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بیقی الگوهای عدم تمرکز در فرانسه، مطالعه تط

 1انگلستان و آمریكا با نگاهی کوتاه به ایران
 

 ٭سير مجتبي وتعظي

 **سارت ررتيي

 

 چكيره

كيفيت عدم تمركز، ضمح ايح كه بيان گر ميزان توجه و ارزش گذار  يک نظام 

ايااي به حقوق و آزاد  ها  شهروندان، به ويژه در حوزه مشاركت عمومي -حقوري

و به يور خاص تر، حقوق آنان در اداره امور محلي خود اات در عيح حال كيفيت 

عه محلي تبييح مي نمايد. در ايح مديريت امور محلي و رويکرد نظام مذكور را به توا

تحقيق با در نظر گرطتح مباني حقوري و انديشه ا  مديريت محلي، كيفيت اجرا  

آن در كشورها  شاخص دنيا يعني طرانسه، بريتانيا و آمريکا را با ااتفاده از روش 

تطبيقي مورد برراي ررار داده ايم و از ايح رهگذر با نگاهي كوتاه به نظام -تحليلي

قوري كشورمان، آايب شنااي مختصر  را در ايح زمينه به انجام راانده ايم. ح

مالحظه مي شود كه كشور طرانسه با توجه به مباني تاريخي خود متعلق به يک الگو  

بيشتر تمركزگرا اات كه دغدغه حفظ ارتدار مركز  را دارد اما دو كشور آمريکا و 

ون و گرايش ها  ليبرالي رو  تر، برا  بريتانيا با توجه به انت ها  آنگلو ااكس

حقوق و آزاد  ها  محلي احترام بيشتر  رايل شده اند. در ايح ميان در نظام حقوري 

ايران با توجه به رويکرد ااالمي به شوراها تمركزگرايي بيشتر  به چشم مي خورد. 

 با ايح حال تحوالت پسامدرن در عرصه حقوق و حکومت دار ، مدل ها  موجود در

دنيا را به شدت تحت تاثير خود ررار داده و در نتيجه، روند تمركز گرايي به نفع 
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   تکثرگرايي و ارتدارزدايي كمرنگ شده اات.

 :يلير وتژگان

  عدم تمركز، مديريت محلي، آمريکا، طرانسه، بريتانيا 

 

 مقرمه

 ٢بحث از تمركز و عدم تمركز در عيح ايح كه مطالعه شکل حقوري دولت اات 

ها  تاريخي و مباني ارزشي و نمايد. انتديريت امور محلي را نيز تبييح مينحوه م

توان اه گونه دم تمركز بوده اات و در مجموع ميايااي هر كشور عميقاً موثر بر ع

را در رويکرد طرانسو  اات كه البته آن رويکرد را در ايح خصوص برشمرد: اوليح آن،

. در ايح نمونه، تاكيد زياد  بر وحدت ملي اات و در ايتاليا نيز مي توان باز جست

كند. ر اات، عدم تمركز را نيز تحمل ميعيح آنکه در پي تواعه اداره مركز  مقتد

امور ادار  در درجه  در رويکرد دوم كه انگليسي اات نقش نهادها  محلي در انجام

گاه پااخ  چيه يسيانگل  اداره مركز"شود يكه گفته م  به نحو گيرداول ررار مي

. در نوع اوم كه 3"نداده اات يکپارچگيمعطوف به   هابه دغدغه  رانع كننده ا

متمركز، در جامه و ظاهر يک  ويژه كشورها  اواياليستي اات، يک نظام ماهيتاً

  4رژيم غيرمتمركز پنهان شده اات.

 فيراتب ضعبه م ياول هر چند در اطح کرديرو شتريب رانيراد در ايبه نظر م

در رالب  يمحل  مواس به شوراها ژهيتوجه و رغميتر اتخاذ شده اات چرا كه عل

و ششم( همان گونه كه  کصديتا  کصدمي)ششم، هفتم، و  ياصول متعدد رانون اااا

چندان به چشم   مركز رتداردر مقابل ا يمحل  نهادها  هاتيصالح ديد ميخواه

شود يمالحظه م يگونه كه در اصل هفتم رانون ااااهمان راني. البته در اديآينم
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 11٢،ص 139٢،االشهرداد
4  Debbasch, Charles, Frederic Colin (2005), Administration publique, 
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را  ييتواند تفاوت هايم کردينوع رو حيا 5.طرض شده اند يااالم  مبنا  شوراها دارا

 موجب شود. الگوها ريدر عمل با اا

ها را درنورديده در عيح حال تحوالت حقوق چند دهه اخير، بسيار  از تفاوت

ارتدارزدايي و تمركز زدايي را در عرصه جهاني و در رالب كلي دولت و مسير مشترك 

ها ررار داده اات كه البته هر كشور به تنااب شرايط -پسامدرن طرارو  تمامي نظام

ايااي طرهنگي و جغراطيايي خود از ايح طرايند تاثير پذيرطته اات. خروج انحصار 

 "اداره شونده"، تغيير مفهوم تصميم گير  از داتان مراجع ايااي و ادار  مركز 

، ظهور مفهوم دموكرااي ديالوگي، مشورتي يا مشاركتي، ظهور مفهوم "شهروند"به 

در  "اداره دموكراتيک"در رالب مجامع حرطه ا ، پيدايي مفهوم  "شهروند متخصص"

، انايه مشروعيت تصميم ايااي به طرايند و شيوه "اداره بوروكراتيک"مقابل 

و پيدايي تکنيک  "دموكرااي نزديک"تصميم، ظهور مفهوم  دموكراتيک اتخاذ

طتح ربل از اتخاذ تصميمات ادار  و ايااي و باالخره روت گر "مباحثه عمومي"

 تريح گواهان تحوالت مذكور رلمداد مي شوند.-ها از جمله مهم« ان جي او»نقش 

ا به ها  مقطعي مخالف )مثل دوره تاچر  كه در بريتانيوجود جريان رغميعل

از حد  ادهيها  محلي كه زوااطه تقويت كنترل مركز  به منظور كاهش هزينه

شود(، گرايش غالب به ويژه در اروپا  غربي و نيز در ارزيابي شده بود شناخته مي

ها  در حال تواعه به او  تحکيم خود مختار  محلي حركت كرده اات: كشور

ها  ارتصاد ، ترده در حوزهها  گسنهادها  محلي با بهره مند  از صالحيت

آزاد همراه با تقليل كنترل   ريگ مياجتماعي يا طرهنگي، برخوردار از صالحيت تصم

دولت بر خود شده اند. بنابرايح روابط بيح مركز و پيرامون )حومه( رطته رطته مبتني 

 .6 شکل گرطته اات اونبر مشاركت و تع

در ايح زمينه، نگرش برراي وضع موجود و اير تحوالت كشورها  شاخص 

 دريق تر  را جهت تحليل نهايي جايگاه عدم تمركز در دنيا موجب مي شود.
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 1396پاييز و زمستان  /چهاردهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               1٢4 

 

 

 رمتنسه -1

يشينه تمركز گراات. يکي گونه كه گفته شد طرانسه كشور  شاخص با پهمان

ها  مهم حقوق ادار  دوران ناپلئون، تمركزگرايي و حذف وااطه با پيش از ويژگي

ها  آزاد  خواه و دموكراتيک جريان . با ايح حال با آغاز٧پرطه ااتبيني مقامي به نام 

به ويژه از دوران حکومت كوتاه جمهور  دوم، تمركززدايي و دادن اختيارات بيشتر 

 19٨٢.در مرحله ا  جديدتر نيز از اال  ٨ت محلي مورد توجه ررار گرطتابه مقام

 ٢٠٠3دنظر رانون ااااي اال تمركزگرايي بازهم كمرنگ تر شده و باالخره در تجدي

شوراها  محلي حق وضع آييح نامه و عدول آزمايشي و مورت از مقررات عمومي 

كشور و نيز حق برگزار  رطراندوم محلي را به دات آوردند. عالوه بر ايح شهروندان 

نيز حق اعتراض به كاركرد شورا در صحح شورا را ياطته اند، وضعي كه برخي از آن 

توان همچنان به برخي ايح حال ميبرند. با نام مي "وكرااي نزديکدم"ه عنوان ب

ها  رابل توجه بيح دو الگو  انگليسي و طرانسو  اشاره نمود به يور مثال، در تفاوت

كنند در دان كشور  در ادارات محلي كار ميطرانسه كمتر از يک اوم كل كارمن

 . 9راد.نان عمومي مين به دو اوم كل كارككه در انگلستان ايح ميزاحالي

 

 ش رتو شهم  -1-1

تواند به طهم درجه ها  شورا  شهر و اپس شهردار ميمالحظه صالحيت

 ااتقالل و كارآمد  نهادها  محلي كمک شاياني بنمايد.

و  10شهر دارا  شخصيت حقوري اات شهم  وش رت وها تيصال  -1-1-1

 بهعبارت اات از حل و طصل امور شهر.  كلي ريتعب کي در صالحيت شورا  شهر

                                                                                                     
 ٢5، ص همان، كااز، اابينو ٧

 166،ص 1393، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،.سياست و  ك مت ير رمتنسهايوبي، حجت اهلل،  ٨

 115ص  ، همانشكل گيمو  ق ق تيتروكااز، اابينو،  9

10 Chapus Rene'(2001), Droit administratif general, Paris: 

Montchrestien, t1.p.245 
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« كنديخود را حل و طصل م تيشهر امور وارع در صالح  شورا» 19٨3موجب رانون 

حوزه  دركند.  فيآن را تعر  ها تيصالح ديآن اات كه مقنح با  به معنا حيو ا

را كه رانون به نفع   شوراات مگر موارد تيشورا و شهردار، اصل بر صالح حيروابط ب

و مسکح،   شهرااز ، زيبرنامه ر  ها در حوزه ها )شهر( شهردار ااتثنا كند. كمون

 اند.  تيصالح  دارا يبنادر و خدمات اجتماع

و  ستنديها مجاز به وضع آن ن )شهر( كمون  عوارض، شورا حييخصوص تع در

 تيمنابع كم اهم يبرخ تصميم گير  راجع بهواگذار شده اات. البته  مقنحامر به  حيا

  منابع درآمد شوراها، كمک ها گريد از همچنيح خود شوراهاات. تيدر صالح

 . رنديگياات كه شوراها م ييدولت و وام ها يرانون

نام   در عرضه ارتصاد  شهر  دخالت شوراهاتوان به ها مياز ديگر صالحيت

 تهايطعال يتوانند به برخيهم داده اند. شوراها م « شهر زميالياوا»كه بدان نام برد 

كنند  جاديا يو صنعت  توانند مؤاسات ارتصاديم زيبدهند و ن ارانهيو نهادها كمک و 

ررابت  کي وزارتصاد و صنعت اات و امکان بر  امر خالف اصل آزاد حيكه البته ا

به داشتح تعادل  ديالزام شد يخصوص  هاآورد چرا كه شركتيرا طراهم م يررانونيغ

 يو رانون يوابسته به شوراها امکان عمل  هاخود دارند حال آنکه شركت تيريدر مد

  11بودجه رابل توجه را دارند.  كسر کي

  برا ييراهکارها  اشتغال و ارتصاد  هابحران برابربتوانند در  ديشوراها با

  اياح  برا يطتح بابمذكور منجر به  ازاتيمقابله داشته باشند به شرط آن كه امت

شهر به شرط آن كه به منظور   شورا  ارتصاد  هاتيمرده نباشد. طعال  هاشركت

د مجاز دانسته شده نشو يبخش خصوص تيبوده و موجب محروم ينفع عموم حيتأم

اات   جامعه با دولت مركز يو اجتماع  ارتصاد تيموجب رانون، هدااات. البته به

 شده حركت كنند.  حييدر چوب تع ديبا يمحل  و نهادها

اات البته   شهر يبا نهاد محلنيز شهر  يخدمات عموم يو اازمانده جاديا

 هيشناخته شده باشند مثل احوال شخص  كه تواط رانون ضرور يطقط خدمات عموم

 و امور كفح و دطح مردگان. 

                                                                                                     
11 Waline, Jean (2008), Droit Administratif, Paris: Dalloz.89s   
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اعم  نديرا برگز يمتنوع  هاتواند روشيشهر م  شورا ،يدر خصوص اازمانده

  شركت ارتصاد جاديا اي از،يامت  اعطا ايو  ريبه غ  تصد  واگذار اي مياز اداره مستق

راهکارها به درت تواط رانون مشخص  حياز ا کيمختلط. البته رواعد حاكم بر هر 

 شده اات. 

براند  يربل از اجرا به انتشار عموم ديبا يخدمات عموم  تصد  رراردادها

با   هاكمون  براهم حاكم اات.  ونير مورد معامالت دپارتمان و رژضرورت د حيا

اظهار   شهردار برا ااتيبه ر يمشورت ونيسيكم کيهزار نفر،  1٠از  شيب تيجمع

 حيدر ا زيمذكور وجود دارد. مصرف كنندگان ن  رراردادها ينظر در خصوص تمام

 .1٢هستند يندگانينما  دارا ونيسيكم

توان از يكه م  شهر اات، به حد  ديمقام كل شهردار  شهميتر-2-1-1

اخح  در شهر يااتير ميرژ  ريبه تعب ايردرت در اطح شهر   اازيشخص دهيپد

كنند، شورا يكمک م  شورا به عنوان معاونان شهردار به و  از اعضا يگفت. برخ

مصوبات   مجر شهردار 13كند. حييدرصد همکاران شهردار را تع يتواند تا ايم

در شورا تدارك  بييرح و تصو  داتور جلسات و بودجه شهر را براو  شوراات

-تيصالح حياات ا  عهده وبه  ادار سيو پل ييرواتا سيپل ، شهر سي. پلنديبيم

 . رديگيصورت م )طرماندار( رطهپِ  شهر و تحت نظارت ادار  مستقل از شورا ها

امات عنوان مراجع ناظر بر اجرا و نيز همکاران مقدر ايران به شوراها بيشتر به 

ها  تصميم گير  كه آن هم بيشتر از آن شورا  دولتي نگريسته شده و صالحيت

ه مقنح رصد واگذار  اختيارات شهر اات محدود و ااتثنايي اات. حتي در موارد  ك

مصوبات  تر به ايح نهادها را داشته، شورا  نگهبان با مبنا  مذكور، از تاييدجد 

 . 14مجلس خوددار  نموده اات. 

 

                                                                                                     
12 Waline, JeanIibid.121s   
13 Waline, Jean Ibid.126 

مفه م و جايگاه عرم رمميز ير نظام  ق ق تساسي نک: جاللي، محمد و حامد نيکو نهاد،  14

، به كوشش محمد جاللي تيتروتنريشه هاو  ق ق ير ، تيمتن ير پمر  تنريشه قان نگذتر تساسي

 119و محمد رضا ويژه، تهران: انتشارات مجد، ص 
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عالوه يک ، به15دپارتمان متشکل اات از يک شورا  عمومييپاررمان   -1-2

دريا دارا  رژيم خاص -ها  طرامجر  كه همان رييس شورا اات. البته دپارتمان

يأت وزيران و ايالع مجلس صورت خود هستند. الب عضويت اعضا  شورا با مصوبه ه

 گيرد. مي

ها  دپارتمان در يک تعبير عام عبارت اات ازحل و طصل كليه امور الحيتص

تريح ايح مجموعه دپارتمان كه به موجب رانون پيش بيني شده اات. اما مهم

 ها به شرح زير اات:الحيتص

ايجاد و اازماندهي خدمات عمومي دپارتماني: در چارچوب اصولي مانند  -1

ااير رواعد حاكم همانند مورد مذكور در الييسيته وآزاد  تجارت و صنعت. 

مبتني بر نفع عمومي  ها تواند به طعاليتياليزم شهر  اات. همچنيح شورا مياوا

 يارانه بپردازد. 

ا  كه تواط رييس شورا تدارك شده و مشمول رواعد حاكم به بودجه رأ  -٢

 بر بودجه شهر  اات. 

تعييح حدارل  -ها  حوزه اجتماعي و بهداشتي شامل: الفمسؤوليت -3

ميح آن تأميح هزينه ااتقالل االخوردگان. البته دولت تعهد نهائي تأ -داتمزد. ب

اايون، مقابله ه تصد  واكسينها  ناتوانان جسمي  به عالوپرداخت هزينه -را دارد. ج

 كلي حراات از االمتي ااكنيح دپارتمان.با اريان و به يور

صالحيت مربوط به حفاظت شهر  )آتش اوز  و حوادث غيرمترربه(،  -4

ها را در رالب يک مؤاسه عمومي اازمان پارتمان موظف اات همه ايح طعاليتد

 دهي و اداره كند.  

ر محجوريح، شامل راهدار ، بنادر، گردشگر ، اموها كه ااير صالحيت -5

 . 16شودطرهنگي، حمل و نقل مي

 

ها  ديگر مانند مؤاسه عمومي طعال ايح واحد رباَل در رالب رژي ن  -3-1

                                                                                                     
15 Conseil general  
16 Waline, Jean . Ibid.127 
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بوده اات. رژيون جديدتريح نهاد عدم تمركز در طرانسه اات و به عنوان يک نهاد 

شکل عملي به خود گرطته  19٨6ال رانوناً پذيرطته شده و در ا 19٨٢محلي از اال 

اات. با ايح حال ايح نهاد با ارعت چشمگير  در داتگاه ادار  كشور طرانسه جا 

اطتاده اات. رژيون تنها نهاد محلي اات كه دارا  دو مجلس اات: يک مجلس 

تصميم گير  يا همان شورا  رژيونال و يک مجلس مشورتي يا شورا  ارتصاد  و 

 اجتماعي رژيون. 

رژيون به وايله يک شورا  »به موجب رانون،  ش رتو رژي نا  -1-3-1

« شود.نتخابات عمومي و مستقيم اداره ميرژيونال منتخب مردم از يريق يک ا

در اطح  1999ژانويه  19به موجب رانون  1999انتخابات برخالف گذشته از اال 

مان مي دهد  از رژيون برگزار مي شود و ليستي اات. شورا همه امور رژيون را اا

 جمله:

اات. شورا  نگ كننده تواعه ارتصاد  در منطقهدر حوزه ارتصاد، رژيون هماه-

گيرد و برا  درياطت الزاماَ يرف مشورت دولت ررار مي در خصوص موارد ارتصاد ،

 .شوديبا دولت يرف ررارداد وارع مبرخي كمکها  مالي، 

 تصويب بودجه -

و مؤاسات آموزش تخصصي، ااتخدام و  احداث و نگهدار  دبيراتان ها-

 ها مديريت مأموران طني، كارگران، دبيراتان

 ها ها و موزهبرخي امور طرهنگي مانند كتابخانهحمل و نقل، كارآموز ، -

مركب از نمايندگان نهادها و بخشها  ش رتو تقتصايو و تجتماعي -2-3-1

خانوادگي، آموزشي، علمي، رژيون در حوزه ارتصاد ، اجتماعي، طني حرطه ا ، 

طرهنگي و ورزشي اات. رانون درصد اعضاء هر گروه را معلوم كرده اات كه تواط 

درصد اعضاء هر گروه كه تواط پرطه انتخاب  5همان گروه انتخاب مي شوند به عالوه 

 . 1٧دارند اال اات و طقط نقش مشورتي برا  شورا  رژيون 6مي شوند. دوره عضويت 

 

ايح اصول كه در بازنگر  رانون  ر  ايم رمنهايهاو محلي  تص   جري-4-1

                                                                                                     
17 Waline, Jean Ibid.145s   
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 وضع گرديده عبارت اات از:  ٢٠٠3ااااي اال 

 امکان عدول نهادها  محلي از برخي روانيح و مصوبات دولتي؛  -1

 حق اتخاذ تدابير جايگزيح و اختيار  برا  اعمال بهتر صالحيت ها؛  -٢

 رطراندوم محلي.  -3

به موجب بند چهارم ماده و آيين نامه ها  تمكان عرو  تز ق تنين  -1-4-1

يک  توانند ورتي كهلي يا واحدها  وابسته به آنها ميرانون ااااي، نهادها  مح ٧٢

دهد، برا  يک مدت مورت و به يور آزمايشي از مواد رانون يا آييح نامه اجازه مي

مقررات رانون يا آييح نامه حاكم بر صالحيت شان عدول كنند البته به شرط آنکه 

ي وحقوق شناخته شده در عموم  ها  ادمذكور راجع به شرايط ااااي اعمال آز

 رانون ااااي نباشد.

اال اات كه تا يک اال ديگر  5 به موجب رانون، حداكثر مدت آزمايشي

لي مجاز به چنيح وضعي را تهيه تواند تمديد شود. دولت ليست نهادها  محمي

ت گزارشي را تهيه خواهد كرد كه پارلمان براااس كند. بعد از انتها  دوره، دولمي

يني معاطيت يا آن تصميم به اتمام دوره آزمايشي يا تمديد دوره يا طعاليت يا پيش ب

 گيرد. اصالحاتي در آن مي

ايح در حالي اات كه در ايران، به موجب اصل يکصد و ششم رانون ااااي 

رانون  ٨1شوراها درصورت تخلف از رانون رابل انحالل اند. با ايح حال مقنح در ماده 

بر محدوده  13٧5مصوب  "تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراها  ااالمي كشور..."

بر خالف مصالح ملي رابل انحالل مذكور اطزوده و شوراها را حتي در صورت اردام 

دانسته اات. چنيح حکمي از دو جهت درخور اعتناات: اول آن كه محدوديتي بر 

محدوديت انحصار  رانون ااااي اطزوده اات كه اعتبار آن محل تامل اات. دوم آن 

كه مفهوم مصلحت مفهوم بسيار كشدار  اات كه تفااير متعدد  را بر مي تابد و 

 ر بالقوه ا  برا  تحديد ناروا  كاركرد شوراها به حساب آيد.     مي تواند ابزا

 ٢٠٠3در بازنگر  رانون ااااي اال  تصل ير رقسيم صال يت  -2-4-1

توانند برا  اعمال بهتر ق ااااي، نهادها  محلي مي ٧٢اده م ٢به موجب بند 

 صالحيت ها  رانوني خود تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند. 
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حق اعتراض و حق رطراندوم: يکي از بزرگتريح  سي نزييک يم يمت -3-4-1

ها  تحقق حق مذكور باشد. روشاصل مذكور مي ٢٠٠3مارس  ٢٨رانون نوآور  ها  

ب اعمال حق دادخواهي )اعتراض( به ايح صورت اات كه انتخاب كنندگان از با

ض خود توانند تقاضا  ثبت نام جهت شركت در جلسه شورا  محلي و اعالم اعترامي

 هم ريشه داشته اات.  1٧91را بنمايند. چنيح حقي البته در رانون ااااي 

ع در صالحيت شورا  نهاد محلي عالوه بر ايح، موضوعات و برنامه ها  وار

در  ٢٠٠3تواند با تصميم شورا به رطراندوم واگذار شود. رانون ارگانيک اول اوت مي

تشريفات ايح راهکار را پيش بيني  ٢٠٠5خصوص رطراندوم محلي و آييح نامه مصوب 

 13رانون  1٢٢كرده اات. ايح نوع رطراندوم را بايد از رطراندوم مشورتي، موضوع ماده 

تواند تواط يح نوع اخير، رطراندوم مشورتي ميتفکيک كرد چرا كه در ا ٢٠٠4اوت 

  1٨يک پنجم انتخاب گران كمون و يک دهم دپارتمان تقاضا شود.

حيتي به صراحت برا  شوراها پيش بيني نشده اات اما با در ايران چنيح صال

آييح نامه اجرايي  16رانون تشکيالت شوراها و نيز ماده  6٨ماده  "ج"توجه به بند 

تشکيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراها  ااالمي و نحوه انتخاب دهيار، امکان 

 . 19نظر خواهي از اهالي طراهم شده اات.

 

  20ير رميتانيا  ك مت محلي-2

تواعه حکومت محلي در بريتانيا حاصل يک روند تايخي اات. نهادها  محلي 

يت حکومت محلي باعث يرح يک نظام ويژه از تمركز شده اند و ايح نکته خود اهم

ها  شاخص نظام انگليسي كه همواره مورد رااند. يکي از مولفهرا در بريتانيا مي

-انگليسي ٢1زمامدار -طرانسو  ررن نوزدهم بوده اات خودحسرت ليبرال ها  

هاات. مهمتريح شاخص الگو  مذكور آن اات كه تمامي ادارات محلي تواط 

                                                                                                     
18  Waline, Jean Ibid. 103s  

 1٢1، ص13٨9ر،چاپ اول.نشر دادگست تهران:،و ق ق تيتر ژن،يب ،يعباا 19
٢٠ Local Government 
٢1 Self-government  
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بوده كه به صورت  شده كه متشکل از نخبگان محليا تصد  ميه ٢٢"جنتر "

 وارض از خود اهاليها  ادار  را نيز از محل درياطت عكردند و هزينهاطتخار  كار مي

نمودند. نهادها  مذكور در اواخر ررن نوزدهم به تملک دولت محل درياطت مي

 درآمدند و وضعيت تقريبا شبيه ااير نقاط اروپا شد.

ركز و اازمان مركز  نيز دچار در حال حاضر در بريتانيا حتي حوزه تم 

اات و   19٧٢رانون جار  در نظام حقوري طعلي، مصوب اال  ٢3گونگي اات.چند

ه اجرا  ايح رانون، ااختار اداره ارزميني بريتانيا دچارتحول جد  شده در نتيج

اات. هدف ايح رانون، تقويت ااتقالل محلي از يريق ااده كردن ااختار ارزميني 

 بوده اات. 

در  كانتيمنطقه بزرگ ادار  به نام  59به موجب ايح رانون، در درجه اول، 

شود. مراكز بزرگ شهر ، در ند تشکيل ميدر ااکاتل ريجحانگلستان و ولز  و به نام 

وضع حقوري كانتي ها  متروپوليتح ررار گرطته اند و خود ايح منايق طوق به 

 تقسيم شده اند.  ٢4ديستريکتواحدها  كوچکتر  به نام 

 

: ااختار اصلي نهادها  محلي در انگلستان به ساختار نهايهاو محلي -1-2

و اطح مادون كه  ٢5كانتيي شوراها  دو اطح تفکيک شده اات: اطح عالي يعن

 اات.  ديستريکتشوراها  

ها  بيح دو اطح در در انگلستان، تقسيم صالحيت تنگلستان  -1-1-2

ر متروپولتيح متفاوت اات. خصوص شش كانتي متروپوليتح و اي و نه كانتي غيرمت

 ها  اصلي،ل آموزش و پرورش، حمل و نقل، راهها، شوراها مسؤودر غير متروپولتيح

ها، حقوق مصرف كننده و آتش نشاني ها، كتابخانهخدمات اجتماعي، اازماندهي زباله

ها در موضوعات مسکح، االمت، مبارزه و نهايتاً نظم عمومي اند. شوراها  ديستريکت

ها دارا  صالحيتند. ار  در ااختمان و جمع آور  زبالهبا آلودگي هوا، راعده گذ
                                                                                                     
٢٢ Gentry  

 11٢ص همانكااز، اابينو، ٢3
٢4 district 
٢5 county 
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شده و هر دو رده در ها تقسيم ح كانتي ها و ديستريکتكاركرد آمايش شهر  بي

 ها و مراكز تفريحي صالحيت دارند . ها، پاركموضوعات موزه

، حدود نيمي از  انگلستان كه شامل منايق شهر  مهم 19٧٢در نتيجه رانون  

باشند. ره مند از يک رژيم حکومت محلي ميهستند از ايح پس در اطحي واحد به

و يا شوراها    ٢6پاريشدر برخي منايق، يک اطح تکميلي ديگر به نام   عالوه بر ايح

وجود دارد كه متصد  وظايفي با اهميت ثانو  و طرعي ناظر بر زندگي روزمره  ٢٧شهر

 . ٢٨هستند

هزارتا  آنها دارا   ٨در انگلستان وجود دارد كه طقط  پاريشهزار  1٠حدود 

صد  بيش از يک پاريش باشند. شوراها  پاريش يا شهر  اند كه ممکح اات مت

 شوراها  پاريش در لندن وجود ندارند و دارا  اهميت كمي در تقسيمات هستند. 

 1963: لندن به عنوان يک ااتثناء در نظر گرطته شده اات. رانون لنرن

تقسيم كرده بود. در زمان مارگارت بوروگ  3٢صالحيت ها را بيح لندن بزرگ و 

، واحد لندن در رالب يکي از هميح بوروگها 19٨5اداره محلي تاچر، به موجب رانون 

يک مقام لندن  ٢٠٠٠البته با وضعي متفاوت پيش بيني شد. رانون دولت محلي اال 

با هم يک شود. شورا و شهردار شهردار به يور مستقيم انتخاب مي بزرگ ايجاد كرد.

خصوص حمل و يت درمقام لندن بزرگ دارا  صالح دهند.واحد ادار  را تشکيل مي

را  ها  شونقل لندن، پليس متروپل و مشاغل ااتراتژيک اات اما همه مسؤوليت

  ٢9شود.رديمي لندن بزرگ را شامل نمي

 

شورا   ٨در ايح دو منطقه، دو اطح انتي )يعني  تسكارلنر و ولز  -2-1-2

 53شورا  منطقه ا  تقسيم شده و  9شورا  ديستريکت در ولز و  3٧كانتي و 

                                                                                                     
٢6 parish 

٢٧ town councils 
٢٨ minor environmental responsibilities 
29 Warburton, Matthew(2002), Royaume- Uni:  Les transformations du 

"gouvernement local",  in La decentralization dans les Etats de l'union 

europeenne, sous la direction d'Alain Delcamp et John Loughlin, Paris: La 

documentation Francaise.288   
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جا  خود را به يک اطح واحد از  1996ورا  ديستريکت در ااکاتلند( در اال ش

 واحد در ااکالتند.  3٢واحد در ولز و  ٢٢حکومت محلي داده اات يعني 

اات  3٠هر ديستريکت ولز  شامل يک يا چند واحد تقسيماتي بنام كاميونيتي

اريش انگليسي و دارا  شوراهايي كه اعمال كننده صالحيت هايي شبيه شوراها  پ

از خود مختار  ايااي برخوردار شده اند  199٨اات. ايح دو ملت به موجب رانون 

تحقق  1999مي  6كه مواوم به رانون ااکاتلند و رانون ولز شده و در انتخابات 

 خارجي ياطته اند. 

ها  االمتي، ر رالب ايح خودمختار ، شامل حوزهها  واگذار  دصالحيت

وزش و پرورش و اازماندهي صنفي، مسکح، بخشي ارتصاد ، خدمات اجتماعي، آم

 شود. تغذيه، جنگلها، ورزش و هنرها مي كشاورز ، محيط زيست، ماهيگير ،

تر اات چرا كه مجلس محلي دارا  اختيارات تحول در ااکاتلند گستردهحوزه 

قط كه در ولز، مجالس انتخابي طي در حوزه ها  مذكور اات درحاليتقنيني و اجراي

 .31دارا  حق تدبير راجع به اجرا  روانيح هستند. 

 

اختيارات اداره غيرمتمركز محلي در ايرلند شمالي تيملنر شمالي   -3-1-2

شورا  ديستريک صالحيت ها   ٢6محدوديت زياد  ياطت.  19٧3به موجب رانون 

صالحيت ها كردند برخي ر نهادها  كلي بريتانيا اعمال ميناچيز  را نسبت به ااي

)به ويژه در حوزه مسکح، برنامه ريز  شهر ، بزرگراه ها، آبرااني، آموزش و پرورش 

وگذار شده بودند كه اكثريت  3٢شورا  محلي 9و خدمات اجتماعي و االمت ( به 

له دولت مركز  اعضا آنها منصوب دولت مركز  بودند. ااير صالحيت ها نيز به واي

( مصوب 199٨آوريل  11) 33جمعه مقدسصلح  شد. معاهدهمستقيماً اعمال مي

امکان تشکيل يک مجلس را برا  ايرلند شمالي طراهم كرد  199٨مي  ٢٢رطراندوم 

 ( . 199٨ژوئح  ٢5)

                                                                                                     
3٠ Communites 
31 Warburton, MatthewIbid.288    
3٢ Area  boards 
33 Vendredi-Saint 
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جنوب همکار   -در حال حاضر نهادها  جديد  ايجاد شده اند )شورا  شمال

كاتوليک و  امعهبريتانيک ( كه عميقاَ روابط بيح دو ج -بيح دو ايرلند و شورا  ايرلند

 نمايند. پروتستان را اصالح مي

حسح عملي نهادها  مختلف بستگي به مجلس مربويه دارد كه هر دو جامعه 

 مذهبي در آن دارا  ردرتند. 

نهادها  محلي را در  تيصالحدر مقام جمع بند  مي توان حوزه ها  اصلي 

برنامه  -نقل عمومي  حمل و -بريتانيا ايح گونه برشمرد: دطاع شهر  و آتش نشاني 

بهداشت و محيط زيست  -راه ها  محلي و تنظيم تراطيک  -ريز  شهر  و ارتصاد  

جمع آور  زباله ها و بهداشت  -تنظيم تجارت  –تهيه و تصفيه آب )ااکاتلند(  -

كتابخانه ها، موزه  -آموزش  –خدمات اجتماعي اشخاص  -مسکح  -معابر و بازياطت 

  34ورزش و مراكز تفريحي. -ها و ااير امور طرهنگي 

 

 روترط رين نهايهاو محلي   -2-2

ديستريکت و كانتي از وضع برابر در مقابل رانون برخوردارند و در اغلب موارد 

رابطه السله مراتبي بيح ايح دو واحد وجود ندارد و شوراها  كانتي دارا  كنترل بر 

 راها  ديستريکت نيستند. شو

برخي صالحيت ها از آن ديستريکت هاات مانند مسکح، بهداشت و برخي از 

آن ها منحصر به كانتي اات مانند آموزش و خدمات اجتماعي، و برخي ديگر بايد با 

 هماهنگي بيح دو اطح صورت پذيرد. 

يستريکت در برخي موارد يک رابطه السله مراتبي وجود دارد مانند زماني كه د

حوزه حق دخالت در  ازها  يكانت كنند وا از اعمال صالحيت خود امتناع ميه

عالوه بر ايح، شوراها  ديستريکت، نقش روه  .شوند  آنها برخوردار ميها تيصالح

كنند.  به يور مثال ديستريکت م تصميمات آنها ايفا مياجرايي كانتي ها را در انجا

 ها به حساب كانتي ها مسؤول نگهدار  بزرگراه ها هستند. 

با ايح حال تمامي نهادها  محلي دارا  يک صالحيت عام برا  واگذار  برخي 

                                                                                                     
34 Warburton, Matthew.Ibid.288  
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هر چند ايح امر در عمل كمتر  ؛از صالحيت ها  خود به نهاد محلي ديگر هستند

رك بيح دو رده نهاد، به نحو  كه منحصر اتفاق مي اطتد. مثال مهم يک صالحيت مشت

ريز  اات. به يور كلي و خالصه به يک كار مشترك بيح دو نهاد باشد، برنامه 

  دارا ها در حوزه راهبردها  كالن و ااتراتژيک تواعهتوان گفت كانتيمي

ها  محلي و نظارت بر تواعه. رانون مربوط ها در حوزه يرحو ديستريکت تنديصالح

ضوع، با ايح هدف تنظيم شده كه صالحيت هر نهاد به درت مشخص و از بديح مو

 تداخل آنها جلوگير  شود اما چنيح نتيجه ا  صد درصد محقق نشده اات. 

هايشان بسيار متنوع و متفاوت قش نهادها  محلي در اعمال صالحيتكيفيت ن

لي يک نقش اات در برخي موارد مثل كنترل االمتي يا  تنظيم بازار، نقش مقام مح

راعده گذارانه و تنظيم كننده اات در ااير حوزه ها مانند برنامه ريز  و تواعه 

ارتصاد ، مقام محلي در بخشي نقش هنجار گذار و در بخش ديگر نقش مشوق ااير 

واحدها  محلي، شركتها و اشخاص خصوصي را دارد. و در موارد  ديگر مانند جمع 

مقام محلي نقش ها  مالي امور مربوط به همه  آور  زباله ها و نظاطت خيابانها،

 تقسيمات زيرنظر خود را دارد. 

در چند اال اخير، دولت مركز ، ايح ايده را تواعه داده اات كه نهاد محلي 

بايد نقش خود را از يک تدارك كننده اوليه به يک مشوق و برانگيزاننده متحول كند. 

 محلي بريتانيايي به جا  گذارده اات. ايح انديشه آثار مهمي را در كاركرد دولت 

به يور كلي دو عنصر ااااي در اداره امور محلي مورد تاكيد ررار گرطته اات: 

ررابت و واگذار  امور از يريق منارصه به متقاضيان از جمله بخش  عنصر اول

« ضرورت جستجو  بهتريح راهکار اداره»عبارت اات از  عنصر مهم ديگرخصوصي، و 

اات. بر اااس عنصر دوم، هر نهاد محلي ملزم اات بهتريح روش  (best value)يا 

 اداره امور خود را جستجو كند. 

 متضمح تکليف نهاد محلي به ارتقا  به كار اطتاده و ٢٠٠٠ايح رژيم از اال 

مداوم  كارآمد  و اودمند  كاركردها  خود اات و بايد بهتريح راهکار را برا  ايح 

 مي شود. Cمنظور بيابد. ايح رويکرد شامل چهار 

ايح نهادها بايد پااخ دهند كه چرا و چگونه خدمات مطروحه را تدارك مي 
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. آنها ملزمند با مصرف كنندگان خدمات خود مشورت كنند (challenge)بينند

و ملزمند به ايح   (consultation)خواه مصرف كننده طعلي باشد يا آتي و بالقوه

و باالخره ملزمند  (comparison) كه خدمات خود را منطبق با تقاضا ارائه دهند

در صورت امکان با كه هزينه ها و نحوه انجام امور را با ااير نهادها  محلي و حتي 

و  در پرتو ايح تحليل، نهادها  محلي  سهيمقا طعاليح بخش خصوصي در حوزه مذكور

   Concurrence ).35  (دنبايد بهتريح راهکار ررابتي را برگزين

 

 مريميت محلي ير آمميكا  -3

نهادها  محلي در آمريکا، عميقَا متأثر از مدل بريتانيايي هستند. با ايح حال 

ها  آمريکاات. اوليح ويژگي، وجود ها وجود دارد كه ناشي از ويژگيوتبرخي تفا

طدراليزم اات و يک عدم تمركز مضاعف هم از ناحيه ردرت مركز  و هم از ناحيه 

ها  محلي اعتماد شود مردم به حکومتاعمال مي شود به نحو  كه گفته ميايالت ها 

  36دانند.آنها را از دولت طدرال موثرتر ميبيشتر  دارند و 

ز ااير كشورهاات چرا كه تر اويژگي، عدم تمركز در آمريکا ضعيفدوميح 

ها واگذار شده اات. با ايح حال، نظام محلي در همه ا  از ردرت به ايالتبخش عمده

ام حقوري عدم تمركز خاص خود كشور كامالً يکسان نيست و هر ايالت دارا  نظ

 اات. 

و باالخره، اوميح ويژگي آن اات كه ااتخدام كارمندان محلي در آمريکا 

 ايااي شده اات. 

 نهايهاو محلي   -1-3

، 3٧ها  نهادها  محلي امريکا به جز اياالت عبارتند از كانتي، مونيسيپالواحد

  39يا تاون، و ديستريکت. 3٨تاون شيپ

                                                                                                     
35 Warburton, MatthewIbid.283.304s   

 49،ص 13٨6، تهران:انتشارات امت.چاپ اول،سياست و  ك مت ير آمميكا، امجد، محمد 36
3٧ Municipal  
38 Township  
39 Debbasch, , Charles, Frederic Colin (2005), Administration publique, 

Paris: Economica, 6e edition.p 414 
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تريح واحدها  نهاد شهر يا مونيسيپال يکي از مهم: م نيسيپا  -1-1-3

محلي اات. جريان و رويکرد شهرااز ، تغييرات رابل توجهي را موجب شده اات. 

درصد جمعيت آمريکا در شهرها  بيش از هشت هزار نفر  3/3طقط  1٧9٠در اال 

زندگي مي كرده اند. نيويورك طقط اي هزار نفر اکنه داشته اات در حالي كه در 

ميليون اکنه دارد و بيش از نيمي از جمعيت آمريکا در  ٧/1٨نيويورك  ٢٠٠٠اال 

شهرها  بيش از هشت هزار نفر زندگي مي كنند. آمريکا در حال حاضر حدود 

 ميليون نفر زندگي مي كنند.  1٢٠مونيسيپال دارد كه در آن بيش از  19٠٠٠٠

حقوري واحد نيستند.  ها: مونيسيپال ها تابع يک رژيم تنوع وضع مونيسيپال-

ها اات. وضع آنها تابع نظام رانوني هر ايالت اات. تأايس شهرها در صالحيت ايالت

ها دارا  ااتقالل رابل توجهي يت نيست چرا كه هر چند مونيسيپالاما ايح تمام وارع

پشتيباني( اند اما وابستگي مالي )مانند درياطت يارانه ها، كمکها  مربوط به عمران و 

 كند. -ويژه به دولت طدرال مركز  آنها را محدود ميبه ايالت و به

شباهت گيرد كه بيس يک تشريفات ويژه و خاص صورت ميتأايس شهر برااا

يست بديح معنا كه مقنح، شهر را با اعطا  شخصيت با تأايس مؤاسات بزرگ ن

كند و در ايح رااتا شهر حق يرح دعو ، مالکيت، معامله و قوري بدان، ايجاد ميح

وصول ماليات و وضع آييح نامه مي شود. اختيارات مذكور، در اااانامه يا همان 

ون ااااي عنوان رانشود. ايح اااانامه، بهارتر( اعطايي به شهر پيش بيني مي)چ

وع در وضع دارد. با ايح حال تنا مقرر ميها و شرايط ااتقالل شهر رشهر، محدوديت

ها  شهرها  آمريکايي اات. پنج شيوه كلي و متفاوت را حقيقي شهرها، از ويژگي

 توان بر شمرد: به يک شهر مي تعطاو تساسنامهبرا  

يور  مه خود را بهبه ايح معنا كه هر شهر اااانا 4٠شيوه اااانامه خاص: -1

خاص برا  شهر مذكور يورد. اااانامه ا  كه بهكنمورد  از پارلمان درياطت مي

مورد برراي و مطالعه وارع شده اات. چنيح نظامي پااخگو  نيازها  خاص يک 

شهر اات اما مواجه با دو اشکال اات: از يرطي كار مقنح را اطزايش مي دهد و از 

شود و حتي امکان ايح كه دولت دولت بر شهرها مي جب تشديد كنترلاو  ديگر مو

                                                                                                     
4٠ special charter system 
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به نحو يک جانبه در اااانامه شهر تغيير ايجاد كند وجود دارد. به هميح داليل 

 شيوه مذكور در حال كنار گذاشته شدن اات. 

ه واحد به به ايح صورت اات كه دولت يک اااانام 41شيوه اااانامه عام: -٢

شيوه نيز به دليل عيوبش در حال ترك شدن كند ايح چند شهر مختلف اعطا مي

 اات. 

ات مختلفي براااس در ايح شيوه، شهرها به يبق 4٢شيوه يرح يبقه بند : -3

شوند و هر يبقه، اااانامه خود را دارد ايح ايستم هم ايح نقطه اهميت تقسيم مي

 ضعف را دارد كه با تنوع اااانامه ها روبروييم. 

كنند. ک ايالت چنيح ايستمي را اعمال ميبيست و ي 43شيوه راعده خانگي: -4

شود چرا كه ايح ايده وجود ريح آزاد  ممکح به شهرها اعطا ميدر ايح نظام، بزرگت

دارد كه شهروندان بهتريح تصميم گيرندگان برا  تدويح اااانامه ناظر بر نيازها  

به شهرها  خاص شهرشان هستند. با ايح حال بايد توجه داشت كه آزاد  اعطايي

عامل تنوع ااختار ادار  در بطح يک دولت واحد اات. چنيح تنوعي، زماني كه 

 راد. و ارتصاد  نباشد، منفي به نظر ميمبتني بر داليل موجه جمعيتي 

تر از ااير راهکارها به نظر عيبايح راهکار، كم 44شيوه اااانامه انتخابي: -5

ح شيوه در شانزده ايالت اعمال اات. اي راد و بهتريح نمونه شناخته شده تاكنونمي

شود و بديح صورت اات كه شهرها از بيح اااانامه ها  متعدد  كه تواط مي

مقنح ارائه مي شود حق انتخاب منااب تريح اااانامه را دارند. هر چند كه در ايح 

   45راهکار كنترل مقنح وجود دارد اما شهروندان از آزاد  رابل توجهي برخوردارند.

 

ا  محلي كانتي به لحاظ حقوري، واحد مبنا  نهاده يانتي -2-1-3

تر گيرد اما در عمل، نقشي كم اهميتبدون وااطه بعد از ايالت ررار ميمريکاات و آ

                                                                                                     
41 general charter system 

4٢ classification plan 
43 Home rule system 

44 Optional charter system 
45 Debbasch, Charles,Ibid.p 416,  
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به چند از شهر)مونيسيپال( داراات. هر ايالت بجز معدود موارد ااتثنايي، منقسم 

  ايح واحد وجود دارد مثالَ در ها نام ها  متفاوتي براكانتي اات. در برخي ايالت

نامند. اه هزار و اي و هشت ميپاريش و در لوييزيانا آن را  46بوروگسآالاکا آن را 

كانتي در آمريکا وجود دارد در برخي اياالت مانند هاوايي طقط اه كانتي و در تگزاس 

كانتي وجود دارد. برخي كانتي ها دارا  جمعيتي چند صدنفر  و برخي چند  ٢54

ميليون نفر  اند. كانتي ها تواط ايالتها ايجاد شده اند و آزاد  هايي كم و بيش 

 زماندهي داخلي به آنها واگذار شده اات. برا  اا

اازمان كانتي ها: اه شکل اصلي برا  كانتي ها وجود دارد. اوليح و شايع -

تريح حالت كميسيون اات كه در آن ردرت اجرايي و تصميم گير  هم زمان تواط 

شود. دوميح حالت، نظام اعمال مي 4٧يک كميسيون انتخابي با يک هيات مديره

طتر كميسيون، يک مدير اات يعني د (administrator)ير كميسيون و مد

 4٨مجر  -نظرش به اداره امور بپردازد. اوميح حالت، شورا كند تا زيرااتخدام مي

ه را داراات. كانتي ها عموماَ اات كه مقام اجرايي حق وتو  تصميمات هيات مدير

فر(. انتخابات يا ن ٧تا  3شوند)بيح تخب مديريت ميوايله شوراها يا مديران منبه

  49عمومي و مستقيم اات يا برآمده از نهاد محلي مادون.

تصميمات شورا به وايله مديران اعمال مي شوند كه هر كدام اهمي از ارتدار 

 را عمالً در اختيار دارند. 

كانتي ها موظف به اجرا  روانيح ايالتي اند. صالحيت نقنيني كانتي ها غالبَا 

 ر  آنها گسترده اات. محدود اما صالحيت ادا

كلي، شوراها برخي اس ايالت ها، متفاوت اات. به يوراختيارات كانتي ها براا

كنند، ااير كاركنان، منتخب اند. يح و برخي كاركنان را ااتخدام ميمالياتها را تعي

امور موضوع صالحيت كانتي ها عمدتاَ ناظر بر بهزيستي و رو به تواعه اات. خدماتي 

االمندان، ناتوانان جسمي، بهداشت، آموزش، تفريحات، نگهدار  و  مانند: كمک به

                                                                                                     
46 boroughs 
4٧ Board 

4٨council–executive 
49 Debbasch, Charles, Ibid.p 421 
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مرمت راهها  رواتايي، حمايت از مصرف كننده، تواعه ارتصاد ، كيفيت آب از ايح 

تواط كانتي ها در آمريکا محقق ها  طرانسه، جمله اند. به تعبير ديگر وظايف كمون

 شود. مي

 

تاون شيپ يک كمون رواتايي كوچک اات   راون شيپ و روستاها-3-1-3

با اختياراتي كه ابتدائاَ جزيي بوده اما امروزه گسترده شده اات و حتي در برخي جاها 

از اختيارات مونسيپال ها برخوردار شده اند. در برخي موارد كارآمد  نقش تاون شيپ 

ور  ايح آ هايي هم كه در جهت گردهمنقد و ترديد وارع شده اات. تالش ها محل

دليل مخالفت كاركنان آنها شکست خورده اات. غالب نهادها صورت گرطته، به

ديگر واحدها  كوچک تر از ايح دات به وايله مجمع متشکل از همه مردم و برخي 

  شوند.تواط شوراها  كوچک اداره مي

 

ايح واحدها بيشتر كاربرد تخصصي دارند و برا   ييستميكت ها -4-1-3

انند آموزش و پرورش ايفا  نقش ي بيح نهادها  محلي در موضوعاتي مايجاد هماهنگ

  5٠كنند.مي

 

 تن تع سازمان تيترو شهمها  -2-3

ايح نظام مبتني بر  51ايستم شهردار و شورا )شورا  شهردار (: -1-٢-3

 تفکيک رواات: شهردار، اعمال كننده روه مجريه و شورا  شهر مظهر روه مقننه

. شورا بيح پنج تا پنجاه نفر عضو دارد اما تعداد اعضا چندان تابع جمعيت شهر اات

 نيست و بيشتر بيح پنج تا هفت نفر اات. 

يده مي تواط محلّات برگزاعضا  شورا غالباَ تواط همه شهروندان يا به ندرت 

تواند با هم تركيب شود. دوره عضويت بيح دو تا چهار شوند. هر دو راهکار هم مي

اال اات. شورا دارا  حق آييح نامه گذار  در حوزه نظم عمومي و بهداشت اات. 

                                                                                                     
50  Debbasch, Charles, Ibid.p 422   
51  Mayor council system 
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تواند موضوع ايح صالحيت باشد. ازماندهي خدمات ادار  شهر نيز ميگاهي نيز ا

 شود. مسايل مالي مي عمده ورت شورا صرف

شهردار در اغلب موارد، برخالف رويه انگليسي و طرانسو ، منتخب مستقيم 

انتخابات عمومي شهروندان برا  مدت دو تا چهار اال اات. غالبَا تجديد انتخاب 

ممکح نيست. انتخاب مستقيم و عمومي شهردار، شاخص مدل شهردار و شوراات. 

شود و در ايح ايستم دو مدل يت جايگاه شهردار نمياَ باعث تقوانتخاب مستقيم لزوم

 شهردار رو  و شهردار ضعيف رابل مالحظه اات. 

شود. ، تفکيک روا به نحو جد  اعمال ميشيوه شهردار رو : در ايح حالت-

شهردار معموالً رياات بر شورا ندارد و حتي گاهي اورات در جلسات شورا شركت هم 

خود كاركرد تقنيني خود را به يور كامالً مستقل انجام نمي كند. شورا نيز به نوبه 

مي دهد. در مقابل، شهردار دارا  حق وتو نسبت به تصميمات شوراات و طقط 

اثر شورا مي تواند ايح حق وتو را بي تصويب به وايله دو اوم يا اه چهارم اعضاء

بسيار مهمي  امتيازات اازد. شهردار دارا  تاثير  رابل توجه بر اياات شهر اات و

هايي مانند تدارك بودجه، نصب و عزل كارمندان شهر و اداره خدمات را در حوزه

ادار  داراات. در ايح ايستم، اختيارات اجرايي و تقنيني تفکيک شده اند و يک 

مقام و يک مسؤوليت متمركز  وجود داردكه برا  اداره شهر ضرور  اات. تفکيک 

وح زياد  برا  طهم شهروندان اات. شهردار  به ها و اداره شهر دارا  وضصالحيت

  5٢گردد.ن محسوب ميعنوان رهبر مسؤول برنامه شهر  در برابر اعتماد شهروندا

ايااتمدار  كه انتخاب شدن را  -1نقدهايي بر ايح شيوه وارد شده اات: 

تمركز ايح همه ردرت در داتان يک  -٢خوب بلد اات لزوماَ يک مدير خوب نيست 

آورد. به هميح دليل برا  رطع اوء ااتفاده از ردرت را پديد مي ان طساد ونفر امک

كنند. مدير نصب مي 53عيب، عمدتاَ در كنار يک شهردار رو  يک مدير خدمات ادار 

ح ايستم در شهرها  بزرگ اعمال مذكور رابل نصب و عزل تواط شهردار اات، اي

 شود.مي

                                                                                                     
52  Charles, Frederic Colin (2005), Administration publique, Paris: 

Economica, 6e edition.p 417  
53 chief administration officer 
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ت برتر دارد و اختيارات شهردار مدل شهردار ضعيف: در ايح مدل، شورا دا 

ها  متعدد  اات. ايح حالت در شهرها  متواط حاكم اات. دارا  محدوديت

تواند باعث كاهش نفوذ ايااي شهردار شود. شهردار جديد بخشي از اعضا  شورا ميت

شود. مديريت مؤثر  از ناحيه شهردار ميدارا  حق وتو نيست و بدنه مياني مانع از يک 

ختلف ها  م شود. مديران بخشاداره مي 54ار  تواط يک اداره كميسرهاخدمات اد

ميسرها تواط شهردار عزل و نصب شوند و خود كبه وايله هيات مذكور نصب مي

كند. تحت نظارت و كنترل شورا اعمال ميشوند. البته شهردار ايح صالحيت را مي

اصوالَ در چنيح شرايطي شهردار نمي تواند ردرت وارعي اداره شهر را ربضه كند. اما 

كند. پيچيدگي روز اطزون شهرها باعث و  نقش مهمي در ايح ميان ايفا ميشخصيت 

  55شده مدل شهردار رو  مورد ااتقبال بيشتر  وارع گردد.

ستم ظهور كرده اات ايح روش در ابتدا  ررن بي 56مدير: -نظام شورا  -٢-٢-3

و در آن، تالش بر جمع بيح مقتضيات دموكراتيک با ضرورت يک مديريت كارآمد 

شهر  اات. از نظر مبدعيح ايح شيوه بهتريح راهکار، رراردادن ردرت متمركز در 

 دات يک شخص اما تحت نظارت دريق شوراات. 

ط را  عضو تواكه با حدود پنج تا نه  شورا:-اركان ايح ايستم عبارتند از الف

 شوند. شورا، اياات شهر  را تعييح و بودجه رامستقيم شهروندان انتخاب مي

پردازد و دارا  صالحيت آييح نامه گذار  اات تصويب مي كند، به وضع ماليات مي

كند چرا كه شورا در وارع نهاد عاليت ها  خدمات ادار  دخالت نمياما در جزييات ط

 مدير: -بو اجرا  اياات شهر بر عهده مدير اات. ايااي شهر اات. اما اعمال 

د. شورا در هر گردقوق و وظايفش تواط شورا تعييح ميو  منصوب شوراات و ح

تواند و  را عزل كرده و ديگر  را منصوب كند. انتخاب مدير زمان كه بخواهد مي

بويه را ه طراوان در امور مربرا  شورا كار دشوار  اات و معموالً اطراد دارا  تجرب

مديريت را از اياات زدگي گزيند. انتخاب تکنيسيح ها ايح حسح را دارد كه برمي

ماند. مدير و  با شورا و مردم ايااي باري ميدارد. اما در عيح حال رابطه مصون مي

                                                                                                     
54  Board of commissioners 
55  Charles, Frederic Colin Ibid.p 418  
56 Council-manager plan 
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تواند به هيچ شخص يا نهاد  تفويت اداره اات و مسؤوليت خود را نمي تنها مسؤول

ل شايسته ااالر  ير مسؤوالن خدمات ادار  بر اااس اصكند حتي به خود شورا. اا

شوند مدير مي تواند به شورا پينشهادهايي بدهد اما حق تواط مديرنصب مي

هيچگونه تصميم گير  ندارد. در ايح ايستم اگر شهردار هم وجود دارد، يک مقام 

و اطتخار  و تشريفاتي اات كه ممکح اات منتخب از بيح اعضاء خود شورا باشد 

 دارا  حق يا مسؤوليت مهمي نيست.

ايح نظام برا  مقابله با احتمال طساد ادار  در  5٧نظام كميسيون: -3-٢-3

تگزاس باب شد و به نحو طزاينده ا  به شهرها   گالواتونابتدا  ررن بيستم در شهر 

، ايح نظام مبتني بر اختالط روه «شهردار و شورا»ديگر ارايت كرد. برخالف نظام 

و مجريه در رالب يک كميسيون اات. كميسيون مركب از اه تا هفت عضو مقننه 

منتخب برا  دو تا چهار اال اات كه تواط شهروندان شهر )نه محله( و اصوالَ با 

  5٨شوند.يده ميمبنا  غير حزبي برگز

كميسيون به عنوان يک مقام تفنيني، اعمال كننده صالحيتي شبيه شورا در 

ا  ويژه خود اعمال ر عوض، صالحيت اجرايي را به شيوهشوراات. اما دنظام شهردار و 

كنند اما هر كميسر شخصاَ در رأس سرها به عنوان شورا، جمعي عمل ميكند. كميمي

يک امر و خدمت شهر  ررار گرطته اات. شهردار ممکح اات از ميان و تواط 

ورت شهردار صرطاَ يک كميسرها برگزيده شود يا تواط عموم شهروندان. در هر دو ص

مقام اطتخار  اات؛ و  نه دارا  حق وتو اات و نه هيچگونه امتياز ويژه ا  در حوزه 

 نصب و عزل كاركنان و يا تصميم گير  درتدارك بودجه را داراات.

ش بيني شده، در چنيح نظامي كه به منظور اخالري ااز  زيست عمومي پي

تواند مؤثر وارع اشد چرا كه صرطاً زماني مياشته بتواند كاربرد دحال حاضر كمتر مي

در غير ايح صورت و در غياب  ؛شود كه يک تفاهم عمومي بيح همه كميسرها باشد

مواد رانون پيش بيني كننده داور ، امکان رفل شدن ماشيح ادار  در ايح نظام 

  59وجود دارد.

                                                                                                     
57 commission form 
58, Charles, Frederic Colin.Ibid .p 419   
59, Frederic Colin. Ibid.p 420 
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 نتيجه گيمو 

و   كاركرد قيو توط ياايو ا يهرگونه ااختار حقور سيتأاكه  بديهي اات

 حيالزم اات و از هم يبوم يو طرهنگ يخيتار  آن مستلزم وجود بسترها  كارآمد

تمركز و عدم تمركز  يمتفاوت در ااز و كار حقور  رو اات كه شاهد ظهور الگوها

 ژرمح–رم يو نظام حقور  اراره  اروپا خص. در طرانسه به عنوان كشور شاميهست

 ياايو ا يدر طرهنگ حقور  و اازمان مركز يبه ارتدار دولت  انانهيبكه نگاه خوش

. در مقابل ميدر آن بوده و هست  به تمركز ادار تر رو شيآن وجود دارد، شاهد گرا

 ياايا يقورطرهنگ ح در كه کايانگلستان و آمر ژهيال به وخانواده كامح  در كشورها

بوده و به لحاظ  يو محل  طرد  ها حقوق و آزاد  به امت و او ياصل ليآنها تما

عدم تمركز   هانهياند زماز خود نشان نداده  به ردرت مركز ياعتماد چندان يانت

 بوده اات. تر همواره رو

خصوص با نظام  حيدر ا  شتريت و شباهت برراب رانيا ياااي–يطرهنگ حقور

به  اات  مركز ياايبر اعتماد به ردرت ا عام آن مبتني  نگاه و دارد ژرمح –رم 

 کرديمستظهر به رو امر شوراها  محلي ران،يا يااالم  آن كه در نظام جمهور ژهيو

 ريا لحا حي. با اگردديدوچندان م ييرااتاهم حياات و ا دهيگرد زين يااالم

و   طرد  ها به حقوق و آزاد شتريب شيكه به يور عام گرا ريتحوالت چند دهه اخ

 ،ييرانون؛ تکثرگرا تيبر حاكم ديداشته و با تأك يابتکارات حوزه خصوص تيتقو

-به .خود ررار داده اات يحکمران وهيرا ارلوحه ش يو مشاركت ييشورا يدموكراا

  اازدولتها و پررنگ تيحاكم ليكه منجر به تقل شدنيجهان جيعالوه آثار و نتا

 ندياات، به طرآ دهيگرد يتر شدن بخش خصوصو طعال ييگراکجانبهيررابت در برابر 

به اتفاق كشورها را در جهت تمركز  بيرر يدامح زده اات كه وضع عموم يعام

 اامان داده اات. شتريهرچه ب ييزدا

موجود  تيوارع حيب راديبه نظر م زين رانيا يااالم  جمهور يدر نظام حقور

 يشده طاصله ملموا ينيبشيپ يااادر حقوق عدم تمركز با آنچه كه در رانون ا
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مندرج  کيارتضائات دموكرات اريجانبه و تمام عكه با اعمال همه  وجود دارد به نحو

 ررار گرطت. يجهان هراطلحركت  ريدر مس  اديدر آن بتوان تا حدود ز



 1396پاييز و زمستان  /چهاردهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               146 

 

 منارع رهمست 

 تلف  رارسي

مجتبي واعظي، تهران: نشر ، ترجمه ايد يتيگستمو تساسيلوشر، طرانسوا،  -

 .139٠جاودانه، 

 .13٨1تهران: انتشارات ميزان، چاپ اوم،  ، ق ق تيترو، رضا مواي زاده، -

 .13٨6، ، تهران:انتشارات امتسياست و  ك مت ير آمميكاامجد، محمد، -

، تهران: انتشارات دانشگاه سياست و  ك مت ير رمتنسهايوبي، حجت اهلل، -

 .1393 تهران،

مفهوم و جايگاه عدم تمركز در نظام حقوق »جاللي، محمد و حامد نيکو نهاد، -

، به تنريشه هاو  ق ق تيترو در، «ااااي ايران در پرتو انديشه رانونگذار ااااي

، 13٧-1٠1كوشش محمد جاللي و محمد رضا ويژه، تهران: انتشارات مجد، صص 

139٢. 

، ترجمه رحمت اهلل مقدم آمميكارحليل يم يمتسي ير دوتوكويل، آلکسي، -

 .1393ران: شركت انتشارات ملي و طرهنگي، مراغه ا ، ته

جد، ، ترجمه ايد مجتبي واعظي، انتشارات ميولت پسامررنشواليه، ژاك، -

1396. 

 .13٨9، نشر دادگستر تهران: ،و ق ق تيتر ژن،يب ،يعباا-

ي واعظي، شيراز: مجتب، ترجمه ايد گيمو  ق ق تيتروشكلكااز، اابينو، -

 .139٢انتشارات شهرداد، 

، «شورا  نگهبان و چگونگي السله مراتب هنجارها»، واعظي، ايد مجتبي-

 .13٨9، 1٧٧-193، صص 6، ش رصلنامه  ق قي يتنشگاه رهمتن

- Chapus René, Droit administratif general, Paris: 

Montchrestien, t1, 2001. 

- Debbasch, Charles, Frederic Colin, Administration 

publique, Paris: Economica, 6e edition, 2005. 

 

  - Waline, Jean, Droit Administratif, Paris: Dalloz, 2008. 



 مطالعه تطبيقي الگوها  عدم تمركز در طرانسه، انگلستان و آمريکا با نگاهي كوتاه به ايران 

 

 

14٧ 

 

- Warburton, Matthew, Royaume-Uni:  Les 

transformations du "gouvernement local",  in La 

decentralization dans les Etats de l'union europeenne, sous 

la direction d'Alain Delcamp et John Loughlin, Paris: La 

documentation Francaise, 2002. 

 

  



 چکيده التيح 

 

 

15٧ 

 

Comparative study of models of 

decentralization in France, Great Britain and the 

United States, with a short view to Iran 
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  Abstract 

The quality of the decentralization elaborates the degree of 

consideration and evaluation of a legal and political- system 

about the rights and liberties of citizens particularly in the field 

of public participation in locals affairs. In addition it describes 

the quality of locale management and the approach of above-

mentioned system to local development. In this research, 

considering the legal and theoretical foundations of local 

management, we study, by the analytical method, the quality 

of local management performance in the principal countries 

for instance France, Great Britain and the United States. In this 

regard, with a short view to Iranian legal system, we conduct 

a precise pathology in this subject. It seems that France 

belongs to a model more centralist which tries to remain the 

central power but two other countries, Great Britain and U.S.A 

would rather the local rights and liberties. Among these 

models, Iranian legal system seems the most centralist. 
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