
 933ـ19، صفحات 9315 تابستان، 6، شماره سال دومعلوم سیاسی،  پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت

 شناسینظامعدمتمرکزدرمالزیآسیب

بارویکردیتطبیقیبهنظامانگلستان
1هدیغفاری

2افشاریفاطمه
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چکیده

گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از  حقوقی مالزی، الگو نظام
را برای تبع آن، نظام عدم تمرکز سياسی  و بهسيستم فدراليسم استقالل، 

اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سياسی . حكومت خود برگزید
هایی مواجه طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسيب به

های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در  دولت است؟
اما  ؛اندمشخص تعيين شده های قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صالحيت

های ایالتی دخالت دارد. وجود  های دولتعمل دولت فدرال در فعاليتدر 
 تعيين درمداخله دولت فدرال و با نظارت شدید های محدود همراه مسئوليت
های محلی، منابع مالی محدود،  آور واحد برای تمامی دولتهای الزامسياست

را از  امكان فعاليت مستقلو...  انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال

                                                                                                    
 (hodaghafari@yahoo.com) ئی )نویسنده مسئول(استادیار حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبا .3
 (mehrsolh399@yahoo.com). دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی 0
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عنوان  دهد که فدراليسم بهاین امر نشان میی محلی سلب نموده است. ها دولت
در شود.  سمت عدم تمرکز رهنمون نمی سيستم حاکم بر یك دولت، لزوما به

تحليلی به بررسی این  ـ ای و روش توصيفیرو با مطالعه کتابخانه تحقيق پيش
 ایم. موضوع پرداخته

دولت ، دولت ایاالت، دولت فدرال، عدم تمرکز، انگلستان، مالزی :هادواژهیکل
  .محلی
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قدمهم

شوند که جهان از لحاظ شكلی و ماهوی به اقسام مختلف تقسيم می های دولت
یكی از انواع آن، تقسيم شكل دولت به دولت بسيط و فدرال است. دولت 

و کليه افراد زیر لوای این دولت، از  بسيط دارای یك دولت واحد مرکزی است
کنند و مجموعه وظایف و اختيارات توسط شخص یك اقتدار سياسی تبعيت می
اما دولت فدرال، (. 009: 3131شود )قاضی،  واحد حقوقی دولت انجام می

متشكل از چند دولت عضو است که معموال در تقنين، اجرا و قضا مستقل بوده و 
های ریزیهماهنگی و رفع اختالف ميان دول عضو، برنامهدولت مرکزی نقش 

ملی، روابط خارجی، امنيت و دفاع و تقنين و اجرا در حوزه ملی را بر عهده 
 ,Alder, 2002) دارند. در واقع الزمه دولت فدرال، عدم تمرکز سياسی است

147& P. Inman, 2007, 522 ،01: 3141؛ طباطبایی موتمنی .) 

در خصوص ی که نظام فدرال را برگزیده، کشور مالزی است. یكی از کشورهای
نظام سياسی و حقوقی حاکم بر مالزی تاکنون تحقيقاتی  صورت پذیرفته است 

اما  3(. 3143؛ غفاری، 3130؛ ساعد، 3109؛ مسائلی، 3131)فالح زاده، 

                                                                                                    
شـود.  باشد که از دو قسمت کامال مجزا تشـكيل مـی  میاین کشور در قلب جنوب شرق آسيا از نظر جغرافيایی  .3

در  و سـاراوا   ای معروف است و بخش شرقی شامل ایاالت صـباح بخش غربی به شبه جزیره مالزی یا مالزی قاره
 سازدشود. دریای چين این دو قسمت را از هم جدا میای شناخته میقسمت شمالی جزیره بورنئو با نام مالزی جزیره

(Celestino, 2013, 121& Local government in Asia and the pacific: A Comparative 
Study Country paper: Malaysia, 2014))      ،در این کشور اقوام مختلفی شـامل بوميـان مـاالیی، چينـی

 ميليون نفری مالزی، ماالیی هسـتند 0/00های کوچك دیگر وجود دارند که بيش از نيمی از جمعيت هندی و گروه
(Celestino, 2013, 121.)  

م از استعمار بریتانيا خارج شد و کسب استقالل نمود و قانون اساسـی نيـز در همـان    3490آگوست  13مالزی در 
در قـانون اساسـی، نـوع    ؛ مورد اصالح قرار گرفت 3401سپتامبر  30شد. این قانون در  تاریخ تصویب و اجرایی 

هی مشروطه تعيين شده و اعمال حكومـت را در قالـب فدراسـيون مـالزی     پادشابرگرفته از نظام انگلستان، دولت، 
بينـی نمـود.   عنوان مالزی شرقی پـيش  عنوان مالزی غربی و صباح و ساراوا  به ایالت سابق ماالیا به 33مشتمل بر 

ـ       31بر  هوعال . باشـد یایالت مذکور، مالزی دارای سه منطقه فدرال شـامل کواالالمپـور، البـوآن و پوتراجایـا نيـز م
)مالزی، انـدونزی و هنـد( اسـت کـه      ترتيب مالزی تنها کشور جنوب شرق آسيا و یكی از سه کشور آسيایی دینب
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-طور خاص در زمينه نظام عدم تمرکز در این کشور و با رویكرد آسيب به

 تا کنون مطلبی به زبان فارسی نگارش نيافته است. شناسانه، 
دليل ایجاد شكل فدرال در مالزی به زمان استعمار مالزی توسط بریتانيا و طرح 

گردد که با دو هدف ایجاد حكومت مقتدر میاز ب 3ایجاد اتحادیه متمرکز ماالیا
ویت داری غرب و ارتقا احساس ه مرکزی برای پاسخگویی بهتر به منافع سرمایه

زاده، )فالح مشتر  ماالیی در ميان مردم مختلف سرزمين، تدار  دیده شده بود
(. اتحادیه مذکور، مدتی بعد با مخالفت 019: 3109مسائلی، ؛ 91: 3131
قصد داشت با این عمل، حق کامل شهروندی  بریتانياها روبرو شد؛ زیرا ماالیی

که  در حالی ؛اعطا کند لحاظ اقتصادی قدرتمند بودند ها که بهرا به چينی
دیدند. از سوی ها، این امر را تهدیدی جدی عليه موقعيت ویژه خود می ماالیی

دیگر، وجود دولت مرکزی، وضعيت سالطين ماالیی را نيز با ابهام روبرو 
-در نهایت ماه. (331-330: 3109مسائلی،  ؛91: 3131زاده، )فالح ساخت می

محلی، منجر به کنارگذاردن طرح دولت  ها کشمكش ميان بریتانيا و رهبران
مرکزی شد و سرانجام منجر به ایجاد فدراسيون متشكل از سه سطح دولت 

عنوان کشوری برخوردار از  مالزی به کزی، ایاالت و محلی در مالزی شد.مر
های نژادی مختلف اعم از ماالیی  سطح مطلوبی از توسعه یافتگی مرکب از گروه

باشد. با این وصف طبيعی  % می31% و دیگر نژادها 4%، هندی 10%، چينی  94
است که این جامعه بستر ظهور ادیان متفاوت نظير اسالم، بودا، هندو، مسيحيت 

اسالم مذهب »( قانون اساسی مالزی 1و دیگر ادیان باشد. مطابق با اصل )
رسمی فدراسيون است، اما سایر مذاهب قادرند در صلح و هماهنگی با مذهب 

 The constitution of) ر هر نقطه از فدراسيون اجرا شوندرسمی د

                                                                                                    
  .سيستم فدرالی را برای حكومت خود برگزیده است

1. Malaya 
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Malaysia, article3) .3 
اما سؤال اصلی این است که آیا عدم تمرکز در مالزی در راستای سيستم 

در راستای پاسخ به سؤال مذکور در دو  فدرالی حكومت محقق شده است؟
تار اول( و )گف گفتار به بررسی سطوح دولت شامل فدرال، ایاالت و محلی

 پردازیم. )گفتار دوم( می سپس روابط ميان سطوح دولت

درمالزیسطوحدولتبررسیتحلیلیـ گفتاراول

طور عمودی تعریف شده است؛  در قانون اساسی مالزی، سه سطح از دولت به
 The constitution of) دولت فدرال، دولت ایاالت و دولت محلی

Malaysia; Celestine, 2013, 121& Local government in Asia 
and the pacific: A Comparative Study Country paper: 

Malaysia, 2014) خصوص سطح فدرال دولت مالزی و ساختار قدرت  در
گذاری و قوه قضائيه  وزیر و کابينه، مجالس قانون مرکزی شامل پادشاه، نخست

ت دیگر مطالبی در کتب و مقاالتاکنون  (Hicking, 1997, 1) مرکزی
؛ مسائلی، 3131)فالح زاده، صورت پذیرفته است  یمطالعاتنگارش یافته و 

رو، جهت پرهيز از بحث مجدد و  از این(. 3143؛ غفاری، 3130؛ ساعد، 3109
مطالعه خاص در خصوص موضوع تحقيق، ساختار دولت ایاالت و محلی بررسی 

  شود. می

هایایاالتدولتشناسیبررسیوآسیبـ بنداول

عنوان  عنوان مالزی غربی و صباح و ساراوا  به ایالت ماالیا به 33 شاملمالزی 
                                                                                                    

عنـوان الگـوی مناسـبی بـرای ا بـات       توانـد بـه   ای دارای بافت متكثر نژادی و مذهبی می مالزی به عنوان جامعه .3
آميز پيروان ادیان مختلف در یك زیست بوم تلقی شود. بعضی از اندیشـمندان بـر    پذیری همزیستی مسالمت امكان

، بهترین شكل حكمرانی، اجـرای نظـام عـدم    این باورند که در کشوری که از جغرافيای چند آیينی برخوردار است
تمرکز است. لذا از این نظر بحث نظام عدم تمرکـز در ایـن کشـور و نقـش ایـن مـدل در صـيانت از همزیسـتی         

 آميز پيروان ادیان مختلف از اهميت قابل توجهی برخوردار است.  مسالمت
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 Celestino, 2013, 121& Local government in)است مالزی شرقی 

Asia and the pacific: A Comparative Study Country paper: 

Malaysia, 2014)ی سه منطقه فدرال ایالت مذکور، مالزی دارا 31بر  . عالوه
 Malaysia Public) باشدشامل کواالالمپور، البوآن و پوتراجایا نيز می

Administration Country Profile’, 2005, 8& Malaysia 
government and politics’, 2005& The Asian resource center 
for decentralization- forum of Federation: An international 

Network of Federalism.) مناطق دولت  وسه منطقه فدرال مذکور جز
شوند. این مناطق تحت شمار رفته و توسط وزیر مناطق فدرال اداره می فدرال به

گردند و قوانين حكومت پادشاه بوده و مقامات آن توسط پادشاه منصوب می
ی مجزا و گردد. اما ایاالت، دارای قانون اساسها جاری میفدرال در خصوص آن

 ,’Malaysia government and politics)) باشندمینيز قوای مستقل 

 شود. عناصر حاکم بر آن بررسی میدر ذیل دولت ایاالت و  .2005

حکامایاالتـ1

باشد و بر همه افراد دیگر ترین مقام در ایاالت، حاکم ایالتی یا فرماندار میعالی
جز  به (The constitution of Malaysia, article70) در ایالت برتری دارد

ها عنوان فرماندار را ، صباح و ساراوا  که رؤسای آن0، ماالکا3ایاالت پنانگ
کند، ها را با مشاوره وزیر ارشد ایاالت مذکور، نصب میآنداشته و پادشاه، 

های رؤسای سایر ایاالت، با نام حاکم یا سلطان مورو ی بوده که با روش
 Malaysia) شونداساس قانون اساسی ایالتی تعيين میگوناگون بر 

government and politics’, 2005& Celestino, 2013, 121) . حكام
دهند. این کنفرانس، را تشكيل می 1ایاالت، کنفرانسی با نام کنفرانس سران

                                                                                                    
1. Penang.  
2. Melaka.  
3. Conference of Rulers (Majilis Raja - Raja(.  



 101...نظامعدمتمرکزدریشناسبیآس

 

فرماندار منصوب توسط  9ایالت مالزی شرقی و  4متشكل از حكام مورو ی 
عنوان  حاکم مورو ی در کنفرانس، یكی از خودشان را به 4پادشاه است که 

 (The constitution of Malaysia, article32) سال 9رای مدت ب3پادشاه
 Malaysia؛333: 3109؛ مسائلی، 90: 3131زاده، )فالح کنندانتخاب می

Public Administration Country Profile’, 2005,8& Malaysia 

government and politics’, 2005 )  اما ممكن است در هر زمان، پادشاه
با دادن استعفانامه به کنفرانس سران، از سمت خود دست بكشد و یا توسط 

 ,The constitution of Malaysia) کنفرانس سران، عزل شود

article32) . 
نوعی نماد اقتدار ایاالت در  توان بهانتخاب پادشاه از ميان حكام ایاالت را می

دست رؤسای  به، ترین فرد مملكتیچرا که انتخاب عالی ؛ی فرض نمودمالز
نوعی  چنين امكان برکناری پادشاه توسط حكام ایاالت نيز به باشد. همایاالت می

که حكام ایاالت، اما با توجه به این ؛دهدبرتری ایاالت در این کشور را نشان می
آیند، اراده مردمی در آن یطور مورو ی بر سر کار م منتخب مردمی نبوده و به
چنين با توجه به مورو ی بودن حاکميت و انتخاب پادشاه  متبلور نشده است. هم

رسد حاکميت ایاالت و پادشاهی فدرال با نظر می حاکم ایالتی، به 4از ميان 
باشد و های خاصی می ساله، هميشه در دست افراد و گروه 9وجود تعيين مدت 

دست گرفتن حكومت در سطح پادشاه را  دوده، امكان بهافرادی خارج از این مح
دليل  ندارند. این قدرت پادشاه و خانواده سلطنتی در فدرال و ایاالت مالزی به

ها چرا که در هر ایالت، بخش بزرگی از زمين ؛حق کنترل دولتی بر زمين است
تحت مالكيت یا کنترل پادشاه است. از سوی دیگر، تمامی حاکمان ایالتی، 

آیند  کدام از طریق انتخاب بر سر کار نمی منصوب یا حاکم مورو ی بوده و هيچ
 و نشان دهنده اراده مردمی نيستند. 

                                                                                                    
1. Yang di - petuan Agong.  
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حاکم ایالتی رئيس تشریفاتی ایاالت، رئيس مذهب اسالم در داخل ایالت و 
 ی هدوی در محدو. (333: 3131زاده، )فالح ستا هاهای ماالیینگهبان سنت

 ,The constitution of Malaysia) باشدخود دارای حق عفو نيز می ایالتِ

article42) .گذاری  ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد؛ مصوبات مجلس قانون
گذاری را  کند و ممكن است با پيشنهاد وزیر ارشد، مجلس قانونيد مییرا تأ

 (Malaysia government and politics’, 2005) منحل نماید

ارشد در ایالت، ریاست موضوعات اداری ایالت را بر عهده دارد. وی این  وزیر
 Malaysia government and) دهدوظيفه را با کمك کابينه انجام می

politics’, 2005 .) 
است. انجمن اجرایی  3اجرایی معادل کابينه فدرال در سطح ایاالت، انجمن

وزیر ارشد را . (Celestino, 2013, 122) گردداداره می 0توسط وزیر ارشد
 Malaysia) کندحاکم ایالت، از ميان اعضای قوه مقننه منصوب می

government and politics’, 2005).  تمامی حكمرانان و فرمانداران
ایاالت، براساس قانون اساسی ایالتی، برای وضع قانون در بيشتر موضوعات، بر 

 (. Celestino, 2013, 122) کنندهای اجرایی عمل میطبق پيشنهاد انجمن

قوهمقننهـ2

گذاری فدرال  یك مجلسی است. این در حالی است که قانون، قوه مقننه ایاالت
 شودمی 9و مجلس نمایندگان 1بر اساس قانون اساسی این شامل دو مجلس سنا

(The constitution of Malaysia, article44.)  
زمان با انتخابات مجلس نمایندگان در  همگذاری در ایاالت  اعضای مجلس قانون

شوند. سال انتخاب می 9های انتخابی برای مدت سطح فدرال توسط اعضای حوزه

                                                                                                    
1. Executive conncil (EXCO).  
2. MenteriBesar.  
3. Dewan Negara.  
4. Dewan Rakyat.  
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  شودطور گردشی از ميان اعضا، انتخاب می رئيس مجلس نيز توسط اعضا به
(Celestino, 2013, 122& Malaysia government and politics’, 

-یی در سطح ایالت الزمیالتی برای نهادهای اجراقوانين مصوب مجلس ا. (2005

 االجراست. 

قوهقضائیهـ1

های ترین سطح، دادگاه های مختلفی وجود دارد. در پایيندر سطح ایاالت دادگاه
در سطح باالتر در ایاالت، دو دادگاه عالی جهت بازنگری هستند.  .3تالی قرار دارند

 دارای صالحيت استينافی و بازنگری هستندهای عالی مالزی شرقی و غربی  دادگاه
(Malaysia government and politics’, 2005) . در ایاالتی مانند صباح و

بينی شده که در دعاوی مدنی و برخی پيش 0های محلیساراوا  نيز دادگاه
کنند های سنتی اما تحت صالحيت ایاالت رسيدگی میجرایم، بر اساس عرف

(Malaysia government and politics’, 2005.)  
های ایالتی در هر ایالت وجود های شریعت نيز در عرض دادگاهچنين دادگاه هم
ها این دادگاه. (Malaysia government and politics’, 2005) دارند

صالحيت محدود در رسيدگی به مسائل مربوط به مسلمانان را دارند و صرفا 
متضمن بيش از سه سال حبس و جزای نقدی کنند که هایی را صادر میمجازات

 (. 311: 3130)ساعد،  هزار رینگيت و یا شصت ضربه شالق نباشد بيش از پنج

  

                                                                                                    
های شود. دادگاهدادگاه مجستریت و دادگاه اطفال می 393، ایدادگاه دوره 01نيز شامل  های تالی)فرعی(دادگاه .3

کيفری را نيز دارند مگر در موضـوعاتی کـه مجـازات آن مـرت اسـت. دادگـاه       تالی، صالحيت در خصوص موارد 
  د.اجالس و مجستریت، صالحيت استماع دعاوی تا ارزش مالی خاصی را دارا هستن

2. Penghulu 
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دوم آسیبـ بند و بررسی محلیدولتشناسی باهای مالزی در
 رویکردیبهنظامانگلستان

ترین در مالزی، سومين و پایين (Alder, 2002, 165-180) دولت محلی
خود اختصاص  های ایالتی به دولت را بعد از دولت فدرال و دولتسطح از 

. گرددمیاز های محلی در مالزی به دوره استعمار بریتانيا ب دهد. ریشه دولت می
های در انگلستان، دولت، بسيط و نظام عدم تمرکز اداری حاکم است و حكومت

: 3104ه، ؛ رجبي310: 3141زاده، محلی در این کشور حاکم هستند )رضایی
گيری درباره برخی امور به مقاماتی که  (. در این نظام، صالحيت تصميم09
شود )طباطبایی موتمنی،  وبيش مستقل از قوه مرکزی هستند سپرده می کم

3141 :00 .) 
ها بر ای دارد و نقش آنهای محلی در انگلستان، ساختار پيچيده نظام دولت

تقسيمات اداری در انگلستان، بر  حسب این ساختار، متفاوت و متنوع است.
زاده، چهار مقسم منطقه، شهرستان، بخش و ناحيه انجام شده است )رضایی

گرایی، مقامات مناطق، برحسب شرایط و  (. در منطقه339 ـ310: 3141
ریزی توسعه کيفيات اقتصادی، اجتماعی، جغرافيایی و انسانی خود، سهم برنامه

ا در چارچوب امكانات ملی بر عهده دارند و و عمران مربوط به منطقه خود ر
گيری و اجرایی آنان از حدود تقسيمات کالسيك قلمروی عملكرد تصميم

، 3131بخشد )قاضی، گذرد و به منطقه، شخصيت متمایزی میقانونی در می
در انگلستان وجود دارد که هر یك دارای یك یا چند 3منطقه 4(. 004

ی با اختيارات وسيع است که دارای انجمن  شهرستان است. لندن تنها منطقه
و  0ایهای توسعه منطقهانتخابی و شهردار است. سایر مناطق دارای آژانس

                                                                                                    
1. Regional.  
2. Regional Development Agencies.  
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 1، مقامات خاص0انتصابی هستند. در سطح شهرستان 3ایهای منطقهانجمن
وجود دارند؛ به این معنا که صرفا دارای یكی از سطوح اجرایی دولت محلی 
ها هستند و صرفا شورای شهرستان یا بخش دارند و وظایف و اختيارات آن

شامل بخش  9ترکيبی از کارکرد شورای شهرستان و بخش است. سطح بخش
تقسيم  که هر بخش به چند ناحيه 9شود و ناحيه اصلی متروپل و غير متروپل می

شود و ناحيه شهری، بيشترین واحد در دولت محلی انگلستان است؛ گرچه  می
بندی هستند )عامری، منفرد و بهنيا، برخی مناطق مانند لندن، فاقد این دسته

3130 :0-9 .) 
شوراهای محلی در تقسيمات مختلف اداری انگلستان در حكومت محلی، اقدام 

، شورای مناطق 0، شورای شهرستان0استان نمایند که شامل شورایبه فعاليت می
-است )رضایی 31و شورای جزایر سيلی 4، شورای نمایندگان شهر لندن3لندن

 (. 390-310: 3141زاده، 
عهده وزارت جماعات و  وضع قوانين مربوط به انتخابات شوراها در ابتدا به

دولت محلی بوده که پس از مدتی به کميسيون انتخابات واگذار شده است 
(. در گذشته، تفكيكی ميان بخش اجرایی و 0، 3130)عامری، منفرد و بهنيا، 

، قدرت و 0111تقنينی در شوراها وجود نداشت؛ اما قانون دولت محلی مصوب 
 Local Government Act)رسميت شناخت  صالحيت اجرایی شوراها را به

يب رئيس . از آن زمان اداره شوراها در چارچوب نهادی اجرایی با ترک(2000

                                                                                                    
1. Regional Assembly.  
2. Country Level.  
3. Unitary Authorities.  
4. District.  
5. Parish.  
6. County Council.  
7. District Council.  
8. London Borough Council.  
9. Common Council of the City of London.  
10. Council of the Isles of Scilly.  
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 (. 0: 3130شود )عامری، منفرد و بهنيا،  شورا و کابينه اجرایی انجام می
 3313در سال 3هيأت امنای بهداشت اولين مصداق دولت محلی در مالزی با نام

تغيير نام داد، خدمات 0تأسيس شد. این هيأت که مدتی بعد به هيأت امنای شهر
محلی، نتيجه مطالبات  هایکرد. ایجاد هيأتمحلی خاصی را مدیریت می

اجتماعات مردمی یا در نتيجه سير تكاملی سيستم طبيعی دولت نبود؛ بلكه 
  (.Celestino, 2013, 123)تحميلی از جانب استعمار انگليس بود 

های محلی در طول دوره استعمار ایجاد شدند و نتيجه آن، اشكال مختلف هيأت
بود که مشكالت فراوان اداری ایجاد یك سيستم دولت محلی پيچيده و متفاوت 

آورد. برای اصالح این امر، دولت مالزی در زمان پس از استعمار، را به بار می
سيستم دولت محلی را مورد بازنگری و اصالح قرار داد. سيستم بر اساس قانون 

در قانون مذکور، . شكل ساده و مؤ ری درآمده بود ، به3400دولت محلی مورخ 
 ,Celestino) های محلی به دو نوع، کاهش یافتانجمن انواع مختلف اعضای

که  دهدنشان می. آمار 9های بخشو انجمن1های شهریانجمن. (123 ,2013
 Local)نفر کاهش یافته است  399به  109شمار مقامات محلی از 

government in Asia and the pacific: A Comparative Study 

Country paper: Malaysia, 2014) .بر طبق قانون اساسی فدرال، ایاالت ،
 های محلی را برعهده دارند.  مسئوليت دولت

 در انگلستان، مقام اجرایی در قالب یكی از اشكال زیر است: 
شهردار منتخب مردم و دو یا چند نفر از اعضای شورا که شهردار برای نهاد  ـ3

 کند؛اجرایی منصوب می
رئيس نهاد اجرایی یكی از اعضای منتخب شوراهاست و دو یا چند نفر از  ـ0

                                                                                                    
1. Sanitary Board.  
2. Town Board.  
3. Municipal council.  
4. District council.  
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 اعضای شورای شهر که منصوب رئيس نهاد اجرایی یا مقام محلی هستند؛
شهردار منتخب مردم و مدیر شورا که از ميان اعضای شورا به این سمت  ـ1

این (؛ گرچه امكان تغيير 0: 3130شود )عامری، منفرد و بهنيا،  منصوب می
ساختار با پيشنهاد مقامات محلی و تصویب وزیر جماعات و دولت محلی ممكن 

. با وجود (Local Government Act 2000, article 11, 5&6)است 
در مالزی، رئيس بخش اجرایی انتخابی بودن اغلب مقامات محلی در انگلستان، 

هردار شود. شسال توسط دولت ایاالت منصوب می 1دولت محلی، برای مدت 
های وابسته به شهرداری و انجمن عنوان رئيس انجمن شهر و رئيس انجمن به

تا  3چنين همه اعضای انجمن بين  رتبه دولتی است. هم بخش، یك مأمور عالی
 &Celestino, 2013, 123) شوندعضو، توسط ایاالت منصوب می 09

SiewNooi, 2008, 126) . 
ال بر سر مسائل مالی و سياسی، کنترل دليل مشكل ميان دولت ایالتی و فدر به

های محلی افزایش یافته است. بر طبق قانون دولت  دولت فدرال نيز بر دولت
، وزیر مسكن و دولت محلی فدرال، مسئول اجرای قوانين 3400مصوب محلی 

رود که شمار می های دولت محلی در شبه جزیره مالزی بهمرتبط با سياست
چنين دخالت  گردد. همهای محلی می در امور دولت موجب نفوذ و دخالت فدرال

افزایش  3«انجمن ملی در دولت محلی»دولت فدرال در دولت محلی از طریق 
سازی حقوق و  یابد. این انجمن از سوی دولت مرکزی برای یكسانمی

 Siew) های محلی شبه جزیره مالزی ایجاد شده است ها در دولت سياست

Nooi, 2008, 127). انجمن »قانون اساسی فدرال ذکر شده که  49ده در ما
ها را جهت توسعه، تواند پس از مشاوره با دولت ایاالت، سياستملی می

پيشرفت و کنترل دولت محلی در سراسر فدراسيون و برای اداره تمامی حقوق 

                                                                                                    
1. NCLG.  
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این انجمن در واقع، قانون و سياست واحد را برای «. مرتبط با آن تنظيم کند
نماید تا ها میها را ملزم به اجرای آنی مختلف تزریق کرده و آنهای محل دولت

گيری مستقل در امور خود بپردازند و هرچه بيشتر به دولت نتوانند به تصميم
 فدرال وابسته گردند. 

انتصابی بودن اعضا، دخالت دولت مرکزی از طریق وزیر مسكن و دولت محلی 
عدم تمرکز در کشور هستند، شبهه های محلی که نماد  و انجمن ملی در دولت

دهد. تمرکزگرایی و قدرت حكومت مرکزی را در کشور مالزی افزایش می
الزمه انتصابی بودن، وابستگی مقام منصوب به حكومت مرکزی، نظارت سلسله 

 مراتبی، عدم استقالل در عمل و تحقق نيافتن عدم تمرکز است. 
سيستم دولت محلی و کاهش چه در برنامه نهم، بر فوریت توسعه  گرا

نحو بهتری صورت پذیرد.  بورکراسی در این بخش تأکيد شده تا ارائه خدمات به
عنوان  کند تا کيفيت خدمات عمومی را بهدولت تعهد می»در این خصوص آمده: 

نياز اساسی برای دستيابی به مأموریت ملی، توسعه دهد. برای رسيدن به این 
ویژه  به ؛رمز بوروکراتيك را ادامه خواهد دادهدف، دولت، کاهش خط نوار ق
 . (SiewNooi, 2008, 129) «برای مقامات محلی و سطوح بخش

درمالزیبادولتسطوحرابطهشناسیبررسیوآسیبـ گفتاردوم
رویکردیبهنظامانگلستان

وجود رابطه عمودی ميان سطوح دولت در مالزی، در این گفتار،   با توجه به
ن سطوح از چند بعد مانند نحوه تقسيم اختيارات، امور مالی، نظارت، رابطه ای

 . 3گيردنحوه حل اختالف دولت فدرال، ایاالت و محلی مورد بررسی قرار می

                                                                                                    
1. For more research see at: Horowitz, Donald L (2007), The many uses of 
Federalism, 55DRAKE L. REV. 101.  
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میانتفکیكصالحیتواختیاراتشناسیبررسیوآسیبـبنداول
سطوحدولت

در قانون اساسی مالزی، مرز قدرت سطوح دولت فدرال، ایالتی و محلی 
 مشخص شده و تعيين حدود دقيق آن به قوانين دیگر واگذار شده است. 

دولتفدرالودولتایالتیـ1

گذاری و اجرایی در مالزی بين قوه مقننه و مجریه فدرال و ایاالت  قوه قانون
قوانين برای فدرال و مجالس ایالتی به وضع شود. پارلمان به وضع تقسيم می

 The constitution of) پردازندقانون برای همه یا بخشی از ایالت می

Malaysia, article73).  مقام اجرایی فدراسيون نيز در خصوص همه
را دارد صالحيت  موضوعاتی که پارلمان، صالحيت وضع قانون در رابطه با آن

در خصوص موضوعاتی که مقننه ایالتی در خصوص  دارد و مقام اجرایی ایالت،
 ,The constitution of Malaysia) آن صالح است، صالحيت دارد

article80 .) 
قانون  09های ایالتی بر طبق ماده  های دولت فدرال و دولتصالحيت ی محدوده

اساسی، در ليستی در برنامه نهم ذکر شده است. در جدول اصالحيه نهم، موارد 
ت قوای مقننه و مجریه فدرال در سطح فدرال و ایالتی در سطح ایاالت صالحي

را جدا کرده و موارد صالحيت هر دوی فدرال و ایاالت را با عنوان ليست 
 مشتر  ارائه داده است. 
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لیستمشتركلیستایاالتلیستفدرال
 رفاه اجتماعی حقوق مذاهب مسلمان امور خارجی

 کار و امنيت اجتماعی
جز کواالالمپور،  و استفاده از آن به زمين

 البوآن و پوتراجایا
 سالمت عمومی

 ریزی شهر و کشوربرنامه سنت ماالیی رفاه ساکنان بومی )ماالیی(

 دفاع و امنيت
های اضافی ایاالت صباح و  مسئوليت

 ساراوا 
 زهكشی و آبياری

 امنيت داخلی
وام برای توسعه زمين و مذهب عمومی 

 ایاالت
زمين دارای معادن و مناطقی که احيای 

 فرسایش خا  اتفاق افتاده است

 مشارکت مقامات محلی و اعضای دیگر تجارت، بازرگانی و صنعت
های ملی حمایت از پرندگان و پار 

 حيوانات وحشی
 کمك هزینه دانشجویی دولت محلی ونقل ترابری، ارتباطات و حمل

 پروانه کار
های خدمات عمومی محلی: خانه
 هاپانسيونی، قبرستان

 کاری حيواناتکشت

 هاها و کانالرسانی، رودخانهآب
رسانی  آب ایاالت، امور ایالت و آب

 وقتی که در سطح فدرال نيست
 سالمت عمومی

 ایمنی آتش های دولت ایاالتتشكيالت و سازمان های دولت فدرالتشكيالت و سازمان
 فرهنگ و ورزش حقوق محلی و سنتی امور مالی و ماليات
 مسكن و مقررات برای وام مسكن گيریپرندگان آبی و ماهی گيریکشتيرانی و ماهی

 آموزش
هایی که فدرال ها و بندرگاه فرودگاه

 کنداعالم می
تسهيم اضافه مسئوليت ایاالت صباح و 

 ساراوا 
 حقوق خصوصی بررسی عوائد و  بت زمين سالمت

 حقوق مدنی، کيفری و دادسی اداری
تعيين نقض قانون و غرامت مرتبط با 

 امور ایالتی
 استحاله خواروبار و کاالهای دیگر

 نيروی آب کاداسترال تابعان فدرال و قبول تابعيت بيگانگان

 هابازارها، نمایشگاه امور و منافع عمومی
تحقيق در خصوص کشاورزی و 

 جنگلداری
 هاامور خيریه و تراست ایالت تحقيق و رسيدگی برای اهداف بررسی، تحقيق و رسيدگی
 تئاتر، سينما و اماکن سرگرمی تعطيالت ایاالت تعطيالت فدرال

 آهن صباح و ساراوا راه اجتماعات فاقد شخصيت حقوقی
 کشاورزی و جنگلداری کنترل آفات کشاورزی

 هاها و موزهکتابخانه انتشارات
 جواز تئاتر و سينما تئاتر و سينما
 احشام و محل حيواناتامور  سانسور

 تهيه مسكن فدرال و توسعه تراست
 اجتماعات کارگری
 پيشگيری و اطفا حریق
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های فدرال و ایالتی  یك از دولت بر اساس این احصا و تقسيم قدرت، هيچ
صالحيت دیگری وارد شود. انجام این عمل، تجاوز از  ی تواند در محدوده نمی

 ,The constitution of Malaysia) رودشمار می حدود صالحيت به

article73). and 74 سایر اختيارات احصا نشده را نيز در محدوده  چنين هم
 .(Celestino, 2013, 125) داندصالحيت ایاالت می

کند که در صورت تناقض قوانين ایاالت با قوانين قانون اساسی معين می
 The constitution) فدرال، برای رفع تناقض، قانون فدرال در اولویت است

of Malaysia, article75.) چنين در بيان اولویت فدرال بر ایاالت، بيان  هم
شده در  کند که قوه مقننه ایاالت اختيار دارد در خصوص موضوعات احصامی

اما نباید در رابطه با اموری باشد که  ؛ليست برنامه نهم، وضع قانون نماید
 The constitution of)) را دارد ه آنپارلمان، اختيار وضع قانون در حوز

Malaysia, article77 .تواند در خصوص اما در موارد زیر، پارلمان می
 شده در ليست ایاالت، وضع قانون کند:  موضوعات احصا

نامه یا کنوانسيون بين فدراسيون و هر کشور . برای اجرای معاهده، موافقت3
 که فدراسيون عضو آن باشد؛المللی دیگر یا هر تصميم یك سازمان بين

 سازی قوانين دو یا چند ایالت؛منظور پيشرفت یكسان . به0
 The constitution) 3گذاری هر ایالت، درخواست کند ون. اگر مجلس قان1

                                                                                                    
نبایـد   3ای در مجلس نمایندگان در تعاقب بند استثنایی وارد نموده و آن این است که الیحه، 3در خصوص بند  .3

ها، موضوعات حقوق طبيعـی و یـا سـنت در ایـاالت صـباح و      موضوعات حقوق اسالمی، سنت ماالییدر رابطه با 
 که با دولت ایالتی رایزنی شده باشد. ساراوا  باشد مگر این
شود کـه توسـط   نيز این توضيح داده شده که این موارد در صورتی در ایاالت اعمال می 1و 0همچنين در مورد بند 
جلس ایالتی، انتخاب شود و پس از آن باید به عنوان قانون ایـالتی فـرض شـود نـه قـانون      یك قانون وضع شده م

سازی قانون و سياست، قوانينی برای چنـد ایالـت در رابطـه بـا     که پارلمان با هدف یكسان مگر در مواردی ،فدرال
بها، حق ارتفاق ن، اجارهتصدی زمين، روابط موجر و مستأجر،  بت موضوع و سند مرتبط با زمين، انتقال زمين، ره

و حقوق و موانع دیگر زمين، نرخ و ارزش زمين، مالكيت اجباری زمين و دولت محلی وضع کند که الزم نيست در 
 چنينی پذیرفته شوند قانون مرتبط ایالتی موضوعات این



 يفصلنامه دولت پژوه   001

 

of Malaysia, article75 .) 
مقام اجرایی فدراسيون نيز صالحيت ورود در موضوعات احصا شده در ليست 

 در این خصوص نيز استثنائاتی مانند تقنين وجود دارداما  ؛ایاالت را ندارد
(The constitution of Malaysia, article80 .) 
چنين تصریح شده که اگر قانون وضع شده پارلمان، حقوق ایالتی را محدود  هم
وسيله مجلس آن ایالت با اکثریت، مورد تصویب و حمایت قرار  باید به، کند
  (.The constitution of Malaysia, article78) گيرد

رسد، نظر می صورت احصا شده، به با وجود تقسيم قدرت بين سطوح دولت به
که هر  بيشترین تمایل به تجميع قدرت در دولت  مرکزی وجود دارد، در حالی

در  ؛عنوان یك ردیف مستقل از دولت مرکزی شناسایی شده است ایالت به
صورت ایجاد تعارض و ناهماهنگی حتی در صالحيت مشتر ، قوانين فدرال بر 
شود. قوانين ایاالت، اولویت دارند که این امر موجب برتری فدرال بر ایالت می

ها در گيریاگرچه در برخی عملكردهای فدرال، تمرکززدایی شده، بيشتر تصميم
 ی واقعی محدودی دارند. سطح ملی مانده است و ایاالت در عمل، خودمختار

طور مثال اگر مجلس ایالتی قانونی درباره رفاه اجتماعی که از ليست مشتر   به
است برای ایالت خود وضع کند و پارلمان نيز قانونی در این خصوص برای 
فدرال وضع نماید و این دو در تعارض قرار گيرند، قانون فدرال در اولویت 

ارد. گویا ليست مشتر  تنها در مواردی کاربرد است و قانون ایالتی اعتبار ند
دارد که فدرال در آن خصوص نظری نداشته یا نظر ایالت در راستای نظر فدرال 

گذاری ابتدایی در موردی نمایند تا  چنين اگر ایالت اقدام به قانون است. هم
  زمانی قانون ایالت اعتبار دارد که قانون مغایر با آن توسط فدرال، وضع نشود.
در موارد ليست خاص نيز دولت فدرال با تفسير موسع از اموری مانند امنيت 

تواند بسياری از امور را مرتبط داخلی، امنيت اجتماعی، منفعت عمومی و... می
 با این امور دانسته و خود را صالح به وضع قانون در خصوص آن بداند. 
ن در ليست مثال خوب دیگر در خصوص مالكيت زمين است. مالكيت زمي
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اما در توضيحات قانون اساسی، فدرال را برای  ؛صالحيت خاص ایاالت آمده
را نيز  سازی در خصوص امور زمين صالح فرض نموده و موارد آنیكسان

رسد این امر، تخصيص اکثر بر صالحيت ایالت در نظر می تصریح کرده که به
تواند برای چند یچرا که فدرال در هر زمان م ؛رابطه با مالكيت زمين است

که  ایالت، قانونی در مورد زمين و امور مربوط به آن وضع نموده بدون آن
 رضایت ایاالت مذکور، شرط باشد. 

که مالزی از دو ناحيه جدا از هم تشكيل شده که از نظر گرچه با توجه به این
به اجتماعی، امكانات برابر ندارند این تمرکزگرایی در تمام ایاالت  ـ اقتصادی

دولت، ایاالتی مانند صباح و در تمرکز  ميزان زیادميزان واحدی نيست. با وجود 
ایالت مالزی شرقی، دارای خودمختاری بيشتری  33ساراوا  در مقایسه با 

هستند. وجود اختيارات بيشتر در اموری مانند ماليات غيرمستقيم و گمر ، 
گيری و چندین هیونقل و ارتباطات، ما مهاجرت و شهروندی، تجارت، حمل

 ؛اندحوزه کار اجتماعی که در ایاالت دیگر در حوزه عمل فدرال قرار گرفته
همين دليل،  دهد و بهطور قابل مالحظه، خودمختاری بيشتری به این ایاالت می به

 Malaysia Public) شود عنوان یك فدراليسم نامتقارن توصيف می مالزی به

Administration Country Profile, 2005, 8) . 

دولتایالتیودولتمحلیـ2

، صالحيت و مسئوليت بين ایاالت و 3400در قانون دولت محلی مصوب 
مجموعه آن تقسيم شده است. در این قانون، برخی  های محلی زیر دولت
 طور خاص به دولت محلی واگذار شده است که شامل:  ها بهفعاليت

 ؛ریزی محلیاختيار برنامه 
  ؛صدور پروانه و مجوزاختيار 
 ؛آوری انواع خاصی از مالياتجمع 
 ؛ریزی و مدیریت شهریبرنامه 
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 گرد، های فروشندگان دورههای عمومی، بازارها، غرفهایجاد ساختمان
 ؛های ساخت مسكنهای تجاری، پروژهمجتمع

 شودخصوص منافع عمومی، می ریزی و وضع مقررات در برنامه  (Laws 

of Malaysia, Local government Act1976 (171act), 
international law book of services, 2005).  

و قانون خيابان، فاضالب  3400ریزی شهر و کشور مصوب قانون برنامه
هایشان سازد تا فعاليتهای محلی را قادر می ، دولت3409وساختمان مصوب 

انجام دهند. بر طبق این قوانين، 3400صوب را بر اساس قانون دولت محلی م
های محيطی، منافع های فعاليتهای محلی در دسته فعاليت مقامات دولت

های الزامی فعاليت وشوند که جزبندی می دسته 3ایعمومی، اجتماعی و توسعه
 Laws of Malaysia, Local government ) واحدهای محلی است

Act1976 (171act), international law book of services, 2005) . 
های محلی، بسياری از قدرت و صالحيت خود را به  کنونی، دولت ی در دهه

ونقل مانند صنایع  دولت فدرال واگذار کردند. برای مثال، خدمات حمل
های جامد، کاهش فقر شهری، اکنون تحت همگانی، آب و برق، مدیریت زباله
س، تحت نظارت دولت فدرال قرار گرفته صالحيت فدرال است. نيروهای پلي

آن، مسائل مرتبط با امنيت داخلی مانند جرم و نزاع که در  است و در ضمنِ
شوند و عنوان مسائل سياسی شناخته می صالحيت دولت محلی بوده به ی محدوده

کند. دولت فدرال با عنوان فعاليت پيشگيری از جرم در این محور دخالت می

                                                                                                    
شـی و  ک آوری و مصـرف زائـدات جامـد، فاضـالب    های محلـی در ارتبـاط بـا جمـع    های محيطی دولتفعاليت .3

هـا،  ونقل عمومی، خدمات وابسته به دامپزشكی، کشتارگاه زیباسازی هستند. منافع عمومی، مربوط به مقررات حمل
شود. خدمات اجتماعی دولت محلی شامل مقـررات مراکـز نگهـداری کودکـان،     سوزی می های آشغالقبور و کوره
نين واحدهای محلی، حفظ منابع، تهيه مقررات کـارگری و  چ کش است. همها و خدمات نعشها، آمبوالنسکلينيك

های ایالتی و ادارات بخش جهت همكاری در سازمان یا خدمات عمومی غيردولتی را نيـز  تهيه امكانات برای دولت
 Laws of Malaysia, Local government Act1976, 171act international law) برعهده دارنـد 

book of services, 2005) 
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های محلی بود، تحت نظر دولت فدرال  تا تحت نظارت دولتنشانی که عادآتش
عنوان آخرین اقدام در راستای تمرکزگرایی،  چنين به قرار گرفته است. هم

منسوخ شده و اداره شهر و امور شهری،  3409انتخاب دولت محلی در سال 
 &SiewNooi, 2008, 128) تابع ایاالت و نهایتا دولت ملی واقع شد

Steven, 2013.)  
ملی در  های محدود همراه دخالت دولت فدرال، دخالت انجمنوجود مسئوليت

های محلی سلب  ها، امكان فعاليت مستقل را از دولتتعيين حقوق و سياست
بسيار فاصله گرفته « باید باشد»چه که  نموده است. در نتيجه دولت محلی از آن

 است. 
گردد. بر طبق ود به قانون میوظایف و اختيارات شوراها در انگلستان نيز محد

قانون، وظایف و اختيارات کلی شوراها در مناطق شامل، ارتقا یا توسعه 
 Local Government)اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی منطقه است 

Act 2000, article 2(1) )بر وظایف کلی، هریك از شوراها دارای  عالوه
ارتند از: امور مربوط به ساخت ها عببرخی وظایف اختصاصی هستند که اهم آن

ها، آوری زباله، اخذ عوارض شورایی، آموزش، امور کتابخانهمسكن، جمع
ها کننده، صدور مجوز و امور مربوط به گورستانونقل، حمایت از مصرف حمل

 (. 3: 3130)عامری، منفرد و بهنيا، 
اختيارات  توانند قوانين محلی مبنی بر اعطایشوراهای محلی در انگلستان می

خاص را وضع و برای تصویب، تقدیم مجلس کنند. مقامات محلی باید 
های مربوطه که از سوی وزیر اجتماعات اختيارات خود را مطابق با دستورالعمل

 Local Government Act)شود، انجام دهند  و دولت محلی صادر می

2000, article 3 (5)).  وزیر اجتماعات و دولت محلی نيز متقابال باید
های مذکور را پس از مشورت با نمایندگان دولت محلی و هر دستورالعمل

 Local)داند صادر و در صورت لزوم اصالح کند فردی که الزم می

Government Act 2000, article 3 (6) وزیر اجتماعات و دولت محلی .
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چنين وی  رد مقامات محلی تدوین کند. همقادر است مقرراتی در باب عملك
تواند پس از مشورت با نمایندگان مقامات محلی یا هر فردی که صالح می
داند، با وضع دستورالعمل، مانع از اعمال وظایف مشخص و معينی شود. از  می
گذاری شوراها بسيار محدود و مقيد به گيری و مقرراترو، صالحيت تصميم این

 (. 4: 3130)عامری، منفرد و بهنيا، تصویب مجلس است 

دوم آسیبـبند و درآمدهایبررسی و مالی منابع تقسیم شناسی
سطوحدولت

دولتفدرالوایاالتـ1

 در قانون اساسی، تقسيم منابع مالی بين فدرال و ایاالت نيز تصریح شده است
(The constitution of Malaysia, article82.) ثر که اکدليل این به

ها به دولت فدرال تفویض شده است، دولت فدرال، بيشتر ها و مسئوليتقدرت
شود. قانون اساسی فدرال به دولت فدرال، قدرت موجب درآمدزایی می
دهد. این در آوری ماليات و منابع دیگر درآمدی را میانحصاری بر وضع و جمع

 .شودیحالی است که حداقل منابع درآمدی به ایاالت تخصيص داده م

(Celestino, 2013, 125) 
به ، منبع درآمدی دولت فدرال و ایاالت که در گزارش وزارت اقتصادی آمده

 :شودتفكيك در جدول زیر نشان داده می
منابعایاالتمنابعفدرال

 درآمدهای مالياتی

 های مستقيم. ماليات3

 های درآمدیماليات ـ الف  

 شخصی 

 هاشرکت 

 ماليات سود اضافه 

 های تعاونیشرکت 

 درآمدهای مالياتی

. ماليات غيرمستقيم توليدات نفتی،  عوارض واردات 3 

دات تير و دیگر توليدات جنگلی و صادرات بر تولي

 برای ایاالت صباح و ساراوا 

 ها. جنگل0 

 . زمين و معادن1 

 . عوارض سرگرمی9 
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منابعایاالتمنابعفدرال
 ماليات نفتی 

 ماليات توسعه 

 عوارض اجاره فيلم 

 ماليات اموال و منافع سرمایه ـ ب

 ماليات منافع واقعی مال 

 عوارض دارایی ملك 

  ماليات انتقال امال 

 های غيرمستقيم. ماليات0 

 المللیماليات بر تجارت بين ـ الف  

 عوارض صادرات 

 عوارض واردات 

 ماليات توليد و مصرف ـ ب

 عوارض غيرمستقيم 

 ماليات فروش 

 ماليات خدمات 

 سایر ـ ج

 ماليات سرگرمی 

 عوارض چاپ 

 ماليات قمار 

 دوانیبندی اسب بندی و شرط شرط 

 آزماییبخت 

 کازینو 

 بندی رأیعوارض شرط 

 های غيردرآمدیدرآمدهای غيرمالياتی و دریافت

 . ماليات جاده3 

 . جواز و پروانه0 

 . دستمزد خدمات1 

 ها و غرامات. جریمه9 

 . بهره9 

 المللیهای بينو سازمانهای خارجی . اعانه از دولت0 

 درآمدهای غيرمالياتی

 . پروانه و جواز3 

 . حق امتياز0 

 . دستمزد خدمات1 

 فرودگاه، بندرگاه. تعهدات تجاری: آب، گاز، 9 

 ها. دریافت از فروش زمين9 

 . اجاره امال  ایاالت0 
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منابعایاالتمنابعفدرال
 . استرداد هزینه ها و مخارج0 

 . دریافت از دیگر نهادهای دولتی3 

 های فدرال. دریافت از سرزمين4 

 های نقدی گاز )بنزین(. حق امتياز/پرداخت31 

های غير . عایدات، سود سهام و بهره دریافت0 

 درآمدی

 ها. امتيازات و کمك هزینه فدرال و بازپرداخت3 

Anuar, 2000, 239) (  
دست  درصد کل درآمد دولت را به 39، دولت فدرال، بيشتر از 3401از سال  

از درآمد دولت مرکزی و  0110آورده و تحت کنترل دارد. در آماری که سال 
دولت ایالتی و محلی در برخی کشورهای فدرال و بسيط ارائه شده است، در 

آوری و تحت کنترل قرار درصد درآمد توسط دولت مرکزی جمع 43مالزی
در  های ایالتی و محلی است. درصد سهم درآمد برای دولت 4گرفته و تنها 

های متمرکز، کنترل بيشتری بر درآمد داشته و منابع در اختيار  که دولت حالی
هاست، مالزی از این  نظر متمرکزترین دولت فدرال در دنيا از نظر کنترل آن

 ,Shively) 3شود مالی و سهم فراون دولت مرکزی از منابع مالی تلقی می

2008, 187 .) 
شت که منابع مالی نيز در تمام ایاالت به گرچه باید بر این نكته نيز توجه دا

شكل متوازن نيست. ایاالتی مانند صباح و ساراوا ، منابع درآمدی بيشتری 
مانند واردات، ماليات غيرمستقيم توليدات نفتی، عوارض صادرات تير و الوار و 
توليدات جنگلی دیگر را دارند و با توجه به درآمد بيشتر، امكان تأمين خدمات 

 . (Celestino, 2013, 125-126)را دارند بيشتر 
رسد تقسيم صالحيت، قدرت و مسئوليت بين دولت فدرال و ایالتی و نظر می به
طور نامتعادل بين دو سطح دولت،  تبع آن، تقسيم منابع درآمدی و مالی به به
نحو وسيعی بر ماهيت تمرکزگرایی در مالزی بازتاب دارد. با وجود اختيارات،  به

                                                                                                    
1. International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook 2006.  
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مسئوليت و منابع عمده مالی در دست دولت فدرال و محدویت  قدرت و
های ایاالت، سخن گفتن از عدم تمرکز و وجود اختيارات در دولت  دولت

 ایالتی، دشوار است. 

هایمحلیدولتـ2

بودجه شوراهای محلی در انگلستان، از تسهيالت دولت مرکزی، عوارض، سود 
زدایی خاص مانند اجرای طرح جرم تجاری و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات

شود. درآمد حاصل از عوارض شورایی اند  است و اگر  ها تأمين میاز پار 
شورایی بخواهد درآمد خود را بهبود بخشد، باید عوارض را افزایش دهد. اگر 

تواند مانع از پرداخت آن ميزان عوارض شورایی گزاف باشد، دولت مرکزی می
گردد )عامری، بحث ميان شوراها و دولت مرکزی میشود که موجب اختالف و 

 (. 39: 3130منفرد و بهنيا، 
ها و . اجاره3، ناشی از سه منبع عمده است: در مالزی های محلی درآمد دولت
. انتقاالت مالی درون دولتی که از 1. تشخيص ماليات محلی و 0دستمزدها؛ 

 شود. جانب فدرال یا ایالت داده می
د منبع اعظم درآمد محل، بهای تشخيص ماليات است. بهای ندهیآمارها نشان م

شود. تشخيص ماليات بر اساس افزایش بهای اموال و دارایی تعيين و تحميل می
دهد که جهت تشخيص به ایاالت اجازه می 303هرچند قانون دولت محلی 

ائه ار بر طبق گزارش ؛ماليات، بين اجاره ساليانه و قيمت بازار، انتخاب کنند
طور شدیدی به این  های محلی، به دولت ،3شده در پایگاه اینترنتی یونسكپ

 0اند، این در حالی است که از یافتن منابع دیگر درآمدی غافلند. منبع، وابسته

                                                                                                    
1. UNESCAP.  
2. Available at: www. unescap. org. huest/lgstudy/country/malaysia.  

http://www.unescap.org.huest/lgstudy/country/malaysia
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شود. می 3منبع دیگر درآمدی دستمزد است که شامل وجه اجاره و شارژ
مانند صدور جواز برای های تنظيمی دولت محلی دستمزدها در اجرای فعاليت

های تجاری در محدوده صالحيتشان، وجه اجاره از طریق اجرای مشاغل، فعاليت
فعاليت اختصاصی و مالكانه دولت محلی مثل وجه اجاره امال  دولت محلی، 

 . (Celestino, 2013, 126)شود حاصل می
ن آشغال، شكنی مانند ریختکردن قانون چنين از طریق جریمه های محلی هم دولت

ن منطقه دولت محلی، وخانگی، پار  کردن غيرقانونی در هایروبرداری زباله
کنند. از دیگر منابع فروش و دستفروشی بدون جواز معتبر، درآمد کسب می

 . (Celestino, 2013, 126)گذاری است درآمدی دولت محلی نيز منافع سرمایه
های ، کمك هزینه پروژه0ساالنههای برابری  انتقاالت درون دولتی، کمك هزینه

و کمك هزینه متعادل  9ها، کمك هزینه نگهداری و زهكشی جاده1توسعه
، از طرف دولت فدرال و ایالتی برای بخش عمومی و جهت انجام 9کردن
تر های محلی فقيرتر و کوچك اقتصادی کوچك به دولت ـ های اجتماعی برنامه
روند شمار می های محلی به ای این دولتبر 0شود که منبع درآمد ناچيزیداده می

(Celestino, 2013, 127-8) . البته باید این نكته تأکيد شود که کليه انتقاالت

                                                                                                    
ریـزی،  هـای برنامـه  ات ارائه شده توسط دولت محلی مانند دستمزد برای درخواسـت شارژها درآمدهایی از خدم .3

 . شودها را شامل می انهدام منابع عفونی، دستمزد برای امكانات تدفين و همچنين دستمزد برای گردآوری زباله

است کـه از طـرف    های مالی و نيازهای مالی یك مقام محلیابزاری برای برابر ساختن اختالفات ميان گنجایش .0
 شود. دولت فدرال داده می

هـای  تواند از این کمك هزینه برای اجرای برنامـه آید. دولت محل میاین کمك نيز از طرف دولت مرکزی می .1
هـای بهداشـت و   سازی و زیباسازی، برنامهها، تسهيالت اجتماعی، پا اقتصادی توسعه مانند زیرسازی ـ   اجتماعی
 زباله، استفاده کند. های سوزاندن کوره

 شود. ها داده میتوسط دولت ایالتی به دولت محلی برای نگهداری و تعمير جاده .9

ها از طریق افـزایش در سـطوح پرداخـت توسـط دولـت فـدرال       با اهداف گوناگون مانند پوشش دادن کسری .9
 شود. پرداخت می

  های محلی.کمتر از یك پنجم کل درآمدهای دولت .0
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های ایالتی مربوط انجام  مالی از دولت فدرال به دولت محلی از طریق دولت
 شود. می
به دولت محلی اجازه گرفتن قرض و وام را  303چنين قانون دولت محلی  هم
دهد. گرچه این امر دارای سيری طوالنی است و الزم است دولت محلی، می
که نزد دولت فدرال و خزانه فرستاده شده يد دولت ایالتی را کسب کند تا اینیتأ

 . (Celestino, 2013, 128)و پس از تصدیق، پرداخت، انجام شود 
ارت در گزارشی به وز 3449های محلی که در سال  توزیع منابع درآمد دولت

 شود: های محلی ارائه شده است، در جدول زیر نشان داده می مسكن و دولت
میزانمنبعدرآمدمحلی
 13/90 بهای تشخيص ماليات

 31/01 دستمزد، شارژ و سایر خدمات
 01/1 کمك هزینه در کمك اجاره

 00/9 وجه اجاره از امال  و اموال دولت محلی
 40/9 جوازها

 10/30 ایاالتکمك هزینه فدرال و 
 91/1 درآمدهای مالياتی دیگر

(Affandi, 1995) 

های محلی توسط  شود کمتر از یك پنجم درآمد دولتطور که دیده می همان
دهد که دولت محلی، شود و این نشان میبودجه دولت فدرال و ایالتی  تأمين می
طریق های باالدستی ندارد و اداره آن از  وابستگی مالی چندانی به دولت
های زیاد و درآمد کم اما با توجه به هزینه ؛پذیرددرآمدهای خودش صورت می

ها برای انجام وظایف متعهد شده به بودجه بيشتری نياز  دولت محلی، این دولت
ها باشد. با وجود تمرکز تواند پاسخگوی آندارند و درآمدهای ذکر شده نمی

ه دولت محلی، این دولت را منابع مالی در دست دولت مرکزی، کمك ناچيز ب
از ارائه وظایف ناتوان نموده و موجب واگذاری وظایف به قدرت فدرال 

 گردد.  می
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های محلی با آن روبرو هستند، انتقال مالی از فدرال  مشكل دیگری که دولت
طور موقت  های ایالتی گرچه به ها از طریق دولت ایالتی است. برخی دولتبه آن

چنين در  کنند. همل مالی فدرال به دولت محلی، ممانعت میدر مواردی از انتقا
های جدید مالياتی بر مبنای تشخيص ماليات وزیر موردی ایاالت از اجرای نرخ
مشكل دیگر آن  .(Celestino, 2013, 128)زننددارایی فدرال، سرباز می

های محلی در صالحيت مقامات محلی بازبينی و تجدیدنظر در نرخاست که 
که دولت محلی بخواهد یك بازبينی در نرخ مالياتی انجام دهد . برای ایننيست

يد دولت ایالتی یکه منعكس کننده نرخ واقعی خدمات است الزم است تأ
ها از انجام این امر دلسرد شده و مربوطه را کسب کند و وجود سير طوالنی آن

شخيص بار که براساس قانون دولت محلی باید نرخ تسال یك 9حتی هر 
 ورزند ماليات را بازنگری و اصالح کنند نيز از این کار، اجتناب می

(Celestino, 2013, 128) . 

سوم آسیبـبند و بررسی شناسی برنظارت دولت باالتر سطوح
سطوحپایینی

دولت فدرال برای ایجاد هماهنگی ميان ایاالت مختلف، از طریق قوانين و 
طور مثال با وضع قوانين و ایجاد نهادهایی  به ؛کندنهادهای فدرال، اقدام می

چون قانون سرزمين ملی برای موضوع زمين، قانون جنگلداری و ایجاد انجمن 
جنگلداری ملی بر موضوع جنگلداری، قانون دولت محلی و ایجاد انجمن ملی 

های محلی در سطح ملی ایجاد هماهنگی نموده و بر نهادهای  در موضوع دولت
طور یكسان در همه کشور از طریق قانون  التی و محلی که بهپایين دست ای
  (Celestino, 2013, 126).  کنداند، نظارت میواحد ایجاد شده

های قوه مجریه فدرال، اعمال نظارت از سوی ویژهترین کار چنين یكی از مهم هم
ها با قوه اجرایی فدرال بر مقامات اجرایی ایاالت با هدف هماهنگ ساختن آن

های کالن دولت و سياستگذاری عمومی و نظارت بر حسن اجرای سياست
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تصریح  49. در اصل (Bari& Shuaib, 2006, 138) باشد ها میاعمال آن
منظور اعمال اختيارات اجرای فدراسيون، هر مأموری که از جانب  به»شده که 

ه به منظور تهيه گزارش جهت ارائ تواند بهدولت فدرال منصوب شده باشد، می
های اجرایی در سطح ایاالت نظارت داشته  مقامات فدرال، بر عملكرد دستگاه

اما این ماده انجام بازرسی در ادارات و اموری که مربوط به صالحيت  ؛باشد
 The constitution of) «دهد شود را اجازه نمیانحصاری ایاالت می

Malaysia, article95) . 
رعایت موازین و یكنواختی برخی مقررات گرچه اعمال نظارت برای تضمين 

طور مكرر،  های محلی ضروری است اما دولت فدرال به در سطح ایاالت و دولت
طور انحصاری دورن صالحيت  آور در ارتباط با موضوعاتی که بهتصميمات الزام

گيرد و در خصوص آن به وضع قانون، اعمال نظارت و ایجاد ایاالت هستند، می
 تواند کنترل بيش از حد و تمرکز، تلقی شودد که این امر میپردازنهاد می

(Celestino, 2013, 126) . 
در انگلستان باید گفت، نظارت بر امور  در خصوص نظارت بر دولت محلی

مختلف شوراها، ابزارهای متعددی دارد: یكی از نهادهای نظارتی، کميته نظارت 
های اجرایی شوراها ها و مقاماست که بر تصميمات و اقدامات نهاد 3و بررسی

های آتی در نزد کميته توجيه شود و در مقابل، کميته، نظارت کرده و باید طرح
چنين  در خصوص وظایف مقامات یا اقدامات خارج از حيطه وظایف و هم

های مطروحه، موضوعات مو ر محلی و... ، گزارش، ارائه پيشنهاد یا طرح
 Local Government Act 2000, article)نماید درخواست تجدیدنظر می

های استاندارد است که . نهاد نظارتی دیگر، هيأت استاندارد و کميته(21
متشكل از حداقل دو عضو شورا و حداقل یك عضو خارج از اعضای شوراست؛ 

تواند عضو این کميته باشد. وظيفه کميته اما شهردار یا رئيس مقام اجرایی نمی

                                                                                                    
1. Overview and Scrutiny Committee.  
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-مربوط به رفتار اعضای شوراها و نظارت بر رفتار آنمذکور، تدوین مقررات 

چنين کميته  هم .((Local Government Act 2000, article 3هاست 
مذکور، متصدی رسيدگی به شكایاتی است که افراد از نحوه برخورد و رفتار 
اعضای شوراها دارند و نتيجه نظارت خود را به وزیر جماعات و امور محلی 

(. کميسيون )آمبودزمن( 4-33: 3130امری، منفرد و بهنيا، کند )عارسال می
اداره امور محلی )دولت محلی( که متشكل از چند کميسيونر پارلمانی هستند 

ها کنند. اعضای این کميسيونکه در امور مقامات محلی تحقيق و تفحص می
منصوب وزیر جماعات و دولت محلی هستند. این کميسيون در هر سال مالی، 

شی در خصوص عملكرد مقامات مربوط تهيه و به وزیر جماعات و مقامات گزار
چنين کميسيون به شكایات واصله از مردم مبنی بر سوء  نماید. هممحلی ارائه می

(. 30: 3130کند )عامری، منفرد و بهنيا، مدیریت مقامات محلی رسيدگی می
ت سالمت کميسيون ناظر بعدی، کميسيون نظارت بر مقامات محلی و خدما

عنوان یك مؤسسه عمومی مستقل با برخی  ملی انگلستان و ولز است که به
ها مانند وزارت جماعات و دولت محلی یا وزارت کشور و نيز وزارتخانه

مجلس ملی ولز و وزارت بهداشت همكاری کرده و هدف آن، ارتقای کارایی و 
عضای این کارآمدی مقامات محلی و ارائه دهنده خدمات بهداشتی است. ا

 01تا  39، دارای 3443موجب قانون کميسيون بازرسی مصوب  کميسيون به
های تهيه شده نيز عضو منصوب وزیر جماعات و مقامات محلی است و گزارش

 (. 30 -31: 3130گردد )عامری، منفرد و بهنيا، به وی ارائه می
د در برخی که در امور مالی بيان ش  چنان همنظارت بر دولت محلی در مالزی، 

يد دولت یموارد مانند اخذ وام، بازنگری در نرخ تشخيص ماليات و... نيازمند تأ
پرداخت شده که  های بودجه نيز توسط دولت ایالتیایالتی هستند و کمك هزینه
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های  برخی دولت، 3یونسكپشود. اما بر طبق گزارش تحت نظارت واقع می
رجشان نيستند و حساب مالی و محلی، قادر به ایجاد یك حسابداری برای مخا

 شود. که این امر مانع رسيدگی می 0گزارش ساليانه ندارند
های اخير با از سوی دیگر با نصب فرمانداران ایاالت توسط پادشاه و در دهه

انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال، نظارت سلسله مراتبی و وابستگی 
ود این نظارت، قدرت دولت های محلی نيز وجود دارد و با وج کامل دولت

 رود. شمار می سمت تمرکز به مرکزی افزایش یافته و حرکتی دیگر به

رفعاختالفسطوحدولتشناسینحوهبررسیوآسیبـبندچهارم

 در صورت اختالف ميان ایاالت و یا بين دولت فدرال و یك ایالت

(Malaysia Public Administration Country Profile’,2005, 8) ،
گذاری با یكدیگر و یا با مجلس  چنين در مواردی که ميان مجامع قانون هم

نمایندگان فدرال، اختالفی وجود داشته باشد، دادگاه فدرال مرجع رسيدگی 
 . (Malaysia government and politics’, 2005) است

دادگاه فدرال، باالترین مقام قضائی است و انتصاب قضات آن، با پيشنهاد 
؛ مسائلی، 90: 3131زاده، )فالح شودست وزیر از سوی پادشاه انجام مینخ

های این دادگاه شامل یك رئيس و دو نفر از رؤسای دادگاه. (333: 3109
الذکر و تعدادی قضات فدرال است. هر موضوعی که در این دادگاه عالی فوق
س این شود باید حداقل توسط رئيس و سه قاضی بنا به دستور رئيمطرح می

: 3109؛ مسائلی، 99: 3131زاده، دادگاه، بررسی و مورد مداقه قرارگيرد )فالح
 (. Malaysia government and politics’, 2005؛ 019

وزیر انجام شده که پيشنهاد نصب قضات این دادگاه توسط نخستبا توجه به این

                                                                                                    
1. UNESCAP.  
2. Available at: www. Unescap. org. huest/lgstudy/country/Malaysia.  
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سوی دیگر وزیر در ریاست حكومت و کابينه و از و با توجه به موقعيت نخست
عضویت در مجلس نمایندگان و ریاست حزب اکثریت این مجلس، این شبهه 
وجود دارد که در رسيدگی قضائی و رفع اختالف در ميان فدرال و ایاالت، 
دادگاه فدرال، یك طرفه قضاوت کرده و جانب فدرال را رعایت نماید. گرچه با 

بوده و منتخب  توجه به نصب این مقام توسط پادشاه که از حكام فدرال
توان وی را نماینده ایاالت دانست و گفت که انتصاب کنفرانس سران است می

نفع فدرال، منتفی  گرایی به جانبه وی توسط نماینده ایاالت انجام شده و یك
وزیر، است. گرچه با توجه به تشریفاتی بودن مقام پادشاه و دخالت زیاد نخست

 این سخن نيز قابل تشكيك است. 
، موضوع تجاوز 3ای عليه دولت مالزی توسط یكی از شهروندانروندهدر پ

در صالحيت دولت ایالتی مطرح شد.  مجلس فدرالی از حدود اختيارات و ورود
را مجرمانه دانسته و  گذار فدرالی آن این شهروند ادعا نمود که عملی که قانون

و در محدوده  های اسالمیبرای آن مجازات در نظر گرفته، از مصادیق مجازات
گذاری ایالتی است. در مقابل مجلس فدرالی بر این باور  صالحيت مجلس قانون

بود که قانون مذکور، گرچه دارای صبغه اسالمی بوده اما از مصادیق نظم عمومی 
خصوص آن در صالحيت مجلس فدرال است.  گذاری در رود و قانونشمار می به

هرچند از »رأی داد و چنين مقرر کرد: نفع شهروند  در نهایت دادگاه فدرال به
توان محتوای قانون مزبور را مربوط به نظم عمومی دانست با نظر ماهيت می

وجود این، با توجه به صراحت مفاد برنامه نهم قانون اساسی مبنی بر صالحيت 
گذاری در امور مربوط به  گذاری ایالتی برای قانون انحصاری مجالس قانون

م مجلس فدرالی، خروج از حيطه اختيارات قانونی محسوب مذهب اسالم، اقدا
  .(Bari ,Abdul Aziz &Shuaib, 2006, 146-148) شودمی

                                                                                                    
1. Mamat bin Daud and Ors v Government of Malaysia,1988, 1MLJ119,SC.  
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  گیرینتیجه

دولت مالزی با وجود پذیرش سيستم فدراليسم که الزمه آن عدم تمرکز سياسی 
های  است، گرایش زیادی به افزایش قدرت مرکزی  و کاهش قدرت دولت

های مختلف مانند تأمين ها با بهانهافزایش نظارت بر آن ایالتی و محلی و
 عنوان سيستم  دهد که فدراليسم بهخدمات عمومی بهتر، دارد. این امر نشان می

 شود.  هدایت نمیسمت عدم تمرکز  یك دولت، لزوما بهحاکم بر 
توان موقعيت جغرافيایی و یكی از علل گرایش به تمرکز در مالزی را می

کشور دانست. با توجه به مجزا بودن دو بخش مالزی از یكدیگر، حساس این 
تفاوت دو قسمت از نظر اقتصادی و اجتماعی، مرزهای طوالنی مالزی با تایلند، 
اندونزی، برونئی و فيليپين، وجود اختالفات مرزی با فيليپين و اندونزی و 

انی بودن های غيرقانونی کارگران اندونزیایی به مالزی، بحرمسئله مهاجرت
های صحنه فعاليت چریك بيشتر مواقعمنطقه مرزی مالزی و تایلند که 

حفظ امنيت و  ی مسئله ؛طلبان مسلمان تایلندی است کمونيست و جدایی
تماميت ارضی در مالزی، دارای اهميت و حساسيت بسزایی است. تأمين امنيت 

-، بسيار سادهالمللی با وجود یك دولت متمرکزمرزهای بين ت برکشور و نظار

 یابد. تر از وجود یك دولت فدرال و پراکنده تحقق می
با وجود تقسيم روشن صالحيت و قدرت رسد،  نظر می از منظر حقوقی نيز به

های  های دولتميان دولت مرکزی و ایاالت، دخالت دولت فدرال در فعاليت
ال با های ایالتی را نسبت به دولت فدر های متوازن دولت ایالتی، صالحيت

درصد  43چنين تسهيم منابع مالی در مالزی که  چالش مواجه کرده است. هم
در عمل اعمال نظام عدم تمرکز را دهد،  دولت فدرال قرار میاختيار منابع را در 
 سازد.  غير ممكن می

در عملكرد دخالت دولت فدرال با های محدود همراه عالوه وجود مسئوليت به
انتصاب  و ها آور واحد برای تمامی دولتهای الزامدولت محلی و تعيين سياست
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های  ، امكان فعاليت مستقل را از دولتتوسط دولت مرکزی مقامات محلی
با وجودی که دولت مرکزی بر اجرای اصول حكمرانی . محلی سلب نموده است

مطلوب مانند شفافيت، پاسخگویی و مشارکت تأکيد دارد؛ موقعيت فرعی 
در عمل موجبات ، ل نظام غير متمرکز در این کشورر اعمادولت محلی د

 تقویت گرایش آشكار به تمرکزگرایی را پدید آورده است. 
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