع مفاد/محدودیتهای قانون آزادی
اطلاعات و حفظ حاریم خصوصای اسات .ایان اطلاعاات ممکان اسات شاام آیینناماهها ،صورتجلساهها،
گزارشهای بررسیشده در جلسات شورا ،بایگانی شورا و گزارش خزانهدار از پرداختیهای شورا باشد.
 شهرداریهای باید اطلاعات ثبتشدهشان را به گونهای حفظ و نگهداری کنند که امان و قاب دساترس باشاند.
این اطلاعات تنها مطابق با قوانین و آییننامههای مربوطه نابود خواهند شد.
 شهرداریها میتوانند ،با کسب مجوز از حسابرس شهرداری ،بازههای زمانی خاصی را برای حفظ و نگهاداری
اطلاعات ثبتشده تعیین کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر ،به بندهای  253تا  255قانون مراجعه کنید .مراجعه به سایر مفاد این قاانون و ساایر
مقررات نیز مفید خواهد بود.

توزان شفافیت و محرمانگی
شهرداریها به رعایت صداقت و شفافیت در اکثر فعالیتهایشان از جملاه اقادامات مادیریت و تصامیمگیریها
ترغیب میشوند .البته ،گاه شرایطی پی

میآید که ایجاب میکند برخی اطلاعات محرمانه باقی بمانند.

مسا شخصی مربوط به اشخاص شناختهشده از جمله کارکناان و موضاوعات مطارح در جلساات غیرعلنای از
جمله اطلاعات حساسی هستند که باید محرمانه باقی بمانند.
مقامات شهرداری ممکن است بخواهند ،پی

از انتشار یا اعلام عمومی اطلاعاتی که ممکن است محرمانه باشند،

آنها را به دقت بررسی کنناد .در ایان شارایط نیاز ،بهتار اسات مقاماات شاهرداری باا مسؤولیتهایشاان و قاوانین و
سیاستهای مربوطه آشنا شوند.
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مسؤولیتهای بازرس انتاریو
بر اساس اصلاحات انجامشده در قانون بازرسای ،مساؤولیتهای باارزس انتااریو از اول مااه ژانویاه ساال 2۰16
میلادی گسترش یافتهاند و همه شهرداریهای انتاریو را نیز پوش

میدهند.

مسؤولیت اصلی بازرس انتاریو رسیدگی به شکایات و ارا ه پیشانهادات اسات .در هماین راساتا ،باازرس انتااریو
میتواند ،در قالب ابتکار عم هایی ،به بازرسی نظاممند و گسترده از همه شهرداریها از جمله شهرداری تورنتو بپاردازد.
تصمیمگیری درباره لزوم بررسی مسا مطرحشده درباره شهرداری به عهده بازرس انتاریو است.
بازرس انتاریو میتواند به شکایات مطرحشده درباره عدم رعایات صاداقت توساط ماأموران شاهرداری (باه جاز
شهردار تورنتوم رسیدگی کند .این اقدام تنها پس از ثبت و بررسی شاکایت در مجااری محلای انجاام میشاود .باازرس
انتاریو نمیتواند به شکایتی که در حوزه قضایی تحت کنترل بازرس تورنتو قرار دارند رسیدگی کند .همه شهرداریها ،به
جز شهرداری تورنتو ،میتوانند بازرس منتخب مخصوص به خودشان را داشته باشند .شهر تورنتو تنها شاهری در انتااریو
است که باید ،بر اساس ضرورت قانونی ،بازرس ویژه خود را داشته باشد.
بازرس انتاریو نمیتواند شهرداریها را وادار به اقدام خاصی کند .البته ،این بازرس میتواند پیشنهاداتی را به شورا
و شهرداری ارا ه دهد .این پیشنهادها در قالب بخشی از گزارش

به این نهادها مطرح میشاوند .تصامیمگیری دربااره

اجرای پیشنهادات مطرح در گزارش بازرس به عهده شهرداری خواهد بود.
مترجم  :میثم ظهوریان
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