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 اصول رفتاری یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

 اصول رفتاری یکپارچه برای اعضای شورا، شامل این موارد است:

 تاریخی: (1)

سپتامبر  22و  22در تاریخ  مصوب شورای شهر« گریمقررات لابی شاملاعضای شورا برای اصول رفتاری »

 است: شدهاصلاحاین صورت  به گزارش پنجم کمیته اجرایی( 2)بند  ،انجام اصلاحاتبه شرط  1222

سپتامبر  22و  22، 22های تاریخکه این شورا در « شورای شهربرای های اصول رفتاری اصلاحیه» (1

( که با اقدام 1و امور مالی گذاریسیاستکمیته  2گزارش شماره  22تصویب کرده است )بند  0022

 2و  2، 2، 2شورای شهر در روزهای  تأییدیه صدور به دنبال 2002فوریه سال  2ر تاریخ ( د2شورا )

های اصلاحیه» :CC2.5در  شدهمعرفیو طرح حمایت قانونی  شکایتسازوکارهای  برای 2002فوریه 

شود؛ اجرایی می «واهد داشتشکایات مربوط به اصول اخلاقی تحت اصول اخلاقی اعضا قرار خ پروتکل

 و

 22و  22در تاریخ « ی و تعهدات تحت اصول اخلاقی اعضاگرلابیمیان نظامنامه  تناسبزارش گ» (2

 (.2و  1 هایپیشنهاد، EX19.7توسط شورا تصویب شد ) 2002آوریل سال 

 فعلی: (2)

توسط شورای شهر اصلاح و تصویب  2002جولای  12و  12، 12برای اعضای شورا در تاریخ  رفتاراین اصول 

 توسط شورا اصلاح شد. 2010جولای  2و  2، اصلاحیه شورا( و نیز در تاریخ EX 22.6 2008شد )

  

                                                            
1 Policy and Finance Committee 
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 دیباچه یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

توان با تقویت استاندارهای برتر رفتاری از سوی تمام مقامات را می 2ارتقای کیفیت مدیریت عمومی و حکمروایی

دولتی محقق ساخت. به طور خاص، عموم مردم حق دارند که انتظار برترین استانداردهای رفتاری را از اعضایی 

انسجام  و شهرت ،کنند، داشته باشند. در مقابل، تبعیت کامل از این استانداردهاکه برای دولت محلی انتخاب می

 .خواهد بخشیدشهر تورنتو را محافظت کرده و تداوم 

یکی از چند نهاد فعال در  عنوانبه ،یک شهر متحد خود در قالب بر این اساس، شهر تورنتو در طول اولین دوره

(، 2002( قانون شهر تورنتو )1)122بخش فرعی  حالرفتاری برای اعضای شورا تصویب کرد.  قانون یک شهر

از اصول اخلاقی را برای اعضای شورا تدوین کند. به دنبال این الزام، شهر  ایمجموعهدارد تا زم میشهر را مل

 طبیقتاصول و  ت. هدف از این اصلاحات، تکمیلکرده اس روزرسانیبهنیز اصول رفتاری اصلی را بازنگری و 

 ست.رفتارهای اعضاقوانین حاکم بر  آنها با

 دارند به شرح زیر است: تأکیدبر اصول رفتاری  که کلیدی احکام

  به موکلان خود خدمت کرده و در حال خدمتگزاری رؤیت  کوشیسختو  شناسیوظیفهاعضای شورا باید با

 .شوند

 اتر برداری نابجا از نفوذی که دف؛ و از بهرهوظایف خود باشند نقصبیم صحیح و اعضای شورا باید متعهد به انجا

 منافع چه در ظاهر و چه در واقعیت دارند، اجتناب کنند. و تعارض هاآن

 رود تا وظایف خود را در اداره انجام دهند و امور شخصی خود را به شکلی مدیریت انتظار می از اعضای شورا

 کنند که اعتماد عمومی را افزایش داده و قابلیت بررسی توسط عموم را داشته باشد؛ و

  هایی که تو قوانین و سیاس انتاریونص و روح قوانین پارلمان فدرال و هیئت مقننه  هالتزام باعضای شورا باید با

 گیرد، به دنبال خدمت به منافع عمومی باشند.شورای شهر در پیش می

  

                                                            
2 public administration and governance  
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 تعاریف (1 یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

همان معانی ارائه شده در قانون تعارض « همسر»و « مادر-والد/پدر»، «کودک»در اصول رفتاری، اصطلاحات 

 را دارند: 3منافع شهرداری

شود و شامل فرزندخوانده و فردی که در چارچوب یا بیرون از چارچوب ازدواج متولد میای یعنی بچه« کودک»

را نشان داده  خود خانواده ی اززندفر همچونبا او  رفتارخود برای  4قطعیکه یک پدر یا مادر قصد شود می

 .است

ا راش یکی از اعضای خانواده همانندخود برای رفتار با کودک  قطعییعنی فردی که قصد « مادر-والد/پدر»

 نشان داده است؛ خواه والد طبیعی آن کودک باشد یا نباشد؛ و

چارچوب از  خارج زوجیتروابط  قالبدر  که فردیبا او ازدواج کرده است یا  فردییعنی کسی که « همسر»

 کند.با او زندگی می ازدواج

 

 رفتارنحوه  کنندهمیظتنقانونی  هایبینیپیش (2

تانی کند. قوانین اسعمل میمکمل آن  عنوانبهو این اصول رفتاری در هماهنگی با قوانین حاکم بر رفتار اعضا 

 زیر بر رفتار اعضای شورا حاکم است:

  ،تشریفات شورا، در اصول شهرداری )نظامنامه تشریفات شورای 22؛ و فصل 2002قانون شورای شهر تورنتو ،

 آن قانون تصویب شده است؛ 122که تحت بخش شهر( 

 قانون تعارض منافع شهرداری؛ 

  انتخابات شهرداری؛ و 1222قانون 

 .قانون آزادی اطلاعات و محافظت از حریم خصوصی 

 قوانین جنایی کانادا نیز بر رفتار اعضای شورا حاکم است.

 

 کاربرد (3

 یابد.شهردار( تسری می ازجملهاین اصول رفتاری به تمام اعضای شورای شهر )

 

 

 

                                                            
3 Municipal Conflict of Interest Act  
4 settled intention 
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 هدایا و منابع (4 یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

با  یرمستقیمغهدیه یا منفعت شخصی که به طور مستقیم یا  مبلغ، کمک مالی، گونههیچاز اعضا نباید  یکهیچ

از در بخش ذیل مج ذکرشدهانجام وظایف او در اداره ارتباط دارد، دریافت کند؛ مگر اینکه بر اساس استثنائات 

 باشد.

ه همسر، ب عضویک  یا هدیه یا منفعتی که با اطلاعو شود که برای این مقاصد پرداخت می مالییا کمک  مبلغ

اط دارد، با انجام وظایف آن فرد ارتب غیرمستقیمکارکنان که به طور مستقیم یا  فرزند یا والدین او یا به یکی از

 شود.تلقی میعضو هدیه به همان  عنوانبهشود؛ پرداخت می

 موارد استثناء در نظر گرفته شده است: عنوانبهموارد زیر 

 داند؛هایی که قانون مجاز میغرامت -أ

اعی پروتکل یا تعهد اجتم یت ازبه تبعنجام مسئولیت اداره همراه است و به طور عادی با ا برخی هدایا یا منافعی که -ب

 شوند؛دریافت می

ردی که اعضا برای تصدی منصب در اداره ؛ در مواگزارش شودقانون  حسب کهدرصورتیمگر کمک سیاسی  هر -ج

 کنند.رقابت می

ارائه  دهند،خدماتی که بدون هرگونه جبرانی از سوی افرادی که وقت خود را به طور داوطلبانه در اختیار قرار می -د

 شود؛می

 ؛یکی از اعضابرای ارج نهادن به زحمات  ناسبمیک یادگاری  -ه

، هانآهای سیاسی و محلی یا زیرمجموعهای استانی، منطقه کمیتحاغذا، مسکن، مسافرت و تفریحاتی که توسط  -و

کنفرانس،  سازمان دهندهحکومت فدرال، یا توسط یک دولت خارجی در داخل یک کشور خارجی، یا توسط یک 

 شود.شوند، تدارک دیده میکنند یا حاضر میسمینار یا مراسم که در آن افراد در کسوت یک مقام رسمی سخنرانی می

 شود؛ اگر:مشابه صرف می هایمراسمها یا ، مهمانیهاضیافتهایی که در ا و نوشیدنیغذ -ز

 با هدف انجام یک امر مشروع شرکت کرده باشد؛ کنندهشرکت -1

 را رسانده است یا نماینده سازمان در مراسم حضور داشته باشد؛ و نامهدعوتآن فردی که  -2

 انجام شود. ندرتبهها نیز ارزش آن معقول باشد و دعوت -3

 ؛ وایدورهها و مجلات اشتراک روزنامه ازجملهتماس با ادارات یک عضو،  -ح

اجتماعی که سازماندهی یا اجرای آن توسط یکی از اعضا یا توسط شخص  هایمراسمها برای حمایت مالی و اعانه -ط

ی یاست رویدادهای اجتماعهای تعیین شده در سشود، موضوع محدودیتثالث به نمایندگی از یکی از اعضا انجام می

 .گیردتوسط عضو شورا قرار می شدهسازماندهی
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(، این استثنائات در مواردی که چنین هدایا یا منافعی توسط مجاز از نظر قانونهای سیاسی غیر از بند )ج( )کمک یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

ا موضوع اصول شهرداری ب 140شود )چنانکه در فصل ارائه می هاآنها یا مشتریان یا کارکنان لابی کننده

رد، سازمان لابی کننده ف ، یکدستازاینی، تعریف یا توصیه شده است( قابل اجرا نیست. برای مقاصدی گرلابی

 است که:یا شرکتی 

در حال لابی کردن یا مسبب لابی هر متصدی مقام دولتی در شهر، یک هیئت محلی )تعریف محدود( یا  )الف(

 هیئت بهداشت باشد؛

 نویسیامنگفتگو درباره یک موضوع  تأییدصد لابی کردن دارد؛ در دفتر لابی کننده برای داند که ق)ب( عضو می

 کرده است یا قصد نوشتن نام خود دارد؛ یا

فعال در شهر است؛ اگرچه در حال حاضر موضوعی که در  ی از لابی کنندگان)ج( در حال نگهداری فهرست

 .فهرست لابی کننده ثبت شده است، فعالیت نکرده باشد

مجموع  کهدرصورتیدلار باشد، یا  300، و، ز، ح، ط( اگر ارزش هدیه یا منفعت مورد نظر بیش از در موارد )ب، ه

 کنندهدریافتدلار باشد، عضو  300، بیش از شودارزش چیزی که در طول سال تقویمی از یک منبع دریافت می

مبارزه  مأموررا برای  2وضعیت اظهارسالانه، یک بیانیه  سقفروز پس از دریافت هدیه یا رسیدن به  30باید تا 

 تکمیل کند. 2با فساد

 باید بیانگر این موارد باشد: مذکوربیانیه 

 ماهیت هدیه یا منفعت؛ -1

 دریافت؛محل )یا مرجع پرداخت( آن و تاریخ  -2

 شرایطی که در آن پرداخت یا دریافت انجام شده است؛ -3

 ارزش تخمینی آن؛ -4

 کند انجام دهد؛ وکه دریافت میای با هر هدیه کاریچهخواهد می کنندهدریافت -2

 .نصیب شهرداری خواهد شدای هدیهدر هر صورت آیا  -2

 وضعیت، موضوع سوابق عمومی قرار خواهد گرفت. اظهارهرگونه بیانیه 

وی،  اینکه به نظر مشخص کردنوضعیت، باید آن را برای  ظهاردریافت بیانیه ا محضبهمبارزه با فساد  مورمأ

تواند تعارضی میان یک منفعت شخصی و وظیفه عمومی عضو به وجود آورد یا آیا دریافت هدیه یا منفعت می

                                                            
5 disclosure statement 

6 CommissionerIntegrity  :مبارزه ا هدف  دفتر  ب از دفاتر نظارتی مستقل  ا فساد بخش خصوصی، یکی  ب
ه  ب  م.-مومی است.در بخش ع تیریسوء مدرسیدگی 
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دهد، باید از فرد های اولیه را انجام مییابیارزاین مبارزه با فساد  مأمور مورد بررسی قرار دهد. در مواردی کهنه،  یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

 بخواهد که توجیه خود برای دریافت هدیه یا منفعت را بیان کند.

، عودت دادن هدیه کندبه تواند فرد را ملزم که آن دریافت ناموجه بوده است می دریابد مبارزه با فساد مأموراگر 

که اینیا ضبط شود برگرداند یا هدیه به اهداکننده  معادل ارزشی که از هدیه یا منفعت مصرف کرده است را

 مصرف کرده است را به خزانه شهرداری پرداخت کند. تاکنونمعادل ارزش هدیه یا منفعت که 

دلار دارد یا هدایا یا  200هدیه یا منفعتی را که ارزشی بیش از  تواندنمیدر موارد )الف، ح، و، ط(؛ عضو  جزبه

 دلار دریافت کند. 200ول یک سال تقویمی با ارزشی بیش از منافعی از یک منبع در ط

 

 اطلاعات محرمانه (5

 دشومی اعضای شورای شهرتملک یا دریافت محرمانه  مربوط بهاطلاعات آن درسته از  اطلاعات محرمانه شامل

یا شود( نامیده می MFPPA)اغلب  7خصوصی حریمقانون آزادی اطلاعات شهرداری و حفاظت از که بر اساس 

اعات قانون آزادی اطل، طورکلیبهممنوع است، یا امتناع از افشای آن الزامی شده است.  هاآنسایر قوانین، افشای 

محرمانه از اشخاص ثالث یک شرکت با  صورتبهافشای اطلاعاتی که  ،خصوصی حریم شهرداری و حفاظت از

اطلاعاتی که شخصی هستند و اطلاعاتی که موضوع امتیاز  ،ماهیت تجاری، علمی یا فنی دریافت شده است

 است را محدود یا ممنوع کرده است. 2موکل-وکیل

کسب اطلاعات مرتبط با کارکنان، روابط کاری، دعاوی قضایی،  که اجازه داده است(، 2002قانون شهر تورنتو )

، محرمانه بمانند. مقررات مقرر شده عاتی که در سایرامنیت اموال شهرداری یا یک هیئت محلی و موضو ،اموال

 شود.اطلاعات نیز می قبیلشامل این « اطلاعات محرمانه»، اصول رفتاریبرای مقاصد 

شخصی یا خصوصی، یا به سود بستگان یا هر فرد یا شرکت  منافعهیچ عضوی نباید از اطلاعات محرمانه برای 

هایی زایدهم آگاهی از از غیرمستقیمبه طور مستقیم یا  تواندنمیدیگری استفاده کند. به طور مثال، هیچ عضوی 

 های شهرداری سود ببرد.که برای فروش املاک یا دارایی

، تصویب شد( موضوعی که در یک 2002قانون شهر تورنتو،  122تحت نظامنامه تشریفات )که تحت بخش 

ی حق افشای محتوای چنین ماند. هیچ عضومورد بحث قرار گرفته است، محرمانه باقی می غیرعلنیجلسه 

یا مفاد مذاکرات یک جلسه غیرعلنی را ندارد مگر زمانی که شورا یا کمیته اطلاعات را در جلسه علنی  یموضوعات

 مطرح کند یا اینکه اطلاعات را برای عموم منتشر نماید.

 بکوشد آمده است: هاآنهایی از انواع اطلاعاتی که هر عضو شورا باید در حفظ محرمانگی در ادامه نمونه

                                                            
7 Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act  
8 solicitor-client privilege 
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 مواردی که مربوط به دعوای قضایی، مذاکره یا امور کارکنان باشد؛  یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

 ( ها در جایی که هویت شاکی باید محرمانه منبع شکایت نظیراطلاعاتی که موجب تعدی به حقوق دیگران است

 بماند(؛

 چنین که این در صورتی ست،ه یا درخواست ارائه درخواددر رابطه با قراردادهای مناقصه و مزای هاول قیمتاجد

 شده باشد؛ تصریح

  در نظر « اطلاعات شخصی»عات و حفاظت از فضای خصوصی جزء اقانون آزادی اطل بر اساساطلاعاتی که

 شوند؛ وگرفته می

 های ارزیابی(.های خاص، یا دادهسرشماری مثلرا الزامی کرده است ) هاآنهای آماری که قانون عدم انتشار داده 

بر عهده شورا است دسترسی  هاآن از که مسئولیت حفظ و نگهداریای شورا نباید به اطلاعات محرمانهاعضای 

شد و بر ضروری با هاآنبرای اجرای وظایف  در صورتیتلاش کنند؛ مگر  هاآنداشته باشند یا برای دستیابی به 

 های شورا ]دسترسی به آن[ ممنوع نباشد.اساس سیاست

 

 ، خدمات و سایر منابع شهراستفاده از املاک (6

ع ات، کارکنان یا سایر مناب، تجهیزات، تدارکات، خدمتأسیسات، هازمیناز اعضای شورای شهر نباید از  کدامهیچ

را برای  های تعیین شده برای مخارج شورا(شورا و بودجه ونقلحمل، خدمات هاسایتوباسناد،  شهر )نظیر

ق از اعضا ح کدامهیچیا مجوز استفاده از آن را صادر نماید.  هداستفاده کر غیر از وظایف این نهادهایی فعالیت

مالکیت معنوی شورا است )مثلًا  هایی که تحتداراییاستفاده یا فروش  طریق کسب منافع مالی شخصی از

ریافت که قابلیت دهای فنی یا سایر اقلامی ای، نوآوریهای رایانهخلاقانه(، برنامه هایطراحیها یا ابداعات، نوشته

 منحصراً در تملک شهرداری خواهد ماند. دستازاین هاییداراییزیرا تمام  ندارد؛ ،امتیاز انحصاری دارند

 

 فعالیت در کمپین انتخاباتی (7

ندارد  هیچ عضوی حق .هستند (1222قانون انتخابات شهرداری ) در شدهمطرحمقررات از  به تبعیتاعضا ملزم 

 ییهاتیساوبهای شورا و خبرنامه ازجمله)شهرداری زات، تدارکات، خدمات یا سایر منابع که از تسهیلات، تجهی

رتبط با های مکمپین انتخاباتی یا فعالیت هرگونه( برای اندشهرداری به هم لینک شده سایتوبکه از طریق 

ورود  های مرتبط با کمپینفعالیتبه  داریاملاک شهر داخل کمپین استفاده کند. اعضا نباید در ساعات اداری در

هایی که با حضور تمام نامزدها برگزار جلسه های شهرداری مجاز باشد )مثلمگر اینکه بر اساس سیاست کنند

خدمات  از ،گیرندخدمات خود از شهرداری دستمزد می دلیل ارائهشود(. اعضا نباید در ساعاتی که اشخاصی به می

 نتخابات استفاده کنند.برای مقاصد مرتبط با ا هاآن
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  یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

 استفاده ناموجه از نفوذ (8

 استفاده کند.اش اداریعضو شورای شهر نباید از نفوذ اداره خود برای مقاصدی غیر از اجرای وظایف 

ه بر ناموج نفوذاعمال عضو شورا برای عنوانبهممنوعه شامل استفاده از جایگاه یک نفر  رفتارهایبرای مثال، 

، تسدزیر ر جهت مزایای خصوصی خود شخص یا والدین، فرزندان یا همسر او، کارکنانتصمیم فرد دیگر و د

یی برای جلب رفتارهای هاتواند شامل تلاشها یا بالعکس است. این نفوذ میها شرکتدوستان، یا انجمن

غلی به ف شبخشی از وظای عنوانبهکه اعضا از طرف تشکیلات خود و  باشدهایی فراتر از فعالیت امتیازدهنده

از طریق نفوذ های آتی یا دادن وعده مزیت تصرف خارج از عرفشوند. همچنین، می هاآنطور عادی درگیر 

 ممنوع است. یمفروض یک فرد در داخل شورا در مقابل انجام اقدامات یا عدم انجام اقدامات

 :شودنمیشامل مسائل با خصوصیات زیر « مزیت خصوصی»، مقرراتاین در  شدهمطرحمقاصد در رابطه با 

 کاربردی عمومی داشته باشد؛ -1

 انعنوبهها یا مثل آن ، شرکتهاانجمنبر یک عضو شورا، والدین، فرزندان یا همسر او، کارکنان، دوستان یا  -2

 بگذارد؛ یا تأثیریک فرد از طبقه شوراها 

 دهد.قرار می تأثیرشورا را تحت یا منافع یکی از اعضای  الزحمهحقموردی که  -3

 

 روابط تجاری (9

س، هیئت یا کمیسیون شهر های آن یا یک آژانشورا، کمیته مزدبگیر مأمورهمچون  هیچ عضوی حق ندارد که

 هماهنگ باشد. قانون تعارض منافع شهردارید؛ مگر اینکه با مفاد رفتار کن

 یشخص ثالث را به فرد، گروه یا شرکت یک فردی، ندارد در ازای دریافت دستمزد یا سایر منافع عضو حقیک 

 ارجاع دهد.

 

 اشتغال فعلی و آتی رابطه بانحوه رفتار  (11

انجام  بر نحوه آورزیانتوسط یک فرد یا نهاد به شکلی اش آینده شغلی اندازچشم هیچ عضوی نباید اجازه دهد

 بگذارد. تأثیروظایف او در شورای شهر 

 

 هاکمیتهنحوه رفتار در جلسات شورا و  (11

 ، تشریفات شورا در قانون22فصل مقررات ها به شکلی رفتار کنند که مطابق جلسات شورا و کمیتهباید اعضا 

 شهرداری )نظامنامه تشریفات شورا( باشد.



 

11 

 
 مشهد یشهردار یو اجتماع یدفتر مطالعات فرهنگ

 5931 بهمن

 شورای شهر تورنتو اعضایاصول رفتاری 

 

 رفتار محترمانه با کارکنان (12 یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

ند. بر این ک تصویبرا  دستازاینمسائلی  یک کل حق دارد که بودجه، سیاست، فرآیندها و مثابهبهفقط شورا 

وطه شورا را به کمیته مرب شدۀتصویبهای های بیرون از بودجه، فرآیندها یا سیاستاساس، اعضا باید درخواست

 ارجاع دهند.

ه بدر سراسر تصمیمات شورا آشکار است  کهآنچنانیک کل و  مثابهبه، کارکنان به شورا شهردارتحت هدایت 

 طرفییبکنند. اعضا باید برای نقش کارکنان احترام قائل باشند تا بر اساس تمام اعضا، خدمت می 9رکمشتمنافع 

 مندهبهرهای آنان از توصیه های شورا،و بدون نفوذ ناحق از سوی هر کدام از اعضا یا بخش غرضیبیسیاسی و 

ها دازانچشمو اخلاقی، یا ای به شهرت حرفه دروغبهشوند. بر این اساس، هیچ عضوی نباید از روی بدجویی یا 

ان کارکنان را نشای های حرفهیا اقدامات کارکنان صدمه بزند و تمام اعضا باید احترام خود نسبت به قابلیت

 دهند.

کند یا به خاطر  10حزبیهای سیاسی هیچ عضوی حق ندارد که کارکنان را مجبور به درگیر شدن در فعالیت

هایی، در معرض تهدید یا تبعیض قرار دهد. همچنین هیچ عضوی حق شدن در چنین فعالیتامتناع از درگیر 

تفاده اس ارکنانندارد که از قدرت یا نفوذ خود در جهت ارعاب، تهدید، اجبار، تحکم یا تحت نفوذ قرار دادن سایر ک

اشایست، های نافشای فعالیت وظیفه او برای ازجملهکند یا با این منظور تلاش کند تا در انجام وظایف آن عضو 

 اخلال ایجاد کند.

 توسطای های متمایز و تخصصی شدهدهند، نقشهای خود را انجام میدر عمل، وقتی اعضای شورا سایر نقش

ها شامل سروکار داشتن با گیرد. الزامات کلیدی این نقشانجام میو اعضای آن شورا در مقام یک کل 

می های دائرئیس کمیته عنوانبهعضو دائم کمیته، مشارکت  عنوانبه؛ مشارکت و عامه مردم 11کنندگانانتخاب

شابه، از م شکلیشود. به می هابدنه ها و سایر، کمیسیونهاهیئتنمایندگان شورا در مراکز،  عنوانبهو مشارکت 

 هایشان و چهرود؛ چه در اجرای مسئولیتانتظار می ایبرجستهتخصصی و  هایکارکنان شهرداری نیز نقش

 هنگام سروکار داشتن با شورا.

 

 

 

 

                                                            
9 combined interests 

11 partisan political activities  
11 Constituents 
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 هاکنندهنحوه رفتار در قبال لابی  (13 یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

تنظیم شده است.  مقررات آن حالدرعینی دارندگان مناصب عمومی فعالیتی مجاز و گرلابیدر شهر تورنتو 

ی شهر، مشتمل بر گرلابیی )نظامنامه گرلابیقواعد شهرداری با عنوان  140فصل  مفاد وسیلهبهی گرلابی

 ی( تعریف و تنظیم شده است.گرلابیاصول رفتاری 

ای اعض یک اصل کلی عنوانبه .شوندمحسوب مینیز دارندگان مناصب عمومی  هاآناعضای شورا و کارکنان 

 یگرابیلاصول رفتاری  که مشتمل بری گرلابی نامهنظامعمومی، باید با مفاد این  مناصبصاحبان در مقام شورا 

 ( آشنا باشند.140)فصل  است

آمده است « لابی»درباره تعریف  140به طور خاص، اعضای شورا در رابطه با فهرست موضوعاتی که در فصل 

نشده است.  مناثبتکند، فصل الزام میاین  کهچنانآننباید به طور آگاهانه درگیر ارتباطاتی با فردی شوند که 

است،  140همچنین اعضای شورا نباید به طور آگاهانه با یک لابی کننده ثبت شده که در حال نقض مفاد فصل 

 ارتباط برقرار کنند.

است، باید از انجام  140اطلاع یابد که فردی در حال نقض مفاد فصل  هرزمانیاگر یک عضو شورا اطلاع دارد یا 

د یا به یکباره رابطه خود با لابی کننده را قطع کنمناسب بود،  هرگاهند یا اینکه معامله با لابی کننده امتناع ک

در  شدهمطرحابطه، توجه آن فرد را به تعهدات اینکه اگر به نظر او ادامه رابطه اقدام صحیحی است، در انتهای ر

 جلب نماید. 140فصل 

گزارش کند مگر اینکه از  گرلابیشخص  ۀکنندثبترا به  140هر عضوی باید نقض یا تلاش برای نقض فصل  

 رعمدیغیروی حسن نیت باور داشته باشد که وجود نقض در روابط یا تلاش برای برقراری ارتباط با آن عضو، 

 یا ناچیز بوده است.

 

 رفتار ناشایست (14

ن سوءاستفاده، وتمام اعضای شورا وظیفه دارند که با اعضای جامعه، با یکدیگر و با کارکنان به شکلی شایسته و بد

قانون حقوق  .باشدفارغ از هرگونه تبعیض یا آزار  هاآنتحکم یا ارعاب رفتار کنند و تضمین نمایند که محیط کار 

سیاست و  شهر 12سیاست حقوق بشر و ضد آزار تناسب،جاری است و در صورت در این رابطه  انتاریوبشر 

 قابل اجرا هستند.نیز  13تنفرآمیزهای فعالیت

 

 

                                                            
12 Human Rights and Anti-harassment Policy 
13 Hate Activity Policy 
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 ها و تشریفات رفتاریدر رعایت سیاست قصور (15 یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

، ت کلیدر حالها و تشریفاتی است که شورا پذیرفته است. شامل سیاست ل رفتاریواصاین  مقرراتتعدادی از 

 نند.کند رعایت کها و تشریفاتی را که شورای شهر مقرر میاعضای شورا ملزم هستند که شروط تمام سیاست

 .شود، نمیشورا او را از یک سیاست معاف کندمبنی بر اینکه ا عضو شور درخواستاین ماده مانع 

 

 و ممانعت 14تلافی (16

د. بر شود احترام قائل باشنو تحقیقاتی که بر اساس آن انجام میاصول رفتاری اعضای شورا باید برای جامعیت 

علیه شاکی یا هر کس دیگری به خاطر ارائه اطلاعات مقتضی به  تلافیبهاین اساس هرگونه تلافی یا تهدید 

ق یمبارزه با فساد، به طور مثال از طر مأمورمبارزه با فساد، ممنوع است. همچنین ممانعت از انجام وظیفۀ  مأمور

 رود.به شمار می اصول رفتاریهای الکترونیک، نقض تماس نابود کردن اسناد یا پاک کردن

 

 مبارزه با فساد مأموراقدام خلاف توصیه  (17

را ملزم به بررسی تمام رفتارهای  مأمور دهد،مبارزه با فساد به یک عضو می مأمورهرگونه توصیه مکتوبی که 

زه با مبار مأموربرای داند، میکه تمام حقایقی که عضو  زمانی کند، تابعدی عضو در رابطه با همان موضوع می

 فساد افشا شود.

 

 ذیرش اصول رفتاریپ (18

عضو شورا در طول دوره چهارساله نمایندگی در برابر جامعه پاسخگو است. برای مثال، این امکان وجود دارد که 

، یا به خاطر قصور در اعلام یک قوانین جزایی کاناداای در صورت محکوم شدن به جرمی مطابق با نماینده

ر خلال مدت نمایندگی صلب صلاحیت شده و کرسی خود تعارض منافع تحت قانون تعارض منافع شهرداری، د

 را از دست بدهد.

دارد که به دنبال دریافت گزارشی از ( شورا را مختار می2002( قانون شهر تورنتو )2)120، بخش فرعی علاوهبه

و دمبارزه با فساد مبنی بر اینکه، به نظر وی، مواردی از نقض اصول رفتاری وجود داشته است،  مأمورسوی 

 جریمه برای یک عضو شورا در نظر بگیرد:

 توبیخ؛ یا -1

                                                            
14 REPRISALS : از وسایلى است که دولت )حقوقی( معنى سیاسىدر به یکى  براى مجبور کردن طرف  ها 

م زیآمحل مسالمت به آن متوسل  لافات  این حالت هر دولت روش شوندیاخت بهدر  اعمال ممکنه را  ناءها و  ث  است
ه کارم ب به نظر خود  به تسلیم  دار کردن طرف   م.-برد یعملیات نظامى براى وا
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وع شود، بسته به نهایی که در ازای ارائه خدمت در شورا یا یک هیئت محلی به عضو پرداخت میتعلیق پاداش -2 یشهر یهاالمان نهیشیفصل اول؛ پ

 .هروز 20برای یک دورۀ حداکثر محکومیت، 

 

 سایر اقدامات

ام زیر احکیک هیئت محلی )در تعریف محدود(  تواند توصیه کند که شورا یامبارزه با فساد می مأمورهمچنین 

 :را اعمال کند

 انفصال از عضویت یک کمیته یا هیئت محلی )تعریف محدود( -1

 انفصال از ریاست یک کمیته یا هیئت محلی )تعریف محدود( -2

 یا پرداخت غرامت مبالغ دریافت شده بازپرداخت -3

 بازگرداندن دارایی یا بازپرداخت مبلغی معادل ارزش آن -4

 شورا، شاکی یا هردو. تقاضای عذرخواهی از -2

 

 


