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تعريف تضارب المصالح
(المعيار لمحاربة الفساد): منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

لقطاع ينطوي مفهوم تضارب المصالح على تضارب بين الواجب العام والمصلحة الخاصة لموظف في ا"

".ليمالعام، فيمكن أن تؤثر هذه المصلحة الخاصة على أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الرسمية بشكل غير س

:يمكن اختبارها بموضوعيةعناصر 3➢

أي ميالواجب رسوالقطاع العام لموظف ( كمواطن)الشخصيةالمصالح بين احتمال غير مقبول لتعارض

محتمل، أو ظاهري، فعلي.                     واجبه كموظف عام

؛ خصينشأ تضارب المصالح عن مصالح أو واجبات أو التزامات مختلفة للش: منظمة الشفافية الدولية

وتؤدي أو قد تؤدي هذه العوامل الى أو المصالح السياسية ( التطوعي)األسرة أو األصدقاء أو العمل 

.تعارض

ومصلحة عامة هو أي موقف يسبب تداخالً بين المصلحة العامة "، 907-2013القانون الفرنسي رقم 

".، مما قد يؤثرعلى األداء المستقل والنزيه والموضوعي للواجبمصالح خاصةأو أخرى 



مفهوم تضارب المصالح وعالقته بالفساد

تضارب 

المصالح

دالفساتضارب المصالح ؟
الستغالل الفرصة

مركز معين

مركز استغالل
معين

خطر الفساد



ادارة تضارب المصالح

:وقائيةمقاربة 

حوكمة رشيدة➢

ف يردع ويكشنظام للرقابة الداخلية ➢
والفساد وتضاربواالحتيال األخطاء 
المصالح

COSO))نموذج لجنة رعاية المنظمات 



البيئة الرقابية 
الهيكلية األساسية

لمكافحة الفساداستراتيجية شاملة جزء من : السياسات/ التشريعات ➢

حماية المبلغين ▪

:التي توجه تصرفات الموظفين العمومييناألخالقيات /مدونة السلوك ➢

:االمتثالنظمةأ➢

.وضع إجراءات لتحديد وإدارة وحل حاالت تضارب المصالح▪

.المناسبة في حال عدم االمتثالالخطوات تحديد ▪

:التدريب والتواصل➢

اختبارات لكشف تضارب المصالح➢

.تعاريف وامثلة واضحة بهذا المفهوم➢

Tone at the top))الطابع العام ➢



تقييم المخاطر
:لحالتي تزيد من خطر تضارب المصااالنشطة

:اتخاذ القرارات➢

إصدار أحكام ملزمة▪

.وتنمية االراضيالتخطيط ▪

:تنظيم األنشطة الفردية أو التجارية➢

العقوباتإصدار ▪

التراخيصو المؤهالت إصدار ▪

:توزيع األموال أو الفوائد➢

األموال العامةمنح ▪

اإلعانات ▪

الدعم▪

:المشتريات➢

شراء السلع أو الخدمات▪

المناقصات وإدارة العقود▪

بالتعيينات في المناص/ التوظيف ➢

تزيد من خطر تضارب المصالحعوامل

وظيفة إضافية➢

.الوصول إلى المعلومات الدّاخلية➢

.الهدايا وغيرها من أشكال المنفعة➢

االلتحاق بشركة خاصة أو منظمة غير➢

.حكومية بعد ترك المنصب العام



(تكملة)الرقابية والضوابط األنشطة :االستجابة للمخاطر

:القيود المفروضة على➢

العمالة الخارجية المتزامنة▪

(شركات خاصة أو منظمات غير الحكومية)التوظيف ▪

الهدايا وأشكال الفوائد األخرى▪

التّصريح عن المصالح➢

خيارات ادارة ومعالجة الحالة➢

.الموظف من المشاركة في عملية صنع القرارمنع ▪

إعادة ترتيب واجبات الموظف وتعديل مسؤولياته▪

تقييد وصول المسؤول إلى معلومات معينة▪

االستقالة▪

يحلّ الخاصةمصلحةعناإلعالن

.المصالحتضاربيلغيوال



المعلومات والتبليغ

التصاريح في سجل مركزيتوثيق➢

القرار والمعالجةتوثيق➢

الّشفافية في صنع القرار ➢



المراقبة

:عمليات االعالنمراقبة ➢

شمولية االفصاحات▪

المشاركة▪

سنويةاحصائيات ▪

:عمليات القراراتمراقبة➢

اتخاذها▪

االلتزام بها▪

:االلتزام بمراقبة ➢

أنظمة /السياسات / التشريعات ▪

التدريب والتواصل/االمتثال 

والضوابطالرقابية األنشطة ▪

التوثيق ▪



الممتلكات والمصالحالتّصريح عن 

:الفسادمكافحةمجالفيدهدافاأل

.المصالحتضاربإلدارةيستخدم: المصالحالكشف عن ➢

غيراالثراءعنالكشففييساعد(:الماليلتصريحا)الممتلكاتوخلالدّ الكشف عن ➢
المشروع

.الحالة المثاليّة–مشترك نظام➢

:مالحظة❖

الممارساتردعوكشفضروري لللبياناتالمنهجيالتحليل. يكفيالوحدهالتصريح❖
.األخالقيةغير



المعايير
لطاتللسيصّرحوابأنالعموميينالمسؤولينتلزمقواعدوضعضرورةعلىتشدد8المادة➢

المصالحفيتضاربعنه ينتجقدما عالمختصة

عليهامتفقدوليةمعاييرتوجدال➢

:الممارساتأفضل 

:  السياق العامأدهمية التكيف مع مواصفات ➢

.المحليةوالسياسيةوالثقافيةالمؤسساتيّةالبيئة▪

ياإلدارالعبء▪

يحصرالتّ خصوصية▪

المكانيةا▪

في االجراءات والمسؤولياتوضوح➢



مضمون التصريح
، األعمال، والمصالحالخارجيةألنشطةا: المصالحتضاربادارة التي تركز على األنظمة ➢

التجاريةاألعمال▪

المناصب▪

ر،األجالمدفوعةغيراالستشاريةاألدوار▪

الحكوميةغيرالمنّظماتفيالمشاركة▪

اليةالعمّ النقاباتةعضويّ ▪

المحددالسقفتتجاوزالتي الهدايا▪

الممتلكات غير المنقولة / العقارات ▪

اسهم استثمارات ▪

دخل هامة مصادر ▪

.حق العودة إلى الوظيفة السابقةاستمرارية ▪



(تكملة)مضمون التصريح 
القيمةذاتالدّخل والممتلكات : المشروعغيراإلثراءالتي تركز على األنظمة ➢

.الخارجفيالعقاراتذلكفيبماالعقاراتوموقعحجمالىاضافةالشراءوقيمةالحاليةالقيمة:العقارات▪

الحياةعلىالتأمينبوالص،المملوكةاألسهموقيمةالشركةاسم:الستثماراتا/الماليةالمحافظ▪

(.ةالعقاريوالرهونواالئتماناتالقروضوقيمالمقرضاسم): االلتزامات▪

نبيةاألجالمصرفيةالحساباتذلكفيبما،بهاالمحتفظوالمبالغالمصرفيةالحساباتنوع: النقديةاألصول▪

.؛والمصدر؛الدخلقيمةإجمالي:الدخل▪

الحاالتبعضفيالنفقات▪

يا  تدريجالمتطلباتنطاقتوسيع( 2)والدقيقةلقيمةاتوثيق (1): أفضل الممارسات



من يجب أن يصّرح؟

:المستوىالمسؤولين رفيعي ترّكز على أنظمة ➢

توسع النطاق ليشمل سائر الرتبالتي األنظمة ➢

الدولةالشركات المملوكة من أنظمة تشمل اضافة  مديري ➢

األسرةأفراد ➢

ورقية هدف النظام ، وتوافر الموارد، اعتماد اساليب: تحديد هذه التصنيفات بحسب(1: )أفضل الممارسات
.ولكن ضمن حدود–يا  تدريجالمتطلباتنطاقتوسيع( 2. )أو إلكترونية

األنظمة التي تتطلب أيًضا إعالن موظفي الخدمة المدنية األدنى



تواتر التصاريح
.سنويًا ، وبعد انتهاء فترة عملهمالمسؤول بالعمل، ومن ثم /الموظفحين يبدأ ➢

زيادة أو نقصان كبير في )المسؤول بالعمل ومن ثم عند وقوع أحداث مهمة / حين يبدأ الموظف ➢
(.األصول

هي األكثر فاعلية، ألنها تعّرف جميع المسؤولين بالنّظام الّسنويةالتصريحات : الممارساتأفضل 
.الموجود، وتتيح إجراء مقارنات دقيقة مع مرور الوقت في منصب معيّن



التّصاريحمراقبة 

لجهاز األعلى االنتخابية، الهيئات البرلمانية، االفساد،الهيئات مكافحة وكالة الضريبية، الّسلطة )وكالة متخصصة ➢
....(للرقابة المالية،

دهيئات الخدمة المدنية➢

داخليّةوحدات ➢

: أفضل الممارسات

التصريحمن الجهات مسؤولية تنفيذ قواعد مجموعة يتم تكليف ➢

والتكنولوجيا، الكفاءات، الميزانيّة الكافية، تملك مستقّلةوكالة متخصصة : التصريحات المالية➢

.الحالمصتضارب تنفيذ قواعد للمسؤولين ورصد لتقديم المشورة منفصلة وحدة : المصالحعن التصريحات ➢

:ما  بينالفصل➢
حالمصالتضاربوإدارةالتصريحاتاستالمالمسؤولين،تثقيف:االمتثالمسؤولية ▪
(والمقاضاةالتحقيقالتحقق، )القانونتطبيقمسؤولية ▪



التحقق
(:االثراء غير المشروع)المالية التصاريح ➢

.صحة المعلومات( 2)+ اعداد التصاريح ( 1: )التحقق من

.التحقق من جميع التصريحات❖

التحقق من عينة عشوائية من اإلعالنات❖

(.في بعض األحيان بعد شكوى متعلقة بالفساد)التحقق على أساس تقييم المخاطر ❖

(:ادارة تضارب المصالح)التصاريح عن المصالح ➢

مراعاة قواعد تضارب)أن المصالح المعلنة متوافقة مع الوظيفة العامة + ( 2+ )اعداد التصاريح ( 1: )التحقق من
( المصالح

المعلوماتالوصول إلى من الهيئات المسؤولة تمكين : ضروري



الشفافيّة
.جميع المعلومات الواردة في التصريحات الى العاّمةنشر ➢

نشرفقط بعض المعلومات➢

معلوماتنشر أي عدم ➢

:بعض المالحظات

تحقيق اظهار المسائل للألن ذلك يساعد في حتها للعامةأرشفة تصريحات الممتلكات واتا/زيادة الشفافية ❖
التّصريحأنظمة فعالية على المسؤولين للتصرف بحكمةوممارسة الضغط 

العامةساءلة المسؤولين يخضعون للميعزز الرسالة أّن التحقيق ونتائج ( معدالت االمتثال)اإلحصائيات نشر ❖

مكافحة الفساد مصداقية جهود 

: أفضل الممارسات

(  2)، ومعايير النشر( 1)أن تكون : 
الذي يمكن الوصول إلى المكان

الجدول الزمني ( 3)المعلومات فيه، 
الوصولتكاليف( 4)لنشرها، وكذلك 
واضحة ومحددة في إلى المعلومات 

.القانون



العقوبات
غرامات وتخفيضات في الراتب➢

الفصل عن الخدمة➢

الّسمعةعقوبات على ➢

الفسادتحقيق بشأن اإلثراء غير المشروع أو فتح ➢

عقوبات جنائية➢



أسئلة؟
وشكراً 


